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Vindmøller kan have betydning for 
omkringliggende boliger i forhold 
til synlighed, støj- og skyggebelast-
ninger. Møllernes påvirkning er 
derfor undersøgt nærmere ved de 
nærmeste, omkringliggende naboer. 
De nærmeste naboer rundt om møl-
leområdet er her defineret som alle 
beboelser indenfor en afstand 1200 
meter til den nærmeste vindmølle 
samt en række naboer i retninger, 
hvor der ikke findes naboer inden 
for 1200 meter - dvs. dels mod vest, 
langs Voldkærvej og dels mod øst, 
inde i selve Vildmosen. En oversigt 
over nærmeste naboer, for hvilke 
der er udført støj- og skyggebereg-
ninger, kan ses på kortet side 33.

Påvirkning ved naboejendomme
3.1 Afstande og visuelle forhold

Afstand mellem møller og boliger

Vindmøllebekendtgørelsen fastlæg-
ger, at afstanden mellem vindmøller 
og nærmeste naboer skal være 
minimum fire gange totalhøjden for 
vindmøllerne. Det betyder, at af-
standen til naboer skal være mindst 
600 meter for mølletyperne i dette 
projektforslag.

Afstandskravet er opfyldt for alle 
naboer. Den korteste afstand mel-
lem møller og nabobolig D er 910 
meter, hvilket er væsentligt over de 
gældende krav. Til sammenligning 
er de eksisterende vindmøller ved 
Rendbæk opstillet ca. 330 meter 
fra de nærmeste boliger. Herud-
over ligger der tre ejendomme, hvor 
beboelsen allerede er nedlagt, eller 
vil nedlægges i forbindelse med 
opførelsen af de nye vindmøller. 
Gl. Toftegaard vil fremover blive an-
vendt til anden anvendelse end be-
boelse, formentlig som jagthytte. De 
øvrige ejendomme forventes at blive 
nedrevet.

Synlighed

For at vurdere den visuelle påvirk-
ning for de nærmeste naboejendom-
me til møllerne er det undersøgt, 
hvordan ejendommene er retnings-
orienterede i forhold til vindmøl-
lerne, samt om der er afskærmende 

elementer som bygninger, træer 
eller andet mellem beboelsesbyg-
ningerne og vindmøllerne.

På afstande over 600 meter fra 
vindmøllen gælder det generelt, at 
en bygning, et læhegn eller lignende 
på omkring 6 meters højde placeret 
inden for en afstand af 18 meter 
fra beboelsesbygningen, vil kunne 
skærme for udsynet til en vindmølle 
på 150 meters højde - forudsat at 
vindmøllen og betragteren er placer-
et i samme terrænkote (øjenhøjde = 
1,5 m).

En del af de nærmeste naboer vil 
- i større eller mindre grad - kunne 
se møllerne på eller omkring deres 
ejendom. 

Det skønnes, at for ca. 1/3 af na-
boerne vil boligen og de primære 
udendørs opholdsarealer vende di-
rekte mod vindmøllerne uden skær-
mende bevoksning. 

For knap halvdelen af naboerne vil 
bevoksning og/eller øvrige byg-
ninger mellem boligen og møllerne 
skærme helt eller delvist for udsig-
ten til møllerne fra centrale opholds-
arealer. Derimod kan andre områder 
af ejendommen godt have næsten 
frit udsyn mod møllerne. I vinter-
halvåret, uden løv på træerne, vil 
møllerne ofte være mere synlige bag 

hegn og træer omkring ejendom-
men, end i sommerhalvåret.

For ca. 1/4 af naboerne skønnes 
det, at det meste af ejendommen 
vil være afdækket fra direkte udsyn 
mod møllerne. Her kan ejendom-
mens visuelle forhold til vind-
møllerne set på afstand dog stadig 
have betydning, som for eksempel 
ved ankomsten til ejendommen.

Det skal understreges, at der her er 
tale om et skøn baseret på kort-
analyse, rekognoscering og enkelte 
eksempelvisualiseringer, og ikke 
på visualiseringer fra hver enkelt 
naboejendom. Den ovenstående 
beskrivelse giver et overblik over 
den samlede visuelle påvirkning ved 
naboer, som situationen omkring 
den enkelte ejendom kan forholdes 
til.
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Støj og vibrationer i anlægsfasen

I anlægsfasen vil trafik- og støjbe-
lastningen for området være som 
for en større byggeplads. Støjen vil 
primært komme fra tung trafik ifm. 
gravning, betonstøbning og mølle-
opstilling, se i øvrigt afsnit 2.3.

Driftsfasen

De lovmæssige krav til støjbereg-
ninger fra vindmøller er nærmere 
behandlet i kapitel 1. For boliger i 
landzone betyder reglerne, at vind-
møller ikke må støje mere end 44 
dB(A) ved 8 m/s og 42 dB(A) ved 6 
m/s ved boligers udendørs opholds-
arealer.

Støjniveauet afhænger af afstanden 
til vindmøllerne, men også af klima-
tiske forhold som vindens retning og 
hastighed, temperatur, lufttryk og 
luftfugtighed, samt tekniske forhold 
omkring vindmøllen.

Sammenlignet med ældre møllety-
per stammer kildestøjen fra nye 
mølletyper i mindre omfang fra kom-
ponentstøj, da man med ny teknolo-
gi og isolering har reduceret kompo-
nentstøjen i nye møller væsentligt. 
Ældre møller kan støje, når mølle-
huset drejer (krøjer) for at positio-
nere sig i forhold til vindretningen, 

og friktionen mellem de forskel-
lige mølledele kan opleves som en 
kraftig skarp lyd. For nye mølletyper 
er denne støj så godt som elimi-
neret. Kildestøj under driftsfasen 
vil derfor primært skyldes vindens 
susen fra møllevingernes bevægelse 
gennem luften.

Et beregnet eller et målt støjniveau 
for en vindmølle fortæller ikke alt 
om, hvor generende støjen kan 
være. Skaber møllen eksempelvis en 
tydelig hørbar tone, en såkaldt ’ren-
tone’, vil den normalt være meget 
generende, og støjberegningen til-
lægges derfor yderligere 5 dB(A) for 
den pågældende mølle. Generelt er 
rentoner så godt som elimineret for 
nyere møllemodeller, og der er ikke 
konstateret rentoner ved drift for de 
foreslåede mølletyper i nærværende 
projektforslag. Menneskets opfat-
telse af en støjkilde afhænger også 
af baggrundsstøjens niveau. Selv 
om støjen fra en vindmølle stiger 
når vindhastigheden øges, vil bag-
grundsstøjen som regel ’overdøve’ 
støjen fra vindmøllen, når vindhas-
tigheden kommer over 8-10 m/s - 
svarende til frisk til hård vind. 

