Eksisterende møller ved Weesbydamm

Billede 1 - 0-alternativ
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende møller ved Weesbyfeld

Eksisterende møller ved Bølå

Eksisterende forhold set fra Sofiedalvej på den danske side af grænsen øst for mølleområdet.
Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller ved Bølå er ca. 3,6 km.

46

Billede 1 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Sofiedalvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 1,1 til 3,2 km.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 1 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra Sofiedalvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 2,0 til 3,2 km.

Billede 1 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra Sofiedalvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 1,1 til 3,2 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 1 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra Sofiedalvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 2,0 til 3,2 km.

Sofiedalvej - nærzonen
Fra dette fotostandpunkt kan man svagt fornemme knækket mellem de to dele af møllerækken ved Bølå, men i hovedforslaget
såvel som alternativerne fremstår de nye
møller tydeligt som et samlet anlæg i forlængelse af den eksisterende møllerække.
Der er frit udsyn til de østligste af hovedforslagets møller, så man særligt bemærker
det mindre harmoniske forhold mellem navhøjde og rotordiameter. Rotoren på møllerne i hovedforslaget og alternativ 1 er tydeligt større end rotoren på de eksisterende
møller. Møllerne i alternativ 2 og 3 fremstår
mest harmoniske og skiller sig ikke ud fra
de eksisterende møller. Forslagene med 8
nye møller vil være mere dominerende på
grund af den kortere afstand til nærmeste
mølle.

1

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 2 - 0-alternativ
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende forhold set fra Skyttehusvej på den danske side af grænsen øst for mølleområdet. Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller er ca. 4,3 km.
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Billede 2 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Skyttehusvej øst for mølleområdet.
Afstanden til de nye møller er ca. 1,8 til 3,9 km.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 2 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra Skyttehusvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 2,7 til 3,9 km.

Billede 2 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra Skyttehusvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 1,8 til 3,9 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 2 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra Skyttehusvej øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 2,7 til 3,9 km.

Skyttehusvej - nærzonen
Fra dette fotostandpunkt er den nedre del af
mølletårnet skjult af beplantning, så man ikke bemærker det mindre harmoniske forhold mellem navhøjde og rotordiameter på
møllerne i hovedforslaget og alternativ 1.
Den større rotor på møllerne i disse projektforslag forekommer endvidere mindre påfaldende i forhold til rotoren på de eksisterende møller, som kun i begrænset omfang er
synlig fra det pågældende fotostandpunkt
på grund af beplantningen. Af samme årsag
opfatter man kun vanskeligt, at de to dele af
møllerækken knækker i forhold til hinanden.

2

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 3 - 0-alternativ
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende forhold set fra Zur Fehle på den tyske side af grænsen sydøst for mølleområdet.
Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller er ca. 3,8 km.
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Billede 3 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Zur Fehle sydøst for mølleområdet.
Afstanden til de nye møller er ca. 1,6 til 3,4 km.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 3 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra Zur Fehle sydøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 2,3 til 3,4 km.

Billede 3 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra Zur Fehle sydøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 1,6 til 3,4 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 3 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra Zur Fehle sydøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 2,3 til 3,4 km.

Zur Fehle - nærzonen
Fra dette fotostandpunkt ser man rotorerne
på alle møllerne i den eksisterende og den
nye møllerække, og man oplever dermed
anlægget i sin fulde udstrækning, som tydeligt fremstår som en sammenhængende
møllerække. Fra denne betragtningsretning
opfatter man ikke knækket mellem de to del
af møllerækken. Man bemærker heller ikke
det mindre harmoniske forhold mellem navhøjde og rotordiameter på de nye møller i
hovedforslaget og alternativ 1, idet kun rotoren er synlig. Den større rotor på disse møller er dog tydelig i forhold til de eksisterende møller, og det samlede anlæg fremstår
mest ensartet med møllerne i alternativ 2 og
3.

3

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 4 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set fra Grenzstrasse på den tyske side af grænsen syd for mølleområdet.
Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller er ca. 2,5 km.

Billede 4 - Hovedforslag

Hovedforslagets nye møller med 80 meter rotor set fra Grenzstrasse sydøst for mølleområdet.
Afstanden til de 3 nye møller, som er placeret indenfor billedfeltet, er ca. 1,9 til 2,2 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 4 - Alternativ 2

Alternativets nye møller med 66 meter rotor set fra Grenzstrasse sydøst for mølleområdet. Afstanden til de 3 nye møller, som er placeret indenfor billedfeltet, er ca. 1,9 til 2,2 km.

Grenzstrasse - nærzonen
Fra dette fotostandpunkt er der ikke frit udsyn til møllerne, men på grund af terrænforholdene og beplantningen fornemmer man,
at rotoren er forholdsvis stor i forhold til navhøjden på møllerne i hovedforslaget og alternativ 1. Ligesom ved de foregående fotostandpunkter opleves møllerne i den nye
møllerække tydeligt som et sammenhængende anlæg i fortsættelse af den eksisterende møllerække. Da tracéet af højspændingsmaster passerer vinkelret mellem de to
dele af mølleanlægget, er der generelt et
klart hieraki. De nye møller vil være dominerende i forhold til tracéet af højspændingsmaster, som ses midt i billedet bag de
nye møller, og højspændingsmasterne er
dominerende i forhold til de eksisterende
møller til venstre i billedet.

4

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 5 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set fra Grenzstrasse på den tyske side af grænsen syd for mølleområdet.
Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller er ca. 2,5 km.

Billede 5 - Hovedforslag

Hovedforslagets nye møller med 80 meter rotor set fra Grenzstrasse sydøst for mølleområdet.
Afstanden til de 8 nye møller, hvoraf kun vingerne på 3 møller er synlige, er ca. 2,4 til 3,3 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 5 - Alternativ 3

Alternativets nye møller med 66 meter rotor set fra Grenzstrasse sydøst for mølleområdet. Afstanden til de 5 nye møller, hvoraf kun vingerne på én mølle er synlig, er ca. 2,6 til 3,3 km.

