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Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for an-
læg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlæg-
ning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Reglerne sikrer, at bygge- og 
anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan rea-
liseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både of-
fentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det vi-
dere arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal til-
lægges særlig vægt og forslag om alternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på 

mennesker, fauna og flora
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv, og
samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekven-
ser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige be-
slutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sam-
men med et tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcen-
ter imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller 
som kan medføre en påvirkning af miljøet i nabolande. 

•
•
•
•
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Forord
Wind1 A/S ønsker at opstille 5-8 vindmøller i
forlængelse af den eksisterende vindmølle-
park ved Bølå. Projektet ligger i Aabenraa
Kommune tæt ved den dansk-tyske grænse.

For at projektet kan gennemføres, skal Mil-
jøcenter Odense - i samarbejde med Aaben-
raa Kommune - udarbejde et tillæg til Kom-
muneplanen for Aabenraa Kommune. Sam-
men med forslag til kommuneplantillæg skal
der fremlægges en vurdering af projektets
virkninger på miljøet i form af en VVM-rede-
gørelse. Denne rapport indeholder VVM-re-
degørelsen (Vurdering af Virkningerne på
Miljøet) for mølleprojektet ved Bølå.

Aabenraa Kommune vil sideløbende udsen-
de et forslag til lokalplan for udvidelse af
vindmølleområdet.

Miljøcenter Odense har ansvaret for udste-
delsen af kommuneplanretningslinjerne og
udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, da
projektet ligger tæt ved den tyske grænse.
Det er ligeledes Miljøcenter Odense, som
skal meddele VVM-tilladelse til projektet, når
de endelige kommuneplanretningslinjer er
udstedt. VVM-tilladelsen og de tilknyttede
vilkår vil kunne påklages til Naturklagenæv-
net. Der kan ligeledes klages til Naturklage-
nævnet over retlige mangler i VVM-rede-
gørelsen eller manglende overholdelse af
VVM-procedurens enkelte trin.

Planforslagene og den tilhørende VVM-re-
degørelse vil være fremlagt i godt 11 uger,
hvor borgere, interesseorganisationer, fore-
ninger, myndigheder og andre interesserede
har mulighed for at komme med bemærk-
ninger og indsigelser, som vil indgå i det en-
delige beslutningsgrundlag. 



0. Ikke-teknisk resumé
Dette afsnit er et resumé af VVM-redegørel-
sen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for
udvidelsen af vindmølleparken ved Bølå. 

Indledning
Baggrunden for projektet er tillæg nr. 31 til
Regionplan 2005-2016 for det tidligere Søn-
derjyllands Amt, hvor der blev udlagt et are-
al i forlængelse af den eksisterende mølle-
række ved Bølå til opstilling af højst otte sto-
re møller med en effekt på mindst 1,5 MW
og en totalhøjde på maksimalt 92 meter. Det
samlede vindmølleområde og retningslinjer
for planlægningen indgår i Kommuneplan
2009 for Aabenraa Kommune, som er ende-
ligt vedtaget den 16. december 2009. 

Det afgrænsede område i kommuneplanen
giver reelt kun mulighed for opstilling af fem
nye møller, dersom de opstilles med samme
indbyrdes afstand som de otte eksisterende
møller. En opstilling af otte nye møller forud-
sætter derfor, at området udvides mod øst.
På den baggrund er der udarbejdet alterna-
tive forslag med henholdsvis fem og otte
møller. 

Der produceres ikke længere møller med en
totalhøjde på 92 meter, og en opstilling af
møller i denne størrelse er således kun mu-
lig, hvis der kan fremskaffes egnede brugte
møller. En opstilling af fabriksnye vindmøller
forudsætter, at der gives mulighed for at an-

vende lidt større møller med en totalhøjde
på 100 meter. På den baggrund er der udar-
bejdet alternative forslag med møller på
henholdsvis 92 meter og 100 meter.   

Forud for udarbejdelsen af planforslagene
har der været gennemført en idéfase, hvor
borgere, interesseorganisationer, foreninger,
myndigheder og andre interesserede har
kunnet kommentere projektforslaget. Der
indkom bemærkninger fra de tyske myndig-
heder, som blandt andet peger på, at der
skal redegøres for påvirkning af de tyske
nabobeboelser i henhold til de tyske myn-
dighedskrav. Der gøres opmærksom på, at
området syd for grænsen ved Bølå er udpe-
get som et område med særlig betydning for
turisme og rekreation samt som landskabe-
ligt beskyttelsesområde. Endvidere påpeges
en mulig påvirkning af naturbeskyttelsesom-
rådet ‘Fröslev-Jardelunder Moor’ (mose).
Statens Luftfartsvæsen gør opmærksom på,
at anlæg, der ønskes opført i en højde af
100 meter eller mere, skal anmeldes til luft-
fartsvæsenet, som skal udstede attest om at
anlægget ikke er til fare for lufttrafikken.
Møllernes højde vil ikke overstige 100 me-
ter, men anlægget anmeldes til luftfartsvæs-
enet, da de østligste af møllerne placeres
relativt tæt på Kruså-Padborg Flyveplads. 

Der er nærmere redegjort for de planlæg-
nings- og lovgivningsmæssige forudsætnin-
ger i rapportens afsnit 1, som tillige indehol-
der en beskrivelse af rapportens opbygning
samt en oversigt over de undersøgte hoved-

problemer og hovedkonklusioner.

Projektet
Beskrivelser og vurderinger tager udgangs-
punkt i et hovedforslag bestående af otte
vindmøller à 2,0 MW med en totalhøjde på
knap 100 meter. Dette er den møllestørrelse
på markedet i dag, som kommer tættest på
de eksisterende møller. Herudover rede-
gøres for et alternativ 1 med fem tilsvarende
møller, og for et alternativ 2 og 3 med hen-
holdsvis otte og fem møller à 1,65 MW med
en totalhøjde på ca. 92 meter. Mølletypen i
alternativ 2 og 3 har samme højde som de
eksisterende møller, men der vil være tale
om opstilling af brugte møller med en korte-
re levetid og mindre produktion end de lidt
større, fabriksnye møller i hovedforslaget og
alternativ 1. Der redegøres desuden for et
såkaldt 0-alternativ, som beskriver konse-
kvenserne af ikke at gennemføre projektet.

De eksisterende møller har en navhøjde på
60 meter og en rotordiameter på 64 meter.
Møllerne i hovedforslaget og alternativ 1 har
en navhøjde på 60 meter og en rotordiame-
ter på 80 meter, mens møllerne i alternativ 2
og 3 har en navhøjde på 59 meter og en ro-
tordiameter på 66 meter. Proportionerne på
møllerne i alternativ 2 og 3 svarer således
bedst til de eksisterende møller. Alternativ 2
og 3 tager udgangspunkt i en anden mølle-
type end de eksisterende møller, da der vur-
deres at være større chance for at fremskaf-
fe brugte møller af denne type.
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Møllerne opstilles på en række i forlængelse
af den eksisterende møllerække ved Bølå.
Der vil være et lille knæk i forhold til den ek-
sisterende møllerækkes orientering på ca. 3
grader af hensyn til de nye møllers place-
ring i forhold til grænsen mod Tyskland. Den
indbyrdes afstand mellem møllerne er ca.
300 meter, hvilket svarer til afstanden mel-
lem møllerne i den eksisterende mølleræk-
ke, dog er der ca. 400 meter mellem den
eksisterende og den nye møllerække på
grund af afstandskrav til en eksisterende
højspændingsledning. 

Vejadgangen til vindmøllerne sker fra
Grænsevejen via en markvej, som føres
mod syd til grænsen mod Tyskland, hvor der
anlægges en fordelingsvej langs Skelbæk-
ken med stikveje til de enkelte møller. Veje-
ne anlægges i fem meters bredde, og ved
hver mølle anlægges et permanent arbejds-
areal på ca. 20 gange 40 meter. Herudover
placeres i forbindelse med mølleområdet et
el-skab på ca. 10 m2, som tilsluttes elnettet.

De nye vindmøller i hovedforslaget og alter-
nativ 1 vil kunne forsyne henholdsvis ca.
9.000 og ca. 5.500 husstande med elektrici-
tet i mere end 20 år, mens møllerne i alter-
nativ 2 og 3 vil kunne forsyne henholdsvis
ca. 5.300 og ca. 3.300 husstande med elek-
tricitet i ca. 12 år. De otte eksisterende møl-
ler ved Bølå vil kunne forsyne ca. 5.100
husstande med elektricitet i ca. 12 år.

I anlægsfasen vil der være øgede aktiviteter

med entreprenørmateriel og kørsel med
lastbiler mv., men på grund af forholdsvis
store afstande til nabobeboelser forventes
ingen væsentlige gener i form af støj, støv,
rystelser og lignende.

I driftsfasen overvåges møllerne af compu-
terudstyr. Ud over almindelig service på
møllerne, som foregår med person- og vare-
vogne to til fire gange om året, vil der kun
undtagelsesvis være behov for kraner og
større lastbiler ved reparation af eventuelle
større defekter.

Møllernes typegodkendelse og specificere-
de sikkerhedsforanstaltninger sikrer over-
ensstemmelse med gældende sikkerheds-
krav, og med en afstand på ca. 500 meter til
de nærmeste beboelser og offentligt befær-
dede veje udgør møllerne ingen væsentlig
sikkerhedsrisiko.

Når driften indstilles vil møllerne og de til-
hørende anlæg blive fjernet, og materialerne
vil i videst muligt omfang blive genanvendt.
De anvendte arealer vil kunne reetableres til
landbrugsformål.

Projektet er beskrevet mere uddybende i
rapportens afsnit 2.

Landskab
Vindmølleområdet ved Bølå er placeret på
Tinglev Hedeslette, som udgør et stort fladt
område gennemskåret af vandløb, herunder
Skelbæk umiddelbart mod syd langs

grænsen til Tyskland og den større Sønderå
ca. 4,5 km mod nord. Begge åer løber mod
vest til Vidåen. Syd og vest for mølleområ-
det ligger henholdsvis Medelby Bakkø og
Ladelund Bakkeø, og mod nordvest ligger
Jejsing Bakkeø, der består af afrundede, fla-
de bakker. 

Hedesletten præges af store landbrugsarea-
ler med levende hegn og mindre plantager.
Eggebæk Plantage ligger ca. 1,5 km nord
for vindmølleområdet og Frøslev Plantage
ligger ca. 3,5 km mod øst. Syd for grænsen
er der flere mindre plantager ved Jardelund
og Böxlund. Mellem Medelby Bakkeø og
Frøslev Plantage ligger Jardelunder Moor /
Frøslev Mose på henholdsvis den tyske og
den danske side af grænsen.

Der er spredt bebyggelse i området omkring
den eksisterende og den nye del af vind-
mølleparken, dog overvejende på den dan-
ske side af grænsen. De nærmeste landsby-
er er Böxlund ca. 2,5 km mod syd og Store
Jyndevad ca. 5 km nordvest for de nye møl-
ler. Ca. 4 km nordvest for de nye møller lig-
ger en mindre samlet bebyggelse ved Lille
Jyndevad.

Umiddelbart vest for de eksisterende møller
ligger grænseovergangen ved Lille Jynde-
vad og umiddelbart øst for de nye møller lig-
ger grænseovergangen ved Sofiedal. Syd
for grænsen ligger Grenzstrasse, der forbin-
der Flensborg med Süderlügum, og nord for
vindmølleområdet ligger Grænsevejen, der



forbinder flere mindre bebyggelser på den
danske side af grænsen. 
Kruså-Padborg Flyveplads ligger 3,4-4,0 km
nordøst for de nye møller.

Mellem den eksisterende og den nye del af
vindmølleparken passerer en højspændings-
ledning. Samlet set giver anlæggene en tek-
nisk prægning af landskabet, men da mølle-
rækken og tracéet af master er placeret vin-
kelret på hinanden, opleves der almindelig-
vis et klart hierarki mellem de to anlæg, hvor
enten møllerne eller højspændingsmasterne
fremtræder mest dominerende. Samspillet
mellem højspændingsmaster og vindmøller
vurderes derfor at være acceptabelt i relati-
on til de visuelle og landskabelige forhold.

De nærmeste møller i det omkringliggende
landskab er to mindre møllegrupper med
hver fire møller ca. 2-2,5 km sydvest for den
eksisterende møllerække ved Bølå og ca. 3-
4 km fra de nye møller. Herudover er der en
husstandsmølle ca. 2 km vest for den eksi-
sterende møllerække, og en mølle ved Jar-
delund ca. 4 km syd for de nye møller. Alle
de nævnte vindmøller er placeret på den ty-
ske side af grænsen, og med de angivne af-
stande er de tyske myndigheders krav om
en afstand på mindst fem gange rotordiame-
ter til de nærmeste tyske møller overholdt
med god margin. Ved realisering af et plan-
lagt mølleprojekt på den danske side af
grænsen ved Rens Hedegård Plantage mod
vest vil der være ca. 6 km fra de eksisteren-
de møller ved Bølå til disse møller. Den

samlede møllepark ved Bølå fremstår som
et markant, selvstændigt anlæg i forhold til
de øvrige møllegrupper i det omkringliggen-
de landskab. Mølleanlæggene kan kun i be-
grænset omfang ses samtidigt, og møllerne
ved Bølå medfører derfor ikke en væsentlig
påvirkning i sammenhæng med de øvrige
møllegrupper. 

Sammen med den eksisterende møllerække
fremtræder den nye række af møller tydeligt
i landskabet såvel horisontalt som vertikalt.
Den landskabelige påvirkning er størst, når
vindmøllerne betragtes fra nord eller syd,
hvor det samlede anlæg ses i hele sin ud-
strækning, og her vil hovedforslaget og al-
ternativ 2 medføre en lidt større påvirkning
på grund af det større antal møller. Fra be-
tragtningspunkter mod øst og vest har antal-
let af møller ikke så stor betydning, da an-
lægget kun strækker sig over en mindre del
af horisonten, men forslagene med otte møl-
ler vil være lidt mere dominerende i forhold
til landskabet mod øst. Det vurderes, at den
eksisterende og den nye del af mølleparken
generelt vil blive opfattet som en sammen-
hængende møllerække, og det lille knæk i
den nye møllerækkes orientering forstyrrer
ikke oplevelsen af, at alle møllerne står på
en lang række.

Den øgede afstand mellem det eksisterende
og det nye mølleanlæg betyder, at man fra
visse standpunkter opfatter det samlede an-
læg som bestående af to dele. I den forbin-
delse virker det samlede anlæg mere har-

monisk, når den nye møllerække indeholder
otte møller frem for fem møller på grund af
symmetrien i opstillingsmønsteret og antallet
af møller.

Mølleanlægget i sig selv vurderes at fremstå
harmonisk for så vidt angår møllernes ens-
artede indbyrdes afstand. De eksisterende
og de nye møller vil desuden have samme
navhøjde, hvilket ligeledes vurderes at give
det samlede mølleanlæg et mere harmonisk
udseende. I nærzonen vil man dog opfatte,
at møllerne i hovedforslaget og alternativ 1
har en større rotor end de eksisterende møl-
ler, og på tættere hold, hvor man har helt frit
udsyn til en eller flere af disse møller, vil
man opleve at rotorstørrelsen kan forekom-
me uharmonisk i forhold til navhøjden. For-
skellen i rotordiameter vurderes ikke at for-
ringe den visuelle oplevelse af det samlede
anlæg i væsentlig grad. Proportionerne på
møllerne i alternativ 2 og 3 fremstår mere
homogene i forhold til de eksisterende møl-
ler. Rotorens omdrejningshastighed vil dog
hverken i hovedforslaget eller alternativerne
være helt den samme som på de eksiste-
rende møller. 

Samlet vurderes møllerne i alternativ 2 at gi-
ve det mest harmoniske anlæg, fordi de
størrelsesmæssigt ligger tæt på de eksiste-
rende møller, og fordi de indeholder samme
antal møller som det eksisterende anlæg.
Der vurderes imidlertid ikke at være stor for-
skel på den visuelle og landskabelige
påvirkning i forhold til hovedforslaget.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ 10
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I nærzonen (0-3 km) vil møllerne være me-
get synlige og opleves som markante og do-
minerende, da de er væsentligt større end
de øvrige landskabselementer, herunder be-
plantning og bebyggelse. Når man færdes i
området vil de mange læhegn og øvrige be-
plantninger dog i nogle tilfælde begrænse
møllernes synlighed. 

I mellemzonen (3-10 km) er møllerne min-
dre synlige, idet plantagerne og øvrig be-
plantning slører eller helt skjuler møllerne.
Fra de områder, hvor møllerne er synlige, vil
de være markante, men de fremstår accep-
table i forhold til landskabets store skala.

I fjernzonen (10-25 km) vil møllerne fortrins-
vist være synlige i klart og solrigt vejr, hvis
man befinder sig på åbne arealer eller højt-
liggende punkter i landskabet.

