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Forord

Miljørapporten giver en vurdering af konsekvenserne for landskab, natur og 
naboer ved at opstille 16 vindmøller i et nyt vindmølleområde øst for Rend-
bæk i Jammerbugt Kommune, til erstatning for de 12 eksisterende vind-
møller ved Rendbæk.

I projektforslaget opstilles 16 stk. vindmøller på ca. 3,6-4,3 MW med en 
totalhøjde på op til 150 meter. Møllerne foreslås opstillet i to parallelle 
sydvest-nordøst gående rækker i et landområde øst for Pandrup, ved kanten 
af Store Vildmose. Området er udpeget som vindmølleområde i Jammerbugt 
Kommuneplan, Helhedsplan17. Området er også udpeget af staten 
(Naturstyrelsen) som et muligt område for opstilling af op til 250 meter høje 
forsøgsmøller. Jammerbugt Kommune og ansøger ønsker dog i stedet at 
etablere almindelige produktionsmøller i området. 

Projektforslaget kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurder-
ing af Virkninger på Miljøet) samt en Miljøvurdering (MV). Både VVM og 
MV er indeholdt i den samlede Miljørapport. Rapporten er udarbejdet af 
ansøger og ansøgers konsulenter i samarbejde med Jammerbugt Kom-
mune. Miljørapporten udgives af Jammerbugt Kommune, som står inde 
for oplysningerne i Miljørapporten og for, at indholdet lever op til de lov-
givningsmæssige krav. Redegørelsen for projektets miljøkonsekvenser vil 
særligt fokusere på møllernes synlighed, på oplevelsen af landskaberne i og 
omkring mølleområdet, på konsekvenserne for naboerne med hensyn til støj 
og skyggekast samt på eventuelle påvirkninger af natur- og artsbeskyttelses-
interesser.

Dette dokument er kun et resumé af miljøundersøgelserne. Den samlede 
Miljørapport kan ses ved henvendelse til Jammerbugt Kommune eller på 
www.jammerbugt.dk. 
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BAGGRUND

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt 
Kommune har i den gældende 
kommuneplan, Helhedsplan17, ud-
lagt områder til opstilling af store 
vindmøller. I helhedsplanen er 
nærværende område udpeget som 
vindmølleområde Rendbæk Øst. På 
den baggrund har Dansk Vindenergi 
i Tylstrup indsendt en ansøgning om 
opstilling af vindmøller i området.

Projektforslaget giver plads til i alt 
16 nye vindmøller i området. Det er 
nedlæggelse af boliger i området, 
som har gjort det muligt at udvide 
området ud over det tidligere ud-
pegede areal i Helhedsplan13. Det 
er en forudsætning for opsætning 
af nye møller, at de eksisterende 
12 vindmøller, som står ved Rend-
bæk i dag, fjernes. Fjernelsen af de 
eksisterende vindmøller kan foregå 
i etaper.

Kommunalbestyrelsen besluttede at 
igangsætte planlægningen for nye 
vindmøller ved Rendbæk Øst ved 
udsendelse af et debatoplæg i jan-
uar/februar 2015.

Energipolitiske mål
I Danmark er der for nylig indgået 
en ny, bred energiaftale. I Ener-
giaftalen af juni 2018 er det fortsat 
et overordnet mål at øge andelen 
af den vedvarende energiproduk-
tion, dels for at bidrage til nedbrin-
gelse af CO2-udledningen og dels 
for at sikre uafhængighed af fossile 
brændstoffer og dermed også en 
større forsyningssikkerhed. Aftalen 
indebærer, at Danmark som resten 
af EU vil arbejde mod netto-nulud-
ledning i år 2050. Frem mod år 
2030 er det mål at udfase al brug af 
kul til elproduktion som i stedet skal 
være 100 % VE-baseret, og det er et 
mål, at 55% af det samlede energi-
forbrug skal være baseret på vedva-
rende energiformer. 

Målet kan kun nås ved en fortsat 
udbygning af den vedvarende en-

ergiproduktion, og i aftalen er der 
særligt fokus på sol, landvind, hav-
vind samt biogas.

Planloven
Planlægningen for vindmøller sker 
med udgangspunkt i planloven, 
som blandt andet stiller krav om en 
VVM-redegørelse samt en Miljøvur-
dering.

VVM-redegørelsen belyser projekt-
ets miljømæssige konsekvenser og 
mulige gener for naboer, natur og 
landskab. Rapporten har det dob-
belte formål at give offentligheden 
mulighed for at vurdere det 
konkrete projekt samt at forbed-
re Kommunalbestyrelsens beslut-
ningsgrundlag, før den tager endelig 
stilling til projektet. VVM-rede-
gørelsen skal på passende måde 
påvise, beskrive og vurdere vind-
mølleprojektets direkte og indirekte 
virkninger på mennesker, fauna og 
flora, jordbund, vand, luft, klima og 
landskab, materielle goder og kul-
turarv samt samspillet mellem disse. 

Det er desuden et krav, at der ud-
arbejdes en Miljøvurdering af pro-
jektet. Den samlede Miljørapport, 
med både VVM-redegørelse og 
Miljøvurdering, sikrer således en 
detaljeret vurdering af vindmølle-
projektet ved Rendbæk Øst og dets 
påvirkning af det omgivende miljø, 
både på kort og langt sigt.

Kommune- og lokalplaner
Helhedsplan17 fastlægger retnings-
linjer for Jammerbugt Kommunes 
fysiske planlægning og udvikling, 
herunder opstilling af vindmøller. 
Udpegningen af områder til nye 
vindmøller er baseret på en samlet 
planlægning for vindmøller i kom-
munen. I Helhedsplan17 er området 
ved Rendbæk Øst udlagt til opstil-
ling af op til 150 meter høje produk-
tionsmøller eller 250 meter høje 
testmøller. De udpegede arealer 
i kommuneplanen giver mulighed 

1.1 Planlægning for projektet

for opstilling af op til 16 vindmøller 
på de primære placeringer, som er 
foreslået i denne miljørapport.  

I løbet af planlægningsprocessen er 
det blevet teknisk muligt at opføre 
vindmøller med stadig større rotor-
diameter. Opstillingen af den størst 
mulige rotordiameter på 136 meter 
kræver dog, at vindmølleområdet 
udvides ud over det allerede udlagte 
areal i Helhedsplan 17. Forslag til 
Kommuneplantillæg nr. 15 udvider 
vindmølleområdet en anelse og giv-
er dermed mulighed for at opstille 
vindmøller med en rotordiameter på 
op til 136 meter.