Beregnede støjniveauer
Der er gennemført støjberegninger, 
som viser den forventede støjbe-
lastning ved nærmeste naboer, når 
møllerne sættes i drift (Ref. /3.1/). 

3.2 Støj

Metoden for beregning af forven-
tet støjniveau følger regelsættet i 
Støjbekendtgørelsen. 

De beregnede støjniveauer og 
beregningsforudsætningerne frem-
går af tabeller og kort på side 37-44. 
Beregningerne viser, at det maksi-
malt tilladte støjniveau med relativ 
god margin er overholdt ved alle 
naboer. Det højest beregnede støj-
niveau for projektforslaget er 39,7/
41,3 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 
m/s ved naboejendom Q, jf. tabel 
side 37.

For en vindmølle med en anden ro-
tordiameter kan støjudledningerne 
være lidt anderledes. For en tilsva-
rende opstilling med 16 møller og 
rotordiameter på 136 meter (V136) 
er det højest beregnede støjniveau 
for projektforslaget er 40,0/40,8 
dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s, 
også ved naboejendom Q. Selv om 
møllevingerne for V136 modellen er 
større, er designet af vingerne nyere 
og formet med et mere støjsvagt 
sigte. Denne mølletype har derfor 
også særlig lav kildestøj i forhold til 
dens størrelse.

For en opstilling med møller med en 
rotordiameter på 130 meter (SWT 
130), vil støjen generelt være højere. 
Det højest beregnede støjniveau er 
her 40,7/41,6 dB(A) ved henholds-

vis 6 og 8 m/s, også ved naboejen-
dom Q.

Det midlertidige scenarie, hvor 14 
nye vindmøller rejses mens 2 af de 
eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk bliver stående, medfører, at 
støjpåvirkninger ved omkringboende 
i en periode kan være anderledes. 
For dette scenarie vil støjen brede 
sig omkring både de 14 nye vind-
møller samt de to eksisterende vind-
møller på samme tid, hvorfor der 
også vil være øgede (kumulative) 
støjniveauer i området mellem de to 
vindmøllegrupper. Beregninger for 
en række forventelige mulige mølle-
typer: Vestas med 136 meter rotor, 
Vestas med 126 meter rotor samt 
Siemens med 130 meter rotor, viser 
dog, at kravene til støj fra vindmøller 
ved naboer er overholdt i alle til-
fælde. For naboerne omkring de nye 
vindmøller vil det højest beregnede 
støjniveau for det midlertidige sce-
narie være 40,4/41,4 dB(A) ved 
henholdsvis 6 og 8 m/s, ved nabo-
ejendom Q (beregning baseret på 
SWT 130).

0-alternativ
De eksisterende vindmøller ved
Rendbæk giver højere støjniveauer 
ved flere af de omkringliggende na-
boer end de nye møller, særligt for 
naboer omkring Pælevej og Vold-
kærvej (se kort side 44). De eksister-
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ende vindmøller påvirker 22 ejen-
domme med et støjniveau over 40 
dB(A) ved 8 m/s, mens de nye møller 
ved 8 m/s påvirker 6 ejendomme 
med over 40 dB(A) ved Vestas V126 
modellen og ved 8 m/s kun 5 ejen-
domme for V136 modellen samt 7 
ejendomme for Siemens SWT-130. 
Projektforslaget vil således samlet 
reducere antallet af nabobeboelser 
med høje støjniveauer i forhold til 
0-alternativet. Da vindmølleområ-
det flyttes vil det være andre ejen-
domme, som får størst påvirkning. 
Således får naboejendom Q det 
højeste støjniveau fra de nye vin-
dmøller. Denne ejendom har i dag 
et støjniveau på 40,5 dB(A) og 41,7 
dB(A) fra de eksisterende vindmøller 
ved 6 m/s og 8 m/s, hvilket er på 
samme niveau som for de nye vind-
møller.

Lavfrekvent støj
Lavfrekvent støj indeholder dybe 
lyde, som eksempelvis bulder fra en 
fyrkedel eller brum fra en trans-
formator. Lavfrekvent støj er mere 
generende end anden støj, som for 
eksempel trafikstøj. Derfor ser man 
særskilt på støjen fra dybe lyde, 
hvor støjens frekvenser er lavere 
end ca. 160 Hertz (Hz). 

I henhold til Bekendtgørelsen om 
støj fra vindmøller stilles der nu 
også krav om beregning af den 

lavfrekvente støj fra vindmøllerne 
- som det i forvejen sker for den ’al-
mindelige’ støj, som beskrevet oven-
for. Den lavfrekvente støj fra vind-
møller må ifølge beregningerne ikke 
overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 
6 og 8 m/s ved indendørs beboelse.

De beregnede støjniveauer og 
beregningsforudsætninger for lav-
frekvent støj fremgår af tabeller 
og kort på side 45-49. Beregning-
erne for projektforslaget viser, at 
det maksimalt tilladte støjniveau 
med god margin er overholdt ved 
alle naboer. Det højest beregnede 
støjniveau for projektforslaget er 
13,9 dB(A) ved 8 m/s ved naboejen-
dom Q, jf. tabel side 45. 

For en tilsvarende opstilling med 16 
møller og rotordiameter på 136 me-
ter (V136) er det højest beregnede 
støjniveau for lavfrekvent støj 14,5 
dB(A) ved 8 m/s ved naboejendom 
Q. For en opstilling med møller med 
en rotordiameter på 130 meter 
(SWT 130), vil den lavfrekvente støj 
være højere; det højest beregnede 
støjniveau for lavfrekvent støj er 
16,1 dB(A) ved 8 m/s ved naboejen-
dom Q, men dog stadig lavere end 
for 0-alternativet.

For det midlertidige scenarie, hvor 
14 nye vindmøller rejses mens 2 
af de eksisterende vindmøller ved 

Støjniveauet for forskellige typer af støj
Kilde : Miljøstyrelsen
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Rendbæk bliver stående, er det 
højest beregnede støjniveau for lav-
frekvent støj, for naboerne omkring 
de nye vindmøller, på 16,5 dB(A) ved 
8 m/s ved naboejendom O.

0-alternativ
De eksisterende vindmøller ved 
Rendbæk vil påvirke 16 naboer med 
et lavfrekvent støjniveau over 17 
dB(A). For alle de tre foreslåede 
vindmøllemodeller gælder, at ingen 
naboer vil blive påvirket med mere 
end 17 dB(A). Ved 0-alternativet 
vil der således samlet set være en 
større påvirkning fra lavfrekvent støj 
ved naboer, end ved projektforslaget 
med 16 nye vindmøller. 