Der er ingen særlige landskabelige beskyt-
telsesinteresser umiddelbart omkring vind-
mølleområdet på den danske side af
grænsen. På den tyske side af grænsen er
området udpeget som et landskabeligt be-
skyttelsesområde med særlig rekreativ vær-
di. Området tættest på mølleanlægget ud-
nyttes overvejende til landbrugsdrift, og det
fremstår med dyrkede marker, mange læ-
hegn og få skovpartier. De planlagte møller
vil sammen med de eksisterende møller og
højspændingsanlægget øge den tekniske
prægning af dette landskab. Visualiseringer-
ne viser, at mølleanlægget vil være meget
markant set fra området umiddelbart syd for

grænsen, mens de mange læhegn generelt
bevirker, at mølleanlægget vil være delvist
skjult, når man bevæger sig i området læn-
gere fra grænsen. På den baggrund vurde-
res det, at mølleanlægget ikke medfører en
uacceptabel visuel påvirkning af det land-
skabelige beskyttelsesområde.

Der er ikke registreret beskyttede diger eller
fortidsminder i projektområdet, og der er kun
gjort få arkæologiske fund i det omkringlig-
gende landskab, hvilket dog ikke udelukker,
at man kan støde på fortidsminder i forbin-
delse med jordarbejderne. 

Den nærmeste kirke ligger i Medelby ca. 5
km syd for mølleområdet, og de øvrige kir-
ker i det omkringliggende landskab er place-
ret i en afstand af 8-10 km. På grund af af-
standen og de terrænmæssige forhold, vur-
deres møllerne ikke at dominere kirkerne og
deres omgivelser.

Den dansk-tyske grænse er udpeget som
værdifuldt kulturmiljø. Det vurderes, at møl-
leprojektet ikke vil forringe bevaringsværdi-
erne inden for kulturmiljøet, og at udnyttel-
sen af områdets vindkraft kan harmonere
med bevarelse og formidling af områdets
kulturarv.

Møllernes landskabelige påvirkning og for-
hold til kulturhistoriske interesser er nærme-
re beskrevet i rapportens afsnit 3, hvor der
desuden er gengivet en række visualiserin-
ger af vindmølleprojektet set fra forskellige

punkter i det omkringliggende landskab.

Nabobeboelser
Påvirkningen af de danske nabobeboelser
er vurderet efter de danske afstandskrav og
regler for støj og skyggekast, og de tyske
nabobeboelser er vurderet efter såvel de ty-
ske som de danske regler, for ikke at blive
stillet ringere.

De danske og tyske afstandskrav er over-
holdt med god margin, idet nærmeste nabo-
beboelse, som er beliggende i Danmark, er
placeret i en afstand af 498 meter fra de nye
møller. Det danske afstandskrav er på fire
gange totalhøjden svarende til 400 meter i
hovedforslaget og alternativ 1, og 368 meter
i alternativ 2 og 3. Den nærmeste nabobe-
boelse på den tyske side af grænsen er be-
liggende 860 meter fra de nye møller, hvor
det tyske afstandskrav i henhold til det sles-
vig-holstenske cirkulære om vindmøller er
på 300 meter for møller med en totalhøjde
på under 100 meter. 

På den danske side af grænsen er den
vestligste af beboelserne nord for den eksi-
sterende møllerække placeret blot 337 me-
ter fra den nærmeste af de eksisterende
møller, hvilket er væsentligt mindre end det
danske afstandskrav på 368 meter, som vil-
le være gældende, dersom møllerne blev
opstillet i dag. Som følge heraf er denne be-
boelse særlig belastet med støj fra de eksi-
sterende møller, og de grænseværdier for
støjpåvirkning, som er gældende i dag, er



ikke overholdt. Beboelsen må ikke belastes
med yderligere støj fra nye møller, og den
planlagte udvidelse af møllerækken forud-
sætter derfor at beboelsen nedlægges. Byg-
herrren har indgået en betinget købsaftale
som sikrer, at ejendommens beboelse kan
nedlægges ved en realisering af projektet. 

De visuelle påvirkninger fra møllerne vurde-
res som mest markante ved ejendommene
nord for projektområdet, hvilket skyldes at
disse beboelser ligger tættest på mølleræk-
ken, og at beboelserne almindeligvis er ori-
enteret mod syd. Der vurderes ikke at være
væsentlig forskel på de to møllestørrelsers
visuelle dominans i forhold til nabobeboel-
serne, men forslagene med otte møller frem
for fem møller vil medføre en større visuel
påvirkning af naboerne i den østlige del af
projektområdet.

Hovedforslagets otte møller medfører den
største støjbelastning, men generelt kan
såvel de danske som de tyske støjgrænser
overholdes. 

Ved de danske nabobeboelser er der bereg-
net et støjbidrag på op til 41,9 dB(A) / 43,9
dB(A) i hovedforslaget. Da der er en bereg-
ningsusikkerhed på +/- 2 dB(A), kan der
være behov for afhjælpende foranstaltninger
i form af reduceret kildestøj for en eller flere
af møllerne. Alternativerne sikrer en lidt
større margin til grænseværdierne, men og-
så her vil der kunne være behov for afhjæl-
pende foranstaltninger. I VVM-tilladelsen vil

der blive stillet krav om afhjælpende foran-
staltninger i form af reduceret kildestøj. Hvis
de danske regler ligeledes anvendes i for-
hold til de tyske naboer vurderes grænse-
værdierne at være overholdt med god mar-
gin. 

Støjbidraget ved den tyske nabo, som påvir-
kes mest, er beregnet til 41,9 dB(A) ved en
vindhastighed på 10 meter i sekundet (95 %
effekt), hvor grænseværdien er på 45 dB(A)
i henhold til de tyske regler. 

Møllerne i hovedforslaget vil i kraft af deres
antal og større højde give anledning til mest
skyggekast, men møllerne vil kunne over-
holde de vejledende grænseværdier, som
formelt gælder for henholdsvis de danske
og tyske nabobeboelser. De lidt mindre møl-
ler i alternativ 2 og 3 vil i mindre omfang
kunne reducere skyggekastet ved beboel-
serne omkring de nye møller og særligt det
færre antal møller i alternativ 1 og 3 vil beg-
rænse påvirkningerne ved beboelserne i
den østligste del af området omkring de nye
møller.

Hovedforslagets otte nye møller medfører
det største samlede skyggekast ved den
danske nabobeboelse, som er beliggende
længst mod øst i området nord for de nye
møller. Her er der beregnet et årligt, reelt
skyggekast i henhold til de danske regler
(‘real case’-beregning) på indtil seks timer
og 19 minutter, hvor den anbefalede
grænseværdi er på maksimalt 10 timer om

året. Dette er samtidigt den største forøgel-
se i forhold til 0-alternativet, da der ikke fo-
rekommer skyggekast ved denne nabo i
dag. I forhold til de tyske nabobeboelser
omkring de nye møller er der beregnet et
årligt, reelt skyggekast på indtil tre timer og
36 minutter.    

Skyggekastet ved de tyske nabobeboelser
er i henhold til de tyske regler (‘worst case’-
beregning) beregnet til indtil 11 timer og 28
minutter pr. år, hvor kravet er et skyggekast
på maksimalt 30 timer om året. Det daglige
skyggekast er beregnet til indtil 16 minutter,
hvor kravet er maksimalt 30 minutter pr.
dag.

Ved 0-alternativet undgår nabobeboelserne i
området øst for den eksisterende mølleræk-
ke ved Bølå at blive udsat for visuelle, støj-
og skyggemæssig påvirkninger ud over den
påvirkning, der allerede i dag finder sted i
større eller mindre grad.

De nye vindmøllers påvirkning af naboerne
er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 4.

Øvrige miljømæssige forhold
Vindmøllerne bidrager til at øge produktio-
nen af vedvarende energi uden udledning af
blandt andet kuldioxid (CO2), svovldioxid
(SO2) og kvælstofilter (NOx), hvilket medvir-
ker til at reducere luftforureningen og den
globale opvarmning. Eksempelvis vil møller-
ne i hovedforslaget kunne reducere udled-
ningen af CO2 med ca. 396.000 tons over
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en periode på 20 år. De eksisterende møller
ved Bølå vil kunne reducere udledningen
med ca. 122.820 tons på 12 år.

Moderne møller producerer 40-60 gange
mere energi end der anvendes til deres fa-
brikation, opstilling, vedligeholdelse og se-
nere bortskaffelse. Ved skrotning af møller-
ne vil stort set alle dele kunne indgå i gen-
brugssystemet.

I området ved Bølå er der almindelige drik-
kevandsinteresser. De nye møller opstilles
indenfor indvindingsoplandet til et alment
vandværk, men møllerne vurderes ikke at
påvirke eksisterende vandboringer. Der vur-
deres at være minimal risiko for spild af olie,
og ved uheld vil der hurtigt kunne træffes de
nødvendige foranstaltninger for at forhindre
jord- og grundvandsforurening.

Der er flere internationale naturbeskyttelses-
områder i landskabet omkring Bølå. De
nærmeste er EF-habitat- og fuglebeskyttel-
sesområderne ved Frøslev Mose ca. 2,3 km
sydøst for den østligste af de otte nye møl-
ler. Frøslev Mose støder op til Jardelunder
Moor på den tyske side af grænsen, som li-
geledes er udpeget som EF-habitat- og fug-
lebeskyttelsesområde. Syd for grænsen lig-
ger desuden nogle mindre skovområder ved
Böxlund ca. 3 km mod syd, som er udpeget
som EF-habitatområde. På den danske side
af grænsen ligger et større EF-fuglebeskyt-
telsesområde i tilknytning til Sønder Ådal ca.
3,4 km nord for de eksisterende møller ved

Bølå og ca. 4,2 km fra de nye møller. Søn-
derå indgår desuden i et EF-habitatområde.
De nye vindmøller vil kunne ses fra de
nævnte internationale naturbeskyttelsesom-
råder, men der vil ikke ske nogen direkte
påvirkning. Det kan ikke udelukkes, at de
særligt beskyttede fuglearter, som indgår i
udpegningsgrundlaget, herunder trane,
rørhøg, hedehøg, mosehornugle og stor
hornugle lejlighedsvist fouragerer i området,
hvor de nye møller planlægges opstillet.

Den største gene for fuglelivet i området vil
være møllernes forstyrrelseseffekt, mens ri-
sikoen for kollisioner under træk eller foura-
gering vurderes som minimal. Rovfugle vur-
deres generelt at have en lidt højere risiko
for kollisioner med vindmøller end andre
fuglearter, men området vurderes ikke at ha-
ve speciel vigtighed for rovfugle udover lo-
kale par af hedehøg, der ligesom rørhøg og
mosehornugle ofte fouragerer i lav højde. 

I forbindelse med anlægsarbejderne skal
det sikres, at der ikke tilføres opgravet ma-
teriale til Skelbækken syd for møllerne, idet
åen løber mod vest ind i de internationale
naturbeskyttelsesområder i forbindelse med
Sønderå.

Pattedyr, herunder rådyr, vil kunne skræm-
mes af aktiviteterne i anlægsfasen, men der
er ikke i tidligere undersøgelser rapporteret
om væsentlige forstyrrelser i driftsfasen.
Projektets påvirkning i forhold til beskyttede
dyrearter i henhold til EF-habitatdirektivets

bilag IV er vurderet. Odder er blandt andet
registreret i Sønderå, og kan forventes at fo-
rekomme i alle vandløb og vådområder i he-
le Vidå-systemet inklusiv Gammelå/Skelbæk
ved Bølå. I forhold til beskyttelsen af odde-
ren i habitatområdet ved Sønderå, vurderes
det, at der ikke vil være negative påvirknin-
ger af odderens levevilkår ved en udvidelse
af vindmølleparken ved Bølå. Møllerne vur-
deres ikke at påvirke forekomsten af brun-
flagermus eller andre flagermusarter væs-
entligt. Dette skyldes, at brunflagermus er
den eneste flagermusart, som normalt fore-
kommer i de planlagte møllers rotorhøjde,
og der vurderes ikke at være oplagte foura-
geringsområder for småflagermus i området.
Der foreligger ikke oplysninger om fore-
komst af markfirben i området, og strandtud-
se og stor vandsalamander vurderes heller
ikke at forekomme. Da møllerne ikke be-
rører vådområder vurderes løgfrø og spids-
snudet frø samt guldsmede ikke at blive
påvirket.

Bortset for en ca. 1 km lang strækning er
Skelbækken syd for møllerne udpeget som
beskyttet vandløb (§3-område). Mellem møl-
le 3 og 4 talt fra vest er der ligeledes et min-
dre vandløb, der er udpeget som beskyttet.
Adgangsvejen til de tre vestligste møller
føres over dette vandløb, hvilket forudsætter
Aabenraa Kommunes dispensation efter na-
turbeskyttelseslovens regler om beskyttede
naturtyper og tilladelse i henhold til vand-
løbsloven m.v. 



Syd for de eksisterende møller og de to
vestligste af de nye møller er Skelbækken
omfattet af en beskyttelseslinje. De nye møl-
ler opstilles udenfor beskyttelseslinjen, men
adgangsvejen til de to nævnte møller place-
res indenfor beskyttelseslinjen, hvilket forud-
sætter Aabenraa Kommunes dispensation
efter naturbeskyttelseslovens regler om åbe-
skyttelseslinjer. Projektet vurderes ikke at
være i konflikt med udpegningen og mål-
sætning for vandløbskvaliteten. 

Udover Skelbækken og det omtalte mindre
vandløb mellem to af møllerne er der kun
registreret få mindre §3-områder i projekt-
området, som ikke vurderes at blive påvirket
af møllerne.

Møllerne opstilles på dyrket agerjord, og der
er ikke kendskab til plantearter opført på ha-
bitatdirektivets bilag IV i området. Der er
endvidere ingen fredede områder i nærhe-
den.

Udvidelsen af mølleparken ved Bølå vurde-
res ikke i væsentlig grad at påvirke dyre- og
plantelivets spredningsmuligheder, da den
nærmeste biologiske korridor på den dan-
ske side af grænsen er placeret ca. 1 km
øst for den østligste af de nye møller. På
den tyske side af grænsen indgår grøfterne
og de mindre vandløb som dele af et net af
biologiske forbindelseslinjer, men en direkte
påvirkning fra de planlagte møller anses for
usandsynlig.

Der er ikke udlagt arealer til fritidsformål i
nærheden af mølleområdet, men Grænse-
vejen nord for de nye møller indgår i en na-
tional cykelrute langs grænsen, hvorfra de
nye møller vil være synlige i lighed med de
eksisterende møller. Ved Eggebæk Plantage
godt 1 km nord for mølleområdet ligger en
flugtskydningsbane, men de nye møller vur-
deres ikke at medføre væsentlige visuelle
gener, idet skyderetningen er orienteret pa-
rallelt med møllerækken. Projektet vurderes
heller ikke at være i konflikt med fritidsaktivi-
teter i forbindelse med Kruså-Padborg Fly-
veplads på grund af afstanden, som vil være
på ca. 3,4 km ved opstilling af otte møller og
ca. 4,0 km ved opstilling af 5 møller.

På den tyske side af grænsen er landskabet
syd for Bølå udpeget som et område med
særlig betydning for turisme og rekreation.
Der foreligger ikke oplysninger om konkrete
fritidsanlæg eller -aktiviteter i området, men
udvidelsen af vindmølleparken ved Bølå vur-
deres ikke at være i konflikt med de tyske
myndigheders interesser i forhold til turisme
og rekreation.

Møllernes bidrag til at begrænse luftforure-
ning og klimaforandringer, samt påvirkning
af interesser i forhold til vandindvinding, na-
turbeskyttelse og friluftsliv er nærmere be-
skrevet i rapportens afsnit 5.

Andre forhold
Ved Eggebæk Plantage nord for møllerne er
der udlagt skovrejsningsarealer. Dette vil ik-

ke være i konflikt med mølleområdet.

Den vestligste af de nye møller placeres
udenfor deklarationsbæltet omkring en eksi-
sterende højspændingsledning, men den
anbefalede respektafstand til deklarations-
bæltet er ikke overholdt, hvilket indebærer,
at der vil være bindinger i forhold til place-
ring og højde på kraner, som benyttes ved
opstilling og servicering af den pågældende
mølle. Herudover er der ikke registreret el-
ledninger, naturgasledninger eller radiokæ-
der i nærheden. De nærmeste militære an-
læg er placeret ved Ladelund i Tyskland
vest for mølleområdet.

Gældende danske og tyske afstandskrav og
grænseværdier for støj og skyggekast vil
kunne overholdes i forhold til nabobeboelser
omkring de nye møller. Det kan imidlertid ik-
ke udelukkes, at opstillingen af møllerne vil
kunne påvirke ejendomspriserne på grund
af de påvirkninger som møllerne medfører.
Opstillingen af de nye møller vil være omfat-
tet af den nyligt vedtagne lov om fremme af
vedvarende energi, der blandt andet fast-
sætter retningslinjer for anmeldelse af krav
om værditab på fast ejendom og for udbud
af køberet til vindmølleandele for lokale bor-
gere.