Ved gennemførelse af projektfor-
slaget skal der udarbejdes ny lokal-
plan for området.
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19.11.2015

Vindmøller øst for Rendbæk 

Forundersøgelse - PRIMÆRT FORSLAG 

1:25.000

Nye vindmøller, 16 stk. V117 møller (150 meter totalhøjde)

Eksisterende vindmøller som nedtages

URLAND Aps. | Kigkurren 8g, 4. sal | 2300 Kbh S | www.urland.dk
URLAND

Opstillingsforslag for 16 nye vindmøller

11.12.2015

Vindmøller øst for Rendbæk 

Forundersøgelse - PRIMÆRT FORSLAG 

1:25.000

Nye vindmøller, op til 150 meter totalhøjde

Eksisterende vindmøller som nedtages

URLAND Aps. | Kigkurren 8g, 4. sal | 2300 Kbh S | www.urland.dk
URLAND

500 m 1 km100 m 500 m 1 km100 m
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1.2 Beskrivelse af projektforslag

Projektforslaget omfatter 16 vind-
møller hver med en totalhøjde på 
op til 150 meter. Møllerne opstilles 
i to parallelle rækker med 8 møller 
i hver række, og med en ensartet 
indbyrdes afstand mellem møllerne i 
hver række.Projektforslaget inde-
bærer, at de 12 eksisterende vind-
møller, som står ved Rendbæk Vest i 
dag, nedtages. Der er tale om ældre 
600 kW vindmøller, med totalhøjder 
på 61,5 meter. 

Projektforslaget vil øge elproduk-
tionen i lokalområdet til ca. 15 
gange den nuværende produktion, 
og der bliver derfor behov for en 
udvidelse af det eksisterende el-
net. Forslaget forudsætter således 
etablering af en ny 60 kV transform-
erstation, som foreslås placeret i 
den nordlige ende af området, hvor 
ejendommen Ny Toftegård tidligere 
har været.

Beskrivelsen af vindmøllerne i pro-
jektforslaget tager udgangspunkt i 
en 3,6 MW mølle med en rotor-
diameter på 126 meter og en nav-
højde på 87 meter. De 16 møller 
foreslås opstillet på to lige rækker 
med en indbyrdes afstand mellem 
møllerne på ca. 360 meter, samt en 
afstand på ca. 580 meter mellem de 
to rækker.

Tårnet på den enkelte mølle er et 
malet konisk ståltårn. Fra tårnet er 
der adgang til møllehuset. Mølle-
huset indeholder blandt andet 
hovedleje, generator og elektroniske 
styringer. Hele vindmøllen er malet 
i en lys grå farve. Herudover skal 
hver vindmølle markeres med 
lavintensivt fast rødt lys (ikke 
blinkende) på minimum 10 candela; 
det svarer til en 9 W glødepære.

På grundlag af beregningerne vur-
deres det, at de 16 vindmøller til-
sammen vil producere ca. 189.000 
MWh om året. Det svarer til elfor-
bruget for godt 47.000 husstande 

(4 MWh pr. husstand). Vindmøllerne 
har en anslået teknisk levetid på 
20 år. I deres levetid forventes det 
derfor, at energiproduktionen fra 
de nye vindmøller vil bidrage med 
ca. 3,8 mio. MWh. Vindmøller med 
en større rotordiameter vil forøge 
produktionen fra de 16 møller. På 
grundlag af tilsvarende beregning-
er for en større rotordiameter på 
136 meter (Vestas V136) vurderes 
produktionen at øges til ca. 210.000 
MWh om året, svarende til en 
forøget produktion på godt 10 % ift. 
Vestas V126.

0-alternativ
0-alternativet beskriver den eksi-
sterende situation, som en konse-
kvens af, at projektforslaget ikke 
gennemføres og der ikke opstilles 
nye vindmøller. 0-alternativet inde-
bærer, at de 12 eksisterende vind-
møller ved Rendbæk vil blive stå-
ende og fortsætte i drift, indtil de 
er udtjente. De eksisterende møller 
har en forventet restlevetid på 10 
år. De nærmere konsekvenser ved 
0-alternativet er beskrevet løbende 
gennem Miljørapporten og sam-
menlignet med projektforslaget.

1.3 Indhold af miljørapporten 

En opstilling af nye vindmøller 
ved Rendbæk Øst rejser en række 
miljømæssige problemstillinger. De 
væsentligste forhold, som er under-
søgt i miljørapporten, er opsum-
meret her.

Opstillingen af vindmøller har kon-
sekvenser for naboerne til vindmøl-
leparken. Miljøundersøgelserne 
redegør for naboforhold i relation 
til afstand, visuel påvirkning, støj 
(herunder lavfrekvent støj) og 
skyggekast. 

Vindmøller på op til 150 meter har en 
betydelig størrelse i forhold til omgiv-
elserne, og vindmøllernes synlighed 
er beskrevet med hensyn til farve, be-
maling og belysning. Det er under-
søgt, hvorfra vindmøllerne kan for-
ventes at være synlige, og hvordan de 
omkringliggende landskabsområder, 
bebyggelser og bysamfund vil på-
virkes af dette.

Lige øst for mølleområdet er natur-
en omkring Store Vildmose fredet. 
Samtidig er området omkring Store 
Vildmose udpeget som kulturmiljø i 
Helhedsplan17. Udpegningen af kul-
turmiljøet omfatter en del af mølle-
området og en af mølleplaceringerne 
(8) står på kanten af området. Vind-
møllernes betydning for landskabs- 
og kulturinteresser i Vildmosen er 
undersøgt nærmere i miljørapporten.

To kirker ligger inden for en afstand 
af 5 km til mølleområdet: Aaby Kirke 
og Jetsmark Kirke. Det visuelle sam-
spil mellem de 16 vindmøller og 
lokalområdets øvrige kulturhisto-
riske anlæg er undersøgt i Miljørap-
porten.

Vindmøller kan have betydning for 
naturinteresser. Det nærmeste inter-
nationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000) er EF-habitatområdet 
Store Vildmose. Særligt den nord-
østligste mølle (8) er placeret tæt på 
grænsen til habitatområdet. Der er, 
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1.3 Indhold af miljørapporten 
Oversigt over PROJEKTFORSLAG

Antal møller

Navhøjde

Rotordiameter

Totalhøjde

Omdrejninger pr. minut

Effekt pr. mølle

Samlet effekt 

Årlig produktion 

Total produktion 

* For forventet levetid på 20 år for de nye møller
   samt forventet levetid på 10 år for den eksisterende møllepark 

0-Alternativ 
(eks. møllepark)

12

40 m

43 m

61,5 m

18 - 27

600 KW

7,2 MW

13.000 MWh

130.000 MWh*

16

85 m

130 m

150 m

6,5 - 15,3

4,3 MW

68,8 MW

205.900 MWh

4,1 mio. MWh*

Alternativ model 2 
(SWT-4.3-130)

16

82 m

136 m

150 m

5,6 - 14

4,2 MW

67,2 MW

209.600 MWh

4,2 mio. MWh*

Projektforslag 
(V126)

Alternativ model 1 
(V136)

16

87 m

126 m

150 m

5,9 - 16,3

3,6 MW

57,6 MW

188.900 MWh

3,8 mio. MWh*
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forud for denne miljøundersøgelse, 
redegjort for mølleanlæggets betyd-
ning for udpegningsgrundlaget i en 
særskilt konsekvensvurdering. Kon-
sekvensvurderingens resultater indgår 
i den samlede Miljørapport i afsnittet 
om naturforhold.  

Vindmølleprojektets evt. påvirkning af 
beskyttede arter (Bilag IV) er også 
undersøgt; blandt andet er der gen-
nemført af en lytteundersøgelse for 
flagermus. Resultater og vurderinger 
kan ses i afsnittet om naturforhold.  

