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Forord 

 
 
Wind 1 A/S ønsker at opstille seks vindmøller ved Lerchenborg i Kalund-
borg Kommune. 
 
For at projektet kan gennemføres, skal Kalundborg Kommune udarbejde 
et kommuneplantillæg og en lokalplan, og der skal fremlægges en vurde-
ring af planernes virkninger på miljøet i form af en miljørapport. 
 
Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virk-
ninger på Miljøet) for den påvirkning af miljøet, som det konkrete projekt 
medfører. Denne rapport indeholder både VVM-redegørelse og miljørap-
port med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokal-
plan nr. 538 for et vindmølleprojekt ved Lerchenborg. 
 
Der har været afholdt en offentlig debatfase i perioden 22. juni til den 
21. juli 2010, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til ændring af kom-
muneplanen og miljøvurderingen samt VVM-redegørelsens indhold. Re-
sultatet af debatfasen og den videre procedure er beskrevet nærmere i 
afsnit 1.6. 
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Ikke teknisk resumé 

Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport, som indeholder 
både VVM-redegørelse for det konkrete vindmølleprojekt og miljøvurde-
ring af de udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der 
muliggør opstilling af vindmøller på Asnæs. 
 
Projektet 

Beskrivelser og vurderinger tager udgangspunkt i et hovedforslag bestå-
ende af seks 3,0 MW Siemens vindmøller med en totalhøjde på 130 m 
fra fundament til vingespids i topposition. Møllernes navhøjde er 79,5 m 
og rotorens diameter er 101 m. Vingerne bestryger dermed et areal, som 
er større end det, der anvendes til en normal udendørs fodboldbane. 
 
Der er udarbejdet et alternativ med fem vindmøller, hvor placering, stør-
relse og udformning af møllerne er identisk med hovedforslagets møller, 
blot er den vestligste mølle udtaget af projektet. Der kan tænkes an-
vendt andre mølletyper, men de vil størrelsesmæssigt ikke overstige den 
beskrevne mølletype, og vurderingerne af hovedforslaget og alternativet 
vil i denne VVM-redegørelse være dækkende, hvis det vælges at anven-
de mindre møller. 
 
Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alternativ, som beskriver kon-
sekvenserne af ikke at gennemføre projektet. 
 
Møllerne opstilles på en række, som er orienteret i nordvest-sydøstlig 
retning. Der anlægges fem meter brede tilkørselsveje til møllerne, og 
ved hver af møllerne etableres et permanent arbejdsareal på ca. 1000 
m2. Herudover skal der opføres 1 til 3 teknik-/kabelskabe i forbindelse 
med vindmølleområdet, og de skal tilsluttes el-nettet. 
 
Vindmøllerne opstilles i et område med gode vindforhold, og de seks nye 
møller vil kunne forsyne ca. 12.500 husstande med elektricitet i mere 
end 20 år.  
 
I anlægsfasen vil der være øgede aktiviteter med entreprenørmateriel og 
kørsel med lastbiler mv., men på grund af de forholdsvis store afstande 
til nabobeboelser, forventes ingen væsentlige gener i form af rystelser og 
lignende. I driftsfasen overvåges møllerne af computerudstyr. Ud over 
almindelig service på møllerne, som foregår med person- og varevogne 
2-4 gange årligt, vil der kun undtagelsesvist være behov for kraner og 
større lastbiler ved reparation af eventuelle større defekter. 
 
Møllernes typegodkendelse og specificerede sikkerhedsforanstaltninger 
sikrer overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, og med en af-
stand på mere end 540 m til beboelser og ca. 50 m til offentligt befærde-
de veje, udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko.  
 
Møllerne har en levetid på 20-30 år, og når driften indstilles, vil møllerne 
og de tilhørende anlæg blive fjernet og materialerne i videst muligt om-
fang blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne retableres til land-
brugsformål.  
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Landskab 

Asnæs er dannet under sidste istid, og halvøen danner overgang mellem 
fjordlandskabet mod nord og det åbne kystlandskab mod syd.  
Landskabet på Asnæs er meget varieret både set i forhold til terræn og 
landskabselementer, men i selve projektområdet er terrænet jævnt ku-
peret.  
 