Et igangværende forskningsprojekt under-
søger udsendelsen af infralyd og lavfrekvent
støj fra store vindmøller. På baggrund af de
foreløbige resultater er Miljøministeriet af
den opfattelse, at støjbekendtgørelsen for
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vindmøller er fyldestgørende på området.

Møllernes forhold til andre arealanvendelses
interesser og tekniske anlæg mv. er nærme-
re beskrevet i rapportens afsnit 6.

Konklusion
Området syd for Bølå blev i sin tid udpeget
som egnet til opstilling af store vindmøller
på baggrund af flere forhold. Først og frem-
mest forventes møllerne at kunne yde en ri-
melig produktion på grund af vindforholdene
det pågældende sted. Dernæst kan der
overholdes en passende afstand fra vind-
mølleområdet til nabobeboelser, så gener
fra støj og skyggekast minimeres, og ende-
lig er det vurderet, at landskabet kan bære
en udvidelse af den eksisterende møllepark. 

I VVM-redegørelsen er udvidelsen af vind-
mølleparken ved Bølå i Aabenraa Kommune
beskrevet, og miljøpåvirkningerne, som de
nye møller kan medføre, såvel på den dan-
ske som den tyske side af grænsen, er vur-
deret. Overordnet set bygger VVM-rede-
gørelsen på oplysninger, som Wind1 A/S
har tilvejebragt.

VVM-redegørelsens beregninger viser, at al-
le de beskrevne forslag kan overholde
grænseværdier for støj og skyggekast, som
normalt udgør den største gene for naboer
til vindmøller. Et overvågningsprogram og
krav om afhjælpende foranstaltninger i for-
hold til støj vil yderligere sikre, at naboerne
beskyttes mod støj over grænseværdierne.

Det fremgår også, at møllerne kan etableres
og drives uden væsentlig påvirkning af de
naturmæssige forhold i området, og at møl-
leanlægget ikke vil konflikte med infrastruk-
tur og kulturhistoriske interesser. 

Set i sammenhæng med den eksisterende
møllepark vil de nye møller udgøre et mar-
kant anlæg i landskabet syd for Bølå uan-
set, om der er tale om et forslag med fem
eller otte møller. Hovedforslagets otte møller
vil medføre en større visuel påvirkning på
grund af anlæggets udstrækning, men der
er ikke afgørende landskabelige forhold,
som taler imod et forslag med otte møller
frem for fem. Alternativerne 2 og 3 med de
lidt lavere møller medfører ikke en væsentlig
mindre visuel påvirkning end hovedforslaget
og alternativ 1. 

For at gennemføre alternativ 2 og 3 skal der
anvendes brugte møller med en kortere le-
vetid og en mindre produktion end hovedfor-
slaget og alternativ 1. Da alternativ 2 og 3
samtidig ikke repræsenterer anlæg med en
væsentlig lavere miljøpåvirkning end hoved-
forslaget, ses der ikke at være grund til at
pege på disse frem for hovedforslaget. 

Når alle forhold tages i betragtning, vurderer
Miljøcenter Odense, at hovedforslaget kan
gennemføres uden væsentlig påvirkning af
miljøet.



1. INDLEDNING
1.1. Forslag og alternativer
Wind1 A/S har ansøgt om at udvide den ek-
sisterende vindmøllepark ved Bølå i Aaben-
raa Kommune. Der er tale om et projekt,
som indeholder mulighed for opstilling af op
til 8 møller. Projektområdet ligger tæt ved
den dansk-tyske grænse og vil påvirke mil-
jøet på begge sider af grænsen.

Projektet består af et hovedforslag og 3 al-
ternativer, samt et 0-alternativ.

Hovedforslag
Hovedforslaget omfatter 8 møller, hver på 2
MW med en navhøjde på 60 meter, en ro-
tordiameter på 80 meter og en totalhøjde li-
ge under 100 meter til vingespids i topstil-
ling. De tre østligste møller placeres udenfor
det område til store vindmøller, som er af-
grænset i Kommuneplan 2009. Møllerne er
desuden lidt større end angivet i kommune-
planen, hvor de nye møller er forudsat at
have samme højde som de eksisterende
møller på 92 meter. Hovedforslagets møller
er den mølletype på det nuværende mar-
ked, som kommer tættest på denne størrel-
se, og som samtidigt opfylder kommunepla-

nens krav om en installeret effekt på mindst
1,5 MW. Forslaget er valgt som hovedfor-
slag, da det vil sikre den mest optimale ud-
nyttelse af vindressourcerne i området, og
fordi der vil kunne opstilles fabriksnye møller
med længere levetid.

Alternativ 1
Alternativ 1 omfatter 5 møller på 2 MW, med
en navhøjde på 60 meter, en rotordiameter
på 80 meter og en totalhøjde lige under 100
meter til vingespids i topstilling. Mølletypen
er den samme som beskrevet i hovedforsla-
get, og alternativets møller er placeret på
samme sted som hovedforslagets 5 vestlig-

Figur 1. Mølleområdets beliggenhed, hvor
de blå markeringer er de 8 eksisterende
møller og de røde er 8 nye møller.

Figur 2. Mølleplaceringer. Eksisterende møller vist med blåt og nye møller i hovedforslaget og
alternativ 2 vist med rødt. I alternativ 1 og 3 udelades de tre østligste af de markerede nye
møller.
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ste møller. Alternativet er bl.a. medtaget for
at belyse et forslag med et færre antal møl-
ler, der alle er placeret indenfor det område,
som er afgrænset i kommuneplanen.

Alternativ 2
Alternativ 2 omfatter 8 møller på 1,65 MW,
med en navhøjde på 59 meter, en rotordia-
meter på 66 meter og en totalhøjde på 92
meter til vingespids i topstilling. Møllerne i
alternativ 2 er placeret på samme sted som
hovedforslagets 8 møller. Alternativet er bl.a.
medtaget for at belyse et forslag med lidt la-
vere møller med et mere harmonisk forhold
mellem navhøjde og rotordiameter. Møller-
nes proportioner vil således svare til de ek-
sisterende møller i området ved Bølå, og er
i overensstemmelse med kommuneplanen
for så vidt angår møllestørrelsen. Den
pågældende mølletype produceres dog ikke
længere, og der vil derfor blive tale om op-
stilling af brugte møller.

Alternativ 3
Alternativ 3 omfatter 5 møller på 1,65 MW,
med en navhøjde på 59 meter, en rotordia-
meter på 66 meter og en totalhøjde på 92
meter til vingespids i topstilling. Mølletypen
er den samme som beskrevet i alternativ 2
og møllerne er placeret på samme sted som
de 5 vestligste møller i alternativ 2. Alternati-
vet belyser således et forslag med et færre
antal møller, som er lavere end hovedforsla-
gets møller. Møllerne har et mere harmonisk
forhold mellem navhøjde og rotordiameter

og svarer til de eksisterende møller i områ-
det. Alternativ 3 er dermed i overensstem-
melse med kommuneplanen med hensyn til
møllestørrelse, og alle møller er placeret in-
denfor det område, som er afgrænset i kom-
muneplanen.

0-alternativet
Konsekvenserne af at dette projekt ikke
gennemføres, beskrives som et 0-alternativ.

De nye møller rejses ikke, der sker ingen
yderligere påvirkning af området ved Bølå.
Der sker dermed ingen yderligere fortræng-
ning af bl.a. CO2.

1.2. Hovedproblemer
VVM-redegørelsen fokuserer på flere ho-
vedproblemer. 
For det første beskrives genevirkninger for
de omkringboende. Selv om mølleprojektet

Figur 3. Nogle af hovedproblemerne vist på kort.

EF-habitatområde og
EF-fuglebeskyttelsesområde

Å-beskyttelseslinje

Eksisterende møllepark 
ved Bølå

Skydebane med
konsekvensområde

Flyveplads med
konsekvensområde

Højspændings-
tracé

Nyt mølleområde

Dansk-tysk landegrænse



overholder gældende love, påvirker møller-
ne naboerne i et vist omfang. Det gælder
især støj- og skyggekastgener. Desuden be-
skrives påvirkningen af bl.a. EF-habitatom-
rådet og EF-fuglebeskyttelsesområdet ved
Frøslev Mose mod sydøst og forholdet til
Skelbækken og den kulturhistoriske værdi af
den dansk-tyske landegrænse og de anlæg,
der findes i den forbindelse.
For det andet redegøres for mølleprojektets
visuelle konsekvenser - både i nærområdet
og længere væk. 
For det tredje beskrives mølleprojektets
samspil med den eksisterende møllepark og
de nærmeste mølleområder, som er place-
ret 3-4 km sydvest for de nye møller. Der re-
degøres ligeledes for forholdet til øvrige tek-
niske anlæg, herunder tracéet af højspænd-
ingsmaster, som passerer mellem de eksi-
sterende og de nye møller samt Kruså-Pad-
borg Flyveplads 3-4 km mod nordøst og en
skydebane 1 km nord for mølleområdet. 

1.3. Rapportens opbygning
Rapporten indeholder i alt 6 afsnit. 
Det første afsnit beskriver kort mølleprojek-
tet, lovgivningen på området, samt rappor-
tens hovedkonklusioner.
Det andet afsnit beskriver selve projektet
mere detaljeret. Desuden redegøres for akti-
viteter i både anlægs- og driftsfasen, lige-
som det beskrives, hvordan området retab-
leres efter møllerne er udtjente.
Det tredje afsnit omhandler landskabelige
og kulturhistoriske forhold, og den visuelle

påvirkning, som opstilling af vindmøllerne vil
medføre. Der gengives en række visualise-
ringer af vindmøllerne set fra punkter i det
omkringliggende landskab. 
Det fjerde afsnit beskriver konkrete forhold
ved naboer. Der redegøres for støj- og
skyggekastpåvirkninger, og der fremlægges
vurderinger af påvirkningen af de nærmeste
naboers boliger og udendørs opholdsarea-
ler.
Det femte afsnit beskriver mølleprojektets
påvirkning af miljøet i øvrigt, herunder luft,
vand, jord og biologi. Nogle påvirkninger er
udelukkende positive, mens andre vil opfat-
tes som negative.
Det sjette afsnit omhandler projektets for-
hold til andre emner. Der beskrives forhold
til bl.a. lufttrafik samt en række andre ho-
vedsageligt tekniske aspekter.  
Beskrivelse af anvendte arbejdsmetoder i
forbindelse med de undersøgte emner frem-
går af de respektive afsnit.

1.4. Lovgivning og planlægning
VVM-bekendtgørelsen
Efter bekendtgørelse nr. 1335 af 06/12/2006
om vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør
af lov om planlægning skal der udarbejdes
et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Mil-
jøet) for vindmøller med en totalhøjde på
over 80 meter eller for grupper af møller
med mere end 3 vindmøller. Mindre anlæg
kan ligeledes erklæres for VVM-pligtige,

hvis særlige forhold taler herfor. 
Formålet med VVM-undersøgelsen er at un-
dersøge og vurdere alle miljøkonsekvenser
for omgivelserne, og dermed frembringe et
forbedret beslutningsgrundlag for om - og
på hvilke betingelser - et projekt kan gen-
nemføres.

I henhold til bekendtgørelsen overtager mil-
jøministeren kommunens beføjelser for an-
læg, der vil kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet i en anden stat, eller hvor en an-
den stat har anmodet om oplysninger om
anlægget. På denne baggrund er det Mil-
jøcenter Odense, som på ministerens vegne
tilvejebringer kommuneplantillægget med til-
hørende VVM-redegørelse for vindmøllepro-
jektet, som ligger umiddelbart nord for
grænsen til Tyskland.

Lov om Miljøvurdering
Der skal foretages en miljøvurdering af kom-
muneplantillægget og lokalplanen for vind-
mølleområdet i henhold til lov om miljøvur-
dering af planer og programmer (LBK nr.
936 af 24. september 2009). Reglerne er i
høj grad sammenfaldende med de krav,
som stilles til en VVM-undersøgelse. Rap-
porten med miljøvurdering efter lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer indgår
som bilag til forslagene til henholdsvis kom-
muneplantillæg og lokalplan. I forbindelse
med udstedelsen af det endelige kommune-
plantillæg og den endelige vedtagelse af lo-
kalplanen skal henholdsvis Miljøcenter
Odense og Aabenraa Kommune udarbejde
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sammenfattende redegørelser.

Vindmøllecirkulæret
I maj 2009 vedtog Miljøministeriet et nyt cir-
kulære om planlægning for og landzonetilla-
delse til opstilling af vindmøller (nr. 9295 af
22. maj 2009), som erstatter det tidligere
vindmøllecirkulære fra 1999. Det nye cirku-
lære pålægger stadig myndighederne at ta-
ge omfattende hensyn til muligheden for at
udnytte vindressourcerne samtidig med at
hensynet til nabobeboelse, natur, landskab,
kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssi-
ge interesser skal tilgodeses. Ifølge cirku-
læret kan der kun opstilles vindmøller på
arealer, der er specifikt udpegede til formå-
let i en kommuneplan. Arealernes størrelse
tilpasses vindmøllernes forventede maksi-
male antal og størrelse og den afstand, der
skal være mellem vindmøllerne af hensyn til
effektiv udnyttelse af vindenergien. Endvide-
re skal arealudpegningen være et resultat af
en konkret politisk afvejning af de forskellige
interesser, der knytter sig til områderne.

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række
krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen
i relation til omgivelserne. Blandt andet er
det et krav, at vindmøller ikke må opstilles
nærmere nabobeboelser end 4 gange møl-
lens totalhøjde, og ved planlægning af vind-
møller nærmere end 28 gange totalhøjden
fra eksisterende eller planlagte vindmøller
skal redegørelsen for planforslaget belyse
anlæggenes påvirkning af landskabet, her-
under oplyse hvorfor påvirkningen anses for

ubetænkelig.

I vejledningen til cirkulæret (nr. 9296 af 22.
maj 2009) anbefales, at naboer til vindmøl-
ler ikke påføres skyggekast i mere end 10 ti-
mer om året, beregnet som reel skyggetid
(real case). Ved denne beregningsmetode
indgår statistisk data for både antallet af sol-
skinstimer samt den fremherskende vindret-
ning og vindstyrke.

Støjbekendtgørelsen
Vindmøller, som opstilles efter den 1. januar
2007, er omfattet af Miljøministeriets be-
kendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006
om støj fra vindmøller. I henhold til bekendt-
gørelsen skal støjbelastningen fra vindmøl-
ler beregnes ved vindhastigheder på 6
m/sek og 8 m/sek i 10 meters højde, og der
er fastsat grænseværdier på henholdsvis 42
og 44 dB(A) i det mest støjbelastede punkt
beregnet i 1,5 meters højde ved udendørs
opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboel-
ser i det åbne land.

I områder, der anvendes til eller er udlagt til
støjfølsom arealanvendelse (bolig-, instituti-
ons-, sommerhus- og kolonihaveområde
samt rekreative områder), er der fastsat
grænseværdier på henholdsvis 37 og 39
dB(A) i det mest støjbelastede punkt ved
udendørs opholdsarealer.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der bli-
ver udført kontrollerende støjmåling, hvis
forholdene taler herfor.

Lovgivning i Tyskland

Afstandskrav
For vindmøller med en totalhøjde under 100
meter gælder et afstandskrav på mindst 300
meter til enkelthuse og mindre bebyggelser
med indtil 4 boliger. Afstandskravet til lands-
byer er på 500 meter og der skal være
mindst 1.000 meter til bymæssige bebyggel-
ser og rekreative områder (sommerhusom-
råder og campingpladser) [10]. 

Støjkrav
Vindmøller skal overholde de generelle ty-
ske støjgrænser. I forhold til enkelthuse og
mindre bebyggelser samt landsbyer i yder-
områder, hvor vindmøller almindeligvis op-
stilles, gælder en støjgrænse på 60 dB(A)
om dagen (kl. 6-22) og 45 dB(A) om natten
(kl. 22-6). Skulle der være almene boligom-
råder i nærheden er der en støjgrænse på
55 dB(A) og dagen og 40 dB(A) om natten.
For andre områdetyper kan der være skær-
pede eller lempede krav [11]. Da møllerne
kører døgnet rundt skal det sikres, at den la-
vere grænseværdi, som gælder om natten,
kan overholdes.

Støjberegningerne skal foretages med vind-
hastigheder på 10 m/sek. i 10 meters højde
eller ved en situation, hvor møllerne yder 95
% af den maksimale effekt. Den mest
støjbelastende beregningsmetode af disse
to anvendes. 



Skyggekrav
De tyske myndigheder anbefaler maksimalt
30 timers skyggekast pr. år ved nabobeboel-
ser beregnet efter "worst case"-modellen el-
ler det værst tænkelige. Herudover må der
maksimalt forekomme 30 minutters skygge-
kast pr. dag. Ved overskridelse af disse
grænseværdier skal der installeres ‘skygge-
stop’, så det sikres at grænserne overhol-
des. Hvis styringsautomatikken indbefatter
en lyssensor skal det sikres, at der maksi-
malt er 8 timers reel skyggetid [12].