Endelig findes der beskyttede vand-
løb og enkelte beskyttede søer i møl-
leområdet. Flere af de beskyttede 
vandløb ligger tæt på møllerne. Der 
er, i forbindelse med miljøundersøg-
elserne, arbejdet med tilpasning og 
placeringer af adgangsveje og ar-
bejdsarealer, som både tager hensyn 
til lokale beskyttelseshensyn og så 
vidt muligt begrænser udstrækningen 
af befæstede arealer. 

Opstillingen af vindmøller har posi-
tiv indflydelse på luftforurening 
og regionale/globale klimaforhold. 
Miljøundersøgelsen redegør for 
dette med overslagsberegninger af 
sparede emissioner og forbrug ved en 
gennemførelse af projektforslaget.

Det forudsættes, at de 12 eksister-
ende 600 kW møller ved Rendbæk 
nedtages ved en gennemførelse af 
projektforslaget. Nedtagningen af 
disse medfører i sig selv miljømæs-
sige påvirkninger, som er beskrevet 
i miljørapporten. En etapevis ned-
tagning af eksisterende møller og en 
opstilling af nye vindmøller kan i en 
overgangsperiode medføre midler-
tidige kumulative påvirkninger fra de 
to mølleparker. Betydningen af dette 
er undersøgt som en del af den sam-
lede redegørelse. Herudover findes 
der andre eksisterende, nyere møl-
legrupper i landområderne omkring 
det foreslåede projekt. Samspillet 
med disse, som særligt vil være af 

landskabs-visuel karakter, er under-
søgt i miljørapportens kapitel om 
landskabsforhold.

Miljørapportens indhold og 
opbygning
Miljørapporten er inddelt i 9 kapitler. 

1. kapitel omtaler baggrunden for 
projektet og sammenholder denne 
med den øvrige planlægning på 
området. Projektforslag og under-
søgte alternativer præsenteres 
sammen med de forventede hoved-
problemer. Endelig gennemgås 
Miljørapportens indhold og metoder 
samt gældende lovgivning i forhold til 
projektforslaget.

2. kapitel indeholder en teknisk 
beskrivelse af projektforslaget og 
0-alternativet. Her redegøres også 
for, hvilke påvirkninger der forventes 
under opstilling, drift og vedligehold 
af vindmøllerne.

3. kapitel redegør for påvirkningen af 
områdets naboer, særligt relateret til 
synlighed og beregninger af støj og 
skyggekast.

4. kapitel indeholder en 
redegørelse for, og vurdering 
af, den visuelle påvirkning af 
landskabet ved gennemførelse af 
projektforslaget. Afsnittet indeholder 
fotovisualiseringer af det fremtidige 
mølleanlæg.

5. kapitel indeholder en 
redegørelse for påvirkningen af 
natur, herunder internationale 
naturbeskyttelsesområder, påvirkning 
af fuglelivet og §3-beskyttede 
naturområder.

6. kapitel redegør for problem-
stillinger omkring sundhedsforhold; 
dette inkluderer reduktion af 
sundhedsskadelige stoffer i luften og 
påvirkning fra støj- og skyggekast.
7. kapitel redegør for problemstillinger 

omkring miljø og risiko for forurening, 
herunder påvirkning af grundvandet. 
Afsnittet redegør også for positive 
effekter i form af sparede emissioner, 
ressourceforbrug, affald og genbrug.

8. kapitel redegør for øvrige forhold 
såsom projektforslagets konsekvenser 
for arealanvendelse, lufttrafik og 
radiokæder, og der redegøres for de 
materielle goder projektet medfører 
for lokalområder.

9. kapitel omhandler overvågnings-
muligheder og afværgeforanstalt-
ninger i forhold til de forskellige 
problemstillinger samt en oversigt 
over manglende viden ved udarbejd-
elsen af denne rapport.
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Projektforslagets placering af de enkelte vindmøller med nye adgangsveje, arbejdsarealer og nettilslutning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

15

14

13

12

11

500 m 1 km100 m

Blokhusvej (Rute 559)

Gl. Toftegaardsvej

Gl. Toftegaardsvej

Lundbakvej

Dalgasvej



10

VURDERINGER

Afstandskrav
Påbudte afstande til nærmeste vind-
mølle på minimum fire gange møl-
lens totalhøjde, svarende til 600 
meter, er overholdt for alle nabo-
beboelser, og ingen vindmøller opstil-
les 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 ejen-
dom. 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 be-
voksning og/eller øvrige bygninger 
mellem boligen og møllerne skærme 
helt eller delvist for udsigten til møl-
lerne fra centrale opholdsarealer. 
Derimod kan andre områder af ejen-
dommen godt have næsten frit udsyn 
mod møllerne. I vinterhalvåret, uden 
løv på træerne, vil møllerne ofte være 
mere synlige bag hegn og træer om-
kring ejendommen, end i sommer-
halvåret. 

For ca. 1/4 af naboerne skønnes 
det, at det meste af ejendommen vil 
være afdækket fra direkte udsyn mod 
møllerne. Her kan ejendommens
visuelle 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 nabo-
er. Det højest beregnede støjniveau 
for projektforslaget er 39,7 og 41,3 
dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s 
ved naboejendommen Voldkærvej 
37 (i det følgende Q). For en tilsvar-
ende opstilling med 16 møller, men 
med en større rotordiameter på 136 
meter (V136) er det højest beregnede 

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 rotor-
diameter på 130 meter er det højest 
beregnede støjniveau for projekt-
forslaget 40,7 og 41,6 dB(A) ved hen-
holdsvis 6 og 8 m/s, ved naboejen-
dom Q. Til sammenligning påvirker de 
eksisterende vindmøller ved Rendbæk 
den pågældende naboejendom med 
henholdsvis 40,5 og 41,7 dB(A). 

I forhold til lavfrekvent støj viser 
beregningerne for projektforslaget 
ligeledes, at det maksimalt tilladte 
støjniveau er overholdt ved alle nabo-
er. Det højest beregnede støjniveau 
for projektforslaget er 13,9 dB(A) ved 
8 m/s ved naboejendom Q.  For en 
tilsvarende opstilling 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 
rotordiameter på 130 meter er det 
højest beregnede støjniveau for pro-
jektforslaget 16,1 dB(A) ved 8 m/s, 
ved naboejendom Q. Til sammenlig-
ning 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. 

Der er gennemført sammenlignelige 
beregninger af støjgener for 0-alter-
nativet. Resultaterne af støjberegn-
ingerne viser, at der også ved 0-al-
ternativet 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-alter-
nativet end ved opstilling af nye 
vindmøller. Hertil kommer, at der for 
en række naboer ved Pælevej nord 

og vest for den eksisterende møl-
lepark 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 ejendom-
me vil være påvirket af lavfrekvent 
over 17 dB(A), end ved gennem-
førelse af projektet. På baggrund 
af ovenstående kan det antages, at 
støjniveauet ved 0-alternativet vil 
være mindst lige så stort som for 
projektforslaget, når man ser på alle 
naboejendomme i området som hel-
hed.

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, 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 nabo-
ejendommen Voldkærvej 33 (S).