Grenzstrasse - nærzonen
Fra dette fotostandpunkt, der er placeret lidt
sydligere end det foregående fotostandpunkt, ses de eksisterende møller i billedets
venstre side, hvor rækken af højspændingsmaster dominerer landskabet. På grund af
terrænforhold og beplantning vil de nye
møller i hovedforslaget såvel som alternativerne kun være synlige i et vist omfang,
hvorfor de ikke bidrager væsentligt til den
tekniske prægning af landskabet.

5

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende møller ved Weesbydamm

Eksisterende møller ved Bølå

Eksisterende møller
ved Weesbydamm

Billede 6 - 0-alternativ
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende mølle
ved Bølå

Eksisterende forhold set fra jernbaneviadukten på Tøndervej nordøst for mølleområdet. Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller ved Bølå er ca. 7,8 km.

62

Billede 6 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra jernbaneviadukten nordøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 5,7 til 7,4 km.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 6 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra jernbaneviadukten nordøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 6,4 til 7,4 km.

Billede 6 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra jernbaneviadukten nordøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 5,7 til 7,4 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

64

Billede 6 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra jernbaneviadukten nordøst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 6,4 til 7,4 km.

Jernbaneviadukt - mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt, der er relativt højt
placeret i terrænet, ses rotorerne på den
eksisterende og den nye møllerække. Den
østligste af de 8 nye møller i hovedforslaget
og alternativ 2 er dog skjult af beplantningen i venstre side af billedet. Man opfatter
tydeligt, at der er tale om et samlet anlæg
bestående af én lang møllerække. Anlægget adskiller sig dermed fra den eksisterende tyske møllegruppe, som kan skimtes i
baggrunden bag de østligste af de nye møller i billedets venstre side. Afstanden til disse møller er ca. 10 km. På denne betragtningsafstand er det mindre tydeligt, at rotoren på møllerne i hovedforslaget og alternativ 1 er større end rotoren på de eksisterende møller.

6

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende møller ved Bølå

Billede 7 - 0-alternativ
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende forhold set fra Kragelund øst for mølleområdet. Afstanden til den nærmeste af de
eksisterende møller er ca. 7,1 km.
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Projekt sydvest for Rens

Nye møller ved Bølå

Billede 7 - Hovedforslag

Projekt sydvest for Rens

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Kragelund øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 4,7 til 7,0 km. Afstand til projekt sydvest for Rens er ca. 15 km.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 7 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra Kragelund øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 5,6 til 7,0 km. Afstand til projekt sydvest for Rens er ca. 15 km.

Billede 7 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra Kragelund øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 4,7 til 7,0 km. Afstand til projekt sydvest for Rens er ca. 15 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 7 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra Kragelund øst for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 5,6 til 7,0 km. Afstand til projekt sydvest for Rens er ca. 15 km.

Kragelund - mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt opleves anlægget
ligeledes som én sammenhængende møllerække, om end kun vingespidserne på de
fjerneste af møllerne i den eksisterende
møllerække er synlige. Visualiseringerne viser endvidere de 5 planlagte vindmøller ved
Rens Hedegård Plantage sydvest for Rens,
hvor vingespidserne skimtes mellem de to
midterste møller i den eksisterende møllerække ved Bølå. Disse møller vurderes ikke
at forstyrre oplevelsen af møllerne ved Bølå
som et klart defineret og samlet anlæg.

7

Fotostandpunktets placering. Planlagt mølleområde ved Rens er vist med stiplet rød.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 8 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set fra Grenzstrasse sydøst for mølleområdet og Frøslev Mose /Jardelunder Moor. Afstanden til den nærmeste af de eksisterende møller er ca. 8,8 km.

Billede 8 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra området sydøst for Frøslev Mose
/Jardelunder Moor. Afstanden til de nye møller er ca. 6,8 til 8,4 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 8 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra området sydøst for Frøslev Mose /Jardelunder Moor. Afstanden til de nye møller er ca. 7,4 til 8,4 km.

Frøslev Mose / Jardelunder Moor mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt, som er placeret
på Grenzstrasse syd for de internationale
naturbeskyttelsesområder, ses rotoren på
enkelte af de eksisterende møller ved Bølå.
Kun vingespidserne på enkelte af de nye
møller i hovedforslaget og alternativerne vil
være synlige over beplantningen, og udvidelsen af møllerækken ved Bølå vurderes
derfor ikke at bidrage væsentligt til at forøge
den tekniske prægning af landskabsoplevelsen fra den pågældende vejstrækning.

8

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende møller ved Bølå og Weesbyfeld

Eksisterende møller ved Weesbydamm

Billede 9 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set fra Bramstedt sydvest for mølleområdet. Afstand til nærmeste eksisterende mølle ved Bølå er ca. 5,4 km. Afstand til tyske møllegrupper i forgrunden er 3-4 km.

Billede 9 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Bramstedt sydvest for mølleområdet.
Afstanden til de nye møller er ca. 7,1 til 8,9 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 9 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra Bramstedt sydvest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 7,1 til 8,9 km.

Bramstedt - mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt præges landskabet
af de to tyske møllegrupper, som er placeret
i landskabet nord for Weesby. Rotorerne på
flere af møllerne i den eksisterende møllerække ved Bølå ses bag den tyske møllegruppe i venstre side af billedet, men beplantningen slører udsynet til enkelte af
møllerne. Bortset fra rotoren på den vestligste af de nye møller, vil kun vinger eller vingespidser på de øvrige nye møller være
synlige over beplantningen. Der vil derfor ikke være væsentlig forskel på hovedforslaget og alternativerne, og udbygningen af
vindmøllerækken ved Bølå vil ikke forøge
den tekniske prægning af landskabet væsentligt.