Naturbeskyttelsesloven og Internatio-
nale beskyttelsesområder
Naturbeskyttelsesloven (nr. 933 af 24. sep-
tember 2009) beskytter forskellige naturty-
per såsom søer, vandløb, heder, moser, en-
ge mv. (§3-områder) og fastsætter blandt
andet beskyttelseslinjer for kyster, søer,
vandløb, skove, fortidsminder og kirker. Lo-
ven indeholder også bestemmelser for inter-
nationale beskyttelsesområder, også kaldet
Natura 2000 områder (EF-habitatområder,
EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsa-
rområder). Disse områder er endvidere om-
fattet af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj
2007 om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter.

Hvorvidt vindmøllerne vil påvirke § 3-områ-
der, Natura 2000-områder eller anden form
for natur i - eller i nærheden af mølleområ-
derne - er behandlet i afsnit 5. Desuden vil
redegørelsen i samme afsnit beskrive vind-

møllernes betydning for en række smådyr,
herunder småflagermus, odder, markfirben,
padder med flere, jf. habitatdirektivets artikel
12 vedrørende bilag VI arter. 

Museumsloven
Museumsloven (nr. 1505 af 14. december
2006) sikrer kulturarven i forbindelse med
planlægning af jordarbejder. Loven oplyser
at den kulturarv, der skal beskyttes, omfatter
spor af menneskelig virksomhed, der er ef-
terladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, kon-
struktioner, bygningsgrupper, bopladser,
grave og gravpladser, flytbare genstande og
monumenter og den sammenhæng, hvori
disse spor er anbragt. Herunder hører beva-
ring af fortidsminder samt sten- og jorddiger.

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden
af sten- og jorddiger, jf. §29a, eller fortids-
minder, jf. §29e. Hvis der påtræffes fortids-
minder i forbindelse med jordarbejderne,
skal arbejdet indstilles i det omfang det be-
rører fortidsmindet, jf. §27, stk. 2. Fundet
skal straks anmeldes til det nærmeste kul-
turhistoriske museum, som vurderer om
yderligere undersøgelser skal finde sted.

De arkæologiske og kulturhistoriske interes-
ser i projektområdet er beskrevet i VVM-re-
degørelsens afsnit 4.

Landbrugsloven
Vindmøllerne opstilles på arealer, der er om-
fattet af landbrugspligt.

Cirkulære om varetagelse af de jordbrugs-
mæssige interesser under region-, kommu-
ne- og lokalplanlægning mv. (nr. 35 af 3. juni
2005) foreskriver blandt andet, at lokalpla-
ner, der udlægger arealer til opstilling af en
eller flere vindmøller på en landbrugsejen-
dom i landzone, der fortsat skal kunne ud-
nyttes til landbrugsmæssige formål, normalt
kun bør omfatte vindmøllernes egentlige op-
stillingsfelter svarende til mindre arealer om-
kring den enkelte mølle afgrænset af rotor-
diameteren plus 5 meter. Lokalplanen kan
dog også omfatte tilkørselsveje mv.

Jf. afsnit 9.5 i Vejledning om reglerne i lov
om landbrugsejendomme (nr. 37 af 3. juni
2005), kræves jordbrugskommissionens til-
ladelse til opstilling af en vindmølle med et
grundareal på over 25 m2 på en landbrugs-
ejendom, jf. §§3, 12 og 62 i cirkulæret om
lov om landbrugsejendomme (nr. 9707 af
24. oktober 2008).

Luftfartsloven
Lov om luftfart (nr. 731 af 21. juni 2007)
fastsætter, at projekter til anlæg, der ønskes
opført i en højde af 100 meter eller mere
over terræn, skal anmeldes til Statens Luft-
fartsvæsen, og at opførelsen af anlægget ik-
ke må påbegyndes, før der er udstedt attest
om, at hindringen ikke skønnes at ville frem-
byde fare for lufttrafikkens sikkerhed.

I følge Bestemmelser om luftfartshindringer
(nr. 17150 af 9. april 1992) skal hindringer
med en højde fra 100 meter og indtil 150
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meter afmærkes, hvis luftfartsvæsenet finder
det påkrævet. Også mølleprojekter med to-
talhøjde under 100 meter, som i det aktuelle
tilfælde, kan kræves afmærket.

Opstillingen af de nye vindmøller ved Bølå
skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen,
men der vil ikke blive stillet krav om af-
mærkning af møllerne. Statens Luftfartsvæs-
en orienterer de tyske luftfartsmyndigheder
umiddelbart inden møllerne opstilles.

Lov om fremme af vedvarende energi
Ved indgåelsen af den nye energipolitiske
aftale i februar 2008 blev det besluttet at
indføre en erstatningsordning for værditab
på naboejendomme til vindmøller, samt en
model for lokalt medejerskab. Bestemmelser
for disse forhold er indarbejdet i Lov om
fremme af vedvarende energi (nr. 1392 af
27. december 2008), og gælder for møller,
som opstilles efter 1. januar 2009 med min-
dre forslag til kommuneplantillæg med til-
hørende VVM-redegørelse er offentliggjort
inden 1. marts 2009, og møllerne er nettil-
sluttet inden 1. september 2010. De nye
møller ved Bølå vil være omfattet af lovens
bestemmelser.

Loven fastsætter, at inden 4 uger før ud-
løbet af høringsfristen for det offentliggjorte
forslag til kommuneplantillæg skal den, der
ønsker at opstille vindmøllerne, afholde et
offentligt møde, hvor der redegøres for vind-
mølleopstillingens konsekvenser for de om-
kringliggende faste ejendomme. Ejere, som

vurderer, at opstillingen påfører deres ejen-
dom et værditab, skal anmelde kravet inden
4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af
ejendomme, som er beliggende i en afstand
af mere end 6 gange højden af de planlagte
møller, skal indbetale et gebyr på 4.000 kr
for behandling af kravet. En taksationsmyn-
dighed træffer afgørelse om værditabets
størrelse på baggrund af en individuel vur-
dering med mindre opstilleren af vindmøller-
ne og ejere af de pågældende ejendomme
indgår aftale om værditabets størrelse. Krav
på betaling bortfalder, hvis værditabet udgør
mindre end 1% af ejendommens værdi, og
beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis
ejeren af den faste ejendom har medvirket
til tabet.

Loven fastsætter endvidere, at inden opstil-
lingen af vindmøllerne påbegyndes, skal
den, der ønsker at opstille vindmøllerne, ved
annoncering udbyde mindst 20 % af ejeran-
delene til personer med fast bopæl indenfor
en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsste-
det for møllerne. Øvrige personer med fast
bopæl i den kommune, hvor møllerne opstil-
les, er ligeledes berettigede til at afgive
købstilbud, men kan kun købe andele
såfremt de ikke afhændes til den førstnævn-
te personkreds. Ejerandelene udbydes som
udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en
produktion på 1.000 kWh pr. andel.

Herudover fastsætter loven blandt andet be-
stemmelser om en grøn ordning, som giver
kommunalbestyrelsen mulighed for at søge

om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af
landskabelige eller rekreative værdier i kom-
munen samt til kulturelle og informative akti-
viteter i lokale foreninger mv. med henblik
på at fremme accepten af udnyttelsen af
vedvarende energi i kommunen. Der kan
ydes tilskud med et beløb som svarer til 0,4
øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer, hvilket
indebærer, at hovedforslagets 8 møller på
hver 2 MW vil kunne opnå en ramme på ca.
1.408.000 kr, mens eksempelvis alternativ 3
med 5 møller på hver 1,65 MW vil kunne
opnå en ramme på ca. 726.000 kr.

Kommuneplanen
Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommu-
ne har været offentliggjort som forslag fra
den 27. maj 2009 til den 2. september 2009.
Kommuneplanen er endeligt vedtaget den
16. december 2009, hvormed retningslinjer-
ne i Kommuneplan 2009 erstatter retnings-
linjerne i Regionplan 2005-2016 for Sønder-
jyllands Amt.

Det fremgår af kommuneplanens redegørel-
se, at det er byrådets mål, at 25 % af elfor-
bruget i kommunen produceres ved vind-
møllekraft, og at der satses på få og store
frem for mange små vindmøller på grund af
de landskabelige forhold samt en energipro-
duktionsmæssig betragtning. Udvidelsen af
vindmølleparken ved Bølå bidrager til at op-
fylde disse målsætninger.

Området ved Bølå indgår i kommunepla-
nens retningslinje 6.3.4.1, der udpeger om-



råder til opstilling og udskiftning af store
vindmøller på minimum 1,5 MW og med en
maksimal totalhøjde til vingespids i top på
150 meter. 

Området ved Bølå indgår ligeledes i kom-
muneplanens retningslinje 6.3.4.2, hvor der
udpeges områder til møller med en maksi-
mal totalhøjde til vingespids i top på 80 me-
ter. For så vidt angår Bølå anføres det, at
der er mulighed for en udvidelse af det eksi-
sterende vindmølleområde, hvor møllerne
må have en totalhøjde på maksimalt 92 me-
ter som de eksisterende møller. 

Retningslinje 6.3.4.4 fastsætter generelle vil-
kår for opstilling og vedligeholdelse af vind-
møller. Det fremgår heraf blandet andet, at
vindmøller skal opstilles i grupper i et let op-
fatteligt geometrisk mønster, så gruppen
fremstår samlet og klart afgrænset i forhold
til andre vindmøller. Vindmøllerne skal op-
stilles på en lige linje eller i to eller flere pa-
rallelle linjer, og vindmøllerne skal have
samme udseende og vingerne den samme
omdrejningsretning og -hastighed. Vindmøl-
lernes navhøjde og rotordiameter skal have
et harmonisk forhold fra 1:1 til 1:1,2. 

Det fremgår endvidere af kommuneplanen,
at der i forbindelse med den konkrete plan-
lægning af de enkelte vindmølleområder
skal fastlægges og accepteres støjkonse-
kvensområder i henhold til retningslinje
6.5.1.1. Indenfor de afgrænsede konse-
kvenszoner må der ikke etableres henholds-

vis spredt bebyggelse og miljøfølsom areal-
anvendelse.

Kommuneplantillæg
Planlægningsmæssig baggrund
Arbejdet med vindmølleprojektet ved Bølå
tog sin begyndelse tilbage i 2007, og på da-
værende tidspunkt var området ved Bølå
omfattet af Regionplantillæg nr. 31 til Regi-
onplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt.
Regionplantillægget angav retningslinjer for
udpegning og afgrænsning af vindmølleom-
råder i hele amtet.

Regionplantillægget angav flere retningslin-

jer for møllernes placering i Bølå end Kom-
muneplan 2009 for Aabenraa Kommune, og
det er baggrunden for projektets udform-
ning. Det fremgik blandt andet af region-
plantillæggets redegørelse, at en forudsæt-
ning for udvidelsen af mølleområdet var, at
afstanden mellem den eksisterende og den
nye møllerække skulle være mindst 400 me-
ter af hensyn til opretholdelse af sikkerheds-
afstanden til højspændingsledningen mellem
de to møllerækker.

Det anføres desuden, at der er mulighed for
at opstille lige så mange møller som i den
eksisterende park (dvs. op til otte møller) på
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Figur 4. Afgrænsning af det udpegede område til nye møller jævnfør Regionplantillæg nr. 31
og Kommuneplan 2009. Den påkrævede udvidelse mod øst for at muliggøre opstilling af 8 nye
møller er markeret med stiplet linje. 
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en linje i forlængelse af den eksisterende
møllerække. Regionplantillæggets kort over
udvidelsen af vindmølleområdet angav imid-
lertid et areal, som i praksis kun rummede
fem vindmøller, når møllerne skulle placeres
med samme indbyrdes afstand, som der er
mellem de eksisterende møller. Dette er
baggrunden for, at der er VVM-redegørelsen
for projektet er undersøgt forslag med både
fem og otte vindmøller, idet opstillingen af
de otte møller i hovedforslaget eller alterna-
tiv 2 forudsætter en udvidelse af det udlagte
områdes afgrænsning.

I redegørelsen bemærkedes desuden, at en
direkte forlængelse af møllerækken sand-
synligvis vil betyde, at den / de østligste
møller ville komme over på den tyske side
af grænsen. Dette skyldes, at de eksisteren-
de møller ikke er opsat helt parallelt med
grænsen, og det er baggrunden for, at den
nye møllerække afviger ca. 3 grader fra den
eksisterende møllerækkes orientering.

Kommuneplantillæg for vindmøller
ved Bølå
Med kommuneplantillægget udvides kom-
muneplanens afgrænsning af vindmølleom-
rådet ved Bølå mod øst, og der udlægges et
nyt rammeområde 4.9.012.V for at give mu-
lighed for opstilling af otte møller i forlængel-
se af den eksisterende møllerække, der er
omfattet af rammeområde 4.9.007.V.

Kommuneplanens retningslinjer giver kun
mulighed for at opstille brugte vindmøller,

idet der ikke længere fremstilles nye møller
med en totalhøjde på 92 meter svarende til
de eksisterende møller i rammeområde
4.9.007.V. Med kommuneplantillægget øges
den tilladte totalhøjde derfor til 100 meter for
møllerne, som opstilles i rammeområde
4.9.012.V, med henblik på at give mulighed
for at opstille fabriksnye møller. Samtidigt
udvides det tilladte harmoniforhold mellem
vindmøllernes navhøjde og rotordiameter til
et interval fra 1:1 til 1:1,35, idet de planlagte
nye møller i VVM-redegørelsens hovedfor-
slag og alternativ 1 har en navhøjde på 60
meter og en rotordiameter på 80 meter, hvil-
ket svarer til et harmoniforhold på 1:1,33.

Vindmøllerne i den nye række opstilles på
en linje og er ensartede med hensyn til ud-
seende og vingernes omdrejningsretning og
-hastighed. Da der vil blive tale om en an-
den mølletype end i den eksisterende mølle-
række, vil der imidlertid være afvigelser i for-
hold til de eksisterende møller med hensyn
til møllernes udseende og rotorernes om-
drejningshastighed.

Der er redegjort nærmere for den visuelle
betydning af de ovennævnte forhold i VVM-
redegørelsens afsnit 3.3 om visuelle forhold.
Miljøcenter Odense vurderer, at forskellene i
møllernes udseende i henholdsvis den eksi-
sterende og den nye møllerække kan ac-
cepteres, og at de to dele af vindmøllepar-
ken vil fremstå som en samlet gruppe, der
er klart afgrænset i forhold til andre vindmøl-
ler. 

Ved endelig udstedelse af kommuneplantil-
lægget, der udlægger området øst for den
eksisterende vindmøllepark ved Bølå til
vindmøller og fastsætter rammer for lokal-
planlægningen, vil etableringen af vindmøl-
leanlægget med op til otte møller med en to-
talhøjde på maksimalt 100 meter være i
overensstemmelse med kommuneplanen.

VVM- og planproceduren
VVM-redegørelsen for vindmølleprojektet
fungerer som beslutningsgrundlag og frem-
lægges sammen med forslag til kommune-
plantillæg i godt 11 ugers offentlig høring. In-
denfor denne periode har borgere, organisa-
tioner og myndigheder mulighed for at kom-
me med bemærkninger, som skal være
Miljøcenter Odense i hænde indenfor denne
periode, hvorefter bemærkningerne vil indgå
i det samlede beslutningsgrundlag. På bag-
grund af offentlighedsfasen vil Miljøcenter
Odense således tage endelig stilling til pro-
jektet.

Anlægget må ikke opføres før Miljøcenter
Odense har meddelt VVM-tilladelse, hvilket
ikke kan ske før de endelige kommuneplan-
retningslinjer er udstedt. VVM-tilladelsen og
de tilknyttede vilkår vil kunne påklages til
Naturklagenævnet i henhold til gældende
regler. Der kan ligeledes klages til Naturkla-
genævnet over retlige mangler i VVM-rede-
gørelsen eller manglende overholdelse af
VVM-procedurens enkelte trin.

Projektets realisering kræver desuden



særskilt tilladelse eller dispensation i hen-
hold til anden lovgivning. 

Lokalplan
Sideløbende med offentliggørelsen af for-
slag til kommuneplantillæg med miljørapport
og VVM-redegørelse vil Aabenraa Kommu-
ne fremlægge et forslag til lokalplan nr. 8.
Aabenraa Byråd kan efter udstedelsen af
kommuneplantillægget vedtage lokalplanen
endeligt. Byrådets beslutning kan påklages
til Naturklagenævnet i henhold til gældende
regler.

Resultat af idéfasen
Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørel-
sen er der gennemført en idéfase (april-juni
2007), hvor borgere, interesseorganisatio-
ner, foreninger, myndigheder og andre inter-
esserede har kunnet kommentere det frem-
lagte projektforslag.

I idéfasen, der også indeholdt forslag til et
nyt vindmølleområde ved Rens Hedegård
Plantage, kom der henvendelser fra Staatli-
ches Umweltamt Schleswig, Kreis Schle-
swig-Flensburg og Statens Luftfartsvæsen.
Ingen af de tyske eller danske myndigheder
gør indsigelse mod projektet, men fremkom-
mer alene med bemærkninger. De indkom-
ne bemærkninger har indgået i vurderinger-
ne og er refereret i det følgende. 