For en tilsvarende opstilling med 
16 møller, men med en rotordiam-
eter på 136 meter (V136) er det 
højest beregnede niveau 14 timer 
og 15 minutter pr. år, ved naboejen-
dommen Voldkærvej 37 (Q). Også 
for denne møllemodel vil skyggekast-
niveauet for 5 naboer langs Vold-
kærvej være højere end de anbe-
falede 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 ikke over-
stiger kommuneplanens retning-
slinjer på maksimalt 10 timers reelt 
skyggekast om året.

Ansøger ønsker at begrænse skyggen 
yderligere, således at ingen boliger 
påvirkes med mere end 5 timers år-
lig reelt skyggekast. Fremover vil der 

2.1 Påvirkning ved naboejendomme



11

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

Projektforslag
16 stk. Vestas V126

41,3 db(A)

39,7 db(A)

13,9 db(A)

6 

0

5 timer

0

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

således ikke være ejendomme, der på-
virkes af skygge i mere end 5 timer pr 
år fra de nye vindmøller. Til sammen-
ligning er der i dag 15 ejendomme, de 
har mere end 5 timers årlig skygge fra 
de eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk. 

Reflekser
Reflekser fra de nye møller forventes 
ikke at give væsentlige gener.
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De nye vindmøller vil, samlet set, 
opleves som et stort og markant 
anlæg, som vil dominere landskabet 
mellem Store Vildmose mod øst og 
Ryå mod vest. Med lokale lande-
veje, som fører lige gennem den nye 
møllepark, kan de færdende komme 
helt tæt på de store strukturer, som 
vil præge oplevelsen af landskabet. 

Det store, flade marklandskab er 
samtidig meget velegnet til store 
tekniske anlæg. De åbne vidder 
giver indtryk af et meget stort land-
skabsrum med god plads til at lade 
et stort mølleanlæg som dette brede 
sig hen over markerne. 

Opstillingen på to lige rækker er 
simpel og får det samlede møllean-
læg til at stå roligt frem set fra de 
fleste omkringliggende områder og 
udsigtspunkter. Den relativt store 
rotordiameter på 126 meter for  
vindmøllen i hovedforslaget bety-
der, at  forholdet mellem størrelse 

på tårnet og størrelsen på vingerne 
kan opleves en anelse uharmonisk. 
For en vindmølle med en rotor-
diameter på 136 meter vil dette 
være endnu mere markant. Med 
baggrund i visualiseringerne vur-
deres dette dog at være en oplev-
elsesmæssig detalje sammenholdt 
med mølleparkens samlede syn-
lighed i omgivelserne som helhed.  

Synlighed fra de nære områder 
Vindmølleanlægget vil være mar-
kant synligt fra de nærmeste om-
kringliggende landområder mod 
vest og syd. De store vindmøller vil 
fylde meget i landskabet og give det 
et væsentligt teknisk islæt, særligt 
set fra de åbne landområder om-
kring Ryå, fra en del af naboerne 
langs Voldkærvej, ved Øster Rend-
bæk, ved Voldkær samt fra områd-
erne omkring Skovengene i syd. 

Mange bebyggelser i det åbne land 
ligger omgivet af beplantning, som 

kan mindske udsynet mod møllerne 
betragteligt, men der er også en del 
som, fra boligen, terrassen eller ha-
ven, har ret frie udsyn frem mod det 
nye vindmølleområde i øst. Dette 
skal dog sammenholdes med, at den 
eksisterende møllepark ved Rend-
bæk nedtages, og der i dag også er 
boliger med markant udsyn til disse. 
Særligt for bebyggelserne i Øster 
Rendbæk vurderes de nye vind-
møller ikke at medføre en væsentlig 
større visuel påvirkning end de 
eksisterende møller, som står på 
noget kortere afstand. For de 
øvrige bebyggelser omkring Vester 
Rendbæk og ind mod Pandrup må 
nedtagningen af den eksisterende 
møllepark og opførslen af en ny 
længere mod øst betragtes som en 
fordel i forhold til synlighed. 

Store Vildmose
Det nye vindmølleområde ligger lige 
på kanten af Store Vildmose mod 
øst. Vildmosen er omfattet af en lang 

Visualisering af projektforslaget set fra Rute 559 (ved den hvide bro), nordvest for mølleområdet (se Miljørapport for flere/større fotos)

2.2 Påvirkning af landskabet
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Visualisering af projektforslaget set fra Rute 559 (ved den hvide bro), nordvest for mølleområdet (se Miljørapport for flere/større fotos) række udpegninger og fredninger 
af landskabs- og kulturmæssig art, 
hvoraf flere rækker delvist ind over 
selve mølleområdet. 

Alle vindmøllerne opføres på dyrk-
ede markarealer, som har været i 
drift i mange år, og ikke i selve mose- 
eller naturområderne, som ligger øst 
for mølleområdet. Rekognoscering 
langs kanten mellem markerne i vest 
og moseområdet i øst viser, hvor-
dan de åbne marker gennemgående 
er klart afgrænset mod natur- og 
moseområdet, blandt andet af af-
vandingskanaler langs markskellene. 

Med baggrund i landskabsunder-
søgelserne vurderes det, at afgræns-
ningen af de uforstyrrede land-
skaber, geologiske interesseområd-
er og kulturmiljøer ikke er et udtryk 
for det reelle landskabs- og kultur-
mæssige indhold på præcist, lokalt 
niveau. Alle vindmøller opføres i et 
område, som står tydeligt frem som et 

selvstændigt landskabsrum præget af 
åbne markfelter, der har været i inten-
siv landbrugsdrift i mange år, og som 
står i tydelig kontrast til moseområdet 
mod øst. Samlet set vurderes det der-
for som landskabsmæssigt uproblem-
atisk, at flere af vindmøllerne opføres 
delvist inden for de uforstyrrede land-
skaber, geologiske interesseområder 
og kulturmiljøer, idet udpegningen 
ikke er foretaget med præcis viden 
om den faktiske afgrænsning af land-
skabstyperne i området.

Selv om vindmøllerne opføres uden 
for moseområdet, vil de med deres 
størrelse være synlige fra Store Vild-
mose. Store Vildmose er sammensat 
af en række forskelligartede land-
skaber, og både afstandene og de 
forskellige landskabskarakter betyder, 
at Vildmosen vil påvirkes på ret for-
skellig vis af nye vindmøller. 

Langs den vestlige og nordlige periferi 
af Vildmosen, tæt på vindmølleområ-

det, er naturområderne en kombina-
tion af aktiv højmose og skovbevok-
set tørvemose. De nye vindmøller  vil 
nå et godt stykke op over den om-
kransende beplantning, og særligt 
fra de tilbageværende åbne lommer 
af aktiv højmose vil de præge udsig-
ten i vestlig retning. Mølleområdet vil 
samtidig opleves som tydeligt adskilt 
fra selve Vildmosen, man fornemmer 
fortsat tydeligt mosen og den oprin-
delige natur her, og det flade og åbne 
moselandskab kan visuelt rumme 
anlæg af betydelig størrelse og ud-
bredelse. Det ændrer dog ikke på, at 
vindmøllerne med deres størrelse vil 
ændre på landskabsoplevelsen set 
herfra, og at de vil fylde meget i land-
skabet mod vest. 