9
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73

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende møller ved Bølå og Weesbyfeld

Eksisterende møller ved Weesbydamm

Billede 10 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set nord for Bramstedt sydvest for mølleområdet. Afstand til nærmeste
eksisterende mølle ved Bølå er ca. 4,7 km. Afstand til tyske møllegrupper er 2,5-4 km.

Billede 10 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set nord for Bramstedt sydvest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 6,5 til 8,5 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 10 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set nord for Bramstedt sydvest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 6,5 til 7,8 km.

Bramstedt - mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt, som er placeret
lidt nordligere end det foregående fotostandpunkt, ses de to tyske møllegrupper
ligeledes, men på grund af terrænforhold og
beplantning fremtræder de mindre markante. Den eksisterende møllerække ved Bølå
såvel som udvidelsen med de nye møller
ses kun i brudstykker, hvorfor anlægget ikke
fremtræder sammenhængende, og de tyske
møller i forgrunden bidrager til at give et
ustruktureret indtryk. Hovedforslaget med 8
møller og alternativ 2 vil i kraft af det større
antal møller bidrage til at landskabet i højere grad præges af vindmøller.

10

Fotostandpunktets placering.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 11 - 0-alternativ
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende forhold set fra Bögelhuus på den tyske side af grænsen sydvest for mølleområdet. Afstand til nærmeste af de eksisterende møller indenfor billedfeltet er ca. 1,4 km.
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Billede 11 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Bögelhuus sydvest for mølleområdet.
Afstanden til de nye møller er ca. 3,0 til 5,1 km.
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 11 - Alternativ 1

Alternativets 5 nye møller med 80 meter rotor set fra Bögelhuus sydvest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 3,0 til 4,3 km.

Billede 11 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra Bögelhuus sydvest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 3,0 til 5,1 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 11 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra Bögelhuus sydvest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 3,0 til 4,3 km.

Bögelhuus - mellemzonen
Dette fotostandpunkt er placeret lidt syd for
grænsen og tæt på de eksisterende møller,
som derfor fremtræder mest markante. Vingerne på de nye møller vil delvist være
skjult bag beplantningen, og den større rotor på møllerne i hovedforslaget (og alternativ 1) synes ikke ad adskille sig fra størrelsen på rotoren på de eksisterende møller, ligesom der ikke synes at være væsentlig
forskel på om der er 5 eller 8 nye møller eftersom kun vingespidserne på de fjerneste
møller vil være synlige.

11
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 12 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set fra grænsen mellem Danmark og Tyskland vest for mølleområdet. Afstand til nærmeste af de eksisterende møller er ca. 1,0 km.

Billede 12 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra grænsen mellem Danmark og Tyskland vest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 3,5 til 5,6 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 12 - Alternativ 2

Alternativets 8 nye møller med 66 meter rotor set fra grænsen mellem Danmark og Tyskland
vest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 3,5 til 5,6 km.

Dansk-tysk grænse - mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt, som er placeret
for enden af møllerækken vil man særlig tydeligt opleve konsekvensen af det lille knæk
på 3 grader mellem de to dele af møllerækken, idet møllerne i den nye møllerække vil
være placeret bag de fjerneste af de eksisterende møller, hvor man pga. beplantningen kun vil kunne se enkelte vingespidser.
De eksisterende møller vil være klart mest
dominerende, og der vil ikke være væsentlig forskel på oplevelsen af møllerne i hovedforslaget og alternativerne.

12
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Billede 13 - 0-alternativ

Eksisterende forhold set fra Bøgelhusvej på den danske side af grænsen vest for mølleområdet. Afstand til nærmeste af de eksisterende møller er ca. 1,2 km.

Billede 13 - Hovedforslag

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra Bøgelhusvej vest for mølleområdet.
Afstanden til de nye møller er ca. 3,7 til 5,8 km.

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ
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Billede 13 - Alternativ 3

Alternativets 5 nye møller med 66 meter rotor set fra Bøgelhusvej vest for mølleområdet. Afstanden til de nye møller er ca. 3,7 til 4,9 km.

Bøgelhusvej - mellemzonen
Fra dette fotostandpunkt, som er placeret
lidt nord for grænsen, befinder man sig ligesom ved de to foregående fotostandpunkter
tæt på møllerne i den eksisterende møllerække, som derfor virker mest dominerende. På grund af beplantningen ser man kun
dele af rotoren på de nye møller, og for de
fjerneste af de nye møller vil man kun kunne se vingespidserne. Man vil kunne opfatte
knækket i møllerækken, som til gengæld
bevirker, at man ikke så tydeligt bemærker
den større rotor på møllerne i hovedforslaget og dermed også alternativ 1. Da kun
vingespidserne er synlige på de fjerneste
møller, vil der ikke være væsentlig forskel
på forslagene med 5 eller 8 nye møller.

13
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UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Eksisterende møller ved Ellhöft

Billede 14 - Hovedforslag
UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Møller ved Bølå

Projekt sydvest for Rens

Hovedforslagets 8 nye møller med 80 meter rotor set fra landevejen Tønder-Süderlügum vest
for mølleområdet. Projekt ved Rens er ligeledes vist. Se billedudsnit på følgende side.
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Nye møller
ved Bølå

Billede 14 - udsnit

Projekt sydvest
for Rens

Forstørret udsnit af billedet på foregående side. Afstand til nye møller ved Bølå er 16-20 km,
og der er 9-10 km til projekt for møller ved Rens.