Staatliches Umweltamt Schleswig ønsker
at følgende bliver undersøgt i VVM-rede-

gørelsen:
- Vindmøllernes påvirkning af de nærlig-

gende beboelser på den tyske side skal
indgå som en del af undersøgelsen. Der
skal være sikkerhed for, at de tyske reg-
ler for akustisk- og optisk indvirkning (støj
og skygge) bliver overholdt i forhold til de
tyske naboer.

- Vindmøllernes afstand til de nærliggende
tyske vindmølleanlæg skal pga. af skade-
lig turbulens i turbinernes efterløb være
mindst 5 x rotordiameteren. Er dette ikke
tilfældet skal det i redegørelsen eftervi-
ses, at de tyske møller ikke lider væsent-
lige tab pga. turbulens fra de danske
møller. 

Staatliches Umweltamt Schleswig har hørt
følgende parter i Tyskland:
- Innenministerium des Landes Schleswig-

Holstein / Landesplanungsbehörde (regi-
onal planlægningsmyndighed):
Fastholder stillingstagen fra 10-05-2005.
(Note: Det fremgår heraf, at området syd
for grænsen ved Bølå er udpeget som et
område med særlig betydning for turisme
og rekreation, og området er endvidere
udpeget som landskabeligt beskyttelses-
område. Det vurderes, at udvidelsen af
den eksisterende vindmøllepark ikke vil
medføre væsentlige forstyrrelser. Grøfter-
ne og de mindre vandløb i grænseområ-
det indgår som dele af et net af biologi-
ske forbindelseslinjer, men en direkte
påvirkning fra de planlagte møller anses
for usandsynlig. Det vurderes endvidere,

at møllerne overholder de tyske myndig-
heders afstandskrav til beboelser, natur-
beskyttelse, skove, veje, højspændings-
ledninger mv., og samlet set er der ikke
indvendinger mod planlægning for vind-
møller i området).

- Kreisverwaltung Nordfriesland:
Har ingen bemærkninger eller forslag.

- Amt Süderlügum:
Har ingen bemærkninger eller forslag,
men er interesseret i dansk-tysk myndig-
hedsdialog.

- Amt Karrharde:
Påvirkningen af de nærmeste naboer på
tysk side skal undersøges.

- Amt Schafflund:
Vil gerne favorisere en dansk-tysk vind-
møllepark, og ønsker en generel dansk-
tysk dialog.

- Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg:
Se bemærkninger fra selvstændigt
høringssvar her under:

Kreis Schleswig-Flensburg
Udvidelsen af vindmølleparken ved Bølå i
retning af det naturbeskyttede område
“Jardelunder Moor” (mose) giver anledning
til følgende overvejelser:

Udvidelsen betyder en yderligere overordnet
formning af landskabsrummet, den samlede
gruppe vindmøller (eksisterende plus nye)
kan betragtes som et industrielt anlæg, som
i dette landskab er væsensfremmed. Land-
skabet er for nuværende hovedsageligt ka-
rakteriseret af store græsområder med en-
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kelte skovparceller, spredt bebyggelse og
små højdeforskelle. Lige syd for ligger det
betydningsfulde gamle morænehøjdedrag
fra Saale istiden. Særligt også herfra vil de
planlagte møller i forbindelse med de eksi-
sterende møller føles forstyrrende og atypi-
ske for det oprindelige landskab. Den land-
skabelige masterplan (Landschaftsrahmen-
plan) viser området som specielt velegnet til
rekreative formål.

Også fra en landskabsøkologisk synsvinkel
er en yderligere udvidelse af vindmøllepar-
ken problematisk. I området er der betyd-
ningsfulde biotopmosaikker (trædesten),
yderligere grænseoverskridende naturbe-
skyttelsesaktiviteter bliver naturbeskyttelses-
fagligt besværliggjort ved udvidelsen af
vindmølleparken, ikke mindst hvis fuglebe-
skyttelse er en del af motivet for beskyttel-
se. Formentlig bliver også det grænseover-
skridende naturbeskyttelsesområde "Frøs-
lev-Jardelunder Moor" (mose) med sin Tra-
nebestand påvirket. Landskabsmasterpla-
nen (Landschaftsrahmenplan) udpeger om-
råder som bestanddele af et biotopforbindel-
sessystem.

Fra en planlægningsmæssig synsvinkel skal
det Slesvig-Holstenske cirkulære om vind-
møller også finde anvendelse for dette dan-
ske projekt (i det mindste for virkningerne i
det Slesvig-Holstenske område).

Statens Luftfartsvæsen
Statens Luftfartsvæsen gør opmærksom på,

at i henhold til lov om luftfart § 67a, skal an-
læg der ønskes opført i en højde af 100 me-
ter eller mere over terræn anmeldes til luft-
fartsvæsenet, og opførelsen af anlægget må
ikke påbegyndes, før luftfartsvæsenet har
udstedt attest om, at hindringen ikke skøn-
nes at ville frembyde fare for lufttrafikkens
sikkerhed.

Møllerne ved Bølå er alle under 100 meter i
totalhøjde, men på grund af at de østligste
møller placeres tæt ved en flyveplads an-
meldes projektet til luftfartsvæsenet.

1.5. Hovedkonklusioner
Påvirkning af landskab
Den eksisterende møllerække ved Bølå ud-
gør i forvejen et markant og karakteristisk
anlæg i landskabet, og opstillingen af 5 eller
8 nye møller i forlængelse af den eksiste-
rende møllerække understreger anlæggets
karakter. Det samlede anlæg fremtræder ty-
deligt i landskabet såvel horisontalt som ver-
tikalt. Den landskabelige påvirkning vil være
størst, når mølleanlægget ses i sin fulde ud-
strækning fra syd eller nord, og hovedforsla-
get og alternativ 2 medfører en lidt større
påvirkning på grund af det større antal møl-
ler. Set fra øst og vest strækker anlægget
sig over en mindre del af horisonten, og der
synes ikke at være markante forskelle på
den landskabelige påvirkning i forhold til om
der opstilles 5 eller 8 nye møller. Det færre
antal møller i alternativ 1 og 3 vil dog be-
grænse den landskabelige påvirkning i den

østlige del af nærområdet. 

Det lille knæk i den nye møllerækkes orien-
tering i forhold til den eksisterende mølle-
række, vil primært kunne opleves, når det
samlede anlæg betragtes fra øst eller vest,
og vurderes ikke at forstyrre oplevelsen af
at alle møllerne står på en lang række. 

Den øgede afstand mellem den eksisteren-
de og den nye møllerække bevirker, at man
fra visse betragtningspunkter opfatter det
samlede anlæg som bestående af to dele. I
disse tilfælde synes forslagene med otte
nye møller at virke mere harmoniske end
forslagene med fem nye møller på grund af
symmetrien i opstillingsmønsteret og antallet
af møller.

I nærområdet virker de nye møller ligesom
de eksisterende møller skalamæssigt noget
større end landskab, bygninger og beplant-
ning. På tæt hold, hvor man har helt frit ud-
syn til en eller flere af møllerne, vil man kun-
ne opleve rotorstørrelsen som uharmonisk i
forhold til navhøjden på møllerne i hovedfor-
slaget og alternativ 1. Den større rotor på
disse møller i forhold til de eksisterende
møller vil særligt være tydelig fra standpunk-
ter i nærzonen. Forskellen i rotordiameter
vurderes ikke at forringe den visuelle ople-
velse af det samlede anlæg i væsentlig
grad, og den ensartede indbyrdes afstand
mellem møllerne og møllernes ensartede
navhøjde bidrager til at give det samlede
anlæg et mere harmonisk udseende. Møller-
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ne i alternativ 2 og 3 fremstår mest homoge-
ne i forhold til de eksisterende møller. Da
der tale om en anden mølletype vil der dog
være mindre forskelle, hvoraf den væsent-
ligste vurderes at være, at rotoren på møl-
lerne i henholdsvis den eksisterende og den
nye møllerække ikke vil køre med helt sam-
me omdrejningshastighed. Dette vil i øvrigt
gøre sig gældende uanset hvilket forslag
der realiseres.

Samlet set vurderes møllerne i alternativ 2
at give det mest harmoniske anlæg, idet de
størrelsesmæssigt ligger tættest på de eksi-
sterende møller, og fordi møllerækken inde-
holder det samme antal møller som i det ek-
sisterende anlæg. Der vurderes imidlertid ik-
ke at være stor forskel på den visuelle og
landskabelige påvirkning i forhold til hoved-
forslaget. 

Udover den eksisterende møllerække ved
Bølå, som sammen med de nye møller ud-
gør ét samlet anlæg, er de nærmeste møller
i det omkringliggende landskab to tyske
møllegrupper, som er placeret 2-2,5 km syd-
vest for den eksisterende møllerække ved
Bølå og 3-4 km fra de nye mølle. Samspillet
med disse møllegrupper vurderes at være
acceptabelt på grund af afstanden, og fordi
møllerne ved Bølå fremtræder som et mar-
kant og karakteristisk anlæg, der tydeligt ud-
gør et selvstændigt anlæg i forhold til de
øvrige møllegrupper, der kun i begrænset
omfang ses samtidigt.

Det visuelle samspil med tracéet af høj-
spændingsmaster, som passerer mellem
den eksisterende og den nye møllerække
ved Bølå, vurderes ikke at give anledning til
uacceptable landskabelige forhold, idet de
to anlæg er placeret vinkelret på hinanden,
så der er et klart hieraki, hvor enten møller-
ne eller højspændingsmasterne fremtræder
mest dominerende.

Der er ingen særlige landskabelige beskyt-
telsesinteresser umiddelbart omkring vind-
mølleområdet på den danske side af
grænsen. På den tyske side af grænsen er
der udpeget et landskabeligt beskyttelses-
område. De planlagte vindmøller vil øge den
tekniske prægning af dette landskab, men
området er i forvejen påvirket af flere tekni-
ske anlæg, herunder vindmøller og høj-
spændingsmaster på begge side af
grænsen. På denne baggrund vurderes de
nye møller samlet set ikke at medføre en
uacceptabel visuel påvirkning af det land-
skabelige beskyttelsesområde.

Projektet vurderes ikke at påvirke kulturhi-
storiske forhold direkte, hverken fra oldtiden
eller fra nyere tid. Den nærmeste kirke er
Medelby Kirke beliggende i Tyskland godt 5
km syd for mølleområdet, og de øvrige kir-
ker i det omkringliggende landskab ligger 8-
10 km fra de nye møller. Kirkerne i området
vil ikke blive visuelt påvirket af møllerne i
væsentligt omfang, og det vurderes, at møl-
lerne ikke på nogen måde vil dominere kir-
kerne og deres omgivelser. 

Påvirkning af nabobeboelser
Beskrivelsen af påvirkningen af nabobeboel-
serne i Danmark er vurderet i forhold til det
danske regelsæt, og nabobeboelserne i
Tyskland er vurderet i forhold til såvel det
danske som det tyske regelsæt. 

De danske og tyske afstandskrav er over-
holdt med god margin, idet nærmeste nabo-
beboelse, som er beliggende i Danmark, er
placeret i en afstand af 498 meter fra de nye
møller, hvor det danske afstandskrav er på
400 meter i hovedforslaget og alternativ 1,
mens afstandskravet i alternativ 2 og 3 er
368 meter. Den nærmeste nabobeboelse på
den tyske side af grænsen, hvor afstands-
kravet er 300 meter, er beliggende 860 me-
ter fra de nye møller. 

På den danske side af grænsen er den
vestligste af nabobeboelserne nord for den
eksisterende møllerække placeret blot 337
meter fra den nærmeste af de eksisterende
møller, hvilket er væsentligt mindre end af-
standskravet på 368 meter, som ville være
gældende, dersom møllerne blev opstillet i
dag. Som følge heraf er denne beboelse
særlig belastet med støj fra de eksisterende
møller, og de grænseværdier for støjpåvirk-
ning, som er gældende i dag, er ikke over-
holdt. Beboelsen må ikke belastes med
yderligere støj fra nye møller, og den plan-
lagte udvidelse af møllerækken forudsætter
derfor at beboelsen nedlægges. Bygherrren
har indgået en betinget købsaftale som sik-
rer, at ejendommens beboelse kan ned-
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lægges ved en realisering af projektet. 

De visuelle påvirkninger fra møllerne vurde-
res som mest markante på ejendommene
nord for projektområdet, hvilket skyldes at
disse beboelser ligger tættest på mølleræk-
ken, og desuden er beboelserne almindelig-
vis orienteret mod syd. Der vurderes ikke at
være væsentlig forskel på de to mølle-
størrelsers visuelle dominans i forhold til na-
bobeboelserne, men forslagene med 8 møl-
ler frem for 5 møller vil særligt medføre en
større visuel påvirkning af naboerne i den
østlige del af projektområdet.

Hovedforslagets 8 møller medfører den
største støjbelastning, men generelt kan
såvel de danske som de tyske støjgrænser
overholdes. 

Ved de danske nabobeboelser er der i ho-
vedforslaget beregnet et støjbidrag på op til
41,9 dB(A) / 43,9 dB(A) ved vindhastigheder
på henholdsvis 6 m/sek og 8 m/sek. Da der
er en beregningsusikkerhed på +/- 2 dB(A),
kan der være behov for afhjælpende foran-
staltninger i form af reduceret kildestøj for
en eller flere af møllerne. Alternativerne sik-
rer en lidt større margin til grænseværdier-
ne, men også her vil der kunne være behov
for afhjælpende foranstaltninger.  I VVM-til-
ladelsen vil der blive stillet krav om afhjæl-
pende foranstaltninger i form af reduceret
kildestøj. Dersom de danske regler ligeledes
anvendes i forhold til de tyske naboer vur-
deres grænseværdierne at være overholdt

med god margin. 

Støjbidraget ved den tyske nabo, som påvir-
kes mest, er beregnet til 41,9 dB(A) ved en
vindhastighed på 10 m/sek (95 % effekt),
hvor grænseværdien er på 45 dB(A) i hen-
hold til de tyske regler. 

Møllerne i hovedforslaget vil i kraft af deres
antal og større højde give anledning til mest
skyggekast, men møllerne vil kunne over-
holde de grænseværdier, som formelt gæl-
der for henholdsvis de danske og tyske na-
bobeboelser. De lidt mindre møller i alterna-
tiv 2 og 3 vil i mindre omfang kunne reduce-
re skyggekastet ved beboelserne omkring
de nye møller og særligt det færre antal
møller i alternativ 1 og 3 vil begrænse
påvirkningerne ved beboelserne i den østlig-
ste del af området omkring de nye møller.

Hovedforslagets otte møller medfører det
største samlede skyggekast ved den dan-
ske nabobeboelse, som er beliggende
længst mod øst i området nord for de nye
møller. Her er der beregnet et årligt, reelt
skyggekast i henhold til de danske regler
(‘real case’-beregning) på 6 timer og 19 mi-
nutter, hvor den anbefalede grænseværdi er
på maksimalt 10 timer om året. Dette er
samtidigt den største forøgelse i forhold til
0-alternativet, da der ikke forekommer skyg-
gekast ved denne nabo i dag. I forhold til de
tyske nabobeboelser omkring de nye møller
er der beregnet et årligt, reelt skyggekast på
indtil 3 timer og 36 minutter.

Skyggekastet ved de tyske nabobeboelser
er i henhold til de tyske regler (‘worst case’-
beregning) beregnet til indtil 11 timer og 28
minutter pr. år, hvor kravet er et årligt skyg-
gekast på maksimalt 30 timer. Det daglige
skyggekast er beregnet til indtil 16 minutter,
hvor kravet er maksimalt 30 minutter. 

Andre miljømæssige påvirkninger
Konklusionen på baggrund af gennemgan-
gen af mølleprojektets miljøpåvirkning er, at
møllerne vil yde positive bidrag til nedbrin-
gelse af luftforureningen og CO2 udslippet i
Danmark. Møllerne i hovedforslaget og al-
ternativ 1 forventes at kunne forsyne, hvad
der svarer til 5.500-9.000 enfamilieshuse
med forureningsfri elektricitet i mere end ty-
ve år, mens møllerne i alternativ 2 og 3 vil
kunne forsyne, hvad der svarer til 3.300-
5.500 enfamilieshuse med forureningsfri
elektricitet i ca. 12 år.

Møllerne opstilles i et område med alminde-
lige drikkevandsinteresser, og er placeret in-
denfor indvindingsoplandet til et vandværk
nord for den eksisterende møllerække. Risi-
koen for jord- og grundvandsforureninger
vurderes at være minimal, og mølleprojektet
forventes ikke at påvirke interesser i forhold
til vandindvinding. 