Længere inde i moseområdet mod 
øst begynder det opdyrkede Fenner-
landskab. I det åbne landskab vil de 
nye vindmøller være en markant del 
af horisonten og præge oplevelsen af 
landskabet mod vest. Særligt tydelige 

Visualisering af projektforslaget (centrale del af projektområdet) set  fra Sandelsbjerg
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vil vindmøllerne være i den vestlige 
del af Vildmosen. Det flade og åbne 
industrialiserede landbrugslandskab
 virker dog samtidig rummeligt i 
forhold til store tekniske anlæg, og 
vindmøller kan passe udmærket ind i 
dette landskab.
 
Sydøst for vindmølleområdet, ned 
mod Biersted, ligger Store Vildmoses 
mest markante og større, velbevarede 
areal med oprindelig højmose. Her 
findes platforme med udsigt ud over 
mosen og frem mod vindmølleom-
rådet i baggrunden. De nye vindmøl-
ler vil være nye og tydeligt synlige 
elementer i landskabet. Møllerne lig-
ger 3-5 km fra denne del af mosen, og 
på en sådan afstand fylder mølle-
anlægget noget mindre i horisonten 
end fra andre punkter tættere på 
vindmølleområdet. Påvirkningen af 
oplevelsen af landskabet vil derfor 
også være mindre. I det store mose-
område her er der desuden mange 
muligheder for kig ud over de dele af 
højmosen, som peger væk fra mølle-
området. Det vil fortsat være muligt at 
opleve naturtyper fra den oprindelige 
højmose, som er det vigtigste element 
i området.

Andre særlige landskabs- og 
kulturmiljøer
Udover Store Vildmose findes der 
også enkelte andre landskabs- og kul-
turhistoriske beskyttelsesområder i de 
omgivelserne omkring mølleområdet. 
Der er primært tale om landskabet 
langs Ryå vest for mølleområdet samt 
kirkerne i de omkringliggende lands-
byer. 

Vest for mølleområdet er landskabet 
omkring Ryå udpeget som værdifuldt. 
Terrænet langs åen er meget åbent 
og stort set ubebygget, og generelt er 
der mange steder langs ådalen, hvor 
det flade og åbne landskab giver frie 
kig frem mod det nye vindmølleanlæg. 
Set fra ådalen vil de nye vindmøller 
dominere landskabsoplevelsen øst for 
åen, og på den måde vil vindmøllerne 

have en væsentlig indirekte ind-
virkning på landskabsudpegningerne 
langs Ryå. De store vindmøller står 
dog samtidig meget enkelt og solidt 
plantet i det store, horisontale land-
skab. Ådalen flyder naturligt sammen 
med de store, åbne markfelter læng-
ere mod øst, inde omkring selve møl-
leområdet, og tilsammen giver de et 
meget stort landskabsrum, som 
visuelt giver god plads til de store 
møllestrukturer.   

Jetsmark, Aaby og Alstrup Kirker lig-
ger alle mellem 3,7-5 km fra mølle-
området. Møllerne vil være synlige fra 
kirkerne, men der er ikke konstater-
et væsentlige konflikter i forhold til 
denne synlighed. Vindmøllerne kan 
være synlige bag kirkerne, men ofte er 
de skjult bag bebyggelser og beplant-
ning. 

Fra Jetsmark Kirke vil vindmøllerne 
være synlige fra selve kirkeområdet. 
Vindmøllerne vil her kunne ses hen 
over byens huse som et nyt land-
skabselement i horisonten. Set i 
forhold til hvordan udsigten i dag i 
forvejen er præget af blandt andet 
erhvervsbygninger, vurderes de dog 
ikke at have afgørende betydning for 
oplevelsen af selve kirken og kirke-
området.

Også fra kirkeområdet ved Alstrup 
vil de nye vindmøller være synlige 
i landskabet mod syd. Her findes dog 
allerede vindmøller lige syd for 
kirken, hvorfor de nye vindmøller 
længere ude ikke vil ændre væsent-
ligt på oplevelsen af landskabet, som 
det ser ud i dag. 

De nye vindmøller vil ikke være syn-
lige fra området omkring Aaby Kirke.

Synlighed fra landsbyer og veje
Det nye vindmølleanlæg vil være 
meget synligt for trafikanter, der 
færdes langs Blokhusvej (Rute 559). 
Når man passerer Ryå og nærmer 
sig mølleområdet, kan man særligt 

fra vestlig retning opleve anlægget 
i sin helhed. Vindmøllerne vil med 
deres størrelse dominere landskabet 
mod sydøst. 

Generelt vil de nye vindmøller ikke 
være synlige fra det meste af er-
hvervsområderne omkring Pandrup 
og Kaas, da den tætte bebyggelse 
og beplantning typisk spærrer for 
længere udsyn. Dog har man, fra 
kanten af byområderne og særligt 
langs Omfartsvejen (Hovedvej 55), 
udsigt ud over det åbne land øst for 
byerne. Desuden findes der en-
kelte større, åbne områder i og ved 
Pandrup og Kaas, som for eksempel 
omkring Jetsmark Kirke, hvor der 
er lange kig mod øst. Set fra disse 
områder kan vindmøllerne bidrage 
til en mere urolig oplevelse af det 
lokale bymiljø og/eller for udsigten 
ud over landskabet mod øst. 

Udover Pandrup og Kaas findes der 
kun enkelte by- og landsbysamfund 
i nærheden af mølleområdet, og 
vindmøllerne vurderes ikke at have 
nævneværdig betydning for oplev-
elsen af disse lokale steder. Vind-
møllerne vil have meget begræn-
set synlighed fra landsbyerne, og 
primært når man retter blikket fra 
kanten af landsbyerne og direkte 
mod mølleområdet - for eksempel 
fra Saltum og Sdr. Saltum i nord-
vest, og fra Aabybro og Biersted i 
syd. 

Det øvrige åbne land
Fra de øvrige omkringliggende land-
skaber kan vindmøllerne være synlige 
fra ret store afstande. Mølleparkens 
synlighed og størrelse vil være mest 
markant fra bakker og højdedrag, der 
giver mulighed for langstrakte udsyn 
hen over det åbne land, fx fra bak-
kerne omkring Saltum og Ingstrup i 
nordvest, fra Thise Bakker i nordøst 
samt fra det ret markante bakkeparti 
ved Biersted i syd. 

Der er generelt tale om afstande på 
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5-10 km mellem mølleområdet og 
bakkerne, og vindmøllernes synlighed 
vil alene af den grund være noget be-
grænset. På dage med rimelige sigt-
barhedsforhold og godt vejr, vil vind-
møllerne være tydelige et stykke ude 
i horisonten. Vindmøllerne vil være et 
nyt element i landskabet, men passer 
samtidig naturligt ind i det moderne, 
nordjyske kulturlandskab, hvor der 
allerede findes mange vindmøller i de 
omkringliggende landområder.

Andre vindmøller
De nye vindmøller vil være synlige 
i samspil med de eksisterende 
mølleparker i området, mod nord 
ved Saltum Kær, og mod nordvest 
ved Østrup. Visualiseringerne fra 
Faarupvej og Saltum giver et godt 
indtryk af hvordan mølleparkerne vil 
opleves sammen i fremtiden.

