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Hvor meget CO2 sparer en vindmølle?

En vindmølle er en stor gevinst for miljøet og 
dermed klimaet. I nedenstående tabel har man 
regnet på, hvad der spares i CO

2
-udledning 

over 20 år, når en kilowatt-time produceret på et 
gennemsnitligt el-produktionsmix i EU erstattes 
af en kilowatt time produceret på forskellige ty-
per af vindmøller ved 7,5 m/s ved middel varia-
tion i vinden.

Tabel: Estimeret CO
2
-e ækvivalent reduktion opnået af vindmøller sammenlignet med den                     

gennemsnitlige EU-elproduktionsmix: 475 g CO
2
-e ækvivalenter pr. kWh (Kilde: Vestas)

CO
2
 Udledning fra en gennemsnitlig europæisk vindmøllepark bestående af 20 stk. 

SWT-3.2-113 møller, i forhold til et kraftværk. (Kilde: IEA World Energy Outlook, 2012)



5

VidenOmVind

Uddybende information  
Ingeniøren: 6 MW vindmølle betaler sig energimæssigt tilbage 33 gange

Grafikken tager udgangspunkt i en SWT-3.2-113. Kilde Siemens Gamesa Renewable Energy

Energibalance

Ved ”energibalance” sammenligner man den mængde af energi, der er forbrugt - primært til produk-
tion af vindmøllen - med den energi, som vindmøllen producerer.
I nedenstående tabel har man regnet på hvor mange måneder, der går, før forskellige typer af vind-
møller har godskrevet den energi og dermed CO

2
, som er brugt eller udledt til fremstilling, transport, 

vedligeholdelse og demontering. Tallene svinger fra model til model, eftersom der er store forskelle i 
navhøjde, energiproduktionsniveauer og nettab, etc.

Fremstillingen

Klimabelastningen fra en ny moderne vindmølle fremkommer primært ved fremstillingen - til mate-
rialer, bearbejdning og produktion. En stor del af materialerne i vindmøller kan genanvendes. Ek-
sempelvis er det blevet muligt, at genanvende glasfiberen fra møllevingerne eller nyttiggøre dele af 
materialet i forbrændingsanlæg. Genanvendelsen minimerer ifølge producenten miljøbelastningen i 
nedennævnte mølle med 19 %.

Kilde: Vestas

https://ing.dk/artikel/6-mw-vindmoelle-betaler-sig-energimaessigt-tilbage-33-gange-172542
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Hvilken rolle spiller vindmøller for
klima, miljø og folkesundhed?
Emission af CO

2
 som følge af afbrænding af 

fossile brændsler forværrer det globale klima på 
grund af temperatur- og vandstandsstigninger. 
Produktion af vedvarende energi – herunder
vindenergi – medfører ikke emission af CO

2
 

og har derfor stor betydning for at bekæmpe 
klimaændringer.

Vindenergi er den mest modne og effektive 
af de vedvarende energiteknologier. På gode 
placeringer er de nye, store vindmøller i dag 
så konkurrencedygtige, at anvendelse af vind-
mølle-el fra vindmøller på land er den billigste 
metode til at reducere CO

2
 fra elproduktion. 

Når miljøomkostninger og CO
2
-kvotekøb med-

regnes, er vindenergi den samfundsøkonomisk 
billigste teknologi til elproduktion.

Dette fører verden rundt til, at flere og flere 
lande opfører flere vindmøller. Med en samlet to-
tal kapacitet på 178,8 gigawatt i 2018 har vinden-
ergi overhalet kul som den andenstørste kilde til 
energiskabelse i Europa. Alene i 2018 blev der 
installeret 11,7 gigawatt ny vindmøllekapacitet i 
EU.

Drivhusgasser

Siden industrialiseringen tog fart fra midten af 
1800-tallet, er indholdet af CO

2
 i atmosfæren 

steget med 40 pct. Også udledningen af andre 
drivhusgasser som metan, lattergas og de indu-
strielt fremstillede CFC-gasser er vokset. Atmos-
færens indhold af CO

2
 er i dag det højeste i 3,5 

millioner år.

Ifølge FN’s Klimapanel steg havene i perioden 
1962-2003 1, 8 mm om året. Kombineret med
ekstremt vejr har den stigende vandstand i 
havene allerede betydet, at øgrupper og lavt-
liggende områder i Asien er oversvømmet 
permanent. I Danmark vil vi sandsynligvis i de 
kommende år opleve mere regn på kortere tid, 
flere hedebølger samt flere storme. Den sti-
gende vandstand vil desuden på sigt føre til flere 
oversvømmelser.

FN’s Klimapanel vurderer, at der er risiko for, 
at mere end to graders stigning i den globale 
middeltemperatur vil føre til ændringer i hele 
klodens økosystem, hvor udviklingen bliver selv-
forstærkende og vanskelig at stoppe. Hvis tem-
peraturstigningerne skal holdes under to grader, 
kræver det, at koncentrationen af drivhusgasser 
topper inden 450 drivhusgasmolekyler ud af 1 
million i atmosfæren. I dag er tallet på knap 400 
og støt stigende.

Klimaets tilstand

I sin opdatering af klimaets tilstand fra marts 
2017 fastslår Verdens Meteorologiske Organi-
sation, WMO, i sin årlige rapport  at det står 
værre til end nogen sinde: Den globale tem-
peratur sætter rekord, islaget på verdenshavene 
skrumper og vandstands stigning og stigning i 
havtemperaturen fortsætter. 

Den globale temperatur er nu steget med 1,1 
grad i forhold til før industrialiseringen og med 
0,06 grad  siden 2015, der var det hidtidige 
rekordår.

Kapacitet for strømproduktionen i EU 2008-2018
Kilde: WindEurope
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Politisk handling

De tydelige ændringer i Jordens klima har efter 
årelange forhandlinger ført til, at der i FN’s regi 
er indgået en global klimaaftale i 2015 med 
tilslutning fra næsten hele verden. Forudsat at af-
talen føres ud i livet, bidrager den skønsmæssigt 
til at holde den globale middeltemperatur under 
tre grader. Hvis målsætningen om at holde tem-
peraturstigningen under to grader skal opfyldes, 
kræver det yderligere initiativer.

Vindmøller har også en positiv virkning på 
miljø og folkesundhed

Klimagevinster som følge af mindsket CO2-ud-
ledning er ikke de eneste fordele ved vind-
møller. Også det fysiske miljø og folkesund-

Årstidsvariationen i omfanget af den globale havis 1978-2019
Kilde: National Snow and Ice Data Center

Uddybende information
IEA (Det internationale energiagentur): Energy and Climate Change
DMI: Fremtidens klima
DR: Hovedpunkter i FN’s klimaaftale
DR: Giftig luft var i 2016 skyld i 400.000 dødsfald i Europa
Københavns Universitet: Luftforurening og hjerte-kar-sygdomme
Wind Europe: Wind Energy in Europe in 2018 - Trends And Statistics
Video med Peter Birch Sørensen, prof. formand for Klimarådet: Hvorfor skal vi investere i  grøn omstilling?
The IPCC approved and accepted: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Cli-
mate at its 51st Session held on 20 – 23 September 2019

heden påvirkes positivt, når vindmøller erstatter 
fossile brændsler i energiproduktion og trans-
port. I modsætning til el og varme produceret af 
vindmøller udleder de fossile brændsler anvendt 
på kraftværker og i brændeovne nemlig foru-
renende gasser og partikler.

Afbrænding af fossile brændsler, med bidrag fra 
såvel danske som udenlandske kilder, er hvert 
år årsag til, at ca. 3.750 mennesker dør en for 
tidlig død i Danmark. Derudover har gasser og 
partikler fra fossile brændsler en række negative 
effekter på den danske natur i form af kvælst-
offorurening, der betyder tab af artsrigdom og 
medfører algeopblomstinger i vandmiljøet, som 
kan lede til iltsvind og fiskedød.
Læs mere her.

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fremtidens-klima/
http://www.dr.dk/nyheder/udland/her-er-hovedpunkterne-i-klimaaftalen
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/giftig-luft-var-i-2016-skyld-i-400000-dodsfald-i-europa
https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/01/rapport-luftforurening-og-hjerte-kar-sygdomme-19102017-final-version.pdf
https://windeurope.org/about-wind/statistics/european/wind-energy-in-europe-in-2018/
http://webwall.tv/videnomvind?media_id=983&
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/01/rapport-luftforurening-og-hjerte-kar-sygdomme-19102017-final-version.pdf
https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/01/rapport-luftforurening-og-hjerte-kar-sygdomme-19102017-final-version.pdf
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/dce-kronikken-udviklingen-i-luftkvalitet-i-danmark-myter-fakta-og-perspektiver/
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Er der meromkostninger ved at
producere el fra vindmøller på land?
Spørgsmålet lyder enkelt men svaret er komplekst, 
fordi det afhænger af synsvinklen og perspektivet. 
Bedømt ud fra el-forbrugernes her-og-nu udgifter 
er svaret, at der er meromkostninger, når man sam-
menligner med elproduktion på fossile kraftværker, 
hvor anlægsinvesteringer er afskrevet.

Sammenligner man med, hvad det vil koste at 
etablere ny el-produktionskapacitet, er omkost-
ningerne ved landvind imidlertid lavere end 
ved alle andre alternativer. Og set fra en sam-
fundsøkonomisk synsvinkel, som også medtager 
omkostninger til miljø, sundhed og klima ved at 
anvende fossile brændsler, er landvind allerede 
nu den billigste energiform af alle.

Faktiske her-og-nu meromkostninger
for el-forbrugeren

Frem til d. 21/2 2018 har el-forbrugerne selv 
betalt et tilskud for strøm fra landvindmøller via 
den såkaldte PSO-afgift. Denne ordning udfases 
imidlertid frem mod 2022, hvorefter skatteborg-
erne finansierer tilskuddet fuldt ud over Finans-
loven, indtil der ikke længere er behov for til-
skud.

I 2018-2019 finansieres tilskuddet til landvind 
gennem såkaldte teknologineutrale udbud, hvor 
der konkurreres mellem landvind, sol og havvind 
efter åben-dør-princippet. Her afhænger tilskud-
dets størrelse af de indkomne bud fra de projekt-
udviklere, der ønsker at opstille nye vindmøller. 
Men i den politiske aftale, der ligger til grund for 
udbudsmodellen, er indbygget et ”budloft” på 13 
øre/kWh, som er det maksimale tilskud, der kan 
opnås.

Omkostninger til miljø, sundhed og klima 

Energiproduktion ved afbrænding af både fossile 
brændsler og biomasse er årsag til udledning af 
skadelige stoffer. Dels CO

2
 med globale, negative 

virkninger på klimaet. Dels luftforurening med svovl, 
kvælstof og partikler, der har negative regionale og 
lokale konsekvenser for mennesker, dyr, afgrøder 
og bygninger. Omkostningerne ved følgevirknin-
gerne betales dog ikke af producenten eller af for-
brugeren over elregningen. De udredes derimod 
af den enkelte borger og samfundet som helhed i 
form af større private omkostninger og øgede 
offentlige udgifter til især social- og
sundhedssektoren.

Ud over den direkte støtte angivet i tabel 2 modtager flere teknologier indirekte støtte. Det kan eksempelvis 
være i form af betalt nettilslutning eller behov for forstærkninger i transmissionsnettet. De indirekte reale 
støttesatser er ikke opdateret siden foråret med undtagelse af estimat for omkostninger til nettilslutning af en 
havmøllepark ved Kriegers flak. De indirekte reale støttesatser fremgår af tabel 3.

Tabel 2: Beregnede reale støttesatser for forskellige VE-teknologier set over teknologiens levetid.

Tabel 3: Indirekte reale støttesatser for forskellige VE-teknologier set over teknologiernes levetid.

Kilde: Ministersvar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vedrørende støtteomkostninger
pr. produceret energienhed opgjort med afsæt i projekternes samlede levetid, d. 25/11 2016.
(Beregningerne er baseret på de støttesatser, der var gældende frem til d. 21/2 2018. Fremover for-
ventes det, at støtten til landvind bliver lavere og helt ophører indenfor en kortere årrække)
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Uddybende information
Energistyrelsen: Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier 
Ministersvar: Om angivne støtteomkostninger pr. produceret energienhed.
Stemmeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019.

De samfundsøkonomiske beregninger af mer-
omkostningerne ved at afbrænde fossile brændsler 
kan foretages ud fra forskellige forudsætninger. Men 
uafhængig heraf er konklusionen, at landvind i dag 
er den billigste af de vedvarende energiteknologier 
i Danmark, og den er konkurrencedygtig i forhold til 
el produceret på fossile kraftværker.

I beregninger, der inkluderer de fossile brænds-
lers afledte negative effekter på mennesker, mil-
jø og klima, er landvind billigere, når man alene 
sammenligner med eksisterende konventionelle 
produktionsanlæg. I beregninger, som også 
medregner anlægsomkostninger til nye kraft-
værker, er landvind konkurrencedygtig allerede 
før inklusion af de afledte negative effekter af 
fossile brændsler.

EU-kommissionen har i en rapport sat tal på stør-
relsen af de ekstra omkostninger, der følger af at 
afbrænde især fossile brændsler.

så er prisforskellen mellem kWh produceret fra 
havmøller kontra landmøller blevet mindre. Det 
er dog stadig sådan, at når man medregner alle 
direkte og indirekte levetidsomkostninger, så er 
der fortsat en betydelig forskel i landmøllernes 
favør, - ikke kun i forhold til havvindmøller, men 
også i forhold til kWh produceret på kystnære 
møller, biomasse og solceller.

Samfundsøkonomiske produktionsomkost-
ninger, Energistyrelsen, juli 2014

Prisen på landvind kontra havvind

I takt med at prisen pr. kWh produceret på 
havmøller er faldet betragteligt i de seneste år, 

Tal fra Klimarådet: Udbygning og støttebehov 
for vedvarende energi frem mod 2030

http://www.videnomvind.dk/media/18744/notat_-_2014_07_01_elproduktionsomkostninger_for_10_udvalgte_teknologier.pdf
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/efk/spm/45/svar/1362289/1693149.pdf
http://efkm.dk/media/11422/aftaletekst-om-ny-ve-stoettemodel-i-2018-2019.pdf
http://efkm.dk/media/11422/aftaletekst-om-ny-ve-stoettemodel-i-2018-2019.pdf
https://winddenmark.dk/nyheder/rapport-saetter-pris-pa-usynlige-omkostninger
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Hvordan fastsættes prisen på el?

Danskproduceret el sælges på markedsvilkår 
gennem den nordiske el-børs Nord Pool, 
hvor de nordiske og andre europæiske lande 
udveksler el hen over grænserne. Det er for-
delagtigt for alle involverede, fordi konkurrencen 
sikrer lavest mulige pris og er med til at styrke 
forsyningssikkerheden i alle landene. Prisen på 
el varierer time for time og bestemmes af, hvor 
meget der produceres og forbruges i døgnets 
enkelte timer.

Varierende udbud af el fra forskellige kilder 

Efterspørgslen efter el er relativ konstant. Der-
for er det primært svingninger i udbuddet af el 
produceret på vind og vand, der påvirker prisen. 
Mens vindenergi – afhængig af vindstyrken – 
påvirker elmarkedet med sin time-for-time ud-
sving i produktionen, er fluktuationerne i vand-

kraftproduktionen mere sæsonbetonet og 
afhænger af vandmængden i elvene i Sverige 
og Norge.