Landevejen Tønder-Süderlügum fjernzonen

14

Fotostandpunktets placering i forhold til vindmølleområdet ved Bølå og det planlagte vindmølleområde ved Rens Hedegård Plantage.
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Fra dette fotostandpunkt præges landskabsoplevelsen af den eksisterende tyske møllegruppe ved Ellhöft i området nordøst for Süderlügum. De eksisterende møller ved Bølå
kan skimtes i horisonten bag den tyske mølle
længst til højre, mens rotoren kun vil være
delvist synlig på de 3 vestligste af de nye
møller ved Bølå. Den visuelle påvirkning vil
være minimal, og der vil ikke være synlige
forskelle mellem hovedforslaget og alternativerne. Visualiseringen viser desuden de
planlagte 5 møller ved Rens Hedegård Plantage sydvest for Rens, som ses til højre i billedet. De tre mølleanlæg fremtræder tydeligt
som adskilte, selvstændige anlæg, om end
den tyske møllegruppe fremstår med et noget ustruktureret opstillingsmønster.
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3.4. Vurdering af den landskabelige påvirkning
Landskabet omkring Mølleområdet udgøres
af et fladt terræn med mange plantager og
store læbælter. Den nye række af møller
danner sammen med den eksisterende møllerække et markant anlæg, som træder tydeligt frem i landskabet såvel horisontalt
som vertikalt. Der er dog stor forskel på,
hvor stor påvirkningen er, og det afhænger
meget af hvorfra og fra hvilken vinkel man
betragter møllerne. I nærzonen vil møllerne
på grund af deres størrelse og antal være
meget synlige og dominerende i landskabet.
Fra mellemzonen vil møllerne stadig fremstå
markante, men kun fra de steder, hvor udsigten hertil ikke forhindret af de mange
læhegn og plantager. Det samme er tilfældet, når møllerne betragtes fra fjernzonen.
Den landskabelige påvirkning af mølleanlægget er størst, når det betragtes fra syd
eller nord og dermed kan ses i hele i sin udstrækning. I den henseende vil hovedforslaget og alternativ 2 med de otte møller medføre en større påvirkning end alternativerne
med de fem møller, idet anlægget strækker
sig over et større areal i horisonten. Betragtes møllerne fra øst eller vest, har antallet af
møller ikke så stor betydning, idet møllerne
vil stå bag hinanden på en række og dermed ikke markere sig i horisonten. At de
nye møller er placeret i en lille vinkel i forhold til de eksisterende møller er ikke særlig
tydeligt og forstyrrer ikke opfattelsen af, at
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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 anlæg som bestående af to dele. I den forbindelse virker det samlede anlæg mere harmonisk, når den nye møllerække indeholder
otte møller frem for fem, som i hovedforslaget og alternativ 2.
Møllerne i hovedforslaget og alternativ 1 er
højere end de eksisterende møller ved Bølå.
Derfor er de nye møller opstillet, så deres
nav ligger på en ret linje sammen med de
eksisterende møller, da det vurderes at give
det samlede mølleanlæg et mere harmonisk
udseende. Det vil være synligt, at rotorstørrelsen er forskellig på møllerne i det nye
og eksisterende anlæg. Visualiseringen viser dog, at dele af møllerne i mange tilfælde
vil være skjult af beplantning, og den forskellige rotordiameter vurderes derfor ikke
at forringe den visuelle oplevelse af anlægget i væsentlig grad. Fra standpunkter i
nærzonen kan forholdet mellem navhøjde
og rotorhøjde opfattes som uharmonisk på
de nye møller, men igen vurderes det ikke
at være en væsentlig parameter i bedømmelsen af det visuelle indtryk.
Det visuelle samspil mellem møllerne og tracéet af master med 400 kV højspændingsledninger, som passerer mellem de to dele
af vindmølleparken, vurderes ikke at medføre en væsentlig uheldig effekt i forhold til
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den visuelle oplevelse af landskabet. Begge
anlæg bidrager med en teknisk prægning af
landskabet, men da møllerækken og mastetracéet er placeret vinkelret på hinanden,
opleves der et klart hierarki mellem de to
anlæg. Afhængig af, hvor man betragter anlægget fra, vil enten møllerne eller højspændingsmaster fremtræde som det dominerende anlæg, hvilket fremgår af henholdsvis billede 1 og 5.
Mølleanlægget ved Bølå kan kun i begrænset omfang ses samtidigt med andre møller
og mølleanlæg. I de tilfælde fremstår møllerne ved Bølå dog tydeligt som et samlet anlæg, opstillet i et klart geometrisk mønster. I
forhold til de to tyske møllegrupper, som ikke er opstillet i et præcist og let opfatteligt
opstillingsmønster, ses en tydelig forskel.
Generelt gælder dog, at mølleanlægget ved
Bølå ikke medfører en væsentlig påvirkning
i sammenhæng med de øvrige møllegrupper. Den kumulerede effekt med de to tyske
mølleanlæg, som er placeret 3-4 km fra de
nye møller ved Bølå, fremgår af billede 1, 9
og 19.
Projektet vurderes ikke at påvirke kulturhistoriske anlæg eller landskabstræk. Den kirke, som ligger tættest på projektområdet,
ligger i Medelby ca. fem km syd for mølleområdet. Kirken påvirkes ikke visuelt af mølleanlægget, dels fordi kirkegårdsanlægget
er omgivet af tæt beplantning, dels fordi der
er skovklædte bakker på de mellemliggende
arealer. De øvrige kirker ligger mellem otte

og ti km væk, og på grund af den store afstand, er den visuelle påvirkning heraf minimal.
Det vurderes, at møllerne i alternativ 2 visuelt giver det mest harmoniske anlæg, idet
de størrelsesmæssigt ligger tæt på de eksisterende møller, og fordi de indeholder samme antal møller som det eksisterende anlæg. Visualiseringen viser dog, at der ikke er
stor forskel på den visuelle og landskabelige
påvirkning som hovedforslaget medfører set
i forhold til alternativ 2.
Alternativ 1 og 3 med de fem møller virker
mindre dominerende i landskabet end hovedforslaget og alternativ 2 på grund af det
færre antal møller, men der ses dog ikke at
være væsentlig forskel på alternativ 1 og 3
trods den indbyrdes højdeforskel.
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4. FORHOLD VED
NABOER
Påvirkningen af de danske naboer er vurderet efter de danske regler, og påvirkningen
af de tyske naboer er vurderet efter såvel de
tyske som de danske regler for ikke at blive
stillet ringere.