Infralyd
Infralyd er lyd med frekvenser, der 
er lavere end 20 Hz, og udgør såled-
es den ’dybeste’ del af lavfrekvens-
området. Man har tidligere troet, at 
infralyd ikke kunne opfattes af det 
menneskelige øre, men infralyd kan 
høres, hvis den er kraftig nok, og 
selv svag infralyd kan være gener-
ende. Tærsklen for at høre infralyd 
er godt belyst, og Miljøstyrelsen 
anbefaler en grænseværdi, der er ca. 
10 dB lavere end tærsklen. Moderne 
vindmøller udsender ikke infralyd 
af betydning for omgivelserne og 
støjen er meget svagere end Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdi 
(Ref. /3.2/).

Afværgeforanstaltninger
Støj fra en moderne vindmølle kom-
mer primært fra vingerne, hvorimod 
maskinstøj ikke regnes som et pro-
blem. På baggrund af hidtidige erfa-
ringer og udvikling af nye, støjredu-
cerende komponenter forventes det 
ikke, at de faktiske støjforhold vil 
overskride de på forhånd beregnede 
støjniveauer. Jammerbugt Kom-
mune kan stille krav om, at der efter 
møllernes opstilling og indsættelse 
i drift gennemføres kontrollerende 
støjmålinger. Støjmålingerne skal 
følge Støjbekendtgørelsens retnings-
linjer. Kommunen kan til enhver tid 
i løbet af møllernes driftsperiode 
kræve, at der foretages supplerende 
støjmålinger, for eksempel som følge 
af klager fra naboer.

Skulle det i forbindelse med kontrol-
lerende støjmålinger konstateres, at 
vindmøllerne alligevel ikke over-
holder de fastsatte støjkrav, skal 
kildestøjen dæmpes yderligere, for 
eksempel ved at regulere møllernes 
omdrejningshastighed. Dette vil 
medføre en nedsat produktion. Al-
ternativt kan udskiftning af kom-
ponenter i møllen evt. være med 
til at reducere støjniveauet, så 
støjkravene kan overholdes. Hvis 
det viser sig, at vindmøllen støjer 
mere end det tilladelige, kan kom-
munen kræve den standset og støj-

forholdene udbedret, indtil møllen 
kan overholde støjkravene.

Andre støjkilder
Andre anlæg i nærområdet, som for 
eksempel trafikken på de omkring-
liggende veje, kan også medføre 
støjbelastninger. Den vejledende 
støjgrænse for trafikstøj er til sam-
menligning 58 dB(A) og, mange dan-
ske boliger påvirkes af trafikstøj over 
dette niveau. 
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Oversigt over BEREGNET STØJNIVEAU:

dB(A) Projektforslag 
16 stk. Vestas V126

Rotordiameter 126 meter

Beregningsforudsætninger

Projektforslag 
(Vestas V126):
Anvendt kildestøj, alle møller 
103,3 / 104,9 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

Alternativ 1 
(Vestas V136):
Anvendt kildestøj, alle møller 
103,2 / 103,9 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

Alternativ 2
(Siemens SWT-4.3-130):
Anvendt kildestøj, alle møller 
106,2 / 107,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

0-alternativ:
Anvendt kildestøj - alle møller
97,8/98,9 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ifølge gældende regler måles støj 
i et punkt mellem beboelsen og 
vind-møllerne. For at beregningerne 
er sammenlignelige, måles der for 
ejendommene på Voldkærvej derfor 
i et punkt vest for beboelsen).

    6 m/s          8 m/s
     35,0            35,7
     36,5            37,2
     35,8            36,5
     37,6            38,3
     36,7            37,3
     33,6            34,3
     35,1           35,8
     34,6            35,3
     35,5            36,2
     35,4            36,2
     35,5            36,2
     36,7            37,4
     36,1            36,9
     36,2            37,0
     36,3            37,1
     39,3            40,1
     40,0            40,8
     39,7            40,5
     39,9            40,6
     39,3            40,0
     38,8            39,6
     38,6            39,3
     38,2            39,0
     37,8            38,6
     37,1            38,0
     37,3           38,1

Nabo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Blokhusvej 298
Sandelsvej 160 
Vestre Helledivej 63
Dalgasvej 10
Toftegårdsvej 199
Sdr. Lundbak 25
Engvejen 174
Voldkærvej 140
Voldkærvej 131
Voldkærvej 127
Voldkærvej 125
Voldkærvej 113
Voldkærvej 101
Voldkærvej 97
Voldkærvej 93
Voldkærvej 42
Voldkærvej 37
Voldkærvej 34
Voldkærvej 33
Voldkærvej 26
Voldkærvej 18
Voldkærvej 14
Voldkærvej 10
Voldkærvej 7
Voldkærvej 2
Voldkærvej 1

Alternativ 1
16 stk. Vestas V136

Rotordiameter 136 meter

    6 m/s          8 m/s
     34,5            36,0
     36,1            37,6
     35,4            36,9
     37,2            38,8
     36,2            37,8
     33,1            34,6
     34,6           36,1
     34,1            35,7
     35,0            36,6
     35,0            36,5
     35,0           36,6
     36,2            37,8
     35,6            37,2
     35,8            37,4
     35,9           37,5
     39,0            40,6
     39,7           41,3
     39,4            41,0
     39,5            41,1
     38,9            40,5
     38,4            40,0
     38,2            39,8
     37,8            39,4
     37,4            39,0
     36,7            38,3
     36,9           38,5

Alternativ 2
16 stk. Siemens SWT-4.3-130

Rotordiameter 130 meter

    6 m/s          8 m/s
     35,2            36,1
     36,8           37,7
     36,1            37,0
     38,2            39,1
     37,1            38,0
     33,8            34,7
     35,3           36,2
     34,8            35,7
     35,7            36,7
     35,7            36,6
     35,7           36,7
     37,0            37,9
     36,3            37,3
     36,5            37,5
     36,6           37,6
     39,9            40,8
     40,7           41,6
     40,4            41,3
     40,5            41,5
     39,9            40,8
     39,3            40,3
     39,1            40,0
     38,6            39,6
     38,2            39,2
     37,5            38,5
     37,7           38,7

0-Alternativ
Eksisterende 12 møller

    6 m/s          8 m/s
     24,7            25,9
     22,3            23,6
     21,4            22,7
     22,5            23,8
     22,5           23,8
     28,6            29,9
     30,3            31,5
     31,8            33,1
     33,2           34,5
     33,8           35,0
     34,3            35,5
     35,1            36,3
     39,9           41,1
     41,0            42,2
     41,4            42,6
     41,8           43,0
     40,5            41,7
     40,7           41,9
     40,3           41,5
     41,1            42,3
     41,4            42,6
     41,0            42,2
     40,4            41,6
     38,9           40,1
     38,9           40,1
     38,2           39,5
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Kort over beregnet støj for projektforslaget  
(Vestas V126, rotor 126 meter), ved 6 m/s