Den nye møllepark vil være tydelig 
i landskabet mod sydøst, og klart 
overgå de eksisterende vindmøller 
ved Rendbæk, som nedtages, i stør-
relse og udbredelse. På den måde vil 
de nye vindmøller gøre, at man får 
en oplevelse af flere møller i land-
skabet end hidtil. Generelt er der 
dog god afstand mellem møllegrup-
perne, og med en tydelig forskel 
i størrelse anses samspillet for at 
være ubetænkeligt.

Generelt vurderes det, at møllepar-
kerne godt kan fungere sammen i 
landskabet.

Midlertidigt scenarie
Generelt må det visuelt set anses for 
en fordel at få ”ryddet op” i land-
skabet med så få, samlede mølle-
parker som muligt. Tilstedeværelsen 
af både nye og eksisterende vind-

møller på samme tid i det midler-
tidige scenarie vil øge den visuelle 
påvirkning, som potentielt kan give 
en mere urolig oplevelse af den en-
kelte, samlede møllepark og dermed 
også for landskabsbilledet som hel-
hed. 

Det er primært ved ankomsten 
mod mølleområderne fra vest, ad 
Blokhusvej, hvor det vurderes, at 
det midlertidige scenarie vil have 
negativ visuelle betydning, da nye 
og eksisterende vindmøller set her-
fra vil blande sig sammen og påvirke 
oplevelsen af den nye møllepark. 
Set i forhold til landskabets karak-
ter i dette område, og sammenholdt 
med, at der forventeligt er tale om 
en midlertidig påvirkning inden for 
en kortere årrække, betragtes de 
visuelle konsekvenser af dette dog 
som begrænsede og acceptable. 

Visualisering af projektforslaget set fra Sandelsvej, i Store Vildmose, i vestgående retning
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2.3 Påvirkning af natur

Vindmøllerne etableres på land-
brugsjord, og den nærmeste mølle 
placeres ca. 100 meter fra nærmeste 
Natura 2000-område. 

Projektet medfører ikke aktiviteter 
inden for afgræsningen af habitat-
området. Selve placeringen af vind-
møllerne og de tilhørende arbejds-
arealer og adgangsvej ligger uden 
for naturbeskyttede §3 naturarealer. 
Projektet indebærer ikke ændringer 
af vandløb eller andre vådområder, og 
det vurderes, at projektet ikke påvirk-
er områdets beskyttede natur-
typer negativt. 

Der skal om nødvendigt laves mid-
lertidige lokale grundvandssætning-
er ved etablering af fundamenter. 
Det er vurderet at projektet, med de 
beskrevne afværgeforanstaltninger, 
kan gennemføres uden at ændre de 
hydrologiske forhold i habitatområ-
det. Ligeledes er det vurderet, at pro-
jektet, med de beskrevne afværgefo-
ranstaltninger, ikke vil medføre risiko 
for okkerforurening af grundvand 
eller overfladevand. Habitatnatur-
typerne påvirkes ikke negativt. 

Fugle
Der er vurderet på relevante beskyt-
tede fuglearter, herunder 4 arter som 
er listet på udpegningsgrundlaget for 
nærmeste fuglebeskyttelsesområde 
som ligger 11 km syd for projektom-
rådet.

Fugletællinger 2015-2016 viser at 
Sangsvane og Kortnæbbet gås an-
vender mølleområdet, og de nye 
møller vil sandsynligvis få disse arter 
til at anvende andre områder i Store 
Vildmose i et vist omfang. I lyset af 
arternes øvrige raste- og fourager-
ingsmuligheder i nærheden af om-
rådet synes dette ikke væsentligt. 
Den art der viste størst tiltrækning til 
området var lidt overraskende 
Vandrefalken. Da arten overvejende 
bruger området til rast vil den sand-

synligvis sagtens kunne anvende an-
dre områder. 

De planlagte møller vil ikke stå i en 
trækkorridor, og der vurderes kun at 
være et begrænset antal kollisioner 
mellem fugle og vindmøller. Kollision-
srisikoen for de undersøgte fuglearter 
vurderes at være begrænset og på-
virkningen ved forstyrrelse og/eller 
fortrængning vurderes umiddelbart 
ikke at være væsentlig på bestand-
sniveau for de pågældende fuglearter. 
De arter der har størst risiko for kolli-
sion anvender også det eksisterende 
vindmølleområde, og her vil risikoen 
til gengæld blive reduceret eller fjer-
net. Barriereeffekten vurderes at 
være lokal og ikke væsentlig på be-
standsniveau for de pågældende 
fuglearter. Direkte habitattab vur-
deres ikke at påvirke relevante 
fuglearter i projektområdet på be-
standsniveau. Fjernelse af de eksi-
sterende vindmøller ved Rendbæk i 
forbindelse med projektets realisering 
vil være med til at reducere projekt-
ets påvirkning på fugle.

Bilag IV arter
Projektets mulige påvirkning af 
Habitatdirektivets bilag IV arter, er 
vurderet. Mølleplaceringer og veje 
berører ikke søer i området, og ar-
ter som fx Stor vandsalamander og 
Spidssnudet frø, der yngler i vand-
huller, påvirkes ikke i væsentlig grad. 
Opsætning og drift af vindmøller, 
etablering af tilkørselsveje mv. forår-
sager ikke tab af habitater for padder, 
og hele projektet vurderes ikke at på-
virke paddebestandene. 

Flagermus blev undersøgt i 2014 og 
der blev registreret 8 arter. Største-
delen af de registrerede arter er 
forholdsvis almindelige, og en enkelt 
art (Damflagermus) er kategoriseret 
som truet. Trækkende efterårsindi-
vider af Damflagermus blev obser-
veret i nærhed af Ryå og ved et min-
dre vandhul i mølleområdet. For at 
undgå kollisioner, vil der blive stillet 

krav om afværgeforanstaltning for 
mølle nr. 11 som placeres i umiddel-
bar nærhed af et vandhul, hvor der er 
registreret nogle få Damflagermus. 
Langt hovedparten af vindmøllerne 
placeres på åbne landbrugsarealer, 
hvor der er relativt få flagermus, 
men en enkelt vindmølle (mølle 11) 
vurderes at skulle udstyres med 
flagermusstop (stop for møllens drift 
i udsatte perioder) for at beskytte 
bestanden af flagermus. Såfremt ov-
enstående anbefaling følges, vurderes 
projektet ikke at få nogen væsentlig 
betydning for de lokale bestande af 
flagermus. Projektet vurderes derfor 
ikke at være i strid med habitatdirek-
tivet.

Samlet vurderes det, at hverken 
naturtyper eller arter vil blive væsent-
lig påvirket af projektet. Den samlede 
konklusion er derfor, at projektet ikke 
vil medføre væsentlige påvirkninger 
på naturtyper og beskyttede arter, 
herunder arter på udpegnings-
grundlag for de nærmeste Natura-
2000 områder. 
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Luftforurening og klima
Vind er en vedvarende energikilde, 
og udnyttelse af vindenergi indebær-
er betydelige miljømæssige fordele 
sammenlignet med produktion af 
elektricitet ved afbrænding af fossile 
brændsler som kul, olie og gas. 
Ved at erstatte elproduktion ved 
fossile brændsler med vindenergi 
spares miljøet for store udledninger 
af drivhusgassen CO2, der er med-
virkende til den globale opvarmn-
ing, samt udledninger af luftforu-
renende stoffer som SO2 og NOX. 
Det kan beregnes, at projektet i 
hele dets levetid kan spare miljøet 
for udledning af i størrelsesordenen 
ca. 700.000 tons CO2, ca. 110 tons 
SO2 og ca. 650 tons NOx. Det ville 
kræve 1,25 mio. tons kul at produ-
cere en tilsvarende mængde energi 
som de 16 vindmøller leverer.