4.1. Afstand og visuelle forhold
Det er normalt kendetegnende for beboelser
omkring et mølleområde, at de nærmeste
naboer får den største støjpåvirkning. Naboerne henholdsvis øst og vest for møllerne
påvirkes mest af skyggekast, mens naboer
nord for et mølleområde oplever de største
visuelle gener, idet boligerne typisk er orienteret mod syd. Dette er generelle betragtninger, som der altid er lokale afvigelser fra.
I det aktuelle tilfælde ligger hovedparten af
de omkringliggende beboelser nord for det
samlede mølleområde og det tyder derfor
på, at der vil være væsentlige visuelle gener
i dette område.

For så vidt angår 0-alternativet, hvor de nye
møller ikke bliver opstillet øst for de eksisterende møller ved Bølå, vil de omkringliggende boliger ikke blive påført yderligere visuelle gener i forhold til den faktiske virkelighed
med de 8 eksisterende møller i området.
Vindmøllecirkulærets afstandskrav på 4 gange totalhøjden svarer til 400 meter i forhold
til møllerne i hovedforslaget og alternativ 1,
mens afstandskravet i forhold til møllerne i
alternativ 2 og 3 er på 368 meter. Den nærmeste beboelse i forhold til de otte nye møller er placeret 498 meter nordøst for den
østligste mølle, mens der vil være 554 meter til den nærmeste beboelse i forslagene
med fem nye møller. De eksisterende møller
ved Bølå er ikke omfattet af vindmøllecirkulærets afstandskrav, idet afstandskravet ikke
var indført, da planlægningen for mølleområdet blev påbegyndt. Én af nabobeboelserne mod nord er således beliggende blot 337
meter fra den eksisterende møllerække.

Der vurderes til gengæld ikke at være væsentlig forskel på de to mølletyper i hovedforslaget og alternativerne med hensyn til den
visuelle påvirkning af nabobeboelserne selvom hovedforslaget og alternativ 1’s møller
er lidt højere og har en større rotordiameter.
Det skyldes, at møllerne har samme navhøjde, og at de visuelle forskelle overordnet set
er minimale.

De tyske myndigheders afstandskrav i forhold til fritliggende boliger i det åbne land er
på 300 meter for vindmøller med en totalhøjde på under 100 meter i henhold til det
slesvig-holstenske cirkulære om vindmøller
[10]. De to nærmeste nabobeboelser syd for
grænsen er beliggende 860 og 862 meter
syd for henholdsvis den østligste og den
vestligste af de nye møller. De danske og
tyske afstandskrav er således overholdt
med meget stor margin i forhold til alle de
tyske naboer.
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Der foretages i det følgende en kort gennemgang af de nærmeste nabobeboelser,
som er beliggende indenfor en afstand af 6
gange møllernes totalhøjde, hvilket svarer til
op til 600 meter. Disse nabobeboelser, som
udsættes for den største påvirkning, er alle
beliggende på den danske side af grænsen.

Udvalgte naboer
Nabo C, D, E, O, P, R og S ligger på den
danske side af grænsen indenfor en radius
af 600 meter fra de eksisterende eller de
planlagte nye vindmøller som beskrevet
ovenfor. De anvendte bogstaver svarer til de
anvendte betegnelser i de efterfølgende
støj- og skyggekastberegninger. Placeringen
af nabobeboelserne fremgår af oversigtskortet (figur 16), samt detailkortene figur 17-21.
Nabo C er den vestligste af naboerne ved
Bølåvej nord for den eksisterende møllerække. Beboelsen ligger syd for vejen i en
afstand af 337 meter fra nærmeste mølle,
hvilket er ca. 30 meter mindre end det generelle afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde, 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 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 forudsætter derfor at beboelsen nedlægges. Bygherrren har indgået en
betinget købsaftale som sikrer, at ejendom-

mens beboelse kan nedlægges ved en realisering af projektet.
Nabo D ligger ligeledes syd for Bølåvej i
området nord for den eksisterende møllerække i en afstand af 458 meter fra nærmeste mølle. Beboelsens facader er orienteret
mod øst og vest, hvor der ligger henholdsvis
en gårdsplads og en have. Syd for boligen
med tilhørende gårdsplads og have ligger

C

bygninger, som i væsentligt omfang begrænser udsynet til den eksisterende møllerække fra boligen og de tilhørende
udendørs opholdsarealer. Vest for haven er
der endvidere beplantning, som især i sommerhalvåret begrænser udsynet til de vestligste møller, og øst for gårdspladsen er der
ligeledes en større beplantning, som slører
udsynet til møllerne mod sydøst. Afstanden
til den nærmeste af de nye møller er ca. 1,6

km, og set i forhold til de eksisterende møllers dominans vurderes de nye møller ikke
at medføre nogen væsentlig visuel påvirkning.
Nabo E, der ligger 475 meter fra den nærmeste af de eksisterende møller, har en placering, som minder meget om nabo D. Beboelsens facader er således ligeledes orienteret mod øst og vest, hvor der ligger hen-

D-E

Eksisterende
mølleområde

O-P
R
S
Nyt
mølleområde

Figur 16 - Naboer beliggende indenfor en afstand af 6 gange møllernes totalhøjde. Beboelsen ved nabo C er forudsat nedlagt.
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holdsvis en gårdsplads og en have, og mod
syd er der bygninger, som i væsentligt omfang begrænser udsynet til den eksisterende møllerække fra boligen og de tilhørende
udendørs opholdsarealer. Fra den nordlige
del af beboelsen og fra haven er der dog
mere eller mindre frit udsyn til de vestligste
af de eksisterende møller. Gårdspladsen er
delvist afgrænset mod øst af en bygning, og
herudover er der beplantning, som særligt i
sommerhalvåret slører udsynet fra den
nordlige del af gårdspladsen til møllerne
mod sydøst. Afstanden til den nærmeste af
de nye møller er knap 1,5 km, og de nye
møller vurderes heller ikke i forhold til denne
nabobeboelse at have nogen væsentlig visuel påvirkning.