De øvrige støjkurver (røde/blå linjer) viser beregnet 
støjudbredelse omkring eksisterende vindmøller, som 
bliver stående.
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EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

15-08-2016 14:53/3.0.654

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x V126, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer
Kort over beregnet støj for projektforslaget  
(Vestas V126, rotor 126 meter), ved 8 m/s
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

15-08-2016 14:53/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V126, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset
form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

25-09-2018 14:58/3.2.721

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x V136, 150 m TH - normal støj

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 545.023,8 Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Kort over beregnet støj for alternativ 1 
(Vestas V136, rotor 136 meter), ved 6 m/s

1 km 2 km200 m
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset
form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

25-09-2018 14:58/3.2.721

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V136, 150 m TH - normal støj

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 545.023,8 Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Kort over beregnet støj for alternativ 1 
(Vestas V136, rotor 136 meter), ved 8 m/s

1 km 2 km200 m
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset
form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

18-09-2018 14:32/3.2.721

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x SWT-4,3-130, 150 m TH - normal støj

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 545.023,8 Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

37 dB(A)

42 dB(A)
Kort over beregnet støj for alternativ 2 
(Siemens SWT-4.3, rotor 130 meter), ved 6 m/s
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 6,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

37 

42 

1 km 2 km200 mNærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer

windPRO 3.2.721 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO19-09-2018 16:03 / 4

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset
form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

18-09-2018 14:32/3.2.721

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x SWT-4,3-130, 150 m TH - normal støj

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 545.023,8 Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

39 dB(A)

44 dB(A)
Kort over beregnet støj for alternativ 2 
(Siemens SWT-4.3, rotor 130 meter), ved 8 m/s

windPRO 3.0.654  af EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO16-08-2016 13:02 / 5

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:47/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - normal støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.023,8  Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

39 

44 

1 km 2 km200 mNærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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Kort over beregnet støj for 0-alternativ 
(eksisterende møllepark), ved 8 m/s 

windPRO 3.0.654  af EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO07-12-2016 13:11 / 4

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger
eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt.
Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

09-03-2016 09:51/3.0.648

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x SWT-3.2, 150 m TH - normal støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.096,5  Nord: 6.342.240,5

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

39 

44 

Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af støj 
fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 40 dB(A)) 1 km 2 km200 m
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer

Projektforslag 
16 stk. Vestas V126

Rotordiameter 126 meter

Nabo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Blokhusvej 298
Sandelsvej 160 
Vestre Helledivej 63
Dalgasvej 10
Toftegårdsvej 199
Sdr. Lundbak 25
Engvejen 174
Voldkærvej 140
Voldkærvej 131
Voldkærvej 127
Voldkærvej 125
Voldkærvej 113
Voldkærvej 101
Voldkærvej 97
Voldkærvej 93
Voldkærvej 42
Voldkærvej 37
Voldkærvej 34
Voldkærvej 33
Voldkærvej 26
Voldkærvej 18
Voldkærvej 14
Voldkærvej 10
Voldkærvej 7
Voldkærvej 2
Voldkærvej 1

Alternativ 1
16 stk. Vestas V136

Rotordiameter 136 meter

Alternativ 2
16 stk. Siemens SWT-4.3-130

Rotordiameter 130 meter

    6 m/s          8 m/s
     10,6            12,0
     11,9            13,4
     11,4            12,9
     12,6            14,1
     11,8            13,3
       9,6            11,1
     10,7           12,2
     10,4            11,9
     11,1            12,6
     11,0            12,6
     11,1           12,6
     11,9            13,5
     11,5            13,1
     11,7            13,2
     11,8           13,4
     14,2            15,7
     14,7           16,1
     14,5            16,0
     14,5            16,0
     14,1            15,6
     13,6            15,1
     13,4            15,0
     13,1            14,7
     12,8            14,3
     12,2            13,8
     12,4           13,9

0-Alternativ
Eksisterende 12 møller

Oversigt over BEREGNET LAVFREKVENT STØJ:

dB(A)

    6 m/s           8 m/s
       9,4            10,3
     10,8            11,6
     10,2            11,1
     11,5            12,3
     10,7            11,6
       8,5             9,5
       9,6            10,6
       9,3            10,2
       9,9            10,2
       9,9            10,9
       9,9            10,9
     10,8            11,8
     10,4            11,4
     10,6            11,6
     10,7            11,7
     13,0            14,0
     13,5            14,5
     13,4            14,3
     13,4            14,3
     13,0            13,9
     12,5            13,5
     12,3            13,3
     12,0            13,0
     11,7            12,7
     11,1            12,2
     11,3            12,3

    6 m/s           8 m/s
      8,2              9,8
      9,5            11,0
      9,0            10,5
     10,2           11,7
      9,4            11,0
      7,3              8,9
      8,4            10,0
      8,1              9,7
      8,7            10,3
      8,7            10,3
      8,7            10,4
      9,6            11,2
      9,3            10,9
      9,4            11,0
      9,5            11,2
     11,8           13,4
     12,3           13,9
     12,1           13,7
     12,2           13,7
     11,7           13,3
     11,3           12,9
     11,1           12,7
     10,8           12,5
     10,5           12,1
     10,0           11,6
     10,1           11,8

   6 m/s          8 m/s
       1,1            2,5
       0,9            2,4
       0,4            1,8
       1,1            2,6
       1,1            2,6
       5,8            7,2
       7,2            8,5
       8,3            9,7
       9,5          10,8
       9,9          11,2
     10,3         11,6
     11,0          12,3
     15,1         16,3
     15,9         17,2
     16,5         17,8
     16,8          18,0
     15,6         16,9
     15,8          17,1
     15,5         16,8
     16,1          17,4
     16,3         17,6
     15,9         17,1
     15,4         16,6
     14,1          15,4
     14,1         15,4
     13,6         14,9

Beregningsforudsætninger

Projektforslag 
(Vestas V126):
Anvendt kildestøj, alle møller 
90,9 / 92,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

Alternativ 1 
(Vestas V136):
Anvendt kildestøj, alle møller 
92,6 / 93,3 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

Alternativ 2
(Siemens SWT-4.3-130):
Anvendt kildestøj, alle møller 
93,3 / 94,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