De danske vindmøller har en prisdæmpende 
effekt på markedsprisen, når elproduktionen 
fra vindmøllerne i perioder med stærk blæst 
erstatter den dyrere produktion, som sker på 
de fossile kraftværker. Men det er dog først og 
fremmest vandmængden i norske (og svenske) 
elve, der spiller en stor rolle for markedsprisen. I 
år med store regnmængder er vandkraft-
produktionen stor, i tørre år noget mindre.

Endelig bidrager også kraftværkerne i en vis 
udstrækning til variation i udbuddet af el. Det 
skyldes, at deres elproduktion er helt eller del-
vist bundet sammen med varmeproduktion, som 
ikke kan udfases fra det ene øjeblik til det andet.

Over et år er der kun få timer med negative/lave elpriser:
Hør Carsten Vittrup, Energinet.dk, forklare grafen i en video

https://www.nordpoolgroup.com
http://webwall.tv/videnomvind?media_id=984&
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Uddybende information  
Forærer vi strøm til udlandet: Video med Carsten Vittrup, Energinet.dk

Danmark drager fordel af at importere
og eksportere el

Det, at Danmark kan handle el med vores nabo-
lande, giver os oplagte samfundsøkonomiske for-
dele, der kommer af at sælge el til de kunder, som 
vil betale mest, og købe hos de leverandører, der 
tilbyder de laveste priser.

Adgangen til import og eksport af el giver også 
Danmark forsyningsmæssige fordele i form af et 
stort udbud af el, som kan købes i de perioder, 
hvor den danske produktion er lav som følge af
eksempelvis vindstille perioder.

Flaskehalsindtægter

Når det omvendt blæser meget stærkt, kan der 
opstå den situation, at den danske produktion 
af el overstiger den indenlandske efterspørgsel. 
Hvis landene, der er tilsluttet Nord Pool Spot, i 
denne situation ikke dækker deres efterspørgsel 
ved hjælp af deres egen produktion, betyder 
det blot, at Danmark med fordel eksporterer el til 
markedsprisen. Men hvad nu, hvis efterspørg-
slen allerede er dækket? I den situation træder 
en særlig mekanisme i kraft, hvor den nationale 
ejer af transmissionsnettet, som i Danmark er
Energinet.dk, opnår såkaldte flaskehalsindtægter 
af den strøm, der eksporteres.

Flaskehalsindtægten skal ses som en erstatning 
for, at markedet ikke selv kan regulere prisen 
på grund af den kapacitetsbegrænsning, der 
ligger i transmissionsnettene mellem landene. 
Konkret afregnes den strøm, der eksporteres i 
den situation, til markedsprisen i det importeren-
de land. Indtægten heraf deles ligeligt mellem 
de nationale ejere af transmissionsnettene og 
anvendes til udbedring og udvikling af samme. 
Der forekommer derfor ikke situationer, hvor 
vindmøllestrøm ”foræres” til udlandet. Også i   
de meget få timer i løbet af et år, hvor prisen er 
negativ, er der indtægt ved at eksportere vind-
møllestrømmen. I 2014 var det tilfældet i 46 timer.

Kilde: Årsrapporter fra Energinet.dk

Nettoindtægt for Danmark
ved eksport af el

2013: 601 mio. kr.
2014: 534 mio. kr.
2015: 552 mio. kr.
2016: 413  mio. kr.
2017: 538 mio kr.
2018: 603 mio kr.

http://webwall.tv/videnomvind?media_id=984
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Hvad betyder opstilling af vindmøller for 
beskæftigelse og eksport?
Vindmølleindustrien i Danmark står på ryggen af 
årtiers pionérarbejde med opstilling af vindmøller 
i alle dele af landet. I dag findes der over 5.000 
danske vindmøller, hvoraf hovedparten står på 
land. Hjemmemarkedet udgør nu kun en lille del af 
branchens samlede omsætning, men Danmark har 
som rollemodel stor betydning for afsætnings-
arbejdet på eksportmarkederne. Dertil kommer, at 
hele forsknings- og udviklingsarbejdet med blandt 
andet test af nye vindmøller er afgørende for at 
fastholde den internationale førerposition, som den 
danske vindmøllebranche fortsat har.

samlede omsætning. Den relativt største 
beskæftigelse er i Region Midtjylland, men 
generelt gælder, at arbejdspladserne især er 
koncentreret forskellige steder i Jylland. I stort 
omfang i det, der omtales som yder- og land-
kommuner.

I årene fremover er der store muligheder for at 
øge eksporten af vindmøller fra Danmark og 
dermed også beskæftigelseseffekten. I takt med 
den uomgængelige omstilling til vedvarende 
energi, der er et resultat af klimaændringerne, 

Uddybende information
WindDenmark: Branchestatistik 2018

Stor samfundsøkonomisk betydning

Vindmøllebranchen har stor betydning for sam-
fundsøkonomien. I 2017 beskæftigede branchen 
33.662 personer fordelt på store produktions-
virksomheder og en underskov af servicevirk-
somheder og underleverandører. Omsætningen 
var i 2017 på 143,8 mia. kr. Det svarer til en vækst 
på 20,4 % i forhold til året før. Eksporten ud-
gjorde ca. 54 mia. kr.
Også i et lidt bredere samfundsmæssigt per-
spektiv har vindmøllebranchen væsentlig be-
tydning. En analyse fra 2017 godtgør således, 
at branchens aktiviteter skaber godt 85.000 
fuldtidsstillinger, når man medregner afledte 
effekter i andre brancher samt forbrugseffekter 
som følge af det forbrug af lønindkomst, som 
medarbejderne i vindmøllebranchen har.

Mange arbejdspladser vest for Storebælt

Beskæftigelsesmæssigt betyder vindmølle-
branchen mest i regionerne vest for Storebælt, 
der i 2017 var hjemsted for 81 pct. af branchens 

sætter flere og flere lande ambitiøse mål for 
opstilling af vindmøller. Det gælder på markeder 
over hele verden og understøttes af, at næsten 
alle verdens lande i FN’s regi har indgået en 
klimaaftale i december 2015.

2006-2017

2017

http://www.videnomvind.dk/media/89146/32480_file_1792.pdf
http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Branchestatistik/samfundsbidrag/
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Hvordan indgår vindmøller i det vedvarende energisystem?
Vind er langt den største vedvarende energi-
kilde, vi har i Danmark. Derfor kommer vind til at 
spille en hovedrolle i opbygningen af det ved-
varende energisystem. Men fluktuerende vind 
og sol er en stor udfordring for et energisystem, 
der er bygget til fossile brændsler.   

Frem til 1980érne, før vedvarende energi blev en 
del af Danmarks energisystem, bestod energi-
systemet af 3 adskilte sektorer: el-, varme- og 
gas. Udsving i efterspørgslen på energi blev 
populært sagt klaret ved, at man hældte mere 
kul på kedlerne. Energien blev produceret, når 
der var brug for den.

Energibaner

Det vedvarende energisystem kan umiddelbart virke som et kompliceret system, men en opdeling af 
systemet i 7 energibaner gør det nemmere at forstå. Systemet kaldes også Smart Energy Systems og 
er udviklet af forskere på Aalborg Universitet.

De 7 energibaner løber på tværs af el, varme og gas/transport. Klik på en energibane og få mere 
information.

Ét sammenhængende energisystem

I det vedvarende energisystem skal vi bruge
energien, når den er til rådighed, når der er 
rigeligt af den. Og når der produceres mere 
vindenergi, end el-systemet kan aftage, skal 
el bruges til bl.a. produktion af varme og grøn 
gas til transportsektoren. Eller det skal lagres til 
senere brug.

På den måde bliver de tre energisystemer: el, 
varme og gas/transport til ét sammenhængende 
energisystem, hvor energien flyder derhen, hvor 
der er brug for den.

1. Vind, sol & bølger til el

2. Vind, sol, bølger &     
geotermik til varme

3. Biomasse & affald til el 

4. Biomasse & affald til 
varme

5. Vind, biomasse & 
affald til transport

6. Spildvarme til varme

7. Fjernkøling

Uddybende information
VidenOmVind: Vind i energisystemet.

http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-1-vind,-sol-boelger-til-el.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-2-vind,-sol,-boelger-geotermik-til-varme.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-2-vind,-sol,-boelger-geotermik-til-varme.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-3-biomasse-affald-til-el.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-4-biomasse-affald-til-varme.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-4-biomasse-affald-til-varme.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-5-vind,-biomasse-affald-til-transport.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-5-vind,-biomasse-affald-til-transport.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-6-spildvarme-til-varme.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet/energibane-7-fjernkoeling.aspx
http://www.videnomvind.dk/vind-i-energisystemet.aspx
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Hvordan indpasser man vindenergi i forsyningsnettet?
Vindmøllerne producerer bogstavelig talt el, som 
vinden blæser. Det sker ikke altid i takt med for-
bruget, og det skaber en række udfordringer, da 
elektricitet er noget, der forbruges her og nu.
Udfordringen bliver større jo større andel af 
elforsyningen, der kommer fra vindmøller.
Spørgsmålet er, hvordan man skaber et flek-
sibelt energisystem, hvor vindmøllestrøm kan 
anvendes rationelt - både teknisk, økonomisk og 
miljømæssigt.

Det vil i de kommende år føre til, at distribu-
tionen og forbruget af energi foregår på en helt 
ny måde. Både for at udnytte energien når den 
er billigst og for at undgå store investeringer i 
distributionskapacitet, der kun udnyttes i perio-
der med spidsbelastning.

De nye og anderledes krav til distributionsnettet 
skal sikre forbrugerne mod strømudfald og op-
retholde forsyningssikkerheden. Det sker for det 
første ved at udbygge transmissionsforbin-
delserne mellem Danmark, Norden og Europa 
og opbygge et sammenhængende europæisk 
marked for energi. For det andet ved at give 
både virksomheder og private forbrugere 
mulighed for et fleksibelt forbrug, der kan ud-

Uddybende information  
Video: Smart Energy Systems – vejen til et fossilfrit Danmark
Danmarks Smart Grid-strategi: Smart Grid-strategi – fremtidens intelligente energisystem
Ingeniørforeningen: IDA’s energivision 2050

nytte energien, når den er billigst. Den udvikling 
er allerede godt i gang og vil blive forstærket 
fremover.

Smart Grid understøtter forbrug,
når det er billigst

I forhold til at fremme fleksible forbrugs-
muligheder udvikles ”det selvtænkende el-
system” - det såkaldte Smart Grid. Det er en 
løsning, der trækker på alt og alle, der kan pro-
ducere, lagre og forbruge energi for at afpasse 
forbruget efter produktionen. For eksempel 
sådan, at en virksomhed med fordel kan hånd-
tere særligt energikrævende produktions-
processer i perioder, hvor indkøb af el er billigt. 
Eller den private forbruger tilsvarende kan sætte 
vaskemaskinen i gang eller oplade sin elbil på 
tidspunkter, hvor det kan bidrage til at minimere 
hans eller hendes elregning.

Den samstemmende vurdering fra eksperter i 
energibranchen er, at det er en stor men rea-
listisk opgave at udvikle både distributionsnettet 
og mere fleksible forbrugsmuligheder, så det 
ikke bliver et problem at indpasse den store 
mængde vedvarende energi i elforsyningen.

Eksempel på udvikling af potentielt fleksibelt elforbrug.
Kilde: Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

https://www.youtube.com/watch?v=oUkr7ROb5fE
http://docplayer.dk/3222346-Smart-grid-strategi-fremtidens-intelligente-energisystem.html
https://ida.dk/content/klima-og-energi
http://docplayer.dk/3222346-Smart-grid-strategi-fremtidens-intelligente-energisystem.html
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Hvor kommer strømmen fra?
Danmark er stærkt forbundet med elkabler og 
højspændingsledninger til vores nabolande, og vi 
kan stort set importere eller eksportere, hvad der 
svarer til hele vores totalforbrug. Derfor kan op-
gørelsen over, hvor strømmen kommer fra, foreta-
ges på flere måder.

Elektronerne fra vindstrøm, kulkraft eller atomkraft-
værker kan ikke skelnes fra hinanden i elsystemet, 
og derfor kan man heller ikke sætte et ”filter” op 
og måle, om det præcist er vind- eller kulkraft, 
der kommer ud af stikkontakten. Vi ved, hvad der 
bliver produceret og eksporteret/ importeret i en 
given time, men man kan ikke præcist se, om det 
er elektroner fra vindkraft, der ryger gennem det 
ene kabel og sol eller kulkraft i det andet. 

Energinets miljødeklaration

Derfor laver Energinet hvert år en beregning og 
dermed et estimat over, hvor strømmen fysisk kom-
mer fra. Det er Energinets miljødeklaration. Den 
viser, hvordan en dansk kWh er produceret - hvor 
strømmen kommer fra set som et gennemsnit over 
et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al inden-
landsk produktion og forbrug samt den import og 
eksport, der time for time sker henover året.

Generel deklaration

Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte 
generelle deklaration. Den siger ikke noget om 
den strøm, som fysisk kommer ud af stikkontakten. 

Den er et led i et samlet EU-regnskab over strøm-
produktion. Det er alene en regnskabsteknisk 
opgørelse, der viser markedet af grønne certifika-
ter og sammensætningen af den strøm, der ikke 
sælges som grønne certifikater.

Derfor kan Energinets miljødeklaration godt vise, at 
der et år kom 4 procent atomkraft ud ad af dan-
skernes stikkontakter, mens den generelle dekla-
ration viser 20 procent. Det første er et udtryk for, 
hvad der sker i den fysiske verden – hvor elek-
tronerne kommer fra - det andet er en regnskabs-
teknisk opgørelse.

Grønne certifikater komplicerer

strømmens sammensætning

Forskellen på Energinets deklaration og den ge-
nerelle deklaration skyldes, at elkunder kan købe 
grønne certifikater. De betaler lidt ekstra og sikrer 
sig dermed, at der bliver produceret grøn strøm 
svarende til deres forbrug et eller andet sted i 
elnettet, evt. i et andet land. Ejeren af certifikatet får 
altså ikke selv den grønne strøm fysisk ud af stik-
kontakten, men ejeren sikrer sig, at han eller hun 
alene kan kalde sig ejermand af den grønne strøm.

For at der ikke bliver snydt med de grønne cer-
tifikater, fører EU kontrol, så det samme certifikat 
ikke bliver solgt flere gange. Kontrollen skal også 
vise elforbrugere, der ikke køber grønne certifika-
ter, hvordan strømmen er sammensat, når al den 
grønne strøm er trukket fra.

Uddybende information  
Energinet: Hvor kommer strømmen fra?

Figurerne her viser, hvordan strømmen i danske stikkontakter gennemsnitligt var sammensat i 2017 
og 2018 . Beregningerne findes i Energinets miljødeklaration.

2017 2018

http://www.videnomvind.dk/media/109704/Miljrapport-2019.pdf
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Hvor mange af de nærmeste naboer 
oplever gener ved vindmøller?
I vindmølledebatten spiller det en væsentlig 
rolle, hvor mange af de nærmestboende, der 
oplever gener ved at bo tæt på vindmøllerne. 
Den problemstilling har VidenOmVind fået belyst 
gennem en analyse blandt et meget stort antal 
vindmøllenaboer.

I februar 2016 gennemførte Jysk Analyse for
VidenOmVind en meningsmåling blandt samtlige 
960 husstande, som ligger inden for en radius af 
1.000 m fra 239 vindmøller fordelt på 62 vind-
mølleparker. Tilsammen repræsenterer disse 
vindmøller alle store møller opstillet i Danmark 
fra d. 1/7 2011 til d. 31/12 2014. Med deltagelse af 
443 husstande omfatter undersøgelsen 46 pct. 
af alle husstande inden for 1.000 m.