Nabo O ligger nord for Grænsevejen i området nord for den nye møllerække. Der er
dels tale om en beboelse i forbindelse med
en landbrugsejendom (Grænsevejen 28), og
dels en fritliggende beboelse umiddelbart
øst herfor (Grænsevejen 26). Afstanden fra
beboelsen ved Grænsevejen 28 til den nærmeste af de nye møller er 554 meter. Denne
beboelses ene facade er orienteret mod øst,
hvor der er en stor have, som ligeledes omgiver beboelsen mod nord og syd. Vest for
beboelsen ligger bygninger, som begrænser
udsynet fra den nordlige del af haven og beboelsen til de nye møller og til den eksisterende møllerække, som ligger ca. 1,5 km
mod vest. Fra vinduerne i beboelsens sydvendte gavl og fra opholdsarealerne i den
sydlige del af haven vil der være mere eller

C

mindre frit udsyn til de nye møller, som således vil være synlige og dominerende i forhold til denne del af beboelsen, dog vil beplantningen i den sydøstlige del af haven
særligt i sommerhalvåret sløre udsynet til de
østligste af møllerne. Den fritliggende beboelse, Grænsevejen 26, ligger umiddelbart
mod øst og i omtrent samme afstand fra
den nærmeste af de nye møller, som boligen ved Grænsevejen 28. Beboelsen er placeret midt i en stor have, som er omgivet af
beplantning, der især i sommerhalvåret vil
kunne sløre udsynet til møllerne. Beplantningen mod syd og øst er dog mindre markant, hvorfor især de østligste af de nye
møller vil kunne være synlige og dominerende. Alternativerne med kun 5 nye møller vil
derfor kunne være mindre dominerende i

D
E

Figur 17 - Nabo C (Bølåvej 17) i Danmark.
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Figur 18 - Nabo D (Bølåvej 15) og nabo E (Bølåvej 13) i Danmark.
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O

forhold til denne nabobeboelse.

P

Figur 19 - Nabo O (Grænsevejen 28 og 26) samt nabo P (Grænsevejen 22).

R

Figur 20 - Nabo R (Grænsevejen 15).

S

Figur 21 - Nabo S (Grænsevejen 13).
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Nabo P ligger ligeledes ved Grænsevejen i
området nord for den nye møllerække i en
afstand af 581 meter fra den nærmeste af
møllerne. Der er tale om en nyere beboelsesbygning i forbindelse med en landbrugsejendom, hvor driftsbygningerne ligger
længere mod nord. Beboelsen er orienteret
mod syd, hvor den omgives af en stor, åben
have med spredt, mindre beplantning. Kun
mod nordvest i forbindelse med de ældre
driftsbygninger er der større markante beplantninger. Sammenhængende bevoksning
i skellet mod vest kan især om sommeren i
mindre omfang sløre udsynet til de vestligste af de nye møller og den eksisterende
møllerække, som ligger ca. 1,7 km mod
vest. Fra beboelsen og de tilhørende opholdsarealer i haven mod syd vil der dog
være mere eller mindre frit udsyn til de nye
møller, som vil være meget dominerende.
Alternativerne med kun 5 møller vil i kraft af
det færre antal møller påvirke denne nabobeboelse lidt mindre.
Nabo R ligger vest for en sidevej til
Grænsevejen i området nord for den østligste del af den nye møllerække. Afstanden til
den nærmeste af de nye møller i hovedforslaget og alternativ 2 med 8 møller vil være
547 meter, mens der vil være knap 1 km til
den nærmeste af de nye møller i alternativ 1
og 3 med kun 5 møller. Beboelsens facade
er orienteret mod nord og syd, hvor der ligger henholdsvis en gårdsplads og en have.
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Vest for gårdspladsen ligger en større bygning, som i væsentligt omfang begrænser
udsynet fra gårdspladsen til de nye møller
mod sydvest. Ejendommen er omgivet af
markante beplantninger, og i haven syd
såvel som øst og vest for beboelsen er der
således beplantninger med store træer, som
især i sommerhalvåret vil sløre udsynet til
de nye møller. Afstanden til den nærmeste
af de eksisterende møller er knap 2,5 km,
og disse møller vurderes ikke at give anledning til nogen væsentlig påvirkning. Ved den
østlige del af beboelsen er beplantningen
mere åben i forbindelse med en havestue,
hvorfra der er mere eller mindre frit udsyn i
sydlig retning. Herfra vil de østligste af de 8
nye møller således være synlige og dominerende, hvorimod udsigten mod syd ikke vil
blive påvirket af vindmøller i forbindelse
med alternativerne med 5 møller.
Nabo S er den østligste af naboerne i området nord for den nye møllerække og ligger
sydøst for den tidligere omtalte nabo R. Afstanden til den nærmeste af de nye møller i
forslagene med 8 møller vil være 498 meter,
mens der vil være ca. 1,1 km til den nærmeste af møllerne i forslagene med 5 møller.
Beboelsen er orienteret mod syd, hvor der
ligger en mindre, åben have med mere eller
mindre frit udsyn over markerne mod syd og
øst. Nordvest for beboelsen ligger en større
gårdsplads med bebyggelse mod øst og
vest. Bebyggelsen mod vest vil i væsentligt
omfang begrænse udsynet til de nye møller,
når man opholder sig på gårdspladsen. Syd
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for gårdspladsen og sydvest for beboelsen
ligger en større have omgivet af markant
beplantning med store træer, som især i
sommerhalvåret vil kunne sløre udsynet til
de nye møller fra den sydlige del af gårdspladsen og opholdsarealerne omkring beboelsen. Fra beboelsen og haven umiddelbart
syd herfor vil de østligste af de 8 nye møller
være synlige og dominerende, mens beplantningen mod vest vil sløre udsynet til de
øvrige møller. Ved alternativerne med kun 5
møller vil beboelsen således kun blive påvirket i mindre omfang.