Projektet vurderes heller ikke at ville med-
føre væsentlige genevirkninger for områdets
dyre- og planteliv. Møllerne vil have en for-
styrrelseseffekt i forhold til fuglene i områ-
det, men risikoen for kollisioner med møller-
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ne under træk eller i forbindelse med fugle-
nes fouragering vurderes som minimal. Tidli-
gere studier har vist meget ringe risiko for
kollision med vindmøller i Danmark. Områ-
det er en del af en bred trækkorridor for
vandfugle i øst/vestlig retning, og mølleræk-
ken, der er orienteret i samme retning, bliver
derfor ikke en barriere for fugletræk. Det
store fugletræk forår og efterår foregår des-
uden oftest i stor højde. Området er ikke
kendt for vigtige koncentrationer af rastende
fugle, herunder fouragerende fugle. De om-
kringliggende naturområder og områder
med naturinteresser påvirkes ikke fysisk,
men der kan være visuelle og evt. støjmæs-
sige gener forbundet med publikums ople-
velse af naturværdierne. 

De nærmeste internationale naturbeskyttel-
sesområder ligger ca. 3 km fra de nye møl-
ler. Det drejer sig om Frøslev Mose og Jar-
delunder Moor mod sydøst på henholdsvis
den danske og tyske side af grænsen, der
er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområ-
der såvel som EF-habitatområder. I Tysk-
land ligger der ligeledes et mindre EF-habi-
tatområde ved Böxlund ca. 3 km sydvest for
de nye møller, og på den danske side af
grænsen godt 4 km nordvest de nye møller
ligger et EF-fuglebeskyttelsesområde om-
kring Sønder Ådal. Sønderå indgår desuden
i et EF-habitatområde. 

Ved opstillingen af møllerne skal det sikres,
at Skelbækken syd for møllerne ikke tilføres
opgravet materiale eller anden påvirkning,

da vandet herfra føres mod vest til fuglebe-
skyttelsesområdet og habitatområdet i til-
knytning til Sønderå. Herudover vil opstillin-
gen af møllerne ikke påvirke naturbeskyttel-
sesområderne direkte, men det kan ikke
udelukkes, at fuglearter som indgår i udpeg-
ningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområ-
derne anvender mølleområdet til fødesøg-
ning.

Andre forhold
De nye møller placeres indtil ca. 3,4 km fra
Kruså-Padborg Flyveplads. Der er ikke ting-
lyst højdebegrænsninger på ejendommene,
hvor de nye møller er planlagt opstillet, og
der stilles almindeligvis ikke krav om af-
mærkning af vindmøller med en totalhøjde
på under 100 meter.

Den vestligste af de nye møller placeres tæt
på et tracé af master med 400 kV høj-
spændingsledninger. Møllen placeres uden-
for deklarationsbæltet omkring ledningen,
men den anbefalede afstand overholdes ik-
ke, hvilket indebærer, at der vil være bindin-
ger i forhold til placering og højde på kraner,
som benyttes ved opstilling og servicering af
møllen.

Der vurderes ikke at være væsentlige kon-
flikter med andre arealanvendelsesinteres-
ser eller tekniske anlæg i det omkringliggen-
de landskab.
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2. PROJEKT-
BESKRIVELSE
2.1. Vindressourcer
Vindressourcernes udbredelse i Danmark er
kortlagt af Energi- og Miljødata og Forsk-
ningscenter Risø i projekt "Vindressource-
kort for Danmark" der blev færdiggjort i

1999. Denne kortlægning beskriver vindens
energiindhold i 200x200 m kvadrater dæk-
kende hele landet, og beregnes i fire for-
skellige højder, nemlig for navhøjder på 25
meter, 45 meter, 70 meter og 100 meter.
Som kortet viser, hører området ved Bølå til
blandt de jævne vind-områder i Danmark.
Der er beregnet en middelvind-hastighed på
ca. 7 meter pr. sekund ved de foreslåede
mølleplaceringer målt i 70 meters højde.

2.2. Anlægget
Møllernes udseende - hovedforslag
Hovedforslaget åbner mulighed for opstilling
af 8 stk. Vestas 2 MW vindmøller med 60
meter tårnhøjde og 80 meter rotordiameter
svarende til en totalhøjde på knap 100 me-
ter. Møllernes rotordiameter og dermed og-
så totalhøjde er lidt større end de eksiste-
rende møller mod vest. Møllerne har en no-
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get større rotordiameter end tårnhøjde, og
forholdet er 1:1,33. 

Møllerne er tre-vingede og har koniske rør-
tårne. Møllerne leveres som standard malet
i lys grå farve, men de vil også kunne leve-
res eksempelvis hvide eller svagt lysegrå
svarende til møllerne i den eksisterende
møllerække. Overfladerne er behandlet så
de fremstår matte. Derved minimeres reflek-
sioner fra metal- og glasfiberoverfladerne.

Møllernes rotorhastighed varierer fra 9 til
maksimalt 19 omdrejninger pr. minut. Der-
med fremstår møllerne med et roligt og har-
monisk udseende ligesom de 8 eksisteren-
de møller mod vest. Ældre, små møller
fremtræder mere urolige i landskabet, idet
de typisk har mere end dobbelt så mange
omdrejninger pr. minut.

De 8 møller opstilles på en ret linje med ens
afstand mellem møllerne. I forslaget står
møllerne med en indbyrdes afstand på ca.
300 meter, hvilket svarer til ca. 3,8 gange
rotordiameteren. Den indbyrdes afstand
svarer til afstanden mellem de eksisterende
møller. Mellem den eksisterende møllepark

og den nye mølleparkudvidelse er afstanden
forøget en smule til ca. 410 meter af hensyn
til overholdelse af sikkerhedsmæssige af-
standskrav til masterækken med højspænd-
ingsledninger, der deler den samlede mølle-
park i to dele. 

Den nye del af mølleparken er placeret på
en linje, som knækker en smule (ca. 3 gra-
der) i forhold til den eksisterende mølleparks
orientering, da flere af de 8 nye møller ellers
ville blive placeret på den tyske side af
grænsen eller meget nær på Skelbækken,
som løber langs grænsen.

Møllerne opstilles i et forholdsvis fladt ter-
ræn, der dog stiger svagt fra vest mod øst.
Det har derfor været muligt at placere møl-
lerne på jævnt stigende terrænkoter. Den
naturlige terrænkote varierer fra 15 meter til
22 meter målt fra den vestligste af de eksi-
sterende møller til den østligste af de nye
møller. Det er muligt at justere en smule på
sokkelhøjder i forbindelse med afsætning af
de 8 fundamenter. Det ser umiddelbart ud
til, at mølle 5 talt fra vest bør hæves, mens
mølle 2 nok bør sænkes. Dermed vil navene
stort set komme til at ligge på en ret linje,

der stiger mod øst. Der er tale om ganske
små ændringer i terrænforholdene og det
vurderes, at det ikke vil være synligt, når
møllerne er opsat og jordreguleringen om-
kring fundamenterne er udført. Den endelige
optimering af sokkelkoterne vil ske i forbin-
delse med de præcise landinspektørop-
målinger i selve byggefasen.

Møllernes udseende - alternativ 1
Alternativ 1 åbner mulighed for opstilling af
5 stk. Vestas 2 MW vindmøller med 60 me-
ter tårnhøjde og 80 meter rotordiameter.
Møllerne er identiske med møllerne i hoved-
forslaget og placeringen er den samme som
de 5 vestligste møller i hovedforslaget. 
De øvrige forhold, som er beskrevet under
hovedforslagets møller, gælder også for al-
ternativet.

Møllernes udseende - alternativ 2
Alternativ 2 åbner mulighed for opstilling af
8 stk. Vestas 1,65 MW vindmøller med 59
meter tårnhøjde og 66 meter rotordiameter.
Møllerne har større rotordiameter end tårn-
højde, og forholdet er 1:1,12. Møllernes pro-
portioner svarer omtrent til de eksisterende
møller mod vest, og den indbyrdes afstand
på ca. 300 meter mellem møllerne svarer til
ca. 4,6 gange rotordiameteren. 

Møllerne er tre-vingede og har koniske rør-
tårne. Møllerne er som udgangspunkt hvide,
da dette tidligere var standard for Vestas-
møller. Der vil være tale om opstilling af

Projekt Bølå navhøjde rotordiameter totalhøjde mølle-effekt årlig produktion 
Hovedforslag 60 m 80 m 99,9 m 2 MW 5.000.000 kWh 
Alternativ 1 60 m 80 m 99,9 m 2 MW 5.000.000 kWh 
Alternativ 2 59 m 66 m 92 m 1,65 MW 3.000.000 kWh 
Alternativ 3 59 m 66 m 92 m 1,65 MW 3.000.000 kWh 
0-alternativ 60 m 64 m 92 m 1,5 MW 2.900.000 kWh 

Figur 6. Møllestørrelser og anslået årlig produktion pr. mølle.
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brugte møller i alternativet, da denne mølle-
størrelse ikke produceres længere. Overfla-
derne er behandlet så de fremstår matte.
Derved minimeres refleksioner fra metal- og
glasfiberoverfladerne.

Møllernes rotorhastighed varierer fra 15 til
19 omdrejninger pr. minut. Dermed fremstår
møllerne med et roligt og harmonisk udse-
ende ligesom de 8 eksisterende møller mod
vest. 

Alternativet tager udgangspunkt i en anden
mølletype end de eksisterende møller, da
mølletypen størrelsesmæssigt ligner de ek-
sisterende møller, og da der vurderes at
være størst chance for at fremskaffe brugte
møller af denne type. Andre tilsvarende møl-
letyper, herunder møller af samme type som
de eksisterende møller ved Bølå, vil dog og-
så kunne komme på tale, såfremt de kan
fremskaffes.

Mølleplaceringen i alternativ 2 er identisk
med mølleplaceringerne i hovedforslaget.

Møllernes udseende - alternativ 3
Alternativ 3 åbner mulighed for opstilling af
5 stk. Vestas 1,65 MW vindmøller med 59
meter tårnhøjde og 66 meter rotordiameter.
Møllerne er identiske med møllerne i alter-
nativ 2 og placeringen er den samme som
de 5 vestligste møller i hovedforslaget og al-
ternativ 2. De øvrige forhold, som er beskre-
vet under alternativ 2, gælder også for dette
alternativ.

Møllernes udseende - 0-alternativ
De 8 eksisterende NEG-Micon 1,5 MW vind-
møller, som bliver stående i 0-alternativet
såvel som ved opstilling af møllerne i hoved-
forslaget eller et af alternativerne, har en
tårnhøjde på 60 meter og en rotordiameter
på 64 meter. Møllerne har større rotordia-
meter end tårnhøjde, og forholdet er 1:1,07.
Den indbyrdes afstand mellem møllerne er
på ca. 300 meter svarende til ca. 4,8 gange
rotordiameteren. 

Møllerne, som er malet hvide (svagt lyse-
grå), er tre-vingede og har koniske rørtårne.
Møllernes rotorhastighed er på 11,4 eller
17,1 omdrejninger pr. minut.

Møllernes forventede produktion
Møllernes produktion afhænger af flere for-
hold. Når et projekt vurderes, lægges tre
væsentlige punkter til grund. For det første
ser man på vindressourcerne i det pågæl-
dende område. Dernæst vurderes de poten-
tielle mølletyper, som kan opstilles på den
valgte lokalitet. Sidst vurderes om møllernes
opstillingsform giver mulighed for en fornuf-
tig produktion.

Vindressourcerne er beskrevet i afsnit 2.1
og det kan konstateres, at møllernes mulige
produktion må betegnes som acceptabel.
Kystnære placeringer ville give højere pro-
duktion, men den valgte mølletype og rotor-
størrelse kompenserer delvist herfor. 

Årsproduktionen på de 8 nye møller i ho-
vedforslaget på hver 2 MW er ca. 40 mio.
kWh, og det svarer til årsforbruget af el i ca.
9.000 husstande med et gennemsnitligt for-
brug på 4500 kWh pr. år.

Årsproduktionen i alternativ 1 indeholdende
5 stk. 2 MW møller er ca. 25 mio. kWh sva-
rende til forbruget i ca. 5.500 husstande.

De 8 møller på hver 1,65 MW i alternativ 2
producerer ca. det samme som de 5 møller i
alternativ 2, mens møllerne i alternativ 3
producerer ca. 15 mio. kWh pr. år svarende
til forbruget i 3.300 husstande.

De 8 eksisterende møller på hver 1,5 MW
producerer tilsammen ca. 23 mio. kWh sva-
rende til årsforbruget i ca. 5.100 husstande. 

Arealudlæg og vejadgang til møllerne
Til hver mølle vil der være behov for et areal
på ca. 5 x 5 meter svarende til arealet af
møllens tårn. Fundamentet, der er ca. 15 x
15 meter, etableres ca. 2,5 meter under ter-
ræn og størstedelen af fundamentet dækkes
af ca. 1 meter tykt lag jord. En stor del af
arealet kan derfor efterfølgende anvendes til
almindelig landbrugsdrift.

Der vil desuden være behov for en kørefast
plads på ca. 20 x 40 meter ved hver mølle.
Endvidere vil der midlertidigt være brug for
et arbejdsareal under anlægsfasen på 70 x
70 m.
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Der skal anlægges en ca. 5 meter bred vej
til hver vindmølle. Vejene kan anlægges
med en overflade af stabilgrus og en bund
af sten og andet godkendt materiale, så de
kan anvendes af de store og tunge køre-
tøjer, som skal transportere mølledele frem
til området. Fra Grænsevejen føres en vej
mod syd til grænsen mod Tyskland, hvor der
anlægges en fordelingsvej langs Skelbæk-
ken med stikveje til de enkelte møller. Veje-
ne vil efterfølgende ligeledes kunne anven-
des som tilkørselsveje til området i forbin-
delse med den landbrugsmæssige drift af
arealerne.

Den største del af hvert arbejdsareal kan
fjernes efter møllebyggeriet er færdiggjort.
Arealet kan reetableres til landbrugsjord el-
ler beplantes svarende til arealets tilstand
før byggeriet. En del af hvert arbejdsareal,
svarende til arbejdsområdet for en større
kran, fastholdes som kørefast areal efter
byggefasen indtil møllerne skrottes om ca.
20-30 år.

Møllernes nettilslutning
For at forbinde møllerne med elnettet frem-
føres jordkabler fra møllerne og til et af el-
forsyningsselskabet udpeget tilslutnings-
punkt. Tilslutningspunktet kendes først, når
elforsyningsselskabet har behandlet en
ansøgning om nettilslutning. Elforsynings-
selskabet sørger selv for at udføre dette ar-
bejde og håndterer selv de deraf følgende
problemstillinger, såsom udpegning af tracé
og tinglysning af ledningerne. 

Der er ved opførelse af de store vindmøller
intet behov for bygninger i øvrigt, da trans-
formere placeres i selve vindmøllen. Der be-
høves dog én el-kiosk til betjening af alle
møllerne i vindmølleområdet. Afhængigt af
tilslutningspunktets placering vil el-kiosken
blive opstillet i umiddelbar nærhed af enten
den østligste eller vestligste af møllerne. El-
kiosken vil have et grundareal på max. 10
m2 og en højde på 2-3 meter.

Nettilslutning af vindmøller til elnettet sker i
henhold til gældende lovgivning og efter be-
stemmelserne i det lokale elforsyningssel-
skab.

2.3. Aktiviteter i anlægsfasen
Opmåling og afsætning af møllerne
For naboer og andre, som færdes i områ-
det, vil de første synlige aktiviteter være
landmålernes opmåling af projektområdet,
fastlæggelse af vejene til området og fast-
læggelse af de nærmeste nabobeboelsers
nøjagtige placering i forhold til mølleplace-
ringerne. Denne opmåling forventes skøns-
mæssigt at vare 1-2 dage og normalt vil
denne fase ikke skabe konflikt med hverken
naboer eller andre i området. Afmærkning af
mølleplaceringerne og af de nye tilkør-
selsveje sker typisk med træpæle.

Jordbundsanalyser
Det må påregnes prøveboringer, for at un-
dersøge om jordbunden er stabil. Boringer-
ne foretages fra køretøjer og forventes at ta-

ge 1-2 dage. Det er sandsynligt, at prøvebo-
ringer foretages inden der er etableret veje i
området.

Etablering af veje
Til dette projekt skal der kun etableres nye
veje på de involverede ejendommes arealer.
Alle nye veje vil fremstå som markveje i ca.
5 meters bredde belagt med stabilgrus. Vej-
føringerne vist på figur 7.

Først rømmes ca. 20-30 cm jordlag af og
køres i midlertidigt depot i projektområdet
udpeget af Aabenraa Kommune. Dernæst
bundsikres vejene, hvorefter de tromles, for
til sidst af få pålagt ca. 10 cm stabilgrus,
som afrettes og tromles. Eventuel over-
skudsjord kan anvendes i forbindelse med
regulering omkring møllefundamenterne el-
ler køres i anvist depot.

Etablering af veje vil vare ca. 1-2 uger, men
kan forsinkes af dårligt vejr. På grund af de
forholdsvis store afstande mellem arbejds-
området og nabobeboelserne forventes in-
gen gener i form af rystelser og lignende,
men der må påregnes en del aktivitet af gra-
vemaskiner og lastbiler specielt i nærheden
af nabobeboelserne langs Grænsevejen.