Resultatet af målingen er, at også blandt de nær-
mestboende er det et lille mindretal, der oplever
gener af naboskabet til vindmøller. 17 pct. 
oplever gener ”i høj grad”, 13 pct. svarer ”i nogen 
grad”, mens 69 pct. tilkendegiver, at de ”slet 
ikke” eller kun ”i mindre grad” oplever gener ved 
at bo i nærheden af vindmøllerne.

Antager man, at dette resultat er repræsenta-
tivt for alle 960 husstande, svarer det til, at der 
ved et vindmølleprojekt med store vindmøller 
vil være gennemsnitlig 2,6 husstande inden for 
1.000 m, som vil opleve gener ”i høj grad”.

Sammenligning

Vindmøller er infrastruktur på energiforsyningsområdet som motorveje er det på transport-
området. Derfor er det relevant at sammenligne naboernes oplevede genevirkninger ved 
begge former for infrastruktur, fordi de uundgåeligt påfører de nærmestboende gener. I Jysk 
Analyses meningsmåling blandt vindmøllenaboer fra 2016 tilkendegav 17 pct. af naboerne 
inden for 1000 m, at de oplevede gener ”i høj grad”. I en tilsvarende meningsmåling, Vej-
direktoratet har gennemført blandt naboer til motorveje, mente 22 pct. af naboerne, at de var 
”stærkt generede” Samme forskel i oplevede genevirkninger ses i et tysk casestudie, der 
belyser naboers oplevede genevirkninger ved en vindmøllepark med 9 vindmøller.

Uddybende information  
Opinionsundersøgelse februar 2016: Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger
Vejdirektoratet: Støj fra byveje og motorveje, rapport 551, 2016
Johannes Pohl m. fl.: Understanding stress effects of wind turbine noise – The integrated approach
Undersøgelse fra Syddansk Universitet: ”Wind turbines and idiopathic symptoms: The confounding 
effect of concurrent environmental exposures”

2016: Oplever du, at du har gener af at bo i 
nærheden af vindmøllerne?

https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/stjgener_fra_byveje_og_motorveje.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517306304?via%3Dihub
http://www.videnomvind.dk/media/41619/Vindmoellenaboer_genepa%CC%8Avirkninger2016.pdf
https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/stjgener_fra_byveje_og_motorveje.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517306304?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892036216300174
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892036216300174
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Hvor mange borgere klager over vindmøller?

Hvis den negative debat om vindmøller har bag-
grund i reelt oplevede genevirkninger, må man 
antage, det giver sig udslag i, at mange menne-
sker klager over vindmøllerne.

For at få denne problemstilling belyst gennem-
førte VidenOmVind i 2017 en analyse vedrøren-
de klager over vindmøller. Samtlige kommuner, 
der har opstillet vindmøller, blev kontaktet og 
bedt om at oplyse antallet af borgere, der havde 
klaget over vindmøller i årene 2013-2016.
54 kommuner deltog i analysen, og resultatet var 
kort fortalt følgende:

• I 76 pct. af kommunerne var der slet ingen 
eller blot en enkelt klage om året over vind-
møllerne. Kun i 7 pct. af kommunerne var der 
mere end fire klager pr. år.

• Ganske få personer i to kommuner stod bag 
197 af de i alt 370 klager, der blev indgivet i 
samtlige kommuner. I begge kommuner, hvor 
der var mange klager, kunne disse henføres 
til enkeltpersoner, der var modstandere af at 
opstille vindmøller.

Uddybende information
VidenOmVind: Hvordan lever danskerne med vindmøller på land?

God overensstemmelse med oplevede gene-
virkninger

Resultatet af analysen flugter fint med den se-
neste undersøgelse, der er foretaget af vindmøl-
lenaboers konkrete oplevelse af at være nabo til 
en vindmølle. Jysk Analyse gennemførte i 2016 
en undersøgelse, hvor man kontaktede samtlige 
naboer indenfor 1000 m til alle store
vindmøller, der er opstillet i Danmark fra midten 
af 2011 til udgangen af 2014. Naboerne blev 
spurgt om, i hvilken grad de oplevede gener 
ved naboskabet, og her svarede 69 pct., at de 
slet ikke eller kun i mindre grad oplevede gener. 
17 pct. angav, at de oplevede gener ”i høj grad”.

http://www.videnomvind.dk/media/83819/Hvordan-lever-danskerne-med-vindmoeller-pa%CC%8A-land.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/83819/Hvordan-lever-danskerne-med-vindmoeller-pa%CC%8A-land.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/41619/Vindmoellenaboer_genepa%CC%8Avirkninger2016.pdf
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Hvad mener danskerne om vindkraft?

Tager man udgangspunkt i mediedebatten om 
opstilling af vindmøller, kan man nemt få det ind-
tryk, at danskerne generelt er imod. Det er dog 
ikke tilfældet, men det afspejler, at debatten om 
vindmøller er ”skæv”. Både fordi det lille mindre-
tal, der er imod, er de flittigste deltagere i debat-
ten. Men også fordi medierne i deres natur er 
konfliktorienterede og derfor primært opsøger 
historier, hvor man kan afdække uenighed. 
Det er en del af mediernes selvforståelse som 
demokratiets ”vagthund” og i og for sig et sund-
hedstegn. Men det kommer let til at skygge for, 
hvordan den store del af befolkningen ser på 
udbygning af vindkraft.

Helt tilbage til 1990’erne er der med jævne 
mellemrum foretaget opinionsundersøgelser, 
der tester danskernes holdning til at fortsætte 
udbygningen med vindkraft. De viser alle, at 
der er en massiv tilslutning hertil i befolkningen. 
Sådan er det fortsat, hvad de nyeste analyser 
også bekræfter.

Kilde: Megafon - Læs mere om undersøgelsen her.

Danskerne mener

I en Megafonmåling fra 2015 vedrørende vind-
energi generelt fremgår det, at 9 ud af 10 dan-
skere mener, at Danmark også i fremtiden bør 
udbygge med vindenergi. 85 pct. foretrækker 
vindenergi som den energiform, Danmark bør 
satse på frem til 2030. Det er nogle af hoved-
konklusionerne i en undersøgelse foretaget af 
analyseinstituttet Megafon i 2015, der har spurgt 
4.243 danskere over 18 år om deres holdning til 
klima, energi og vindenergi.

https://winddenmark.dk/nyheder/nyhed/danskerne-foretraekker-vindenergi-fortsat-udbygning
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Wilke 2018 – vedrørende landvindmøller

Mere end syv ud af 10 danskere er enige i, at der skal opstilles vindmøller på land både nu og i frem-
tiden. Målingen viser endvidere, at to ud af tre mener, at et stop for landvindmøller vil være skadeligt 
for Danmarks grønne omdømme.

Uddybende information  
Opinionsundersøgelse februar 2016: Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger
Vejdirektoratet: Støj fra byveje og motorveje, rapport 551, 2016

Kilde: Wilke - Læs mere om undersøgelsen her.

Megafon 2018 – vedrørende kystnære havvindmøller

Trods mange protester mod de kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav 
Nord er et stort flertal af befolkningerne i kommunerne langs Vestkysten faktisk positivt 
indstillet over for mølleparkerne.

Det er resultatet af en meningsmåling, som Megafon har lavet for mølleopstilleren Vatten-
fall.

Megafon har spurgt 600 borgere i de tre nabokommuner Lemvig, Ringkøbing-Skjern og 
Thisted om deres holdning til de kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav 
Nord. 72 procent, eller næsten tre fjerdedele, har svaret, at opførelsen af vindmøllepar-
kerne er positiv eller meget positiv. Kun 14 procent er negative.

Kilde: Megafon

http://www.videnomvind.dk/media/41619/Vindmoellenaboer_genepa%CC%8Avirkninger2016.pdf
https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/stjgener_fra_byveje_og_motorveje.pdf
https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article9520030.ece
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Hvor er det bedst at opstille en vindmølle? 

Hvis det alene gælder om at maksimere vind-
møllens elproduktion er det enkle svar: Der, 
hvor det blæser mest! Selv om forhold som for 
eksempel møllens placering i kulturlandskabet 
også spiller en rolle, når et vindmølleprojekt 
planlægges, har det naturligvis stor betydning, 
hvor meget den producerer.

For at få en konkret og rimelig præcis vurdering 
af en vindmølles forventede årsproduktion på en 
bestemt placering gennemføres i planlægnings-
processen en såkaldt vindatlasberegning, der 
omfatter:

• Vindstatistik, der anvender statistiske 
oplysninger om vindforholdene på lokali-
teten

• Landsdelskorrektion, der bruges til at korri-
gere statistikkens vinddata efter geografisk 
placering

• Terrænvurdering, der omfatter en vurdering 
af landskabets ”ruhed” omkring møllen; dvs. 
bakker, skove, byområder og andre lokale 
lægivere

• Effektkurve, der viser den valgte mølletypes 
forventede effekt ved forskellige vindhas-
tigheder.

Navhøjde

Kilde: Danmarks Vindmølleforening
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Vindstatistik

Vindstatistikken fortæller, hvor ofte det blæser 
fra forskellige vindretninger, og med hvilken 
styrke. De fleste steder i Danmark kommer der 
mest vind fra vest og sydvest, i Nordvestjylland 
dog mest fra nordvest. Hvor meget det blæser, 
varierer fra år til år. Udsving på op til 20 % er ikke 
unormale.

Landsdelskorrektion

Udover årsvariationen er der også forskel på, 
hvor meget det blæser fra landsdel til landsdel. I 
det nordvestlige Jylland er vindenergien for ek-
sempel ca. 1,25 gange så stor som gennemsnit-
tet for landet som helhed. I det nordøstlige 
Sjælland skal vindenergien tilsvarende ganges 
med 0,85.
Et andet eksempel på landsdelsbestem-
te forskelle på en vindmølles effektivitet er 
landskabstypen. En mølle, der er placeret i en 
bestemt type terræn – for eksempel på helt 
åben, flad mark – vil i den vindmæssigt bedste 
del af landet producere 50 % mere energi end i 
den vindmæssigt dårligste.

Terrænvurdering

Selve terrænforholdene omkring en vindmølle 
betyder meget for, hvor stor produktion møllen 
kan præstere. Ved at analysere landkort og un-
dersøge terrænet i alle verdenshjørner omkring 
mølleplaceringen kan man inddele landskabet i 
forskellige ruhedsklasser.

Ruhedsklasserne går fra 0 til 4, hvor klasse 0 er 
den bedste og klasse 4 den dårligste. De
omfatter følgende landskabstyper::

0. På vand.
1. Åbent landbrugsland med få bygninger og 

intet læhegn.
2. Landsbrugsland med noget hegn og nogen 

bebyggelse.
3. Skove, byer, landbrugsland med mange 

læhegn.
4. Millionbyer med store bygninger.

Danmarkskort, der viser landsdelskorrektion.
Kilde: Danmarks Vindmølleforening

Vindatlasberegning der viser den fremher-
skende vindretning på en given lokalitet.
Kilde: Danmarks Vindmølleforening
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Planlovens formål

”Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige inter-
esser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfunds-
udviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet”

Hvordan planlægges et vindmølleprojekt på land?

Planlægning af landmølleprojekter sker i kom-
munerne, der er ansvarlig planmyndighed. De 
nærmere regler for planlægningen er udstedt 
af staten gennem ”Bekendtgørelse om plan-
lægning for og tilladelse til opstilling af vind-
møller”. Bekendtgørelsen fastlægger blandt 
andet hvilke hensyn, der skal tages til nabobe-
byggelser, natur, landskab samt kulturhistoriske 
og erhvervsmæssige interesser mv.

Som planmyndighed har kommunerne ansvaret 
for at afveje de forskellige benyttelses- og bes-
kyttelsesinteresser. Afvejningen heraf sker med 
udgangspunkt i Planlovens formålsparagraf og 
på baggrund af vindmøllebekendtgørelsens 
konkrete bestemmelser om støjkrav, opstilling-
smønstre og minimumsafstand til nabohuse mv.

Lokalplan er en vigtig forudsætning for et 
vindmølleprojekt

I deres arbejde med planlægning af vindmølle-
projekter skal kommunerne udarbejde retnings-
linjer for udpegning af områder til opstilling af 
vindmøller. Udpegningen kan ske efter forslag 
fra kommunen selv, fra offentligheden eller fra 
jordejere/projektudviklere.

På grund af omfanget forudsætter langt de 
fleste vindmølleprojekter, at der udarbejdes en 
lokalplan. Den indeholder bestemmelser om 
vindmøllernes præcise placering, antal, mindste 
og største totalhøjde samt udseende. Desuden 
fastlægges der ofte også bestemmelser om 
adgangsveje, kranpladser og evt. teknikbyg-
ninger i lokalplanen.

Borgerinddragelse er et ”must”

I planprocessen for et vindmølleprojekt er der 
to adskilte faser, som hver for sig er vigtige, 
og som begge kræver inddragelse af offent-
ligheden.

I den indledende fase, ofte kaldet ”foroffent-
lighedsfasen” eller ”idéfasen”, inviterer kom-
munen borgere, organisationer, virksomheder, 
andre myndigheder etc. til at deltage i det 
aktuelle planlægningsarbejde både før og efter, 
at der fremsættes forslag om vindmøllepro-
jektet. Her kan alle komme med gode idéer, 
ønsker, bekymringer og andre bemærkninger. 
Det er i denne fase, der er størst mulighed for 
at få indflydelse på projektet, fordi det på dette 
tidspunkt ikke er tilrettelagt i detaljer.

På baggrund af idéfasen udarbejder kom-
munen et forslag til, hvordan det konkrete 
vindmølleprojekt kan udformes. Samtidig 
hermed fremlægges forslag til den lokalplan, 
der udgør den planlægningsmæssige ramme 
for projektet. For begge forslag gælder, at der 
er en offentlighedsfase på 8 uger, hvor borgere 
og alle andre interessenter kan komme med 
indsigelser til den foreslåede planlægning.
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Uddybende information  
Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
Vejledning: Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller 

Klagemuligheder

Flere af de beslutninger, kommunen træffer i forbindelse med planlægning for vindmøller, 
kan påklages til Planklagenævnet. Kun såkaldt klageberettigede kan klage. Det vil sige en-
hver med retlig interesse i forhold til den aktuelle planlægning samt visse landsdækkende 
organisationer som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening.
Der kan kun klages over retlige forhold, for eksempel om procedurerne for udarbejdelsen 
af planlægningen er overholdt; eller hvorvidt indholdet af planen, miljørapporten og 
VVM-redegørelsen lever op til de lovgivningsmæssige krav. Man kan således ikke klage 
over de skøn og afvejninger, kommunen har lavet, eller over de konkrete aktiviteter, som 
planen vil give mulighed for.

Miljøvurderinger på to niveauer

Vindmølleprojekter har normalt så stort et 
omfang, at der som en del af planlægningsar-
bejdet også gennemføres systematiserede og 
grundige vurderinger af projekternes forven-
tede miljømæssige konsekvenser for det om-
råde, hvor møllerne skal opstilles.

Kravet om denne systematiske miljøvurde-
ring udspringer af fælleseuropæiske regler, 
nemlig SMV-direktivet og VVM-direktivet. Det 
første fungerer som en slags ”overbygning” på 
VVM-bestemmelserne og indebærer en mere 
overordnet/strategisk miljøvurdering, mens 
VVM-direktivet omhandler vindmølleprojektets 
konkrete påvirkning af det omgivende miljø. 
Både den strategiske miljøvurdering og den 
mere konkrete VVM-redegørelse er obliga-
toriske som led i planlægningen af vindmølle-
projekter.