0-alternativ:
Anvendt kildestøj, alle møller 
89,3/90,8 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ifølge gældende regler måles lav-
frekvent støj i et punkt i beboelsen 
i retning af vindmøllerne. For at 
beregningerne er sammenligneli-
ge, måles der for ejendommene på 
Voldkærvej derfor i et punkt mod 
vest i beboelsen.).
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windPRO 3.0.654  af EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO15-08-2016 15:11 / 5

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

15-08-2016 15:10/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V126, 150 m TH - lavfrekvent støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.096,5  Nord: 6.342.240,5

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

20 

1 km 2 km200 m

Kort over beregnet lavfrekvent støj for 
projektforslaget (Vestas V126, rotor 126 meter), ved 
8 m/s

windPRO 3.0.654  af EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO16-08-2016 13:06 / 5

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:49/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - lavfrekvent støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.096,5  Nord: 6.342.240,5

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

20 

Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer
Kort over beregnet lavfrekvent støj for alternativ 1 
(Vestas V136, rotor 136 meter), ved 8 m/s

windPRO 3.2.721 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO25-09-2018 15:35 / 4

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset
form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

25-09-2018 14:59/3.2.721

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V136, 150 m TH - lavfrekvent støj

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 545.023,8 Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

20

1 km 2 km200 m

windPRO 3.0.654  af EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO16-08-2016 13:06 / 5

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En
separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan
rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Mads V. Sørensen / mvs@emd.dk
Beregnet:

16-08-2016 08:49/3.0.654

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x V117, 3.6 MW, 150 m TH - lavfrekvent støj

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 545.096,5  Nord: 6.342.240,5

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

20 

Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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windPRO 3.2.721 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO19-09-2018 16:05 / 4

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset
form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

18-09-2018 14:34/3.2.721

DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 16 x SWT-4,3-130, 150 m TH - lavfrekvent støj

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 545.023,8 Nord: 6.342.077,8

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

20 dB(A)

Kort over beregnet lavfrekvent støj for alternativ 2 
(Siemens SWT-4.3, rotor 130 meter), ved 8 m/s

1 km 2 km200 m

windPRO 3.0.654  af EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO16-08-2016 13:06 / 5

Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det
leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan
EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de
anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for
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Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

20 

Nærmeste naboer

Øvrige naboer, som påvirkes af lavfrekvent 
støj fra de eksisterende Rendbæk-møller  
(mere end 17 dB(A))
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for 
0-alternativ (eksisterende møllepark), ved 8 m/s 
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Skyggekast er effekten fra roteren-
de vindmøllevinger, der kaster en 
skygge, som passerer henover for 
eksempel et opholdsareal. Med 3 
vinger og en rotorhastighed på eks-
empelvis 10 omdrejninger pr. minut 
svarer det til, at en skygge passerer 
forbi hvert 2. sekund. Genen vil typ-
isk være størst inde i boligen, men 
skyggen kan også være generende, 
hvis den falder på udendørs op-
holdsarealer. 

Genernes omfang afhænger - ud-
over sol og vind - især af antallet af 
møller i en gruppe og deres retning-
sorientering i forhold til naboerne. 
Generne afhænger endvidere af de 
topografiske forhold og af møllernes 
rotordiameter. Der findes ingen lov-
givningsmæssige krav til regulering 
af skyggekast, men Miljøministeriet 
anbefaler, at vindmøller ikke påfører 
naboer mere end 10 timers såkaldt 
reel skyggetid årligt. Anbefalingen 
indgår som en del af retningslinjerne 
for opsætning af vindmøller i Jam-
merbugt Kommuneplan, Helhedsplan 
17. 

Ansøger ønsker at reducere 
skyggekast omkring naboejen-
domme yderligere, så ingen naboer 
får mere end 5 timers skyggekast 
pr år. Dette sker ved installering af 
skyggestop.

Det er ikke kun antallet af timer, 
der er vigtigt, også tidspunktet spil-
ler ind. Eksempelvis vil skyggekast 
tidligt om morgenen være uden 
betydning for nogle, mens eftermid-
dagen, hvor man måske sidder på 
terrassen og nyder vejret, er kritisk 
for mange – især i sommermåne-
derne.

Beregnet skyggekast
Der er udarbejdet skyggeberegnin-
ger for projektforslaget i henhold til 
de vejledende metoder herfor, se af-
snit 1.4 (Ref. /3.3/). Tabellen på side 
52 viser det beregnede antal reelle 
timer pr. år, hvor skyggekast vil 
forekomme ved den enkelte nabo. 
Der er herudover udarbejdet kort 
med skyggelinjer, som viser, hvor-
dan de karakteristiske linjer dannes 
af primært den lavtstående sol om 
morgenen og om aftenen. Kortene 
side 53-56 giver overblik over, hvor 
de udsatte områder ligger, samt hvor 
tæt naboerne ligger på grænsevær-
dierne. 

Der er i beregningen ikke taget hen-
syn til, om der er bevoksning eller 
andet mellem møllen og beboelse-
sejendommen, som vil medvirke til 
at reducere belastningen. Mange 
naboer vil derfor i praksis opleve 
mindre skyggekast, end beregnin-
gen viser. Hvis flere møller giver 
skyggekast ved en nabo på forskel-

lige tidspunkter, er det det samlede 
antal (reelle) timer med skyggekast, 
der er angivet her.

Beregningerne for projektforslaget 
viser, at de anbefalede retningslinjer 
for maksimalt 10 timers årligt, reelt 
skyggekast ikke er overholdt ved 
alle naboer, hvis der ikke installeres 
skyggestop. For 5 naboer, henholds-
vis nabo P, Q, R, S og T, alle langs 
Voldkærvej vest for mølleområdet, 
er niveauet omkring 12-14 timer pr. 
år. Det højest beregnede niveau er 
13 timer og 31 minutter pr. år ved 
naboejendom S. Ansøger ønsker dog 
at reducere dette til 5 timer, jf. afsnit 
om afværgeforanstaltninger.

For en tilsvarende opstilling med 
16 møller og en rotordiameter på 
136 meter (V136) er det højest 
beregnede niveau 14 timer og 15 
minutter pr. år, ved naboejendom 
Q. Også for denne møllemodel vil 
skyggekastniveauet for 5 naboer, 
henholdsvis nabo P, Q, R, S og T, 
være højere end de anbefalede ret-
ningslinjer.