Støbning af fundamenter
Efter udgravning støbes fundamenterne på
stedet. Jorden deponeres midlertidigt ved
den enkelte mølleplacering. Til sidst i bygge-
fasen afrettes arealerne rundt om møllerne

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ 32



33

Figur 7. Kort med mølleplaceringer og princip for placering af kørefaste arealer og adgangsveje for 8 nye møller svarende til mølleplaceringerne i
hovedforslaget og i alternativ 2. De 5 vestligste mølleplaceringer svarer til mølleplaceringerne i alternativ 1 og alternativ 3. Adgangsvejen er den
samme i alle forslag.

Grænsevejen

Adgangsvej til
alle nye møller
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og evt. overskudsjord køres i anvist depot.
Anlæg af fundamenter forventes at vare ca.
1-2 måneder. Det forventes, at der skal an-
vendes ca. 70-80 læs beton til hver af de 5-
8 møllers fundamenter.

Levering og opsætning af møllerne
Mølletårne, møllehatte og vinger leveres
med lastbil så tæt ved hver placering som
muligt. I forbindelse med opsætning af møl-
lerne ankommer 2-3 mobil-kraner, som, i
løbet af ca. 2-3 uger, monterer møllerne på
fundamenterne. Der forventes ingen væs-
entlige nabogener i den forbindelse, men
der må forventes en del ekstra trafik til og
fra området, ligesom større lastbiler kan hol-
de parkeret på områdets veje i kortere eller
længere tid. Krandelene leveres på ca. 18
lastvognlæs. Det forventes, at ca. 35-50
lastvognstræk kan levere komponenterne til
de 5-8 møller.

Kabelarbejder
Møllerne forbindes til elnettet med kabler,
dels mellem de enkelte møller, dels fra møl-
leområdet til et tilslutningspunkt, som udpe-
ges af elforsyningsselskabet, når selskabet
har behandlet ansøgning om nettilslutning.
Kabelarbejdet vil tidsmæssigt ofte blive pla-
ceret sidst i byggefasen, men forsyningssel-
skabet kan selv fastsætte et andet tids-
punkt. Ud over kabel til strøm skal der ned-
graves kabel til telefonforbindelse til hver
enkelt mølle.

2.4. Aktiviteter i driftsfasen
Indkøringsperioden
I indkøringsperioden er der behov for skær-
pet tilsyn. Ligeledes er der behov for at opti-
mere møllernes drift, når de har kørt i en pe-
riode med stærk blæst. Indkøringsperiodens
længde afhænger af vejrforholdene. Der kan
i visse tilfælde være behov for at anvende
større kraner i forbindelse med denne opti-
mering. 

Daglig drift
Den daglige drift af vindmøllerne foregår
ved hjælp af computerstyret overvågnings-
udstyr og der vil kun i særlige situationer
være behov for at besøge møllerne. Ud
over almindelig service på møllerne ca. 2-4
gange årligt forventes der ikke fysisk tilste-
deværelse af hverken personer eller materi-
el. Den almindelige service foregår udeluk-
kende ved hjælp af person- og varevogne.

Større skader
Ved større skader på materiellet kan der
være behov for at anvende kraner til at ned-
tage større dele af møllen, ligesom der kan
være behov for, at større lastbiler fragter de-
fekte dele væk og kører nye dele til møllen.
Større skader repareres mest effektivt på
jorden eller på værksted f.eks. defekt gene-
rator, beskadiget gear eller ødelagte vinger.

2.5. Sikkerhedsforhold
Sikkerhed i forbindelse med opførelse
Der findes generelle sikkerhedsbestemmel-
ser i forbindelse med byggeri. Disse be-
stemmelser forudsættes beskrevet i udbuds-
materialet og efterfølgende overholdt i byg-
gefasen.

Sikkerhed i forbindelse med drift
Under møllernes almindelige drift er der til-
knyttet en driftsleder med ansvar for, at alt
forløber som det skal. Der forefindes specifi-
cerede sikkerhedsforanstaltninger for drift af
en vindmølle. Der er f.eks. opsamlingsan-
ordning for evt. spildt olie og sikkerhedsan-
ordninger til brug ved servicering af maskin-
dele i møllehatten. I Danmark er det et krav,
at vindmøller typegodkendes i henhold til
Energistyrelsens certificerings- og godken-
delsesordning inden de opstilles. Typegod-
kendelsen sikrer overensstemmelse med
gældende krav vedrørende sikkerhedssyste-
mer, mekanisk - og strukturel sikkerhed,
personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Isdannelser på møllevingerne kan udgøre
en sikkerhedsrisiko. Det er dog ikke sand-
synligt, at is, der falder fra møllens vinger,
kan ramme beboelser eller biler. Dels er af-
standen fra de nye møller ca. 500 meter til
beboelser eller til offentlige veje, dels falder
is lodret ned fra vingerne i forbindelse med
møllens opstart, hvor møllevingerne drejer
langsomt rundt.
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2.6. Retablering af areal
Demontering af møller
Når driften af vindmøllerne indstilles, er eje-
ren af den enkelte vindmølle på afviklings-
tidspunktet forpligtiget til fuldstændig at fjer-
ne alle anlæg i et omfang, som modsvarer
de krav, som lokalplanen fastsætter. Alle
stikveje, som ikke skal benyttes til land-
brugsmæssig drift, og de tilbageblevne ar-
bejdsarealer ved hver mølleplacering skal
fjernes umiddelbart efter, at vindmøllerne er
nedtaget. Ligeledes skal møllefundamenter-
ne fjernes - mindst til en meter under terræn
- hvorefter arealerne reetableres til land-
brugsformål eller andet relevant formål.

Møller og el-kiosk kan nedtages og skrottes
efter brug. Det er ikke muligt at forudsige
kommende krav til skrotning og genbrug af
materialet fra mølleprojektet. Møllerne for-
ventes at have en levetid på 20-30 år og ud-
viklingen indenfor genbrugsområdet må for-
ventes at gå hurtigt i de kommende år. Alle-
rede på nuværende tidspunkt kan langt den
overvejende del af vindmøllernes kompo-
nenter indgå i genbrugssystemer efter endt
brug og der forskes i, at opnå en 100 %
genanvendelse af alle mølledele.
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3. PÅVIRKNING AF
LANDSKABET
3.1. Landskabet
Landskabets dannelse 
Området ved Bølå ligger på Tinglev Hede-
slette mellem den lille Jejsing Bakkeø mod
nordvest og de lidt større Medelby Bakkeø
og Ladelund Bakkeø mod henholdsvis syd
og vest. Hedesletten strækker sig fra marsk-

en og bakkeøerne mod vest omkring Tøn-
der og til israndslinjens yngre moræneland-
skab mod øst. I området er der partier med
indlandsklitter dannet af flyvesand, men
overvejende er området præget af moræne-
sand. Bakkeøerne er isens aflejring fra
næstsidste istid, Saale, mens smeltevands-
sletterne mellem bakkeøerne er dannet af
smeltevandsfloder under seneste istid, Wei-
chsel. Bakkeøerne ligger vest for isens ho-
vedopholdslinje og har derfor ikke været
dækket af is under den sidste istid, hvorfor

bakkerne er afrundede og slidte af vejr og
vind gennem tusinder af år. Landskabet lig-
ger ret lavt i den sydlige del af Sønderå Da-
len med koter omkring 15-23 meter ved
mølleområdet, hvor terrænet stiger jævnt
mod øst.

Landskabsform
Landskabet i den sydvestlige del af Jylland
er præget af store, svage bakkeformationer
og flade sletter, der er gennemskåret af
vandløb. Tinglev Hedeslette er et stort fladt

Figur 8. Landskabskort over Sønderjylland med mølleområdet markeret med rød oval [1]. Figur 9. Terrænkort.
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område isprængt små bakkeøer og partier
med indlandsklitter. Syd for projektområdet
løber Skelbæk, der udgør lande-grænsen,
og ca. 4,5 km mod nord løber Sønderå.
Vest for mølleområdet løber Skelbæk sam-
men med Gammelå og derfra videre ud i
Sønderåen, som igen løber ud i Vidåen ved
Magisterkogen. Sønderåens dal er ret mar-
keret med en bredde mellem 100-200 me-
ter. Den er ikke reguleret, men slynger sig
naturligt i landskabet.

Beplantning mv.
Den sandede hedeslette er præget af store
landbrugsarealer med levende hegn og min-
dre plantager. Mod nord i en afstand af ca.
1,5 km fra de nye møller ligger Eggebæk
Plantage med en blanding af nyplantning og

ældre dele. Ca. 3 km nordvest for de nye
møller ligger plantagen ved Lille Jyndevad,
og ca. 3,5 km mod øst ligger Frøslev Plan-
tage. På den tyske side af grænsen ligger
flere, mindre beplantninger ved Jardelund
og Böxlund ca. 3 km syd for mølleområdet. 

Projektområdet rummer almindeligt land-
brugsland på begge sider af grænsen, med
rimelig store markparceller, adskilt af leven-
de hegn. Sydøst for Birkely i området nord
for den vestlige del af den nye møllerække
ligger en lille skov og et kreaturafgræsset
område. Den sydlige del af den kreaturaf-
græssede eng er mere botanisk interessant.
Jorden her er mager, og der er bar jord mel-
lem tuer af græsser og blomster. Engen er
omkranset af høje grantræer. Området ved

de eksisterende møller er præget af inten-
sivt landbrugsland med levende hegn mel-
lem en del af parcellerne. Det sted, der har
den højeste naturmæssig interesse, er en
gammel brakmark med spredte buske.

Bebyggelse 
Der findes spredt bebyggelse rundt om hele
den eksisterende møllepark og udvidelses-
området. Den største del af bebyggelsen
tæt på mølleområdet findes dog på den
danske side af grænsen, mens især områ-
det syd for udvidelsesområdet er særdeles
tyndt befolket.

Der er ca. 7,5 km til Tinglev og Padborg,
som er de nærmeste byzoneområder på
den danske side af grænsen. Den nærme-
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ste afgrænsede landsby er Store Jyndevad
mod nordvest, som ligger ca. 3 km fra den
eksisterende møllerække og ca. 5 km fra de
nye møller. Mod nordvest er der herudover
en mindre samlet bebyggelse ved Lille Jyn-
devad, som ligger ca. 1,5 km fra de eksiste-
rende møller og ca. 4 km fra de nye møller.
På den tyske side af grænsen ligger lands-
byen Böxlund ca. 2,5 km mod syd.

Infrastruktur 
Umiddelbart vest for projektområdet ligger
grænseovergangen ved Lille Jyndevad og
umiddelbart øst for området ligger grænseo-
vergangen ved Sofiedal. Syd for området,
på den tyske side af grænsen, går Grenz-
strasse, der forbinder Flensborg med Süder-
lügum. Cirka 700 m nord for projektområdet
ligger Grænsevejen, der forbinder flere min-
dre bysamfund på den danske side af
grænsen. 

Omkring 3-4 km mod nordøst ligger Kruså-
Padborg Flyveplads, der har status som al-
men flyveplads.

Mellem det eksisterende mølleområde og
udvidelsesområdet findes en eksisterende
masterække med 400 kV højspændingsled-
ninger.

Møller
Der findes 65 møller, der er større end 450
kW i Aabenraa Kommune. Disse møller pro-
ducerer ca. 100 mio. kWh pr. år. Der findes

desuden 18 møller under 450 kW. Disse 18
møller producerer tilsammen godt 6 mio.
kWh pr. år, hvilket stort set svarer til produk-
tionen på én ny mølle i hovedforslaget ved
Bølå.

Udover den eksisterende møllerække med 8
møller, som er placeret umiddelbart vest for
de nye møller i vindmølleområdet ved Bølå,
er der 10 møller på den danske side af
grænsen indenfor en afstand på ca. 10 km

fra projektområdet. Heraf står de 8 møller
vest for motorvejen syd for Kiplev i en af-
stand af ca. 10 km fra Bølå. Der står 1 møl-
le nord for vejen midt mellem Kruså og Ting-
lev ca. 5 km fra Bølå og én mølle umiddel-
bart nord for Rens Hedegård Plantage ca.
7,5 km mod vest. Den sidstnævnte mølle
nedtages i forbindelse med eventuel realise-
ring af et andet mølleprojekt beliggende ved
Rens Hedegård Plantage ca. 6 km vest for
mølleområdet ved Bølå. Hvis projektet ved

Figur 12. Eksisterende danske møller op til 10 km fra Bølå, samt de nærmeste tyske møller.
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Rens Hedegård Plantage realiseres vil der
blive rejst 5 møller med en totalhøjde på
125-140 meter.

Der findes to tyske mølleområder sydvest
for Bølå i området nord for Weesby. Områ-
derne, som begge indeholder 4 mindre møl-
ler, er placeret 2-2,5 km fra den eksisteren-
de møllerække og 3-4 km fra den nye møl-
lerække. I området mellem Achtrup og
Schafflund ca. 9-11 km sydvest for de nye
møller ved Bølå findes der ligeledes flere
grupper af vindmøller. Der findes desuden
enkelte husstandsmøller på den tyske side
af grænsen indenfor 10 km fra projektområ-
det, heraf én knap 2 km vest for den eksi-
sterende møllerække ved Bølå, og ca. 4 km
syd for de nye møller er der placeret en
mølle ved Jardelund.

Med en afstand på ca. 3 km fra de nye mø-
ler til de nærmeste eksisterende vindmøller
på den tyske side af grænsen, er de tyske
myndigheders krav om en afstand på mindst
5 gange rotordiameter overholdt, og de nye
møller vil på ingen måde give anledning til
turbulens i forhold til disse møller.

Landskabelige beskyttelsesinteresser 
Der er ingen særlige landskabelige beskyt-
telsesinteresser umiddelbart omkring vind-
mølleområdet på den danske side af
grænsen. De nærmeste værdifulde landska-
ber, som er udpeget i kommuneplanen, er
beliggende ca. 2 km mod sydøst i tilknytning
til Frøslev Mose og ca. 3 km mod øst ved

Frøslev Plantage, mens der er knap 4,5 km
det værdifulde landskab ved Sønderå mod
nord. Herudover er der udpeget et større
uforstyrret landskab, som strækker sig fra
området vest for de eksisterende vindmøller
ved Bølå til området sydøst for Tønder. Af-
standen fra de nye møller ved Bølå til den
nærmeste del af det større uforstyrrede
landskab er knap 5 km. Vindmøllerne vil
kunne være synlige fra dele af de værdiful-
de landskaber og det uforstyrrede landskab,
men på grund af afstanden vil den visuelle
påvirkning være begrænset.

Store dele af området på den tyske side af
grænsen er udpeget som et landskabeligt
beskyttelsesområde. Terrænet i området
langs grænsen er overvejende fladt, og det
udnyttes til landbrugsdrift. Området fremstår
overvejende med dyrkede marker, mange
læhegn og enkelte små skovparceller.  De
regionale tyske planlægningsmyndigheder
(Innenministerium des Landes Schleswig-
Holstein) har vurderet, at udvidelsen af den
eksisterende vindmøllepark ved Bølå ikke vil
medføre væsentlige forstyrrelser. Kreisver-
waltung Schleswig-Flensburg er derimod af
den opfattelse, at vindmølleanlægget ved
Bølå udgør et industrielt anlæg som er væs-
ensfremmed i forhold til dette landskab, og
at de nye møller sammen med de eksiste-
rende møller vil føles forstyrrende og atypi-
ske for det oprindelige landskab. 

I området umiddelbart syd for mølleanlæg-
get vil møllerne fremstå meget markante.

De mange læhegn langs med markskel og
vejene i området opdeler landskabet i min-
dre rum, og det vil medvirke til, at møllerne
kan være delvist eller næsten helt skjult, når
man opholder sig i området længere fra an-
lægget. 

Det kan konstateres, at landskabet i forve-
jen er påvirket af vindmøllegrupperne mod
sydvest på den tyske side af grænsen, og at
tracéet af højspændingsmaster i dele af om-
rådet syd for Bølå fremtræder markant og
dominerende. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at de
nye møller sammen med de eksisterende
møller udgør et markant teknisk anlæg. An-
lægget vil - afhængig af betragtningspunk-
terne - i større eller mindre omfang være
synligt set fra området syd for grænsen, og
de nye vindmøller vil forøge den tekniske
prægning af landskabet. På baggrund af
landskabets struktur med det flade terræn
og de mange læhegn vurderes det dog, at
de nye møller samlet set ikke medfører en
uacceptabel visuel påvirkning af det land-
skabelige beskyttelsesområde.

3.2. Kulturlandskabet
Fredede fortidsminder
Der er ikke registreret fortidsminder i
projektområdet, og de nærmeste fredede
fortidsminder på den danske side af
grænsen er beliggende ca. 5 km mod nord i
Lundbæk Plantage, hvor der er udpeget et
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kulturarvsareal med i alt 13 gravhøje, hvoraf
de 5 er fredede. Herudover er der registreret
en svært beskadiget høj syd herfor knap 4
km fra projektområdet. Nær den eksisteren-
de møllerække og ca. 1 km vest for de nye
møller er der registreret oplysninger om fund
af en jernudvindingsgrube, og godt 3 km
mod nordvest er der registreret fund af bl.a.
en flinteøkse. Et fund af knusesten udgør
den nærmest registrerede lokalitet mod øst i
en afstand af ca. 2 km fra projektområdet.