Den politiske beslutningsproces

Praksis med hensyn til vindmølleplanlægning 
kan afvige fra kommune til kommune. I mange 
kommuner er det miljø- og teknikudvalget, der 
forestår arbejdet. I andre kommuner kan det 
være delt mellem flere udvalg eller være place-
ret i økonomiudvalget. Fælles for alle vindmøl-
leprojekter er imidlertid, at de skal vedtages i 
den samlede kommunalbestyrelse.  Det gælder 
både projektets udformning i ”idéfasen” samt 
det endelige projektforslag med tilhørende 
lokalplan og VVM-redegørelse.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161315
https://naturstyrelsen.dk/media/131731/vejledning_06012015_web.pdf
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Hvordan planlægges et vindmølleprojekt på havet?

Planlægning af både kystnære vindmøllepro-
jekter og havmølleparker forestås af staten med 
Energistyrelsen som ansvarlig planmyndighed. 
Tilladelse til at etablere en havvindmøllepark 
kan ske på to måder: Gennem udbud eller den 
såkaldte åben-dør-procedure. 

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på 
en bestemt placering og i en bestemt størrelse. 
I tilknytning hertil gennemfører Energinet.dk før 
budfristen dels en strategisk miljøvurdering af 
planen for vindmølleprojektet, dels en række 
miljøundersøgelser. Sidstnævnte har til formål at 
tilvejebringe kritiske data, der kan risikoafdække 
opstillingsområdet for havmølleparken i videst 
muligt omfang og omfatter bl.a. fugleundersø-
gelser, sejladsrisikoanalyse, forhold om radar, 
fiskeri, støj, marinarkæologi samt kumulative 
effekter.

Ved åben-dør-proceduren ansøger en projekt-
udvikler selv om tilladelserne på en selvvalgt 
placering. Det sker ved, at man indsender en 
uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at 
udføre forundersøgelser i det valgte område.

Tre tilladelser 

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man 
kan opstille havvindmøller. Det er en for-
undersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse 
og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man 

får tilladelserne, efterhånden som projektet 
skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en 
forudsætning for den næste. Undervejs i god-
kendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for 
at konsultere andre relevante myndigheder. 

Forundersøgelsestilladelse

Forundersøgelsestilladelsen gives, før en pro-
jektudvikler begynder at lave undersøgelser på 
havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. 
Man får typisk en forundersøgelsestilladelse for 
ét år.

Derefter skal projektudvikleren sende en 
såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. 
En VVM-redegørelse indeholder en vurdering 
af virkningerne på miljøet. Man skal eksem-
pelvis udarbejde undersøgelser, som redegør 
for projektets visuelle påvirkning af området 
og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, 
jord- og havbund, pattedyr i havet m.m. I visse 
tilfælde skal man først lave en vurdering af 
konsekvenserne for naturen i området, hvis der 
er tale om et internationalt naturbeskyttelsesom-
råde.

Inden VVM-redegørelsen igangsættes, gennem-
føres en høring af offentligheden og af berørte 
myndigheder.

Kommunal indsigelsesret

Kommunerne har en betinget indsigelsesret over for kystnære havmølleparker under åben 
dør-ordningen, der foreslås etableret op til 8 km fra deres kystlinje. Kommunalbestyrelsen skal 
fremsætte sin eventuelle indsigelse senest i forbindelse med myndighedshøringen af an-
søgningen, og inden ministeren giver tilladelse til en forundersøgelse af projektet. 

For projektansøgninger, der er indsendt efter d. 1/7 2019, er indsigelsesretten udvidet til 15 km 
fra kommunens kystlinje. 

Den betingede indsigelsesret betyder, at hvis en kommunalbestyrelse stemmer nej til et 
kystnært vindmølleprojekt, orienteres Folketingets Energi- Forsynings- og Klimaudvalg. På 
baggrund af indsigelsen, udvalgets kommentarer og forholdene i øvrigt kan ministeren evt. 
vælge at meddele tilladelse til projektet uanset kommunalbestyrelsens indsigelse – også selv 
om der ikke er flertal herfor i udvalget. Det kræver dog en begrundelse ud fra miljømæssige, 
klimamæssige eller samfundsøkonomiske hensyn. Eksempelvis hensyn til forsyningssikker-
heden eller hensynet til at reducere udledning af CO

2
. Læs mere her

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l177/20181_l177_som_fremsat.pdf
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Uddybende information  
Bekendtgørelse: Lov om fremme af vedvarende energi
Ændring: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Havvindspotentialet i Danmark: Screening af de danske farvande for mulige placeringer
Bekendtgørelse: Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Bekendtgørelse: Om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder
Energistyrelsen: “Ny tilgang til miljøvurderinger tages i brug til Thor havmølleprojekt”

Etableringstilladelse

Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, 
efter at VVM-redegørelsen er godkendt efter en 
ny høringsperiode, og når projektudvikleren har 
sendt en ansøgning med resultaterne fra rede-
gørelsen. Etableringstil-ladelsen er nødvendig 
for, at man kan begynde at opføre en havvind-
møllepark. I større projekter skal man efterføl-
gende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er 
opfyldt.

Tilladelse til udnyttelse af energien

Energistyrelsen giver afslutningsvis en tilladelse 
til udnyttelse af energien (den såkaldte el-pro-
duktionstilladelse), inden vindkraftanlægget 
sættes i drift. Den dokumenterer, at vilkårene i 
etableringstilladelsen er opfyldt.

Læs uddybende om planlægning af havvindmøl-
leparker her.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167872
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208588
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/final_26._april_2019_analyserapport_for_124_gw_screening.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140308
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134988
https://presse.ens.dk/news/ny-tilgang-til-miljoevurderinger-tages-i-brug-til-thor-havmoelleprojekt-382367
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fremme-af-vindmoeller
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Hvilken risiko indebærer vindmøller
for trafiksikkerheden?

Uddybende information  
Rapport af 6/7 2011 fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet: Vindmøllers afstande til overordnede veje og 
jernbaner

Spørgsmålet om vindmøllers risiko for trafiksik-
kerheden har indgået i vindmølleplanlægningen 
i mange år. Konkret drejer det sig om problem-
stillinger vedrørende:

• Risici og konsekvenser i forbindelse med 
nedblæsning af is

• Risici og konsekvenser i forbindelse med 
møllehavari

• Distraktionsfaktor i forhold til møllers place-
ring i tilknytning til veje og jernbaner.

Oprindelig var der ud fra et forsigtighedsprincip 
et krav om, at en vindmølle skulle respektere 
en mini-mumsafstand til vej og jernbane på 4 
x vindmøllens totalhøjde. I februar 2010 fandt 
Vejdirektoratet grundlag for at ændre dette krav 
til 1,7 x totalhøjden, dog minimum 250 m. 

Uddrag fra rapportens konklusion vedrørende isafkast og distraktion:

”For så vidt angår isafkast oplyser DTU Risø, at det ikke har været muligt at finde data for 
isafkast fra vindmøller i Danmark. Det skyldes ifølge DTU Risø primært, at overisning ikke har 
været et problem for vindmøller under danske klimaforhold. DTU Risøs beregninger viser, at 
der ved 1 gange møllehøjden opnås en acceptabel risiko. Der er ikke fremkommet oplysninger, 
som peger på, at nedblæsning af is udgør et problem på større afstande end 1,7 gange vind-
møllens totalhøjde”.

”For så vidt angår distraktion er der ikke fremkommet nye oplysninger vedrørende distraktion 
på veje. Det indebærer, at der heller ikke er fremkommet oplysninger, der kan understøtte den 
nuværende minimumsafstand på 250 meter begrundet med distraktion, som er udmeldt i hen-
hold til et forsigtighedsprincip. På baneområdet har Banedanmarks Signalkommission vurderet, 
at distraktion fra vindmøller ikke udgør nogen risiko”.

I forbindelse med aftalen om at etablere det 
nationale testcenter for vindmøller i Østerild blev 
der senere samme år spurgt til mulighederne 
for at mindske afstandskravene yderligere. Det 
resulterede i, at der blev nedsat en tværministe-
riel arbejdsgruppe under foresæde af Transport-
ministeriet. Arbejdsgruppen havde til opgave 
at fremskaffe et opdateret og dokumenteret 
videngrundlag om sagen – og på den baggrund 
vurdere, om der var et fagligt og sikkerheds-
mæssigt grundlag for at lempe på de gældende 
afstandskrav.

Arbejdsgruppen fremlagde i 2011 resultatet af sit 
analyse- og researcharbejde, der også omfat-
tede sammenligning af reglerne i en række 
udvalgte europæiske lande.  I rapporten ”Vind-
møllers afstande til overordnede veje og jernba-
ner” konkluderedes det, at der ud fra en samlet 
risikovurdering af nedblæsning af is, møllehavari 
og distraktionsfaktor var belæg for at revidere 
de gældende afstandskrav i nedadgående 
retning. Dette resulterede efterfølgende i, at 
afstandskravene til såvel veje og jernbaner blev 
ændret til det, der gælder i dag, nemlig 1 x vind-
møllens totalhøjde.

https://www.trm.dk/da/publikationer/2011/vindmoellers-afstand-til-overordnede-veje-og-jernbaner
https://www.trm.dk/da/publikationer/2011/vindmoellers-afstand-til-overordnede-veje-og-jernbaner
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Hvor mange kilowatt-timer producerer
sol og vind pr. hektar?

Uddybende information  
Kilder: Tallene baserer sig på data fra Energistyrelsens teknologikatalog samt konkrete projektdata.
Der er taget udgangspunkt i store moderne anlæg.
* Gennemsnitlige projektdata fra Jan Vedde, Dansk Solcelleforening og Senior Project Engineer, European Energy.
** Gennemsnitlige projektdata fra Bo Schöler, Senior Project Manager, EuroWind
*** Gennemsnit udregnet på baggrund af konkrete projekter - v. Jørn Larsen, Strange Skriver, fhv.
      seniorkonsulenter i Danmarks Vindmølleforening og Mikael D. Pedersen CTO European Energy A/S.

Svaret er ikke entydigt eftersom solceller og 
vindmøller ofte sammenbygges i store par-
ker - og den tendens ser ud til at blive forstæket 
i årene fremover. Ved en sammenbygning kan 
der nemlig opnås væsentlige besparelser på 
nettilslutning og drift. 
Derudover har solceller den fordel, at de kun 
producerer el i døgnets lyse timer, hvor elforbru-
get er størst. Til gengæld producerer solceller 
kun i ca. 1000 timer på et år, hvor vindmøller på 
land producerer i 2-3.000 timer.

Arealforbrug

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller 
og vindmøller i store parker i Danmark, så ser 
regnskabet for arealforbruget således ud:

Solcellepark:                759.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år *

Vindmøllepark på land (150 m. høje):       26.000.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år **

(Arealforbrug pr. mølle: 0,5 hektar / 5000 m2 ***)

Cirka beregning

At producere en kilowatt-time i en solcellepark kræver ud fra ovenstående tal ca. 34 
gange så meget areal, som at producere en kilowatt-time i en vindmøllepark på land. 

Produktionstal

I 2018 leverede solceller 2,8 % af vores forbrug 
af strøm. Vindenergien leverede 40,7 %. I 2019 
vil vindandelen blive markant forøget. Det sker 
fordi Horns Rev 3 blev sat i gang i starten af 
2019. Hvis vi får et normalt vindår, så skulle chan-
cerne være gode for, at vi i 2019 når op på over 
50 % vindandel. Kilde: Energinet.dk

Priser på sol og vind

Landvind og solenergi er tæt på at kunne op-
føres uden støtte. I auktionen i 2018 lå den 
gennemsnitlige støtte til store vind- og solanlæg 
på kun 2,28 øre pr kWh. Mindre socelleanlæg 
fik ca. 13 øre/kWh i støtte, og de endnu mindre 
anlæg på f.eks. private tage fik ca. 91 øre/kWh. 
Kilde: Dansk Energi 

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2019/01/07/Solenergi-slog-rekord-i-varmt-2018
https://www.danskenergi.dk/nyheder/nye-priser-pa-vind-sol-understreger-stort-er-billigt
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Hvad er vindmøllestøj– og hvordan opstår den?

Støj er ikke bare støj. Det gælder også støj fra 
vindmøller. Støj er lydbølger, der har større eller 
mindre styrke, som måles i decibel (dB). Lyd-
bølgerne kan have færre eller flere svingninger 
pr. sekund. Det benævnes frekvens og måles i 
hertz.

Ud fra frekvens inddeles støj i tre forskellige 
kategorier, nemlig almindelig støj, lavfrekvent 
støj og infralyd. Støjeksperterne har den sam-
stemmende opfattelse, at både almindelig støj 
og lavfrekvent støj er relevant i forhold til vind-
møller, men at infralyd ikke er det. Baggrunden 
herfor er, at infralyden fra vindmøller er på så lavt 
et niveau, at den ikke kan høres af mennesker.

Uddybende information  
Miljøstyrelsen: Støj fra vindmøller
VidenOmVind: Støj i hverdagen (animationsfilm)

Nye vindmøllers konstruktion begrænser støjen

Støjen fra nyere vindmøller opstår primært som 
susen omkring vingerne og i mindre grad som 
maskinstøj fra gearkasse og generator.

Maskinstøjen begrænses ved at lydisolere 
maskinhuset og ved at opbygge vindmøllens 
komponenter hensigtsmæssigt, så støjen ikke 
spredes gennem møllekonstruktionen. Nyere 
vindmøller er dermed udført, så de udsender 
mindst mulig støj.

Generator og gear er ophængt i gummielemen-
ter, og kabinen er tætsluttende og forsynet med 
lydsluser, der dæmper den luftbårne støj. Nogle 
vindmøller er gearløse og har dermed helt elimi-
neret støj fra gearet som støjkilde.

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/vindmoeller/stoej-fra-vindmoeller/
http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=609&
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Hvordan opfatter øret vindmøllestøj?

Støjpåvirkningen fra vindmøller er omdiskuteret. 
Dels fordi mange forskellige faktorer har betyd-
ning for, hvordan støjen udbredes. Dels fordi en 
række mentale forhold spiller en rolle for, hvordan 
den enkelte oplever støjen.

Samme afstand til vindmøllen er ikke ens-
betydende med samme påvirkning 

Støjpåvirkningen fra vindmøllen på nabohusene 
kan variere meget, uanset at husene måske 
ligger i samme afstand fra vindmøllen. Lyden 
påvirkes nemlig af mange forskellige faktorer i 
sin ”vandring” fra lydkilde til modtager, og det har 
betydning for, hvordan lyden opfattes.

Eksempelvis har følgende forhold betydning:

• Er området fladt eller kuperet?

• Hvor stor er luftens fugtighedsgrad?

• Er der skov eller læhegn mellem vindmøllen 
og nabohusene?

• Fra hvilket verdenshjørne blæser det?

• Er der foranliggende bygninger, som ”tager 
af” for lyden?

• Hvordan er husets konstruktion, og hvor godt 
er det isoleret?

Mentale forhold øver indflydelse

Støj opfattes meget individuelt afhængig af 
mentale forhold hos det enkelte menneske, og 
det spiller en rolle for, om en given lydpåvirkning i 
det hele taget opfattes som støj - uanset om øret 
udsættes for flere eller færre decibel.

Sidder man for eksempel på terrassen en varm 
sommerdag og hører sin yndlingsmusiker for fuldt 
opskruede højttalere, opfatter man det måske 
som ren vellyd. Men når naboen øjeblikket efter 
starter sin motorplæneklipper, med en langt mere 
afdæmpet lyd, opfattes det som støj.