Ressourcer og affald
Livscyklusanalyser af vindmøller viser, 
at energibalancen ved vindkraft er 

Beregnede årligt og totalt sparede emissioner for projektforslaget, med 
udgangspunkt i Energinets Miljødeklaration 2017  
(forventet levetid 20 år). 

Oversigt over MILJØ-BESPARELSER             

    Tons

2.4 Miljø og forurening

særdeles god. En moderne vindmølle 
vil i løbet af 3-6 måneder normalt 
have produceret den mængde energi 
der forbruges ved fremstilling, opstil-
ling, drift og bortskaffelse af møllen. 
Forbruget af ressourcer til et vindmøl-
leanlæg er beskedent. Udover stål og 
glasfiber som de væsentligste mate-
rialer i selve møllekonstruktionen, 
består det primært af sand og grus til 
veje og fundamenter, samt beton og 
jern til armering. Langt størstedelen 
af materialerne, glasfiber undtaget, vil 
i et eller andet omfang kunne genan-
vendes efter afviklingen af anlægget.

Grundvandsinteresser
Mølleområdet ligger i et område uden 
særlige drikkevandsinteresser, og vil 
ikke have nogen direkte virkning på 
sådanne områder. Generelt handler 
opmærksomhedspunkter dels om evt. 
(begrænset) spild af for eksempel olie 
og kølervæske fra tanke og køretøjer 
under anlægsfasen og dels om evt. 
udslip af for eksempel gearolie fra 

møllerne under driftsfasen. Evt. udslip 
fra møllerne vil som udgangspunkt 
blive opsamlet i bunden af mølletårn-
et og udgør ikke i sig selv nogen fare 
for nedsivning.

Man skal være opmærksom på et 
evt. behov for at sænke grund-
vandsspejlet ved den enkelte mølle 
under anlægsfasen. Det må anses for 
sandsynligt, at man for nogle af møl-
leplaceringerne vil støde på vand når 
der graves ud til fundamenter. I så 
fald vil der være tale om sekundære 
vandspejl, som skal pumpes væk fra 
anlægsgraven under arbejdet. Det 
skal sikres, at vand som ledes væk fra 
anlægsgravene ikke risikerer at løbe 
direkte til nærliggende åer, beskyt-
tede naturområder eller lignende, og 
herved udgøre en forureningsrisiko 
for disse.

Sparede emissioner:       Pr. år Samlet levetid 

CO
2
 34.800 t 695.000 t 

SO
2
 5,7 t 113 t 

NO
x 32,1 t 642 t
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Arealanvendelse
Størstedelen af de berørte arealer, 
hvor vindmøllerne vil blive opstillet, er 
omfattet af landbrugspligt. I projekt-
forslaget er adgangsvejene frem til de 
nye vindmøller udlagt, så de så vidt 
muligt følger eksisterende skel og/
eller ligger i markernes længderetning 
og på den måde ikke ligger i vejen for 
den almindelige markdrift.

Sikkerhedsforhold
For nyere, afprøvede og godkendte 
vindmølletyper er risikoen for havari 
minimale. I Danmark er det et krav, 
at vindmøllerne inden de opstilles er 
typegodkendte i henhold til Energi-
styrelsens certificerings- og god-
kendelsesordning. Typegodkendelsen 
skal blandt andet sikre overensstem-
melse med gældende krav til sikker-
hedssystemer, mekanisk og strukturel 
sikkerhed, personsikkerhed og elek-
trisk sikkerhed.

Nye vindmøllemodeller har individuel 
pitch-regulering af vingerne, hvilket 
sammenlignet med ældre modeller 
væsentligt reducerer risikoen for 
havari i kraftig vind. Nye modeller har 
også en væsentlig bedre elektronisk 
overvågning, som gør det muligt at 
opdage uregelmæssigheder i driften i 
tide, og efterfølgende foretage 
automatisk sikkerhedsstop, inden det 
udvikler sig til en mere alvorlig skade.

Som følge af havarier med ældre 
mølletyper, har Energistyrelsen i 2008 
udsendt et nyt regelsæt for typegod-
kendelser, som særligt omhandler 
skærpede krav til serviceeftersyn 
og indberetning heraf. Mølleejer er 
dermed forpligtet til at få foretaget 
årlig service af en certificeret service-
virksomhed. Eftersynene inkluderer 
check af sikkerhedssystemer.

Sundhed
Vindmøller i drift udsender lyde, som 
for moderne vindmølletyper først og 
fremmest genereres af mølleving-
ernes bevægelse gennem luften. Støj 

kan potentielt have sundheds-
skadelige virkninger, og påvirkninger 
over 65 dB(A) anses for et kritisk 
niveau. Derfor er der i Danmark faste 
eller vejledende grænseværdier for, 
hvor meget støj, der må være fra in-
dustri, trafik og andre tekniske anlæg. 
Støjkravene for vindmøller er en bin-
dende (ikke vejledende) grænse, som 
ikke må overskrides, og ligger på 44 
dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s og 
42 dB(A) ved vindstyrker på 6 m/s. 
Niveauet svarer til lidt mindre end 
sagte tale udendørs. 

Mennesker reagerer ganske forskelligt 
på støjniveauer, og der er ikke tvivl 
om, at nogle mennesker vil opleve 
støjen fra vindmøller som generende, 
selv om den er på niveau med eller 
lavere end de gældende støjgræns-
er, mens andre ikke vil opleve no-
gen egentlig gene. Miljøstyrelsens 
grænseværdier er fastlagt på bag-
grund af, hvad undersøgelser viser 
er miljømæssigt og sundhedsmæs-
sigt acceptabelt. Ingen af de hidtidige 
eller igangværende undersøgelser på 
området giver efter Miljøstyrelsens 
vurdering belæg for at ændre de gæl-
dende støjgrænser for vindmøller, 
som senest er reviderede med en 
ny støjbekendtgørelse i 2015. Ved 
en gennemførelse af projektforslag-
et forudsættes det, at støjkravene, 
herunder også støjkrav ift. lavfrekvent 
støj, er opfyldt for alle omkringliggen-
de naboer.

0-alternativet indebærer, at de 
eksisterende vindmøller ved Rend-
bæk fortsat fastholdes i drift. Det 
indebærer, at disse vindmøller vil 
medføre sundhedsmæssige på-
virkninger, positive og negative, 
som beskrevet i Miljørapportens 
kapitel 3 om naboer samt kapitel 6 
om miljøpåvirkninger. Da de eksis-
terende vindmøller påvirker flere 
nabobeboelser med høje støjniveau-
er end de nye vindmøller vil gøre 
og de eksisterende vindmøller giver 
et højere antal skyggetimer ved na-

bobeboelse end de nye vindmøller 
vil gøre vil projektet samlet set ikke 
øge påvirkningen ved nabobeboels-
er. 