4.2. Støjniveau
Forudsætninger
Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB.
Ved måling af lydens styrke bruges en
særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der måles på
denne måde, kaldes måleenheden dB(A).
En stigning på 3 dB(A) svarer til en fordobling og en dæmpning på 3 dB(A) svarer til
en halvering af lydstyrken. Mennesker opfatter dog en ændring på 8-10 dB(A) som en
fordobling eller en halvering. Det konkrete
støjniveau afhænger, udover afstanden til
vindmøllerne, af de klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk
og luftfugtighed) og de vindmølletekniske
forhold.
De nye vindmøller i projektet har mulighed
for at få justeret kildestøjen. En ændring i
vindmøllens kildestøj kræver et indgreb i
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møllens styring, og de enkelte møller kan justeres individuelt, men en nedjustering af
kildestøjen medfører, at møllen producerer
mindre strøm. Vindmøllernes indstilling kan
kun ændres til en højere kildestøj, hvis kommunen eller anden relevant myndighed godkender ændringen.
I beregningerne efter den danske støjbekendtgørelse (se afsnit 1.4) er kildestøjen
for alle nye møller i hovedforslaget og alternativet med 2,0 MW-møller fastsat til 103,8
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/sek og
101,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6
m/sek. Kildestøjen er generelt nedjusteret i
forhold til den maksimale værdi for at sikre
overholdelse af de danske grænseværdier
ved alle nabobeboelser i Danmark såvel
som Tyskland. I de to alternativer med 1,65
MW-møller er kildestøjen fastsat til 102,5
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/sek og
100,5 dB(A) ved en vindhastighed på 6
m/sek. Der foreligger ikke såkaldt oktavdata
for støjen fra disse møller, hvorfor der er anvendt erfaringstal fra tilsvarende møller.
Kildestøjen for de 8 eksisterende 1,5 MWmøller er fastsat individuelt for hver enkelt
mølle på baggrund af tidligere udførte konkrete målinger, som dog ikke har omfattet
oktavdata, hvorfor der ligesom i alternativ 2
og 3 er anvendt erfaringstal fra tilsvarende
møller. Ved en vindhastighed på 8 m/sek er
der målt en kildestøj på mellem 101,4 dB(A)
og 102,2 dB(A), mens kildestøjen ved en
vindhastighed på 6 m/sek er målt til mellem
99,4 dB(A) og 100,2 dB(A).

I beregningerne efter de tyske forskrifter (se
afsnit 1.4) er kildestøjen for alle nye møller i
hovedforslaget fastsat til 104,1 dB(A) ved en
vindhastighed på 10 m/sek. Der er ikke udført beregninger for alternativet med fem 2,0
MW-møller eller for de to alternativer med
1,65 MW-møller, da hovedforslaget overholder grænseværdierne i forhold til de tyske
nabobeboelser med stor margin, og alternetiverne i alle tilfælde vil medføre en mindre støjpåvirkning.

ne er udført med edb-programmet WindPRO, Decibel.

Kildestøjen for de 8 eksisterende 1,5 MWmøller er fastsat til 106,0 dB(A) ved en vindhastighed på 10 m/sek. Heri indgår et tillæg
på 2 dB(A) i forhold til vindmølleproducentens officielt angivne værdi på 104,0 dB(A)
ved en vindhastighed på 10 m/sek.
Støjbidrag fra de øvrige eksisterende vindmøller i det omkringliggende landskab indgår ikke i beregningerne, idet de nærmeste
møller er placeret 3-4 km fra projektområdet
med de nye vindmøller.

Beregninger

Beregningerne af støjen ved naboerne rundt
om projektområdet er udført således, at de
konkrete støjværdier ved de danske naboer
er beregnet efter de danske regler, og de
konkrete støjbidrag ved de tyske naboer er
beregnet efter de tyske regler. I den efterfølgende vurdering er det på baggrund af de
beregnede støjkort skønnet, hvilket støjniveau der vil være ved de tyske nabobeboelser i forhold til den danske beregningsmetode og ved de danske nabobeboelser efter
den tyske beregningsmetode. Beregninger-

Alle nabobeboelserne er beliggende i det
åbne land, og hverken nord eller syd for
grænsen er der samlede bebyggelser i
nærheden af vindmøllerne, som er omfattet
af de lavere støjgrænser, der gælder i Danmark såvel som i Tyskland for områder udlagt til boligformål eller tilsvarende
støjfølsom anvendelse.

Dansk beregningsmetode
Støjberegningerne i henhold til den danske
støjbekendtgørelse er foretaget af Wind1
A/S. Mere detaljerede oplysninger om beregningerne fremgår af bilag 1.
Støjudbredelsen vist på kort fremgår af figur
22 og 23 (hovedforslag og alternativ 1) samt
figur 25 (0-alternativ), hvor de enkelte naboer er markeret, og hvor støjpåvirkningen af
området er vist som ovale figurer med forskellige farver, der angiver de forskellige
støjværdier ved en vindhastighed på 8
m/sek. Der er ikke vist kort for alternativerne
med 1,65 MW-møller, hvor støjpåvirkningen
vil være lidt mindre end i hovedforslaget og
alternativet med 2,0 MW-møller med de tilsvarende mølleplaceringer, men kortene er
gengivet i bilag 1.
Den beregnede støjpåvirkning i 1,5 meters
højde ved de enkelte nabobeboelser i Danmark er gengivet i den samlede oversigt i fi-
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gur 26, hvoraf det fremgår, at vindmøllerne i
hovedforslaget og alternativerne kan overholde de gældende danske grænseværdier
for beboelser i det åbne land med undtagelse af beboelsen ved nabo C, hvor der i 0-alternativet er beregnet et støjbibrag på 42,6
dB(A) og 44,6 dB(A) ved vindhastigheder på
henholdsvis 6 m/sek og 8 m/sek. Støjbelastningen vil blive forøget med 0,1 dB(A) i hovedforslaget såvel som alternativerne, og
som tidligere omtalt er det derfor forudsat, at
beboelsen ved denne nabo nedlægges.
Tysk beregningsmetode
Støjberegningerne i henhold til den tyske
lovgivning er foretaget af CUBE Engineering
i Kassel og er beskrevet i en samlet rapport
[13]. Mere detaljerede oplysninger om beregningerne fremgår af bilag 2.
Støjudbredelsen vist på kort fremgår af figur
24, hvor de enkelte naboer er markeret, og
hvor støjpåvirkningen af området er vist
med ovale kurver med forskellige farver. Der
er udelukkende foretaget beregninger for
møllerne i hovedforslaget, da støjpåvirkningen fra møllerne i alternativerne i alle tilfælde vil være mindre end påvirkningen fra hovedforslagets møller.
Den beregnede støjpåvirkning i 5 meters
højde ved de enkelte nabobeboelser i Tyskland er gengivet i den samlede oversigt i figur 26, hvoraf det fremgår, at vindmøllerne i
hovedforslaget kan overholde de gældende
tyske grænseværdier for beboelser i det
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åbne land. Der er kun beregnet konkrete
støjværdier ved nabobeboelserne beliggende umiddelbart omkring de nye vindmøller,
og således ikke i forhold til nabobeboelser i
den vestlige del af mølleområdet. Der er
desuden kun foretaget beregninger i forhold
til hovedforslaget og 0-alternativet.