Psyken spiller med andre ord ind, og det samme 
gælder, når lydpåvirkningen fra en vindmølle 
”afkodes”: Tjener man penge, når vingerne på 
vindmøllen roterer, fordi man som nabo har købt 
andele? Er man glad for den sti, kommunen har 
anlagt i nærområdet for midler, den har fået fra 
den grønne fond i forbindelse med opstillingen 
af vindmøllen? Eller: Synes man, at vindmøllen 
er grim at se på? Står den i vejen for den udsigt, 
man i mange år har haft fra stuevinduet?

Ørerne hører måske ikke det samme.

Uddybende information
Simon Chapman, University of Sydney: New study: wind turbine syndrome is spread by scaremongers

http://theconversation.com/new-study-wind-turbine-syndrome-is-spread-by-scaremongers-12834
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Hvor meget må vindmøller støje?

Støjkrav til vindmøller er, i modsætning til virk-
somhedsstøj og trafikstøj, ultimative. Det vil sige, 
at myndighederne ikke kan dispensere fra dem. 
Støjkravene til vindmøller er endvidere specifik-
ke i forhold til almindelig støj og lavfrekvent støj. 
(Almindelig støj ca. 50-12.500 hertz. Lavfrekvent 
støj ca. 10-160 hertz).

Vedrørende almindelig støj

Vindmøller skal døgnet rundt overholde støjkrav 
på 42 dB og 44 dB ved henholdsvis 6 og 8 m/s. 
Støjkravene er fastsat ved disse vindhastighe-
der, fordi det er her vindmøllerne støjer mest. 
I særligt støjfølsomme områder, for eksempel 
beboelseskvarterer og sommerhusområder, må 
vindmøller maximalt støje 37 dB eller 39 dB ved 
hhv. 6 eller 8 m/s. Til sammenligning svarer støj 
fra almindelig tale til 60 dB. Støjen fra vindmøller 
kan populært sagt sidestilles med lydniveauet 
fra sagte tale. Opholder man sig indendørs i 
nabohuset til en vindmølle, vil støjen imidlertid 
være lavere, da vægge, tag og isolering mv. 
dæmper lyden.

Vedrørende lavfrekvent støj

Lavfrekvent støj er en del af lydbilledet fra 
mange forskellige støjkilder. For eksempel venti-
lations- og køleanlæg, kompressorer, langsomt-
gående dieselmotorer, forskellige former for 
industriel produktion samt vindmøller. Når den 
lavfrekvente støj er over høretærsklen, er den 
kendetegnet ved en brummelyd og kan være 
generende. Vindmøller opstillet efter 1/1 2012 
skal døgnet rundt overholde et krav om maksi-
malt 20 dB lavfrekvent støj til naboer - beregnet 
inde i nabohuset. Kravet gælder uanset, om 
møllen står i det åbne land eller i nærheden af et 
støjfølsomt område.

Til sammenligning er den vejledende grænse 
for lavfrekvent støj i beboelsesrum, herunder 
børneinstitutioner, på 25 dB i dagtimerne og 20 
dB i aften- og nattetimerne. I undervisnings-
institutioner og kontormiljøer er den vejledende 
grænse for lavfrekvent støj 30 dB.
En omfattende analyse af støjmålinger fra 213 
forskellige vindmøller af både nyere og ældre 
dato dokumenterer tre væsentlige forhold 
vedrørende vindmøller og lavfrekvent støj:

1. Støj fra nye, store vindmøller har en relativ 
mindre andel af lavfrekvent støj sammenlig-
net med ældre, store vindmøller

2. Små og store vindmøller har i gennemsnit 
samme relative andel af lavfrekvent støj.

3. Emission af lavfrekvent støj i danske vind-
mølleprojekter holder sig typisk væsentligt 
under 20 dB. 

Analysen er foretaget af den rådgivende ingeniør-
virksomhed Grontmij og offentliggjort i 2014.

Uddybende information  
Grontmij: Low Frequency Noise from Wind Turbines: Do the Danish Regulations Have Any Impact? 
Miljøstyrelsen: Støj fra vindmøller
VidenOmVind: Støj i hverdagen (animationsfilm)
Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj fra vindmøller
Miljøstyrelsen: Støj fra vindmøller om natten

Kort med støjgrænser for vindmøllepark

http://www.videnomvind.dk/media/15340/report_low_frequency_noise_from_wind_turbines_01-2014.pdf
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/vindmoeller/stoej-fra-vindmoeller/
http://webwall.tv/videnomvind?media_id=609&
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/vindmoeller/lavfrekvent-stoej-fra-vindmoeller/
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2012/maj/stoej-fra-vindmoeller-om-natten/
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Hvordan er kravene til vindmøllestøj
sammenlignet med kravene til trafikstøj?
Vindmøller, jernbaner, lufthavne og veje er sam-
fundsmæssig infrastruktur, der udgør en væsent-
lig forudsætning for økonomisk vækst og velfærd.

Derfor bør støjgenen fra sådanne tekniske anlæg 
ses i et større perspektiv. På den ene side hensyn-
tagen til beboerne i nabohusene, så færrest muligt 
oplever sig generet. På den anden side nødven-
digheden af at bygge anlæggene. For vejenes 
vedkommende for at komme hurtigere frem og 
forhindre kødannelser. For vindmøllerne fordi de 
forsyner Danmark med grøn, forureningsfri energi 
og samtidig bidrager til at gøre Danmark uaf-
hængig af at skulle importere energi eller benytte 
fossile kraftværker i større udstrækning.

Sammenlignet med udbygningen af vejnettet er 
det hidtil lykkedes at lave en grøn omstilling af 
Damarks energiforsyning, så kun ganske få men-
nesker har oplevet gener herved. Det tager ikke 
genen væk fra de få, der får den, men det sætter 
tingene i perspektiv, når man ved, at ca. 723.000 
husstande lever med en daglig overskridelse af 
den vejledende støjgrænse for trafikstøj på 58 
dB. Heraf må ca. 141.000 husstande acceptere 
at være særligt belastede med en daglig støjpå-
virkning på mere end 68 dB.

Langt færre vindmøllenaboer generes
- og i færre timer

Tallene for støjramte naboer fra trafikstøj fremgår 
af den nyeste nationale støjkortlægning fra Miljø-
styrelsen. En tilsvarende officiel opgørelse findes 
ikke for vindmøllenaboer. På baggrund af respon-
denternes svar i en stor opinionsanalyse fra 2016 
kan man konservativt estimere, at antallet af hus-
stande, der oplever sig generet af vindmøller, vil 

være 5-10.000. I dette skøn er indregnet støj-
påvirkningen fra de ca. 800 store vindmøller, som 
ifølge Energiaftalen fra 2012 forventes opstillet frem 
mod 2020.

I modsætning til støjgrænserne for trafikstøj, der 
kun er vejledende, er støjgrænserne for vind-
møller ultimative – uden dispensationsmuligheder. 
Grænseværdierne ligger betydeligt under de 
tilsvarende for trafikstøj og er for almindelig støj 
på 44 dB i det åbne land og 39 dB i støjfølsom-
me områder (beregnet ved 8 m/s). Som noget 
unikt for vindmøller må den samlede lavfrekven-
te støj indendørs i beboelse i det åbne land eller 
indendørs i områder til støjfølsom arealanvend-
else ikke overstige 20 dB ved en vindhastighed 
på 8 m/s og 6 m/s.

Det maksimale støjniveau fra vindmøller, der nås 
ved 6-8 m/s, forekommer kun i ca. en tredjedel af 
årets timetal. Lægges dertil, at det er karakteristisk 
for det danske vejrlig, at vinden blæser fra skif-
tende retninger, kan det fastslås, at ingen nabohuse 
udsættes for det maksimale støjniveau i en tredjedel 
af årets timetal. Det handler om færre timer.

Dette skal ses i modsætning til trafikstøj, der prin-
cipielt er uden øvre afgrænsning og rigtig mange 
steder påfører naboerne støjgener i langt flere ti-
mer og på et støjniveau, som ligger væsentlig over 
det, som er karakteristisk for vindmøllestøj.

Gener ved vindmøller kontra gener ved vejstøj

Jysk Analyse gennemførte i 2016 en meningsmåling blandt vindmøllenaboer inden for 1000 m 
fra store vindmøller. Her tilkendegav 17 pct. af naboerne, at de oplevede gener ”i høj grad”. I en 
tilsvarende meningsmåling, som Vejdirektoratet gennemførte i 2014 blandt naboer til motorveje, 
mente 22 pct. af naboerne, at de var ”stærkt generede”.

Uddybende information  
Miljøstyrelsen: National kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012
VidenOmVind: Støj i hverdagen (animationsfilm)
Opinionsundersøgelse, februar 2016: Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger
Trafikstøj: Et overset samfundsproblem

https://goo.gl/Yk9sVl
https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/tru/bilag/324/1679588.pdf
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2013/aug/national-kortlaegning-af-boliger-belastet-af-vejstoej-i-2012/
http://webwall.tv/videnomvind?media_id=609&
https://goo.gl/Yk9sVl
https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/tru/bilag/324/1679588.pdf
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Hvordan afviger måling af vindmøllestøj
fra måling af virksomheds- og trafikstøj?
Det korte svar på spørgsmålet er, at målingerne 
er forskellige, men at det overordnet giver større 
mening at tale om ligheder end om forskelle. 
Generelt har de respektive målinger for hen-
holdsvis vindmølle-, virksomheds- og trafikstøj 
nemlig det til fælles, at der anvendes standard-
beregninger som alternativ til konkrete målinger.

Sådan er beregningsmetoderne udformet

For måling af vindmøllestøj er udgangspunktet for standardberegningen den konkrete støj-
måling, der er foretaget i forbindelse med myndighedernes typegodkendelse af møllen. I bereg-
ningen af støjen hos vindmøllenaboen forudsættes ”den værst tænkelige situation”, nemlig 
at vinden altid blæser mod nabohuset fra det sted, hvor vindmøllen står. Da dette ikke altid er 
tilfældet, betyder det i praksis, at støjniveauet hos naboen ofte overvurderes i forhold til det 
beregnede støjniveau.
For måling af virksomhedsstøj anvendes en medvindsmodel, hvor der altid er gråvejr og med-
vind i alle retninger. Støjen beregnes ved naboen med en 3D computermodel. Som for vind-
møllestøj gælder altså, at man i beregninger af virksomhedsstøj forudsætter ”den værst tænke-
lige situation”.
For måling af trafikstøj fra veje og jernbaner anvendes middelværdier målt af Miljøstyrelsen på et 
stort antal typiske køretøjer, og vindretningen forudsættes overvejende fra vest, fordi det er den 
mest fremherskende vindretning i Danmark. Beregningerne udføres med ”Nord2000 metoden” 
som årsmiddelværdier ud fra 10 års observationer af det danske vejr.

Uddybende information  
MOE, rådgivende ingeniører: Notat om støj fra virksomheder og trafik (august 2016)
Miljøstyrelsen: Støj fra vindmøller, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012.
VidenOmVind: Kontrol af støjmåling fra vindmøller (video)

Baggrunden herfor er, at meteorologiske forhold 
og støj fra andre støjkilder ”forstyrrer” støjbille-
det og gør det vanskeligt at foretage nøjagtige 
målinger, når man kommer på større afstand af 
den primære støjkilde.

Dette betyder, at man efter danske regler som 
regel måler støjen tæt på støjkilderne og derud-
fra beregner støjen ved naboerne. Undtaget 
herfra er, hvis man måler støj fra en virksomhed, 
og afstanden er under 50 m. Her er afstanden til 
støjkilden så kort, at man kan foretage konkrete 
målinger, fordi vejrets indflydelse er minimal.

http://www.videnomvind.dk/media/50054/160818-Notat-om-stoej-fra-virksomheder-og-trafik-v2.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/05/978-87-92903-08-2.pdf
http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=15673
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Hvorfor beregner man vindmøllestøj frem for at måle den?

Inden en vindmølle opstilles, beregnes støjen 
ved nabohusene for at være sikker på, at de 
lovmæssige støjkrav er overholdt. Det sker ud 
fra en standardiseret metode på baggrund af 
de konkrete støjmålinger, som blev foretaget, 
da vindmøllen oprindeligt blev typegodkendt af 
myndighederne.
 
Årsagen til at man beregner frem for at måle, 
er, at der altid er usikkerhed forbundet med 
målinger, og at der er behov for et præcist 
beslutningsgrundlag. Usikkerheder ved støj-
målinger skyldes blandt andet følgende faktorer:

• Baggrundsstøjen fra andre støjkilder inde i 
og uden for nabohuset

• Vindmøllens øjeblikkelige driftssituation
• Lydudbredelsesforholdene, der kan skifte fra det 

ene øjeblik til det andet, afhængig af vejr og vind.

Beregningerne overdriver det reelle støjniveau

Som det fremgår af ovenstående, er det vanske-
ligt at måle vindmøllens støj i eller omkring nabo-
huset. Skulle man foretage en nøjagtig måling, 
ville det forudsætte, at der var opstillet måleud-
styr ved nabohuset over en meget lang periode. 
Beregning af støjen efter en standardiseret 
metode er derfor det bedste alternativ til denne 
omfattende og omkostningskrævende praksis.
I beregningen af, hvor meget støj, der når ud til 
nabobeboelserne, tager man i de danske støj-
grænser udgangspunkt i ”det værst tænkelige 
scenarie”, nemlig at der altid er medvind fra 
vindmøllen hele vejen rundt om boligen. I virke-
ligheden forholder det sig naturligvis ikke sådan. 
Det betyder, at det reelle støjniveau hos naboen 
vil være lavere end det beregnede niveau, når 
vinden blæser væk fra boligen.

Beregninger som metode er troværdige

Beregningerne af støjniveauet ved nabohusene 
foretages ved 6 og 8 m/s. Det sker ud fra en 
sikker viden om (miljørapport nr. 1852, 2016), at 
det er ved disse vindhastigheder, at vindmøllen 
støjer maksimalt. Af samme grund er de gæl-
dende støjkrav til vindmøller for ”almindelig støj” 
fastsat ved netop disse vindhastigheder. Ved 
vindhastigheder under 6 m/s aftager støjen. Ved 
vindhastigheder over 8 m/s ”drukner” støjen fra 
vindmøllen i baggrundsstøj.

Ny undersøgelse

Med baggrund i konkrete målinger hos naboer 
til vindmøller har Miljøstyrelsen undersøgt om 
Vindmøllebekendtgørelsens retningslinjer for 
måling og beregning af støj fra vindmøller giver 
et retvisende billede af den reelle støj hos nabo-
erne både inden- og udendørs. I resuméet for 
undersøgelsen skriver Miljøstyrelsen:

På tværs af en række målinger foretaget på de 
tre lokationer, kan styrelsen med en tredje og 
sidste rapport, nu konkludere følgende:
”Den gennemførte undersøgelse (undersøgelse 
offentliggjort august 2019, red.) viser, at det er 
muligt at fastlægge støj fra vindmøller gennem 
direkte målinger ved naboerne, men at der er 
både planlægningsmæssige og tekniske forhold 
der skal overvejes inden en målekampagne 
iværksættes. I nogle tilfælde vil det ikke være 
muligt at gennemføre denne type af målinger på 
grund af høj baggrundsstøj. Generelt forventes 
usikkerheden på resultaterne at være større end 
ved anvendelse af de gældende principper.”

Læs mere om undersøgelsen her.