Det kan konstateres, at projektet ikke vil
påvirke de allerede registrerede fortidsmin-
der, idet der ikke vil blive gravet eller på an-
den måde foretaget indgreb i umiddelbar
nærhed, hverken til veje eller til møllefunda-
menter. Dette udelukker imidlertid ikke, at
man vil kunne støde på hidtil ikke kendte
jordfaste fortidsminder.

Bygherren bør kontakte Haderslev Museum
forud for igangsætning af jordarbejderne
med henblik på en udtalelse om risikoen for
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og
evt. en prøve-gravning af de arealer og tra-
céer, som berøres af vindmølleprojektet. Der
henvises i øvrigt til oplysningerne om tilla-
delser fra museumsloven i afsnit 1.4.

Diger
Der er ingen beskyttede diger i projektområ-
det. Det nærmeste beskyttede dige ligger i
den vestlige del af Eggebæk Plantage og er
mere end 1,5 kilometer fra nærmeste mølle,
og projektet vil ikke på nogen måde påvirke

dette eller andre beskyttede diger.

Kirker 
Vindmølleprojektet ligger på grænsen mel-
lem Tinglev og Burkal Sogn. Begge kirker
ligger ca. 8,5 km fra mølleområdet mod hen-
holdsvis nordøst og nordvest. Indenfor 10
km fra mølleområdet er der desuden kirker i
Padborg mod øst og Bylderup-Bov mod
nordvest. På grund af den store afstand
mellem møllerne og kirkerne vurderes det,

at møllerne ikke på nogen måde vil domine-
re kirkerne og deres omgivelser. 

På den tyske side af grænsen ligger der li-
geledes flere kirker, hvoraf den nærmeste
ligger i Medelby godt 5 km syd for mølleom-
rådet. Kirkegården afgrænses mod nord af
et tæt beplantningsbælte, og mellem kirken
og mølleområdet findes skovklædte bakker.
De visuelle gener vurderes på denne bag-
grund at være yderst begrænsede. Indenfor
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10 km fra mølleområdet er der desuden kir-
ker i henholdsvis Wallsbüll længere mod syd
og i Ladelund mod vest.

Kulturmiljøer
Den dansk-tyske landegrænse med græn-
sestationer og gendarmhuse ved grænseo-
vergangene er i kommuneplanen udpeget
som et værdifuldt kulturmiljø. 

Fra grænseovergangen ved Sofiedal, som

ligger godt 1-2 km mod øst, vil møllerne
være markante, men opstillingen af mølle-
rækken i forlængelse af den eksisterende
møllerække og parallelt med grænsen med-
fører ikke indgreb i strukturer og anlæg i for-
bindelse med landegrænsen. Det vurderes,
at mølleprojektet ikke vil forringe bevarings-
værdierne indenfor kulturmiljøet, og at ud-
nyttelsen af vindkraften kan harmonere med
bevarelse og formidling af områdets kultur-
arv. 

3.3. Visuelle forhold
Mølleanlæggets udseende
De eksisterende møller har en navhøjde på
60 meter og en rotordiameter på 64 meter,
og dermed har møllerne i hovedforslaget og
alternativ 1 længere vinger end de eksiste-
rende møller. Vingerne i hovedforslaget og
alternativ 1 er 8 meter længere end de eksi-
sterende møllers vinger, men navhøjderne
er ens for alle møller.

Hovedforslagets vindmøller, og dermed og-
så møllerne i alternativ 1, har en navhøjde
der er væsentlig mindre end rotordiamete-
ren, idet forholdet er 1:1,33. Dette er ikke i
overensstemmelse med retningslinjerne i
kommuneplanen, som angiver et forhold på
mellem 1:1 og 1:1,2, hvilket svarer til den
seneste generelle anbefaling fra Miljømini-
steriet, der dog i rapporten ‘Store vindmøller
i det åbne land’ [9] anbefaler, at der foreta-
ges en konkret vurdering for hvert enkelt
projekt.

På tæt hold vil man kunne se de nye møller
i deres fulde højde, så man oplever deres
mindre harmoniske forhold mellem navhøjde
og rotordiameter. Når man færdes i landska-
bet vil møllerne imidlertid som oftest blive
set med levende hegn eller anden bevoks-
ning foran møllerne, så den nederste del af
tårnet skjules, hvorved det er vanskeligere
at opfatte, at møllernes rotordiameter er
større end tårnhøjden. På denne baggrund
vurderes det, at møllerne i hovedforslaget
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og alternativ 1 kun undtagelsesvis fremtræ-
der uharmoniske for så vidt angår forholdet
mellem navhøjde og rotordiameter. 

Når de forskellige vindmølletyper i de to de-
le af det samlede vindmølleanlæg betragtes
i sammenhæng, vil forskellen i rotorstørrelse
være særlig tydelig, når møllerne ses på
tættere hold. På større afstand vil man ofte
kun se brudstykker af den samlede vindmøl-
lerække, så man ikke i samme grad bemær-
ker forskellen i rotordiameter. Hertil kommer,
at møllernes visuelle påvirkning på større af-
stand i højere grad vil være præget af møl-
lernes tårnhøjde, hvor de to mølletyper vil
fremstå ensartede.

Møllerne i alternativ 2 og 3 har en navhøjde
på 59 meter og en rotordiameter på 66 me-
ter. Forholdet mellem navhøjde og rotordia-
meter på 1:1,12, mens de eksisterende møl-
ler har et forhold på 1:1,07. Dette er i begge
tilfælde indenfor det angivne interval i kom-
muneplanen. Det vurderes, at forskellene i
proportionerne på de to mølletyper er så
små, at de i praksis fremtræder ensartede. 

Møllerne i alle fire forslag opstilles på en ret
linje med nøjagtigt samme afstand mellem
de enkelte møller i rækken. Den indbyrdes
afstand mellem møllerne svarer til afstanden
mellem de eksisterende møller og er på ca.
300 meter, svarende til ca. 3,8 gange rotor-
diameteren med møllerne i hovedforslag og
alternativ 1 og ca. 4,6 gange rotordiamete-
ren med møllerne i alternativ 2 og 3. Mil-

jøministeriet anbefaler i rapporten ‘Store
vindmøller i det åbne land’ en afstand på 3-
4 gange rotordiameteren, da møller med en
afstand på over 5 gange rotordiameteren ik-
ke fremstår som en klart sammenhængende
enhed. Møllerne er tilmed opstillet på eksi-
sterende terrænkote, der er justeret op til 1
meter, hvilket bevirker, at møllerne stort set
kan komme til at stå i en jævnt stigende ter-
rænkote set fra vest mod øst, så navhøjder-
ne er placeret på en ret linje.

Mellem den eksisterende møllepark og den
nye mølleparkudvidelse er afstanden øget
en smule af hensyn til overholdelse af kon-
krete afstandskrav til rækken af elmaster,
der deler den samlede møllepark i to dele.
Afstanden mellem den østligste af de eksi-
sterende møller og den vestligste af de nye
møller er således godt 400 meter. Den øge-
de afstand mellem den eksisterende og den
nye møllerække bevirker, at man fra visse
betragtningspunkter i landskabet opfatter
det samlede anlæg som bestående af to de-
le. I disse tilfælde synes forslagene med ot-
te nye møller at virke lidt mere harmoniske
end forslagene med fem nye møller på
grund af symmetrien i opstillingsmønsteret
og antallet af møller.

Den nye del af mølleparken er placeret på
en linje, som knækker en smule - ca. 3 gra-
der - i forhold til den eksisterende mølle-
parks orientering. Den lille vinkelforskel mel-
lem møllerækken i den eksisterende og den
nye del af mølleparken opleves især, når

møllerne betragtes fra den østlige ende af
møllerækken og i mindre omfang, når mølle-
rækken betragtes fra den vestlige ende,
mens knækket slet ikke opleves, når mølle-
rækken ses fra nord eller syd.

Med den præcise opstillingsform vurderes
møllerne at fremtræde som et harmonisk og
klart sammenhængende anlæg uanset fra
hvilket punkt området betragtes. Med den lil-
le ekstra afstand mellem den gamle mølle-
park og den nye del, masterækkens gen-
nemskæring af rækken og den lille vinkel-
forskel mellem de to dele, så vil forskellen i
møllestørrelse visuelt blive minimeret samti-
dig med, at den samlede møllepark ikke mi-
ster sit samlede harmoniske udseende. 

De nye møller i hovedforslaget og alternativ
1 fremstilles som standard i en lidt mørkere
grå farve end de eksisterende møller, som
er svagt lysegrå. Farven på de brugte møl-
ler i alternativ2 og 3 vil afhænge af hvilke
møller, der konkret kan fremskaffes. For at
sikre et så ensartet udseende som muligt
bør det tilstræbes, at farven afviger mindst
muligt fra de eksisterende møller. 

Landskabsopdeling i afstandszoner
Landskabet opdeles i denne rapport i 3 for-
skellige afstandszoner.

Den ene er nærzonen, som omfatter områ-
det omkring selve mølleområdet i en afstand
af ca. 3 km og dermed bebyggelserne rundt
om mølleplaceringerne. Møllerne vil generelt

42UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ



være meget dominerende i nærzonen og
møllernes størrelse overgår alt andet. 

Den anden er mellemzonen, som omfatter
områder indenfor ca. 3-10 km fra mølleom-
rådet. I denne afstand er møllerne mindre
synlige og dermed mindre dominerende. Til
gengæld vil samspillet med andre mølleom-
råder være væsentlig, ligesom antallet - og
størrelsen af læhegn og anden beplantning
vil have væsentlig betydning for, om møller-
ne kan ses.

Den tredje zone er fjernzonen, som omfatter
arealerne mere end 10 km fra mølleområ-
det. På denne afstand vil møllerne kunne
være synlige fra de få høje punkter i land-
skabet samt de store, flade, åbne arealer i
området indtil ca. 10-20 km fra mølleområ-
det. Mølleområdernes indbyrdes samspil vil
have stor betydning.

På grund af det flade terræn, de mange
plantager og mange, store læbælter, er de
eksisterende møller ikke særlig synlige i
dag. Det gælder bl.a. fra dele af nærzonen,
men også på større afstande. De nye møller
vil især være synlige fra de store åbne area-
ler syd for grænsen.

Nærzonen 0-3 km
Færdes man i nærzonen opleves møllerne
som markante og vil fra flere områder være
dominerende. Møllerne er væsentligt større
end andre landskabselementer, både natur-
lige elementer såsom bakkeformationer og

beplantning, men også bygningsværker,
herunder højspændingsledninger. De man-
ge læhegn og beplantninger i området med-
virker til, at møllerne ikke er synlige overalt,
men hvis man bevæger sig gennem nærzo-
nen, kan man utvivlsomt se møllerne adskil-
lige gange uanset hvilken vej man vælger. 

Mellemzonen 3-10 km
Set fra mellemzonen vil møllerne generelt
være mindre synlige. Områderne er flade
med mange plantager, som slører eller helt
skjuler møllerne. Fra de områder, hvor møl-
lerne er synlige, vil de dog fremtræde mar-
kante. Der vil være få steder, hvor man kan
opleve den samlede møllerække med 13-16
møller.

Fjernzonen 10-25 km
I fjernzonen opleves møllerne mest markant
i klart og solrigt vejr. De vil især være synli-
ge set fra åbne områder uden større be-
plantning. Når man i klart vejr betragter
landskaber med møller - især i medlys - kan
især store møller ses over meget store af-
stande. Selvom møllerne ved Bølå ikke er
helt store møller, kan man forvente, at møl-
lerækken ved Bølå er synlig på afstande op
til 15-20 km, hvis man befinder sig på åbne
arealer eller på de enkelte høje punkter i
landskabet.

På grund af de topografiske forhold er der
kun få områder, hvorfra de nye møller vil
være synlige i fjernzonen. Der er en enkelt

visualisering af de nye møller set fra mere
end 10 km's afstand. 

Andre vindmøller i området
Der findes to mindre møllegrupper nær pro-
jektområdet. De ligger begge på den tyske
side af grænsen umiddelbart syd for Bølå.
Hvis mølleprojektet ved Rens Hedegård
Plantage realiseres med 5 møller på 125-
140 meter i totalhøjde, vil de også kunne
opleves sammen med Bølå-mølleparken.
Fra vejene i området, vil man enkelte steder
være i stand til at se to eller flere grupper
samtidigt.

Der er udarbejdet flere visualiseringer, som
viser mølleområdernes samspil.

Øvrige tekniske anlæg i landskabet
Vindmøller og højspændingsledninger kan
give anledning til et uheldigt visuelt samspil,
hvis der ikke er et klart hierarki mellem an-
læggene. Uheldige landskabelige samspil er
imidlertid vanskelige at undgå, da samspillet
konstant skifter, når man bevæger sig gen-
nem landskabet. Miljøministeriet har i rap-
porten ‘Store vindmøller i det åbne land’ vur-
deret, at det visuelle samspil kun får lille vi-
suel indflydelse, hvis afstanden mellem
vindmøller og højspændingsledninger er
over 4,5 km. Omvendt kan der være argu-
menter for at placere møllerne tæt på høj-
spændingsledninger, så møllerne bliver klart
dominerende. Herved får man eventuelt mu-
lighed for at begrænse påvirkningen af an-
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Figur 15. Oversigtskort over visualiseringspunkter med 3 og 10 km grænser mellem nær- , mellem- og fjernzone indtegnet.



dre mere sårbare landskabselementer.

Tracéet af højspændingsmaster, som passe-
rer mellem den eksisterende og den nye
møllerække ved Bølå, vil blive set sammen
med møllerne fra nærzonen i det omkringlig-
gende landskab, og samlet set giver an-
læggene en teknisk prægning af landskabet.

Der er udarbejdet flere visualiseringer, som
illustrerer samspillet mellem vindmøllerne og
tracéet af højspændingsmaster, hvis place-
ring bl.a. fremgår af figur 15.

Visualiseringspunkter
Der er udarbejdet visualiseringer fra 14 fo-
tostandpunkter. I nærzonen (afstande under
3 km) er der 5 fotostandpunkter, i mellemzo-
nen (afstande mellem 3 og 10 km) er der 8
fotostandpunkter og i fjernzonen (afstande
over 10 km) er der 1 fotostandpunkt. 

Fotostandpunkter og afstandszoner fremgår
af figur 15. De enkelte fotostandpunkter er
desuden angivet på detailkort i forbindelse
med visualiseringerne.  

Gennemgang af visualiseringerne
Nærzonen (<3 km):
Billede 1 og 2 er taget på den danske side
af grænsen øst for de nye møller.
Billede 3 er taget på den tyske side af
grænsen sydøst for de nye møller.
Billede 4 og 5 er taget i Tyskland syd for
mølleområdet.

Mellemzonen (3-10 km):
Billede 6 er taget fra jernbaneviadukten
nordøst for mølleområdet.
Billede 7 er taget ved Kragelund øst for møl-
leområdet.
Billede 8 er taget i Tyskland sydøst for møl-
leområdet og de internationale naturbeskyt-
telsesområder ved Frøslev Mose / Jardelun-
der Moor. 
Billede 9 og 10 er taget ved Bramstedt syd-
vest for mølleområdet.
Billede 11 er taget på den tyske side af
grænsen sydvest for de eksisterende møller.
Billede 12 er taget ved grænseovergangen
vest for de eksisterende møller.
Billede 13 er taget på den danske side af
grænsen nordvest for de eksisterende møl-
ler.

Fjernzonen (10-25 km):
Billede 14 er vest for mølleområdet ved lan-
devejen mellem Tønder og Süderlügum.

Visualiseringsmetode
I denne VVM-redegørelse er der anvendt di-
gitalkamera med 50 mm fast brændvidde.
Det valgte objektiv betegnes som et normal-
objektiv, der gengiver virkeligheden som den
opleves set med det menneskelige øje. Den
optimale betragtningsafstand for billederne i
denne VVM-redegørelse er ca. 36 cm.

Ved alle fotopunkter er der angivet et koor-
dinatsæt opmålt med GPS. Nøjagtigheden
er ca. 5 meter. Billederne er efterfølgende
behandlet i programmet WindPro, hvor de

nye møller er vist som de vil se ud i land-
skabet i forhold til beplantning og bygninger,
som i visse tilfælde skjuler dele af møllerne.

De planlagte møller i både hovedforslaget
og alternativerne er på visualiseringerne
gengivet hvide, så de fremstår tydeligere, da
de ellers vil kunne være vanskelige at se på
visualiseringerne fra mellem- og fjernzonen.
De nye møller i hovedforslaget og alternativ
1 vil således reelt fremstå lidt mørkere, der-
som de leveres i den lyse grå farve, som i
dag er standard.
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