Det midlertidige scenarie, hvor 14 
nye vindmøller rejses mens 2 af de 
eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk bliver stående, medfører, at 
påvirkninger fra skyggekast ved 
omkringboende i en periode vil 
være anderledes. Generelt vil dette 

scenarie medføre lavere skyggekast-
niveauer for naboerne omkring det 
nye vindmølleområde, hvorimod der 
fortsat vil være skyggekast fra de 
resterende to vindmøller ved enkelte 
af de nærmeste naboer omkring 
disse. I det midlertidige scenarie 
er der for fire naboer, henholdsvis 
nabo P, Q, R og S, beregnet niveauer 
for skyggekast på lidt over 10 timer 
pr. år. Det højest beregnede niveau 
er 10 timer og 42 minutter pr. år ved 
naboejendom Q.

På baggrund af ovenstående kan 
det være nødvendigt at foretage 
afværgeforanstaltninger i forhold til 
de pågældende naboer. Alle øvrige 
naboer vil ifølge beregningerne ikke 
belastes med mere end 10 timers 
reelle skyggegener årligt.

Afværgeforanstaltninger for 
skyggekast
Hvis skyggekast fra møllevingerne 
giver gener, der er uacceptabelt 
høje, kan der installeres et soft-
wareprogram i de vindmøller, som 
forårsager generne. Det drejer sig 
om et såkaldt skyggestop. Ved et            
skyggestop overvåger en software 
møllens drift. Softwaren gør vind-
møllen i stand til selv at afbryde 
driften, når møllen kaster skygge.

For de naboejendomme, der har 
mere end 10 timers skyggekast år-

3.3 Skyggekast
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ligt, vil Jammerbugt Kommune stille 
krav om, at der foretages en konkret 
nabospecifik skyggeundersøgelse. I 
denne undersøgelse vil diverse læ-
givere for skyggekast såsom skov, 
beplantning og bebyggelser omkring 
den enkelte ejendom indgå i en ny, 
detaljeret beregning af skyggekast 
for den enkelte ejendom. I en de-
taljeret beregning har man samti-
dig mulighed for at inddrage andre 
stedsspecifikke forhold, der kan 
påvirke den reelle skyggevirkning 
på ejendommen såsom placering af 
facader, vinduer, primære opholds-
arealer etc. 

På baggrund af den konkrete under-
søgelse vil Jammerbugt Kommune 
stille krav om, at der installeres 
miljøstop på den eller de møller, der 
forårsager uacceptable skyggekast, 
således at skyggekastniveauerne 
ved naboerne P, Q, R, S og T ikke 
overstiger kommuneplanens ret-
ningslinjer på maksimalt 10 timers 
reelt skyggekast årligt. 

Ansøger ønsker at begrænse skyg-
gen yderligere, således at ingen 
boliger påvirkes med mere end 5 
timers årlig reelt skyggekast fra de 
nye vindmøller. Fremover vil der 
således ikke være ejendomme, der 
fra de nye vindmøller påvirkes af 
skygge i mere end 5 timer pr år. Til 
sammenligning er der i dag 15 ejen-

domme, de har mere end 5 timers 
årlig skygge fra de eksisterende vin-
dmøller ved Rendbæk.
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Projektforslag 
16 stk. Vestas V126

Rotordiameter 126 meter

Nabo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Blokhusvej 298
Sandelsvej 160 
Vestre Helledivej 63
Dalgasvej 10
Toftegårdsvej 199
Sdr. Lundbak 25
Engvejen 174
Voldkærvej 140
Voldkærvej 131
Voldkærvej 127
Voldkærvej 125
Voldkærvej 113
Voldkærvej 101
Voldkærvej 97
Voldkærvej 93
Voldkærvej 42
Voldkærvej 37
Voldkærvej 34
Voldkærvej 33
Voldkærvej 26
Voldkærvej 18
Voldkærvej 14
Voldkærvej 10
Voldkærvej 7
Voldkærvej 2
Voldkærvej 1

Alternativ 1
16 stk. Vestas V136

Rotordiameter 136 meter

Alternativ 2
16 stk. Siemens SWT-4.3-130

Rotordiameter 130 meter

0-Alternativ
Eksisterende 12 møller

Oversigt over BEREGNET SKYGGEKAST

Timer:minutter pr. år

Timer / år
 2:33
4:14
5:25
0:00
0:00
0:43
2:51
1:17
2:17
2:13
2:07
3:52
2:48
2:41
2:53
11:50
13:01
12:25
13:31
11:45
8:14
7:33
6:10
5:32
4:23
4:35

Timer / år
 2:36
4:21
5:32
0:00
0:00
0:43
2:54
1:18
2:20
2:15
2:11
3:56
3:26
3:50
3:54

12:41
13:53
13:19
13:52
11:59
8:46
7:56
6:20
5:39
4:28
4:42

 Timer / år
 0:14
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
 0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
7:16
7:23
8:40
8:03
11:15
9:31
8:58
6:29
3:44
3:33
2:42

Timer / år
 3:13
4:29
5:40
0:00
0:00
1:21
2:59
1:55
3:00
2:55
2:51
4:45
3:34
3:55
4:36

13:05
14:15
13:38
14:04
12:21
9:23
8:22
7:07
6:20
4:35
4:55

Beregningsresultater uden aktivering 
af skyggestop. Med aktivering af 
skyggestop vil ingen ejendomme få 
mere end 5 timers årligt skyggekast fra 
de nye møller.

Skyggekast beregnes ved en beboelse 
i retning af vindmøllerne. For at få en 
sammenlignelig beregning er det årlige 
skyggekast i 0-alternativet derfor 
ved Voldkærvej målt i retning af de 
eksisterende vindmøller.
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Kort over beregnet skyggekast for 
projektforslaget (Vestas V126, rotor 126 meter) 
Beregningsresultater uden aktivering af 
skyggestop. 

Med aktivering af skyggestop vil ingen 
ejendomme få mere end 5 timers årligt 
skyggekast fra de nye møller.

De øvrige linjer med skyggekast viser beregnet 
udbredelse af skyggekast omkring eksisterende 
vindmøller, som bliver stående.
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:

Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke
holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og
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SHADOW - Kort
Beregning: 16 x V126, 150 m TH - skyggekast

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 544.250,0 Nord: 6.342.240,0

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager
Skygge kort niveau: Projektwizard højdekonturlinier (DK DHM 5m lines)

Timer per år,
reelt tilfælde
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SHADOW - Kort
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Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager
Skygge kort niveau: Projektwizard højdekonturlinier (DK DHM 5m lines)

Timer per år,
reelt tilfælde
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Kort over beregnet skyggekast for alternativ 1 
(Vestas V136, rotor 136 meter) 
Beregningsresultater uden aktivering af 
skyggestop. 

Med aktivering af skyggestop vil ingen 
ejendomme få mere end 5 timers årligt 
skyggekast fra de nye møller.