Uddybende information  
Miljøstyrelsen: Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden. Miljørapport nr. 1852, 2016 
VidenOmVind: Hvorfor beregner man støjen ved en vindmøllenabo i stedet for at måle den (animationsfilm)
Miljøstyrelsen: Støj fra vindmøller

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/04/978-87-93435-66-7.pdf
http://www.videnomvind.dk/vigtig-viden/2019/ny-undersoegelse-beregnet-vindmoellestoej-vs-virkelighedens-vindmoellestoej.aspx
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/04/978-87-93435-66-7.pdf
http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=1049&
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/vindmoeller/stoej-fra-vindmoeller/
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Påvirker vindmøllestøj menneskers helbred?

Det korte svar er: Nej, der er ingen videnskabelig 
dokumentation for, at vindmøllestøj påvirker men-
neskers helbred. Netop det er hovedkonklusionen 
på de seriøse forskningspublikationer, som har 
analyseret en potentiel sammenhæng mellem vind-
møllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger.

I 2014 og 2015 er der publiceret fire videnskabe-
lige undersøgelser, som tilsammen repræsenterer 
den senest opdaterede, troværdige viden om 
problemstillingen. De tre af de fire undersøgelser 
er rent teoretiske studier. De er udgivet af forskere 
fra henholdsvis Massachusetts Institute of Techno-
logy i USA samt de danske forskere, der kommer 
fra henholdsvis Syddansk Universitet og Køben-
havns Universitet.

Ud fra lidt forskellige tilgange gennemgås i disse 
undersøgelser den eksisterende forsknings-
litteratur med henblik på at vurdere, om der er 
videnskabelig dokumentation for en sammen-
hæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelate-
rede følgevirkninger. Alle tre studier konkluderer 
uafhængigt af hinanden, at det ikke er tilfæl-
det, men at der blot er dokumentation for en 
sammenhæng mellem støjniveau og oplevede 
genevirkninger.

Epidemiologisk undersøgelse har samme 
konklusion som teoretiske studier

Den fjerde undersøgelse er en stor epidemi-
ologisk undersøgelse, som er gennemført for 
det canadiske sundhedsministerium, og som 
omfatter 1.238 vindmøllenaboer i atten udvalgte 
vindmølleparker i to canadiske provinser.
I denne undersøgelse har man analyseret
følgende informationer:

• Selvrapporterede oplysninger fra deltagerne 
om egen helbredstilstand, oplevede gene-
virkninger fra vindmøllerne mv.

• Objektive målinger af deltagernes blodtryk, 
hvilepuls, søvnmønster samt graden af korti-
sol i håret (stressindikator).

• Kontrolmålinger af støjniveauet ved del-
tagernes boliger.

Konklusionen på denne undersøgelse er den 
samme som i de teoretiske studier: Der er doku-
mentation for en sammenhæng mellem støjniveau 
og oplevede genevirkninger men ikke for en 
tilsvarende sammenhæng til helbredsrelaterede 
følgevirkninger.

Undersøgelse fra Syddansk Universitet
En undersøgelse fra Syddansk Universitet (2016) 
har kigget nærmere på, om det er korrekt, når 
vindmøllenaboer påstår, at vindmøllestøj påvirker 
deres helbred negativt. I undersøgelsen indgår 
personer fra 454 naboejendomme til vindmøller 
i Danmark. De afgav personlige oplysninger om 
reaktioner på påvirkninger fra nærmiljøet: luft og 
lyd f.eks. fra landbruget, symptomer, etc. Sva-
rene blev indhentet uden, at det blev oplyst, at 
undersøgelsen havde noget med vindmøller at 
gøre - et såkaldt ”blind questionnaire”.

Forskerne kunne konstatere, at der var ”ikke et 
signifikant forhold mellem beboelsesnærhed til 
vindmøller og symptomer”. Forklaringen på de 
påståede vindmøllesymptomer viste sig med 
andre ord at være langt mere nuancerede, og 
kan skyldes andre faktorer i lokalområdet end 
påvirkningen fra vindmøller. Det hedder i un-
dersøgelsen, at vindmøllesymptomer, der er 
rapporteret i andre undersøgelser, kan skyldes 
forudindtagethed mod vindmøller.

De nærmere detaljer om undersøgelsen kan 
læses her. Undersøgelsen er også tilgængelig 
på VidenOmVinds hjemmeside.

Dansk registerundersøgelse

Konklusionerne i de videnskabelige undersø-
gelser stemmer overens med de danske erfa-
ringer med vindmøller gennem fire årtier. Fra 
1970’erne og fremefter er der opstillet i tusindvis 
af vindmøller i Danmark. Der foreligger ingen 
dokumenterede eksempler på, at mennesker er 
blevet syge af at bo tæt på dem.

Uanset dette har Kræftens Bekæmpelse, på den 
danske regerings initiativ, gennemført en omfat-
tende registerundersøgelse, der belyser en po-
tentiel sammenhæng mellem støj fra vindmøller 
og hjerte- karlidelser, depression, højt blodtryk, 
søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt.

Undersøgelsen, der blev afsluttet i 2019, har ikke 
ændret på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at 
der ikke er fundet belæg for en sammenhæng 
mellem vindmøllestøj og negative helbredseffek-
ter. Læs uddybende om registerundersøgelsen 
på de følgende sider. 

Uddybende information  
VidenOmVind: Information om helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse 
Undersøgelse fra Syddansk Universitet: ”Wind turbines and idiopathic symptoms”

http://www.videnomvind.dk/media/20689/Wind_Turbines_and_Health__A_Critical_Review_of_the9.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/20689/Wind_Turbines_and_Health__A_Critical_Review_of_the9.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/19780/Wind-Turbine-Noise-and-Health-Study_-Summary-of-Results-Environmental-and-Workplace-Health-Health-Canada.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/19780/Wind-Turbine-Noise-and-Health-Study_-Summary-of-Results-Environmental-and-Workplace-Health-Health-Canada.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892036216300174
http://www.videnomvind.dk/publikationer/helbredsundersoegelsen-fra-kraeftens-bekaempelse.aspx
http://www.videnomvind.dk/publikationer/helbredsundersoegelsen-fra-kraeftens-bekaempelse.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892036216300174
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Hvilke konklusioner kan man drage af
registerundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse?
Den store helbredsundersøgelse om vind-
møllestøj fra Kræftens Bekæmpelse er afsluttet. 
Alle danskere mellem 25 - 84 år, der i mindst 
et år har boet indenfor 6 km. af en vindmølle i 
perioden 1982-2013 indgår i undersøgelsen. I 
alt 553.000 boliger. Fokus for undersøgelsen 
var, om støj fra vindmøller har en sammenhæng 
til hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, 
søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt.

Sundhedsstyrelsen pressemeddelelse ifm. 
offentliggørelsen af samtlige seks videnskabe-
lige artikler:

Der findes ikke afgørende bevis for en sammen-
hæng mellem kortids- og langtidsudsættelse for 
vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet 
og slagtilfælde.  Undersøgelsens resultater 
støtter ikke en sammenhæng mellem langtid-
sudsættelse for vindmøllestøj og nyopstået dia-
betes eller mellem udsættelse for vindmøllestøj 
under graviditeten og negative fødselsudfald. 
For førstegangsindløsning af recepter på 
sovemedicin og antidepressiva findes en sam-
menhæng med høje niveauer af vindmøllestøj 
blandt ældre over 65 år og svage indikationer 
på tilsvarende fund for førstegangsindløsning 
af recepter på medicin til behandling af forhøjet 
blodtryk.

For delundersøgelserne ses der generelt få 
sygdomstilfælde/graviditeter i grupperne med 
de højeste støjniveauer, hvorfor forskerne efter-
spørger, at resultaterne reproduceres af andre 
forskergrupper.

1. artikel - hjerte-karlidelser (korttids påvirkning)

Artiklen sammenholder registerdata for fore-
komst af slagtilfælde og blodprop i hjertet med 
udsættelse for beregnet udendørs og indendørs 
støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage 
inden blodproppen/slagtilfældet opstod.

Sundhedsstyrelsens konklusion:

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at 
undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis 

Uddybende information  
1. artikel: Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events
2. artikel: Long-term exposure to wind turbine noise at night and risk for diabetes
3. artikel: Long-term exposure to wind turbine noise and redemption of antihypertensive medication

for en sammenhæng mellem udsættelse for 
vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet 
eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, 
at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj 
muligvis kan være en udløsende faktor for 
hjerte-kar-sygdom, mens der stort set ikke 
synes at være en påvirkning fra natlig udendørs 
vindmøllestøj. Forskerne understreger, at re-
sultaterne er baseret på ganske få tilfælde og 
derfor kan skyldes tilfældigheder. Forskerne 
konkluderer, at der er behov for yderligere un-
dersøgelser, før der kan drages en konklu-
sion om en eventuel sammenhæng mellem akut 
udsættelse for vindmøllestøj og henholdsvis 
blodprop i hjertet og slagtilfælde.

2. artikel - diabetes

Artiklen sammenholder langtidsudsættelse i 
boligen for beregnet udendørs og indendørs støj 
fra vindmøller om natten og risiko for nyopstået 
diabetes i perioden 1996-2012.

Sundhedsstyrelsens konklusion:

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at 
undersøgelsens resultater ikke støtter en sam-
menhæng mellem langtids natlig udsættelse for 
vindmøllestøj og en højere risiko for at få diabe-
tes.

3. artikel - forhøjet blodtryk

Artiklen omhandler vindmøllestøj og indløsning 
af recepter på medicin til behandling af forhøjet 
blodtryk.

Sundhedsstyrelsens konklusion:

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at 
delundersøgelsen samlet set ikke finder en sam-
menhæng mellem langtidsudsættelse for natlig 
udendørs eller indendørs vindmøllestøj og ind-
løsning af recepter på blodtryksmedicin, hvilket 
er i overensstemmelse med den sparsomme 
litteratur på området. Der fandtes imidlertid 
svage indikationer på en sammenhæng blandt 
deltagere over 65 år, hvorfor der er behov for 
yderligere undersøgelser.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412017317889
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412017317889
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118301713
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018303726
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118301713
http://www.videnomvind.dk/vigtig-viden/2018/helbredsundersoegelsen-vindmoellestoej-og-diabetes-anden-artikel-er-offentliggjort.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018303726
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Hvilke konklusioner kan man drage af
registerundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse? (fortsat)

Uddybende information  
4. artikel: Pregnancy exposure to wind turbine noise and adverse birth outcomes
5. artikel: Long-Term Exposure to Wind Turbine Noise and Risk for Myocardial Infarction and Stroke
6. artikel: Wind Turbine Noise on Redemption of Sleep Medication and Antidepressants

4. artikel - lav fødselsvægt

Artiklen sammenholder udsættelse i gravidi-
teten for beregnet udendørs og indendørs støj 
fra vindmøller om natten og risiko for negative 
fødselsudfald i form af for tidlig fødsel, børn 
født mindre end normalt for gestationsalderen 
(fostrets aktuelle alder regnet fra sidste menstru-
ation eller bestemt ved ultralydscanning) og lav 
fødselsvægt hos børn født til tiden. 

Sundhedsstyrelsens konklusion:

Undersøgelsen viste ingen sammenhæng 
mellem den gennemsnitlige udsættelse for 
vindmøllestøj under graviditeten og de tre un-
dersøgte fødselsudfald. Selv om undersøgelsen 
omfattede alle graviditeter i Danmark siden 
1983, så var der imidlertid kun meget få kvinder, 
der var eksponeret for vindmøllestøj over 42 dB 
eller over 15 dB indendørs lavfrekvent støj.
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at 
delundersøgelsen ikke støtter en sammenhæng 
mellem udsættelse for vindmøllestøj under gra-
viditeten og negative fødselsudfald. Imidlertid 
bør resultaterne tolkes med forsigtighed, da der 
kun var meget få gravide, der var eksponeret 
for høje niveauer af vindmøllestøj. Det er derfor 
nødvendigt, at resultaterne reproduceres i an-
dre populationer, før der kan drages en endelig 
konklusion.

5. artikel - hjerte-karlidelser (langtidspåvirkning)

Undersøgelsen sammenholder langtidsudsæt-
telse i boligen for beregnet udendørs og in-
dendørs natlig støj fra vindmøller og risiko for 
nyopstået blodprop i hjertet og nyopstået slagtil-
fælde i perioden 1982-2013. 

Sundhedsstyrelsens konklusion:

For langtidsudsættelse for udendørs natlig 
vindmøllestøj over 24 dB(A) og indendørs lav-
frekvent støj over 5 dB(A) viste analyserne en 
positiv sammenhæng med en let øget risiko for 
blodprop i hjertet sammenlignet med en udsæt-
telse på henholdsvis under 24 dB(A) og under 5 

dB(A).  I grupperne med den højeste udsættelse, 
henholdsvis på over 42 dB(a) og 15 dB(A) var der 
få tilfælde af blodprop i hjertet, der havde været 
udsat for vindmøllestøj, henholdsvis 47 og 12 
tilfælde.

For slagtilfælde viste analyserne tilsvaren-
de resultater for henholdsvis udsættelse for 
indendørs lavfrekvent støj og udendørs vind-
mølletøj på under 42 dB(A), men en negativ 
sammenhæng mellem udsættelse for udendørs 
vindmøllestøj på over 42 dB(A) og risiko for 
slagtilfælde, dvs. en beskyttende sammenhæng 
med vindmøllestøj. Forfatterne anfører, at de 
ikke har kendskab til en plausibel biologisk 
forklaring herpå. I gruppen var der 23 tilfælde af 
slagtilfælde, der havde været udsat for vind-
møllestøj.
 
For gruppen, der var udsat for over 42 dB(A) 
udendørs vindmøllestøj konkluderer forfatterne, 
at det lave antal tilfælde af blodprop i hjertet og 
slagtilfælde og de forskellige resultater for blod-
prop og slagtilfælde gør, at der ikke kan drages 
en fast konklusion for denne gruppe. Fremtidige 
undersøgelser bør, om muligt, omfatte et større 
antal højt udsatte tilfælde. For undersøgelsen 
som helhed konkluderer forfatterne, at de ikke 
fandt overbevisende bevis for en sammenhæng 
mellem vindmøllestøj og blodprop i hjertet eller 
slagtilfælde.

6. artikel - depression og antidepressiva

Artiklen sammenholder langtidsudsættelse i boli-
gen for beregnet natlig udendørs og indendørs 
vindmøllestøj med indløsning af recepter på 
sovemedicin og medicin til behandling af de-
pression som proxymål for henholdsvis søvn-
forstyrrelser og depressive tilstande i perioden 
1996-2013.

Sundhedsstyrelsens konklusion:

For gruppen af deltagere, der gennem 5 år var 
udsat for en gennemsnitlig natlig vindmøllestøj 
på over 42 dB(A) var der indikationer på en 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304985?via%3Dihub
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp3340
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp3909
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304985?via%3Dihub
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp3340
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp3909
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Hvilke konklusioner kan man drage af
registerundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse? (fortsat)

Uddybende information  
Sundhedsministerens orientering: Orientering om færdiggørelse af undersøgelse omvindmøllestøj og helbredseffekter

Her kan du læse Sundhedsministerens orien-
tering om den færdige helbredsundersøgelse 
til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

sammenhæng med øget risiko for indløsning 
af recepter på sovemedicin og antidepressiva 
sammenholdt med gruppen, der var udsat for 
vindmøllestøj under 24 dB(A). For udsættelse for 
indendørs lavfrekvent fandtes ingen sammen-
hæng med øget risiko.