Ligesom støjen kan skyggekast fra 
vindmøller virke stressende og have 
betydning i forhold til sundhed for de 
nærmeste naboer til vindmøllerne. 
Der er gennemført skyggekastbereg-
ninger, som viser, at der ved flere na-
boer er overskridelser af den vejle-
dende grænseværdi på maksimalt 10 
timers reelt skyggekast pr. år. Der skal 
gennemføres afværgeforanstaltninger 
for at sikre, at Jammerbugt Kom-
munes retningslinjer for maksimalt 
skyggekast ved naboer til vindmøller 
overholdes. Dansk Vindenergi har til 
hensigt at installere skyggestop i flere 
vindmøller, således at ingen nabobe-
boelse vil opleve mere end 5 timers 
årlig skyggevirkning fra de nye vind-
møller.

I det omfang el fra vindkraft erstatter 
el fra specielt kulfyrede kraftværker, 
vil produktionen af vedvarende energi 
fra det nye mølleanlæg vil bidrage til 
en reduktion i udledningen af CO2 og 
andre skadelige partikler som SO2 og 
NOx. Særligt luftforurening fra SO2, 
NOX og andre skadelige partikler som 
for eksempel flyveaske har lokal og 
regional skadevirkning for mennesker, 
dyr og afgrøder. 

Vindenergi kan altså spare samfundet 
for store udgifter til sundhed og miljø, 
og det nye mølleanlæg ved Rendbæk 
Øst vil her udgøre et ikke ubetydeligt 
bidrag. Det vil overordnet have posi-
tiv betydning for det enkelte men-
neskes sundhed i form af mindre syg-
dom og et bedre omgivende miljø.

Overvågning
Jammerbugt Kommune har miljøtil-
synet med vindmøllerne og skal sikre, 
at miljøkravene overholdes. 
Kommunen er her forpligtet til at 
udarbejde en plan for overvågning 

2.5 Andre forhold
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af, om mølleejeren overholder miljø-
kravene.

Klager fra naboer over støjen fra 
vindmøller i almindelig drift kan 
medføre, at kommunens miljøtil-
syn kan pålægge ejeren af vindmøl-
len at få foretaget en støjmåling, hvis 
miljøtilsynet vurderer, at der er hold 
i klagen. Hvis kommunen vurderer, 
at støjbelastningen er for stor, kan 
ejeren pålægges at dæmpe støjen 
eller stoppe møllerne, hvis kravene i 
Støjbekendtgørelsen eller VVM-till-
adelsen ikke er overholdt.

I VVM-tilladelsen vil der på baggrund 
af skyggeberegninger blive stillet be-
tingelser for vindmøllernes skygge-
kast, således at ingen nabobeboelser 
udsættes for mere end 10 timers reelt 
skyggekast om året. 

Miljøundersøgelsen viser, at der 
findes en række flagermusarter i om-
rådet, herunder den truede Dam-
flagermus. Det anbefales, at der ved 
mølle nr. 11, som står tæt ved en 
mindre sø og hvor der blandt andet 
er observeret nogle få Damflager-
mus, laves en afværgeforanstaltning 
for at undgå drab på flagermus. Det 
vurderes, at midlertidige driftstop ved 
lave vindhastigheder (under ca. 5 - 6 
m/sek. i rotorhøjde) i de perioder, 
hvor de store insektansamlinger kan 
forekomme (dvs. om natten i peri-
oden ca. 15. juli til ca. 15. oktober) vil 
være en effektiv metode til at redu-
cere tab af individer.

Værditabsordning
Lovgivningen på området for ved-
varende energi indeholder blandt 
andet en værditabsordning ved op-
stilling af nye vindmøller på land. 
Værditabsordningen er i princippet 
uafhængig af den øvrige planlægn-
ing for mølleprojektet ved Rendbæk 
Øst og varetages ikke af Jammerbugt 
Kommune, men af Energistyrelsen, på 
vegne af Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet.

Med ordningen er mølleprojektets 
bygherre forpligtet til at betale værdi-
tab til ejerne af de omgivende boliger, 
som skønnes at miste mindst 1 % af 
sin værdi som følge af opstillingen af 
de nye vindmøller. Vurderingen sker 
af en taksationsmyndighed under ad-
ministration af Energistyrelsen. Tak-
sationsmyndigheden, som består af 
uvildige fagfolk og jurister, fastlægger 
størrelsen af et evt. beløb, som byg-
herren er forpligtet til at udbetale ved 
en gennemførelse af projektet. 

Der er ingen begrænsninger for, hvil-
ke ejendomme, eller på hvor lang af-
stand af mølleprojektet, man kan gøre 
krav på erstatning i forbindelse med 
værditab. Som udgangspunkt vil alle 
naboer indenfor 6 gange møllernes 
totalhøjde, svarende til 900 meter i 
dette projektforslag, dog have krav på 
en gratis sagsbehandling ved taksa-
tionsmyndighederne, hvorimod alle 
øvrige ejendomme hver skal betale en 
sagsafgift. 

Bygherren har pligt til at afholde et 
offentligt møde, hvor der redegøres 
for mølleprojektets betydning for 
de omkringliggende ejendomme. På 
samme møde vil Energistyrelsen ori-
entere om værditabsordningen. Mø-
det skal som udgangspunkt afholdes 
i lokalplanens og kommuneplantil-
læggets høringsperiode, og inden 4 
uger før høringsfristen udløber.

Lokalt medejerskab
For nye vindmøller på land, heri-
blandt mølleprojektet ved Rendbæk 
Øst, er bygherren forpligtet til at ud-
byde mindst 20 % af ejerskabet som 
andele til de lokale borgere. Alle over 
18 år, som bor eller har fritidsbolig 
indenfor 4,5 km afstand af vind-
mølleprojektet, eller som har bopæl 
eller fritidsbolig i Jammerbugt Kom-
mune, har mulighed for at købe an-
dele. Hvis der er flere ansøgere til 
køb af andele, end der er udbudte 
andele, vil borgere som bor eller har 
fritidsbolig indenfor 4,5 km afstand 

af vindmølleprojektet have forkøb-
sret på køb af op til 50 andele.
Andele, som ikke kan blive fordelt 
på anden vis, vil blive fordelt ved 
lodtrækning. Andelene skal sælges til 
kostprisen og skal tilbydes gennem 
annoncering og efterfølgende afhold-
else af et informationsmøde. Ordnin-
gen administreres af Energistyrelsen.

Bygherren vil informere nærmere om 
muligheden for køb af andele i pro-
jektet i forbindelse med høringsfase 
og offentligt møde.

Dansk Vindenergi, som ansøger 
om nærværende projektforslag, 
har desuden valgt at supplere den 
lovbestemte køberet med en særlig 
ordning for køb af andele i vind-
møllerne. Denne frivillige ordning 
giver naboer, der bor nærmere end 
1500 meter fra de nye vindmøller, 
mulighed for at købe et antal andele 
til 50 % af kostprisen pr. anpart. 
Antallet af andele, der kan købes 
efter denne ordning, afhænger af 
afstanden til vindmøllerne, således 
at de der bor nærmest, får mulighed 
for at købe flest andele. 
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