Vurdering af støjforhold
I forhold til 0-alternativet medfører de nye
møller generelt kun en begrænset forøgelse
af støjbelastningen ved nabobeboelserne i
den vestlige del af mølleområdet, mens
støjpåvirkning ved nabobeboelserne i den
centrale og især i den østlige del af området
øges.
Danske myndighedskrav
Beregningerne efter de danske støjbestemmelser viser, at de gældende danske
grænseværdier er overholdt med 0,1 dB(A)
ved den danske nabobeboelse, som påvirkes mest i hovedforslaget med 2,0 MW-møller. Denne beboelse ved nabo O er beliggende nord for den nye møllerække, og ved
de øvrige danske nabobeboelser, som ligger
nord for den eksisterende og den nye møllerække vil grænseværdierne være overholdt
med mellem 0,6 dB(A) og 2,0 dB(A), mens
støjbidraget ved nabobeboelserne mod øst
og vest ligger mere end 6,5 dB(A) under
grænseværdierne.

Figur 22. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i hovedforslag. Danske naboer ved
vindhastighed på 8 meter pr. sekund.
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Alternativerne vil generelt medføre en støjbelastning, som ligger lidt under påvirkningen fra møllerne i hovedforslaget, dog vil al-

ternativerne med kun 5 nye møller særligt
begrænse støjbelastningen ved naboerne i
den østlige del af mølleområdet, og alternativerne med 1,65 MW-møller medfører mindre støjbelastning end hovedforslaget og alternativ 1 med 2,0 MW-møller. Samlet set
medfører alternativet med 5 stk. 1,65 MWmøller den mindste forøgelse af støjpåvirkningen i forhold til 0-alternativet, og bortset
fra nabobeboelserne nord for den eksisterende møllerække vil grænseværdierne kunne overholdes med en margin på 2 dB(A)
eller mere.
Dersom de danske støjbestemmelser også
lægges til grund for påvirkningen af nabobeboelserne i Tyskland, vil grænseværdierne
kunne overholdes med god margin, idet
støjbidraget på baggrund af figur 22 og 23
skønnes at ville ligge mindst ca. 3 dB(A) under grænseværdierne ved de tyske nabobeboelser, som påvirkes mest.
Tyske myndighedskrav
Beregningerne efter de tyske støjbestemmelser viser, at støjpåvirkningen fra hovedforslagets møller overholder grænseværdien
på 45 dB(A) med mere end 3 dB(A) ved den
nabobeboelse, som påvirkes mest. Denne
nabobeboelse er beliggende syd for den
østlige del af den eksisterende møllerække,
og beregningerne viser, at de nye møller
blot medfører en forøgelse af støjbelastningen ved denne nabobeboelse med 0,6
dB(A) i forhold til 0-alternativet.

Figur 23. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i alternativ 1 m/ 5 nye møller. Danske
naboer ved vindhastighed på 8 meter pr. sek.
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Figur 24. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i hovedforslag. Tyske naboer ved vindhastighed på 10 meter pr. sekund.
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Samlet vurdering af støjforhold
Samlet set viser beregningerne, at møllerne
i hovedforslaget og alternativerne kan overholde støjgrænserne i Danmark og Tyskland, idet det forudsættes, at beboelsen ved
den danske nabo C bliver nedlagt.
De danske og tyske beregningsmetoder er
begge behæftede med en samlet usikkerhed på omkring +/- 2 dB(A). Dette indebærer især i hovedforslaget, at der evt. i
praksis kan vise sig at forekomme en mindre overskridelse af de gældende danske
støjgrænser ved flere af de danske nabobeboelser nord for den eksisterende og den
nye møllerække. Alternativerne og især alternativet med 5 stk. 1,65 MW-møller sikrer
dog en væsentlig større margin i forhold til
støjgrænserne ved nabobeboelserne nord
for den nye møllerække. I forhold til de tyske nabobeboelser kan de tyske såvel som
de danske støjgrænser overholdes med god
margin.
Som afhjælpende foranstaltning i forhold til
de danske nabobeboelser vil det være muligt at reducere kildestøjen for en eller flere
af 2,0 MW-møllerne i hovedforslaget og alternativ 1, så det samlede støjbidrag ved
beboelserne nord for møllerækken overholdes. Dette vil ligeledes reducere den samlede støjbelastning ved nabobeboelserne nord
for den eksisterende møllerække, men for
de vestligste af disse beboelser, som primært påvirkes af de eksisterende møller, vil
reduktionen af kildestøjen for de nye møller

Figur 25. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i 0-alternativet. Danske naboer ved
vindhastighed på 8 meter pr. sekund.
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