1 km 2 km200 m
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form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med
udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas / ts@emd.dk
Beregnet:

20-09-2018 16:52/3.2.721

SHADOW - Kort
Beregning: 16 x SWT-4,3-130, 150 m TH - skyggekast

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 544.250,0 Nord: 6.342.240,0

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager
Skygge kort niveau: Projektwizard højdekonturlinier (DK DHM 5m lines)

Timer per år,
reelt tilfælde
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Kort over beregnet skyggekast for alternativ 2 
(Siemens SWT-4.3, rotor 130 meter)
Beregningsresultater uden aktivering af 
skyggestop. 

Med aktivering af skyggestop vil ingen 
ejendomme få mere end 5 timers årligt 
skyggekast fra de nye møller.
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Projekt:

Rendbæk Øst (16044)
Beskrivelse:
Ansvarsbegrænsning
EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger
eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt.
Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.

Note 1: Mølle- og naboplaceringer er leveret af kunden.

Brugerlicens:
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DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
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SHADOW - Kort
Beregning: Eksisterende forhold - skyggekast

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Øst: 544.250,0  Nord: 6.342.240,0

Eksisterende vindmølle Skyggemodtager
Skygge kort niveau: Projektwizard højdekonturlinier (DK DHM 5m lines)

Timer per år,
reelt tilfælde
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Kort over beregnet skyggekast for 0-alternativ 
(eksisterende møllepark)
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer

Afstandskrav
Miljøstyrelsens påbudte afstande 
til nærmeste vindmølle på mini-
mum fire gange møllens totalhøjde, 
svarende til 600 meter, er i projekt-
forslaget overholdt for alle nabobe-
boelser, og ingen vindmøller op-
stilles nærmere end 6 X totalhøjden,  
svarende til 900 meter.

Visuel påvirkning
En del af de nærmeste naboer vil 
- i større eller mindre grad - kunne 
se møllerne på eller omkring deres 
ejendom. Det skønnes, at for ca. 
1/3 af naboerne vil boligen og de 
primære udendørs opholdsarealer 
vende direkte mod vindmøllerne 
uden skærmende bevoksning. For 
knap halvdelen naboerne vil bevoks-
ning og/eller øvrige bygninger mel-
lem boligen og møllerne skærme 
helt eller delvist for udsigten til 
møllerne fra centrale opholdsare-
aler. Derimod kan andre områder 
af ejendommen godt have næsten 
frit udsyn mod møllerne. I vinter-
halvåret, uden løv på træerne, vil 
møllerne ofte være mere synlige bag 
hegn og træer omkring ejendom-
men, end i sommerhalvåret. For ca. 
1/4 af naboerne skønnes det, at 
det meste af ejendommen vil være 
afdækket fra direkte udsyn mod 
møllerne. Her kan ejendommens vi-
suelle forhold til vindmøllerne set på 
afstand dog stadig have betydning, 

som for eksempel ved ankomsten til 
ejendommen.

Støj
Beregningerne for projektforslaget 
viser, at det maksimalt tilladte støj-
niveau er overholdt ved alle naboer. 
Det højest beregnede støjniveau 
for hovedforslaget er 39,7 og 41,3 
dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s 
ved naboejendom Q. For en tilsva-
rende opstilling med 16 møller, men 
med en større rotordiameter på 136 
meter (V136) er det højest bereg-
nede støjniveau for projektforslaget 
40,0 og 40,8 dB(A) ved henholdsvis 
6 og 8 m/s, også ved naboejendom 
Q. For mølletypen SWT4.3 med en 
rotordiameter på 130 meter er det 
højest beregnede støjniveau for 
projektforslaget 40,7 og 41,6 dB(A) 
ved henholdsvis 6 og 8 m/s, ved 
naboejendom Q. Til sammenligning 
påvirker de eksisterende vindmøller 
ved Rendbæk den pågældende na-
boejendom med henholdsvis 40,5 
og 41,7 dB(A). Den mest støjbela-
stede naboejendom ved de eksiste-
rende vindmøller er idag påvirket 
med op til 44,7 dB(A) ved 8 m/s (de 
eksisterende vindmøller blev god-
kendt på et tidspunkt hvor grænsen 
var 45 dB(A)). 

I forhold til lavfrekvent støj viser 
beregningerne for projektforslag-
et ligeledes, at det maksimalt til-

3.5 Samlet vurdering

Vindmøllernes refleksion af sol-
lys - især fra møllevingerne - er et 
fænomen, som under særlige vejr-
forhold kan være et problem for 
naboer til vindmøller. Refleksionen 
opstår især ved visse kombinationer 
af nedbør og sollys. 

Da vindmøllevinger skal have en 
glat overflade for at producere op-
timalt og for at afvise snavs, kan 
dette medføre flader, som kan give 
refleksioner. Problemet er minimer-
et gennem overfladebehandlinger 
som giver lave glanstal under 30, der 
med de nuværende metoder er det 
nærmeste, man kan komme en anti-
refleksbehandling. I løbet af møl-
lens første leveår halveres refleks-
virkningen, fordi overfladen bliver 
mere mat. Moderne møllevingers 
udformning med krumme overflader 
gør desuden, at eventuelle reflekser 
spredes jævnt i vilkårlige retninger.

Reflekser fra de nye møller forvent-
es derfor ikke at give væsentlige 
gener.

ladte støjniveau er overholdt ved 
alle naboer. Det højest beregnede 
støjniveau for hovedforslaget er 
13,9 dB(A) ved 8 m/s ved naboejen-
dom Q.  For en tilsvarende opstill-
ing med 16 møller, men med en 
rotordiameter på 136 meter (V136) 
er det højest beregnede støjniveau 
for lavfrekvent støj 14,5 dB(A) ved 
8 m/s ved naboejendom Q. For 
mølletypen SWT4.3 med en rotor-
diameter på 130 meter er det højest 
beregnede støjniveau for projekt-
forslaget 16,1 dB(A) ved 8 m/s, ved 
naboejendom Q. Til sammenlign-
ing er den pågældende naboejen-
dom i dag påvirket med 16,9 dB(A) 
lavfrekvent støj fra de eksisterende 
vindmøller ved Rendbæk.

Jammerbugt Kommune kan stille 
krav om, at der efter møllernes 
opstilling og indsættelse i drift 
gennemføres kontrollerende 
støjmålinger. Støjmålingerne skal 
følge Støjbekendtgørelsens retnings-
linjer.