I analyserne af de forskellige aldersgrupper 
viste resultaterne for deltagerne over 65 år 
en sammenhæng mellem høje niveauer af 
udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for 
indløsning af recepter på sovemedicin og anti-
depressiva. For deltagere under 65 år var der 
ingen sammenhæng.

Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustriens pressemeddelelse i forbindelse med 
afslutningen af helbredsundersøgelsen kan læses her.

Forfatterne konkluderer, at de fandt indikationer 
på en sammenhæng mellem høje niveauer af 
udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko 
for førstegangsindløsning af recepter på sove-
medicin og antidepressiva. Sammenhængen 
var stærkest blandt de ældre. Der fandtes 
ingen konsistente sammenhænge for indendørs 
natlig lavfrekvent vindmøllestøj. Da det er den 
første undersøgelse af sin art, og der i mange af 
grupperne kun er få deltagere, er det ønskeligt, 
at resultaterne reproduceres i undersøgelser fra 
andre forskergrupper.

http://www.videnomvind.dk/media/95922/Ministeren_offentliggoerelse-af-de-sidste-artikler.pdf
http://www.videnomvind.dk/3710.aspx
http://www.videnomvind.dk/media/95922/Ministeren_offentliggoerelse-af-de-sidste-artikler.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/95132/VMI-Pressemeddelelse_Helbredsanalysen-er-afsluttet.pdf
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Hvor meget syner en stor vindmølle
- og hvordan påvirker den landskabet?
Loven stiller krav om, at vindmøller skal stå mini-
mum fire gange møllens totalhøjde fra nærmeste 
nabohus. Det betyder for det første, at vindmøl-
len for de nærmeste naboer godt kan opleves 
som værende tæt på, men på den anden side 
ikke så tæt, at den populært sagt står “i bagha-
ven”. For det andet, at der ikke er forskel på, 
hvor meget store eller mindre vindmøller fylder 
set fra nabohusets horisont.

Tænker man sig vindmøller med totalhøjder 
på henholdsvis 75 og 150 meter, placeret i 
minimumsafstanden fra nabohuset, vil naboen 
opleve disse vindmøller som lige høje. Bedømt 
på større afstand, for eksempel når man kører 
forbi vindmøller i en bil, er det vanskeligt at vur-
dere, hvor vidt en vindmølle har en totalhøjde på 
for eksempel 100 eller 140 m ( jf. nedenstående 
billedillustration).

Færre vindmøller giver mindre ”tryk”
på landskabet

Vindmøllernes procentvise andel af den sam-
lede energiforsyning stiger i de kommende år. 
Men det sker uden at forøge antallet af vind-
møller i det åbne land. Tværtimod vil der ske 
en ret omfattende reduktion, fordi de nye vind-
møller har en langt større produktionskapacitet 
end dem, der nedtages i takt med, at de nye 
stilles op. I Energiaftalen fra 2018, der er indgået 
mellem samtlige partier i Folketinget, er det 
aftalt, at der i 2030 maksimalt må være 1850 
vindmøller på land.

Vingerne på de nye, store vindmøller er større 
og drejer langsommere rundt, og derfor vil det 
visuelle indtryk blive mere roligt. Både derfor, og 
fordi antallet af vindmøller falder, vil “trykket” fra 
vindmøllerne på det åbne land fremover blive 
mindre end i dag.

Placeringen fastlægges i planlægningsprocessen

Den konkrete placering af vindmøllerne fastlæg-
ges i den meget grundige planproces, der går 
forud for, at kommunen giver byggetilladelse til 
vindmølleopstilleren. Afgørelsen om vindmøl-
lernes placering træffes af kommunen, blandt 
andet på grundlag af visualiseringer og ud fra 
en samlet afvejning af de forskellige hensyn, 
som kommunalbestyrelsen skal inddrage i sit 
planlægningsarbejde. For eksempel hensyn til 
naboejendomme, landskab og kulturhistoriske 
værdier.

Uddybende information
VidenOmVind: Vindmøller i landskabet (video)

https://goo.gl/mbJHND
https://goo.gl/mbJHND
https://goo.gl/mbJHND
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Hvordan opstår skyggekast fra vindmøller
- og hvor stort er problemet?
Forudsat at solen skinner, vil vindmøller ligesom 
andre konstruktioner kaste skygge på deres 
omgivelser. Ved vindmøller opstår skyggekast, 
når vingerne ved rotation passerer ind foran 
solen og kaster skygge et kortvarigt øjeblik, der 
opfattes som et blink.

Problemet med skyggekast fra en vindmølle 
afhænger af fire faktorer:

• I hvilket verdenshjørne står møllen - set fra 
naboen?

• Hvor stor afstand er der fra møllen til 
naboen?

• Hvor store er møllevingerne?

• Til en vis grad: Hvad er møllens navhøjde?

Nabohuse placeret syd, sydøst eller sydvest for 
møllen vil ikke opleve gener, fordi solen aldrig 
når om bag vindmøllen, så den kan kaste skyg-
ge. Området nord for møllen, fra cirka 750 m og 
udefter, vil heller ikke blive berørt. Huse placeret 
øst og vest for vindmøllen vil være mest udsat 
for skyggekast, fordi solen står lavest på himlen i 
begge disse verdenshjørner.

10 timer om året er maksimum

Som nabo kan man risikere skyggekast i to 
årlige perioder på 4 til 6 uger - oftest omkring 
solhverv. Kommunerne følger i deres admini-
strative praksis en vejledning fra Miljøministeriet, 
der anbefaler, at naboejendomme på årsbasis 
maksimalt må udsættes for en skyggetid på 10 
timer. Vindmøllens drift programmeres, så den 
overholder dette krav.

Skyggetiden beregnes på hver enkelt naboejen-
dom ud fra det beregnede antal solskinstimer i 
området, vinklen og afstanden mellem møllerne 
og ejendommen.

Uddybende information  
Erhvervsstyrelsen: Skyggekast fra vindmøller
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller: Vindmøllebekendtgørelsen af 07/02/2019  

Vindmøllen i dette eksempel har en rotordiameter 
på 126 m og en navhøjde på 87 m, dvs. en total-
højde på 150 m.

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/videnblad_skyggekast_fra_vindmoeller.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206666
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Hvordan anvendes visualiseringer i planlægningsprocessen?

Visualiseringer udføres på baggrund af fotogra-
fier, der optages i klart vejr med god sigtbarhed. 
Der anvendes et digitalt 24 x 36 mm kamera 
med normaloptik, hvilket vil sige 50 mm brænd-
vidde, da dette svarer bedst til menneskets 
synsoplevelse. Det sted, billedet tages, måles 
med GPS-koordinater for at fastlægge punktets 
nøjagtige placering i landskabet, så der efter-
følgende kan udarbejdes en præcis visualisering.

Valg af fotopunkter

Overordnet udvælges fotopunkter til visualise-
ringerne, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne 
vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor 
mange mennesker normalt har deres daglige 
færden. Fotopunkterne er ligeledes valgt med 
henblik på at vise, hvordan de planlagte vind-
møller visuelt vil påvirke markante og væsentlige 
landskabselementer som eksempelvis kirker 
og særlige naturområder. Derudover vælges 
fotopunkter, hvorfra visualiseringen kan vise det 
samlede udtryk fra eventuelle eksisterende og 
planlagte vindmøller.

Vindmøllerne vil ofte være gengivet overdrevent 
tydelige på visualiseringerne sammenlignet med 
et normalt foto. Det gøres for bedre at kunne 
vurdere vindmøllernes indvirkning på landskabet 
i de situationer, hvor man har en usædvanlig 
god sigtbarhed. Hvis eksisterende vindmøller er 
svære at se på grund af vejrforhold eller afstand, 
optegnes de for at få større kontrast eller for 
at gengive en rotorstilling, der illustrerer ‘mest 
markante tilfælde’ for både evt. eksisterende og 
de nye vindmøller.

Animation

For at belyse den visuelle påvirkning fra vind-
møllerne er det også muligt at udføre anima-
tioner på baggrund af visualiseringerne. Her ind-
stilles kameraet som beskrevet ovenfor. Derefter 
renderes en række billeder, hvor vindmøllens 
rotor er i bevægelse. Med 25 billeder i sekundet 
vil en kort animation kunne vise hvorledes en 
eller flere mølletyper opleves under forskellige 
omdrejningshastigheder.

Teknikken bag visualiseringer

Visualiseringer udføres i programmet WindPRO 3.1, hvor hver enkelt visualisering udføres og 
kontrolleres ud fra kontrolpunkter, kendte elementer i landskabet, digitale terrænkoter samt 
højtopløste ortofoto (luftfoto).

Digitale 3d modeller af vindmøllerne indsættes med præcise placeringer i forhold til en højt 
opløst digital terrænmodel. Fotostandpunkter indsættes ligeledes i den digitale terrænmodel 
med nøjagtige GPS-koordinater og panorering fra fotooptagelsen. Kalibrering af 3d-kamera 
(panorering og tiltning) sikres ved brug af opmålte og kortaflæste kontrolpunkter i landskabet.

Hvert fotostandpunkt renderes med skygger og tekstur og efterbehandles i Adobe Photoshop, 
hvor belysning og farver justeres for at opnå et realistisk resultat.

Uddybende information  
Skov- og Naturstyrelsen: Store vindmøller i det åbne land
PlanEnergi: Visualiseringer vedrørende forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2007/jan/store-vindmoeller-i-det-aabne-land/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12162598/bilag_1_velling_m_rsk_visualiseringer_landskab72dpi.pdf
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Som det fremgår af billedserien: 
Vindmøllernes synlighed i kultur-
landskabet skifter med lyset.
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Kan nabohuse til store vindmøller sælges?

Diskussionen om nabohuses salgbarhed sker 
i et ejendomsmarked, der i de seneste år har 
forandret sig mærkbart. Sammenlignet med tid-
ligere er det nu betydeligt vanskeligere at sælge 
huse i landdistrikterne, hvor de fleste af vind-
møllerne står. Den generelle forklaring på denne 
udvikling er faldende efterspørgsel på grund 
af en stor afvandring fra land til by. Men spiller 
vindmøller en særlig negativ eller positiv rolle for 
omsætteligheden af nabohusene?

VidenOmVind har i 2015 gennemført en analyse 
af nabohuses salgbarhed i tre områder med 
store vindmøller. Disse analyser er baseret på 
afsluttede ejendomshandler i fri handel to år før 
opstilling af de store vindmøller og to år efter. 
Analysen omfatter hushandler indenfor en radius 
af to km fra vindmøllerne og er foretaget på 
grundlag af data, der er offentligt tilgængelige 
på boliga.dk

Vindmøller har ikke særskilt betydning
for salgbarhed

I analysen sammenholdes første udbudspris 
med realiseret salgspris for nabohuse og huse i 
et sammenligneligt referenceområde uden vind-
møller, der er valgt efter rådgivning fra lokal-
kendte ejendomsmæglere.

Resultatet af analysen er:

• at der i vindmølleområderne ikke er nævne-
værdig forskel på hverken liggetid eller ud-
vikling i salgsprisen før og efter opstilling af 
vindmøllerne, og

• at prisudviklingen i vindmølleområderne 
ikke afviger negativt fra de udvalgte referen-
ceområder.

En anden indikator for, at vindmøller ikke har 
særskilt negativ betydning for salgbarheden af 
nabohusene, er antallet af hushandler i de første 
to år efter at vindmøllerne er opstillet. Her er der 
i de tre områder i alt gennemført 140 hushandler 
– svarende til at ligeså mange husstande frivilligt 
har tilvalgt naboskabet til de store vindmøller.

En tredje indikation af vindmøllernes betydning 
er naboernes opfattelse af potentielle gene-
virkninger fra dem. VidenOmVind har i sammen-
hæng med analysen af nabohusenes salgbar-
hed bedt Jysk Analyse om at gennemføre en 
meningsmåling blandt de allernærmeste naboer, 
der bor indenfor 1.000 m fra vindmøllerne i de 
tre områder. 88 pct. af respondenterne i denne 
meningsmåling svarer, at de ikke oplever gener.

Kilde: Jysk analyse

Uddybende information  
VidenOmVind: Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store vindmøller
Jysk Analyse: Meningsmåling for naboer indenfor 1.000 m

http://www.videnomvind.dk/media/286362/analyse-over-prisudvikling-og-liggetid-vedroerende-salg-af-naboejendomme-til-store-vindmoeller.pdf
https://goo.gl/Z3ixaY
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Taber nabohuse til vindmøller i ejendomsværdi?

Spørgsmålet om tab af ejendomsværdi på grund 
af naboskab til vindmøller er velbelyst gennem 
en meget omfattende analyse udarbejdet for
Energistyrelsen i 2016. Analysen er gennemført 
af forskere på Københavns Universitet i sam-
arbejde med Cowi efter den såkaldte huspris-
metode. Denne metode udnytter, at prisen på et 
hus afspejler en lang række karakteristika ved 
huset, hvoraf nogle er strukturelle og knytter 
sig til ejendomsprisen. Ved at opstille en model, 
hvor de enkelte karakteristika indgår, kan man 
isolere en enkelt parameter og få værdien af 
denne.

Analysen efter husprismetoden er den største 
af sin art i hele verden og belyser sammen-
hængen mellem vindmøller og huspriser for 
næsten 70.000 helårshuse, mere end 18.000 
sommerhuse og over 3.500 vindmøller for peri-
oden 2008-2015. Resultatet af analysen viser, 
at ejendomspriserne for helårshuse påvirkes 
op til 10 %, afhængig af nærheden til nærmeste 
landvindmølle og det samlede antal af vind-
møller i den pågældende vindmøllepark. For 
sommerhuse gælder, at vindmøller i nabolaget 
påvirker priserne i mindre grad, end tilfældet er 
for helårshuse.

I analysen indgår også et enkelt casestudie 
vedrørende effekten af havvindmøller opstillet 
3,5-9,5 km fra kysten. Her finder analysen ingen 
signifikant effekt på ejendomsværdien af udsigt 
til havvindmøller. Det gælder både udsyn fra 
nærliggende strande og ejendommen selv.

Taksationskommissioner bedømmer potentielt 
værditab 

Sager om værditabserstatning afgøres af den 
statslige, uvildige Taksationsmyndighed. Siden 
indførelsen af værditabsordningen i 2009 og 
frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der 
er givet tilsagn om værditab i 834 sager.

Ifølge en udregning foretaget af Wind Den-
mark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. 
kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling 
ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra 
afgørelserne i taksationskommissionerne, gives 
der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling 
af værditab.

Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt 
værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan 
opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller.

Den gennemsnitlige værditabserstatning i af-
gørelser fra Taksationsmyndigheden er på ca. 8 
pct. af ejen-domsværdien, og den gennemsnit-
lige afstand til vindmøllen for de husstande, der 
har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 
900 m.

Wind Denmark’s gennemgang af værditabssag-
erne viser en tendens til at en større del af de 
afviste sager, har længere afstand til nærmeste 
vindmølle, især sager hvor nærmeste vindmølle 
er placeret mere end 1,5 km væk.

Siden sommeren 2018 har værditabsordningen 
også medtaget solceller, der deltager i det te-
knologineu-trale udbud.

Uddybende information  
Energistyrelsen: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme, marts 2016 
Taksationsmyndigheden: Om taksationsmyndighedens afgørelser og online anmeldelse.

http://www.videnomvind.dk/media/49678/analyse_af_vindmoellers_paavirkning_af_priser_paa_beboelsesejendomme_2016_04_05.pdf
http://www.videnomvind.dk/media/49678/analyse_af_vindmoellers_paavirkning_af_priser_paa_beboelsesejendomme_2016_04_05.pdf
https://taksationsmyndigheden.dk/sider/forside.aspx
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Hvordan kompenserer VE-ordningerne
vindmøllenaboerne?
Samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Bor-
gerlige, har i november 2019 vedtaget nye regler 
for VE-ordningerne, der i forskellig grad tilgode-
ser naboer til anlæg med vedvarende energi.