Skyggekast
Beregningerne for projektforslaget 
viser, at de anbefalede retningslinjer 
for maksimalt 10 timers årligt, reelt 
skyggekast ikke er overholdt ved 
alle naboer , hvis der ikke installeres 
skyggestop. For 5 naboer, henhold-
svis nabo P, Q, R, S og T, alle langs 
Voldkærvej vest for mølleområdet, 

3.4 Reflekser
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er niveauet omkring 12-14 timer 
pr. år. Det højest beregnede niveau 
er 13 timer og 31 minutter pr. år 
ved naboejendom S. For en tilsvar-
ende opstilling med 16 møller, men 
med en rotordiameter på 136 me-
ter (V136) er det højest beregnede 
niveau 14 timer og 15 minutter pr. 
år, ved naboejendom Q. Også for 
denne møllemodel vil skyggekast-
niveauet for 5 naboer, henholdsvis 
nabo P, Q, R, S og T, være højere end 
de anbefalede retningslinjer.

Jammerbugt Kommune vil stille krav 
om, at der installeres skyggestop på 
den eller de møller, der forårsager 
skyggekast, således at skyggekast-
niveauerne ved naboerne P, Q, R, S 
og T ikke overstiger kommuneplan-
ens retningslinjer på maksimalt 10 
timers reelt skyggekast om året.

Ansøger ønsker at begrænse skyg-
gen yderligere, således at ingen 
boliger påvirkes med mere end 5 
timers årlig reelt skyggekast. Fre-
mover vil der således ikke være 
ejendomme, der påvirkes af skygge 
i mere end 5 timer pr år fra de nye 
vindmøller. Til sammenligning er der 
i dag 15 ejendomme, de har mere 
end 5 timers årlig skygge fra de 
eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk.

Reflekser
Refleksgener fra de nye vindmøller 
vurderes ikke at være et problem.

Midlertidigt scenarie

Det midlertidige scenarie, hvor 14 
nye vindmøller rejses mens 2 af de 
eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk bliver stående, medfører, at 
påvirkninger ved naboer i form af 
synlighed, støj og skyggekast i en 
periode vil være anderledes. For-
ventet restlevetid for de eksisteren-
de møller er maks 10 år. Beregning-
er af støj for det midlertidige sce-
narie viser, at støjen vil brede sig 
omkring både de 14 nye vindmøller 
samt de to eksisterende vindmøller 
på samme tid, hvorfor der også vil 
være øgede (kumulative) støjniveau-
er i området mellem de to vindmøl-
legrupper. Beregningerne viser dog 
også, at kravene til støj fra vind-
møller ved naboer vil være over-
holdt i alle tilfælde. Beregninger for 
skyggekast viser, at det midlertidige 
scenarie generelt vil medføre lavere 
skyggekastniveauer for naboerne 
omkring det nye vindmølleområde. 
Dog vil der fortsat for fire naboer 
være skyggekastniveauer på lidt 
over 10 timer pr. år, som kan kræve 
nærmere afværgeforanstaltninger. 

Også i dette scenarie vil ansøger be-
grænse niveauet af skyggekast fra 
de nye vindmøller til højst 5 timer 
om året for den enkelte ejendom.

0-alternativ

Ved 0-alternativet, hvor projekt-
forslaget ikke gennemføres, vil de 
beskrevne påvirkninger af visuel-, 
støj- og skyggemæssig art ved na-
boerne bortfalde. Til gengæld vil 
tilsvarende påvirkninger fra de 
eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk fortsætte. 

Der er gennemført sammenlignelige 
beregninger af henholdsvis støj- og 
skyggekastgener for 0-alternativet. 
Resultaterne af støjberegningerne 
viser, at der også ved 0-alterna-
tivet vil være støjpåvirkninger ved 
naboer, men støjbelastningerne vil 
være anderledes fordelt. Særligt for 
flere naboer på den nordlige del af 
Voldkærvej vil man være udsat for 
et højere støjniveau ved 0-alterna-
tivet end ved opstilling af nye vind-
møller. Hertil kommer, at der for 
en række naboer ved Pælevej nord 
og vest for den eksisterende møl-
lepark, som på grund af afstanden 
ikke er medtaget i beregningerne for 
den nye vindmøllepark her, også vil 
være støjpåvirkninger som er højere 
end påvirkningen fra de nye møller. 

I 0-alternativet vil flere ejendomme 
være påvirket af støj over 40 dB(A) 
og flere ejendomme vil være påvirk-
et af lavfrekvent over 17 dB(A), end 
ved gennemførelse af projektet. På 
baggrund af ovenstående kan det 
antages, at støjniveauet ved 0-alter-
nativet vil være mindst lige så stort 
som for projektforslaget, når man 
ser på alle naboejendomme i om-
rådet som helhed.

Resultaterne af skyggekastbereg-
ningerne viser, at for en stor del af 
naboerne, primært sydvest og øst 
for mølleområdet, vil skyggekast-
gener helt bortfalde ved et 0-alter-
nativ. Omvendt vil der fortsat være 
en del skyggekastpåvirkninger ved 
naboer på den nordlige del af Vold-
kærvej, nærmest de eksisterende 
vindmøller. Hertil kommer, at en 
række naboer, på Pælevej, nord og 
vest for den eksisterende møllepark 
også vil være påvirket af skyggekast 
fra de eksisterende vindmøller.

De ældre eksisterende vindmøller 
er ikke reguleret med miljøstop på 
samme måde som de nye vindmøller 
i projektforslaget vil blive. Ved 0-al-
ternativet vil der fortsat være 15 
ejendomme, som påvirkes af skyg-
ger over 5 timer pr. år sammenholdt 
med 0 ejendomme ved en gennem-
førelse af projektforslaget.
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 Miljørapport for Vindmøller ved Rendbæk Øst Påvirkning ved naboer

Maximal støj ved en nabobe-
boelse ved 8 m/s

Maximal støj ved en nabobe-
boelse ved 6 m/s

Maximal lavfrekvent støj ved 
en nabobeboelse ved 8 m/s

Antal ejendomme med over 40 
db(A) støj ved 8 m/s

Antal ejendomme med over 
17 db(A) lavfrekvent støj ved 
8 m/s

Maksimal reel skyggetid ved en 
nabobeboelse pr. år

Antal ejendomme med over 5 
timers årlig skygge

Alternativ 1
16 stk. Vestas V136

40,8 db(A)

40,0 db(A)

14,5 db(A)

5

0

5 timer

0

Alternativ 2
16 stk. Siemens SWT-4.3-130

41,6 db(A)

40,7 db(A)

16,1 db(A)

7

0

5 timer

0

0-alternativ
Eksisterende 12 møller

43,0 db(A)

41,8 db(A)

18,0 db(A)

22

16

14 timer

15

Oversigt over støj- og skyggepåvirkning fra vindmøller

Projektforslag
16 stk. Vestas V126

41,3 db(A)

39,7 db(A)

13,9 db(A)

6 

0

5 timer

0