Lovgivningen, med tilhørende bekendtgørelse, 
forventes vedtaget i Folketinget i første halvår af 
2020 og gælder for projekter, der udbydes fra 
og med 2020. De nye regler indebærer følgen-
de for naboer til vindmølleprojekter på land samt 
havvindmøller, der opstilles efter den såkaldte 
”åben-dør” ordning:

Skattefri bonus

Køberetsordningen, der hidtil har givet ret til at 
købe andele i vindmøller til kostpris, afløses af 
en skattefri bonus, der tilfalder alle husstande 
indenfor 4-8 gange vindmøllens totalhøjde. 
Størrelsen af den skattefrie bonus afhænger af 
vindmøllens produktion, strømprisen og antallet 
af boliger indenfor det afgrænsede område, som 
giver ret til bonus. Bonus kan have en værdi af 
op til ca. 5.000 kr. og er fritaget for modregning 
i offentlige ydelser. Den udbetales hvert år i hele 
vindmøllens levetid.

Værditabsordningen ændres

Værditabsordningen giver vindmøllenaboer 
i ejerboliger ret til erstatning for vindmøllens 
potentielt negative påvirkning af ejendomsvær-
dien. Tidspunktet for vurderingen af værditabet 
flyttes efter de nye regler til efter vindmøllerne 
er opstillet og har produceret den første kWh. 
Ændringen skal sikre, at det eventuelle vær-
ditab, der vurderes af taksationsmyndigheden, 
har en direkte sammenhæng med den faktiske 
ændring i landskabet, som opstilling af vindmøl-
len har på en beboelsesejendom.

Salgsoption for naboejendomme

Som noget nyt oprettes en salgsoptionsord-
ning, som skal gælde for beboelsesejendomme 
indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde fra 
vindmølleanlæg, som vinder ret til pristillæg i 
teknologineutrale udbud.

Efter den nye optionsordning skal vindmølleop-
stiller tilbyde ejere af ovennævnte beboelsese-
jendomme en option på at sælge ejendommen. 
Salgsoptionen gælder et år fra det tidspunkt, 
hvor vindmøllen er opstillet og har produceret 
den første kWh, så beboerne har haft lejlighed til 
at afprøve naboskabet med vindmøllen. Ord-
ningen gælder for alle ejendomme indenfor 6 
gange vindmøllens totalhøjde, som har opnået 
værditab via værditabsordningen på over 1 pro-
cent af beboelsesejendommens værdi.

Ikrafttrædelse  

De nye ordninger gælder for alle vindmøller på 
land samt åben-dør havvindmøller. Generelt er 
det aftalt, at så mange som muligt af de nye og 
planlagte projekter falder under de nye ord-
ninger efter lovens ikrafttræden. Dog er det 
aftalt, at:

• Projekter, der har vundet eller vinder i de tek-
nologineutrale udbud i henholdsvis 2018 og 
2019, omfattes af de eksisterende ordninger.

• Støttefrie projekter omfattes af nye ord-
ninger, såfremt de ikke har opnået byggetil-
ladelse inden ikrafttrædelse af loven.

• Kystnære vindmøller, der har fået en for-
undersøgelsestilladelse, omfattes af eksister-
ende ordninger, idet naboerne til de allerede 
kendte kystnære vindmølleprojekter er stillet 
i udsigt at være omfattet af køberetsordnin-
gen. Kystnære vindmølleprojekter, der ikke 
har fået en forundersøgelsestilladelse ved 
lovens ikrafttrædelse, omfattes af de nye 
ordninger.
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Uddybende information  
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til 
vedvarende energi

Grøn pulje skal øge kommunernes incitament til at opstille vindmøller

Som led i de nye regler for VE-ordningerne er det aftalt, at der oprettes en grøn pulje, 
hvortil opstillere af VE-anlæg skal indbetale et beløb. Puljen oprettes og administreres af 
kommunerne, og det er hensigten, at grøn pulje skal medvirke til at øge de kommunale 
incitamenter til at fremme VE-udbygningen. Kommunerne vil således modtage økono-
miske midler fra projektopstillerne, der kan anvendes til gavn for lokalområderne nær 
nyetablerede VE-anlæg. 

Ordningen indebærer, at projektopstiller indbetaler et engangsbeløb svarende til 88.000 
kr. pr. MW landvind-ækvivalenter til kommunen, hvori VE-anlægget opstilles eller til den 
eller de kommuner, der har indsigelsesret vedrørende projekter med havvindmøller efter 
”åben-dør” ordningen. 

I kommunens administration af midlerne i grøn pulje er det hensigten, at disse fortrins-
vist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt til 
grønne tiltag i kommunen.  

Eksempel landvind: 

Hvis kommunen godkender et projekt på 30 MW landvind, modtager kommunen 2,6 mio. 
kr. 

Eksempel kystnær havvind: 

Et vindmølleprojekt på 200 MW udløser 23 mio. kr., der deles mellem de involverede 
kommuner. Hvis blot en enkelt kommune har indsigelsesret, tilfalder hele beløbet den 
pågældende kommune.

https://kefm.dk/media/12929/politisk-aftaletekst-ve-ordninger.pdf
https://kefm.dk/media/12929/politisk-aftaletekst-ve-ordninger.pdf


50

VidenOmVind

Hvordan påvirker vindmøller dyre- og fugleliv?

Som for andre industrianlæg kan det ikke und-
gås, at vindmøller påvirker faunaen i nærmiljøet. 
Men det sker kun i meget begrænset omfang og 
primært i forbindelse med opførelsen af vind-
møllerne. Når møllerne først står der, vænner dyr 
og fugle sig hurtigt til dem.

Men allerede inden vindmøllen opstilles, gøres 
der meget for at tage hensyn til den lokale 
fauna. Det sker, når kommunerne udarbejder 
VVM-redegørelser i forbindelse med planlæg-
ningsarbejdet, der bl.a. beskriver potentielle 
konsekvenser for dyre- og fugleliv. Ud fra denne 
viden tages der hensyn hertil, inden der udste-
des byggetilladelse til vindmøllen. Den generelle 
erfaring er derfor, at vindmøller på land kun har 
ringe eller slet ingen negative konsekvenser for 
dyre- og fugleliv i nærområdet.

Dansk undersøgelse

En undersøgelse fra Aarhus Universitet, 2017 
fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vind-
møller i Østerild ikke har påvirket trækfugle 
negativt. 
Helt undgå, at enkelte fugle kolliderer med vind-
møller kan man dog ikke. Ifølge undersøgelsen 
undviger trækfugle, der flyver over Østerild, 
bevidst møllernes vinger. Flagermusene deri-
mod opsøger aktivt møllerne for at jage insekter 
omkring dem. 

Uddybende information  
Aarhus Universitet: Second Year Post-Construction Monitoring of Bats and Birds at Wind Turbine Test Centre Østerild
Aarhus Universitet: Østerildvindmøller har ikke generet fugle

Systematiske eftersøgninger under testmøllerne 
viser dog, at der ikke er fundet døde flagermus, 
men tilfældige fund af to dyr understreger, at 
negative effekter ikke helt kan afvises.
I undersøgelsen konstateres det, at: ”Hensynet 
til fugle og flagermus kan sandsynligvis forenes 
med et stort teknisk anlæg som det nationale 
testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye 
undersøgelse har ikke vist, at vindmøllerne i 
Østerild Klitplantage påvirker fugle i området 
negativt og bekræfter tidligere års undersøgels-
er”.

I forhold til de mere sjældne arter står der i un-
dersøgelsen:
“For de tre fokusarter trane, havørn og natravn, 
som er fåtallige eller sjældne ynglefugle i områ-
det, vil blot en enkelt kollision medføre en nega-
tiv påvirkning af de lokale og regionale ynglebe-
stande. Vi anser dog denne potentielt negative 
påvirkning til at være af midlertidig karakter.”

https://dce2.au.dk/pub/SR232.pdf
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-undersoegelse-oesterildvindmoeller-har-ikke-generet-fugle/
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Hvorfor opstilles alle store vindmøller ikke ved
motorvejene?
Omgivelserne ved motorvejene påvirkes i for-
vejen af trafikstøj, der langt overgår støjen fra 
vindmøllerne, og motorvejene udgør i sig selv et 
teknisk anlæg, der på linje med vindmøller er et 
synligt indgreb i naturen og øver indflydelse på 
oplevelsen af det åbne land.

Ud fra denne erkendelse forekommer det for 
nogle oplagt at placere vindmøller i tilknytning 
til motorveje. For år tilbage blev lovgivningen 
derfor ændret, så afstandskravet til statslige veje 
og jernbaner blev lempet til 1 x vindmøllens total-
højde i stedet for de gældende 4 x totalhøjden, 
som skal overholdes ved alle andre placeringer 
af vindmøller på land.

Andre hensyn spiller ind

Det fjernede en barriere, men den viste sig at 
være mere teoretisk end praktisk, fordi en ræk-
ke andre krav og hensyn skal tages i betragt-
ning, når man ønsker at opstille vindmøller langs 
motorveje, nemlig:

• Afstands- og støjkrav til nabobebyggelser 
skal overholdes som ved andre placeringer 
af vindmøller.

• Vindforholdene skal være velegnede.

• Natur- og landskabshensyn må ikke negli-
geres, og hvis det nøjagtige forløb af en 
motorvej er valgt ud fra sådanne hensyn, kan 
det i praksis blokere for opstilling af vind-
møller.

På den baggrund er mulighederne for at opstille 
vindmøller i nærheden af motorveje temmelig 
begrænsede. Et konkret indtryk heraf fås på 
Erhvervsstyrelsens ”vindmøllekort”, der belyser 
en række temaer og angiver, hvor der er ”huller” 
til placering af vindmøller.

Find kortet her.

https://goo.gl/f5fcuU
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Hvilke forskelle er der mellem
landvindmøller og havvindmøller?
For både landvindmøller og havvindmøller 
gælder, at der konstant sker en hurtig udvik-
ling af nye og mere effektive vindmøller. Et 
fællestræk er, at vindmøllerne bliver større og 
producerer mere energi. I modsætning til tidli-
gere er det endvidere karakteristisk, at møllerne 
er blevet mere skræddersyede til de fremher-
skende vejrforhold i de respektive vindmølle-
områder. For eksempel er der forskel på, hvilken 
mølletype man anvender i et lavvinds- eller høj-
vindsområde  –  afhængig af geografisk place-
ring og lokal topografi.

Ovenstående betyder, at valget af mølletype 
– uanset om man taler landvindmøller eller 
havvindmøller – altid  bør tage udgangspunkt i 
den for den pågældende placering opnåelige 
elproduktion. Desuden skal man som mølle-
opstiller naturligvis følge de regelsæt, der 
gælder for henholdsvis land- og havmøller. Et 
vigtigt fælleselement heri er, at der for både 
land- og havvindmøller udarbejdes VVM-rede-
gørelser med præcisering af hvilke særlige hen-
syn, der skal tages til miljøet.

Særlige karakteristika for havvindmøller 

Generelt gælder, at havvindmøller er større 
end vindmøller på land. Først og fremmest har 
møllerne en større effekt og dermed en større 
rotor og et højere tårn. I dag har en typisk 
havvindmølle ofte en totalhøjde på ca. 200 m 
og en effekt på mindst 6 MW. Grundet de mere 
ekstreme vindforhold på havet, saltvandet og 
luftfugtigheden er vindmølletårnet til havvind-
møllerne af en kraftigere stålkonstruktion, og 
møllerne har fået en særlig vejrbestandig over-
fladebehandling. Komponenterne i nacellen, 
som er vindmøllens ”maskinhus”, er derimod 
stort set de samme som på landvindmøller.

Særlige karakteristika for landvindmøller 

Siden 10. sep. 2019 har kommunerne kunnet 
planlægge for vindmøller på land, der er højere 
end 150 m.
I større udstrækning end ved havvindmøller er 
der for landvindmøller særlige hensyn at iagt-
tage til naboer, natur- og kulturlandskab.

Det betyder for eksempel:

• at landvindmøller overholder en minimums- 
afstand til nærmeste nabo på 4 x møllens 
totalhøjde

• at landvindmøller overholder ultimative 
regler til støjpåvirkning på henholdsvis 42 
dB ved 6 m/s og 44 dB ved 8m/s – i særligt 
støjfølsomme områder tilsvarende 37dB og 
39 dB.

• at landvindmøller ikke kaster mere end 10 
timers skyggekast om året på de få nabo-
huse, der kan have denne ulempe

Placeringen af vindmøllen samt dens styresystem 
sikrer, at såvel krav til støjpåvirkning som til mini-
mering af skyggekast overholdes.

Uddybende information
Erhvervsministeriet: Pressemeddelelse vedr. fjernelse af højdebegrænsningen for vindmøller

https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/september/erhvervsministeren-aabner-for-hoejere-og-mere-effektive-vindmoeller-paa-land/
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Hvordan testes og udvikles nye vindmøller?

Uddybende information  
DTU: Vindenergi
Testcenter: Østerild
Testcenter: Høvsøre

DTU Vindenergi driver tre større testfaciliteter 
for vindmølleteknologi, som alle befinder sig i 
Danmark. Testcenter Høvsøre, som ligger ved 
Lemvig og Testcenter Østerild, der ligger ved 
Thisted. Derudover findes der også ved DTU 
Risø Campus i Roskilde en testfacilitet.

Testcentret i Høvsøre blev indviet i 2002, mens 
centret i Østerild fulgte efter i 2012. Begge test-
centre er placeret tæt ved havet, og derfor når 
vinden en høj styrke, der svarer til forholdene 
for vindmøller opstillet til havs. Både i Høvsøre 
og i Østerild tester industrien havvindmøller, og 
i 2018 er der sket en udvidelse af begge centre, 
så det er muligt at teste syv vindmøller i Høvsøre 
og ni møller i Østerild. I Høvsøre kan der testes 
vindmøller op til 200 meters højde, i Østerild 
gælder tilsvarende vindmøller op til 330 meters 
højde.

Besøgscenter

Tusindvis af gæster lægger årligt vejen forbi Østerild for at blive klogere på vindmøllerne og 
lære mere om naturen m.m.

I 2017 åbnede et besøgscenter for at imødekomme de mange gæsters behov for information. 
I besøgscenteret kan man få den nyeste viden om vind og vindkraft i Danmark og få svar på, 
hvordan en vindmølle bliver bygget. Desuden er der udstillet forskellige vindmøllemodeller.

Lige uden for besøgscenteret står et udsigtstårn.  Det er lavet af en bundsektion fra en vind-
mølle, hvilket giver et indblik i, hvordan en vindmølle ser ud indeni.

Testcentrenes basisfunktion

Såvel danske som internationale virksomheder 
tester deres vindmøllekoncepter i de to testcen-
tre og indsamler data på tests, der blandt andet 
omfatter:
• Belastninger på møllen til dokumentation af 

sikkerhedsmæssige problemstillinger
• Møllens performance/ydeevne
• Møllens påvirkning af elnettet/spændings-

niveauet
• Støjmålinger.

https://www.vindenergi.dtu.dk/
https://www.vindenergi.dtu.dk/test-centers/oesterild
https://www.vindenergi.dtu.dk/test-centers/hoevsoere_dk
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