Der er væsentlige landskabelige og kulturhistoriske interesser i området, 
idet mølleanlægget er placeret i kystnærhedszonen (såvel zone A og B), 
og området er også udpeget som beskyttelses- og besøgsområde samt 
kulturmiljø. Mølle nr. 6 vil overskride strandbeskyttelseslinjen med vin-
geoverslag.  
 
Området anvendes udelukkende landbrugsmæssigt, og mølleprojektet vil 
ikke hindre denne anvendelse. Vest for mølleområdet ligger fredskoven 
Forskov, som er omfattet af skovbyggelinje. Mølle nr. 6 i hovedforslaget 
vil overskride skovbyggelinjen med vingeoverslag. I og omkring mølle-
området findes kun enkelte mindre skovpartier og forholdsvis få læhegn. 
De nyplantede lindealléer udgør markante landskabselementer, og de 
understreger tilstedeværelsen af Lerchenborg Gods og skaber en sam-
menhæng mellem landskabet og bygningssættet ved godset. De fritlig-
gende bebyggelser omkring mølleområdet er generelt omgivet af forskel-
lig lægivende beplantning. Projektet vil ikke medføre nævneværdig på-
virkning af områdets beplantning. 
 
Selve mølleområdet er ubebygget, men det er omgivet af flere forskellige 
former for bebyggelse. Mest markant er bygninger og anlæg ved 
Asnæsværket og Statoil, som står i skarp kontrast til det barokke anlæg 
Lerchenborg Gods. Herudover findes en del fritliggende beboelser pri-
mært syd og øst for mølleområdet. Møllerne er placeret, så de overhol-
der gældende afstandskrav til boliger. Nærmeste landsby er Melby, som 
ligger ca. 2,6 km øst for projektområdet, og afstanden til Kalundborg 
centrum er ca. 3,5 km. På Røsnæs, nord for mølleområdet, ligger en del 
sommerhusområder, og det samme er tilfældet langs kyststrækningen 
mod sydøst.  
 
Nord for mølleområdet er planlagt en udvidelse af Kalundborg Ny Vest-
havn med terminalanlæg, containerterminaler og diverse havnerelateret 
bebyggelse. Set fra Røsnæs vil størstedelen af vindmøllerne være place-
ret bag det areal, som er reserveret til havneudvidelsen, og hvis byggeri-
et bliver realiseret, vil møllerne ikke stå i et uforstyrret landskab.  
 
Set fra de nærmeste nabobeboelser vil mølleanlægget fremstå meget 
dominerende og synlige. Fra de dele af Kalundborg by, som ligger på 
Røsnæs’ sydvendte skråninger vil mølleanlægget stå meget synligt i hori-
sonten, mens terrænforhold, beplantning og bebyggelse medfører, at 
anlægget ikke vil være dominerende set fra de nærmeste landsbyer. 
 
De nærmeste overordnede veje ligger mere end 3 km fra mølleområdet, 
og afstandskravet på 4 gange møllehøjden er derfor overholdt med god 
margin. Nærmeste afstand fra møllevingerne på mølle 3 og 4 til Asnæs 
Skovvej er ca. 50 m.  
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Øst for mølleområdet findes tre højspændingsanlæg, og nord for mølle-
området, på Gisseløre, står tre master. Øvrige vindmøller omkring pro-
jektområdet står mere end 5 km derfra. På grund af afstandsforhold vil 
der være et klart hieraki mellem møllerne og de øvrige tekniske anlæg, 
og de andre møllegrupper er ikke synlige sammen med de nye møller.  
Der er registreret en del arkæologiske fund og fredede fortidsminder i og 
omkring mølleområdet, men møllerne vil ikke berøre fund, de fredede 
fortidsminder eller overskride beskyttelseslinjer heromkring.  
 
Der ligger fem kirker indenfor en afstand af 5 km fra mølleområdet. In-
gen af kirkerne vurderes at blive væsentligt påvirket i forbindelse med 
mølleprojektet. Nord for mølleområdet ligger det fredede område Gisse-
løre/Houget. Området bliver ikke direkte berørt, men møllerne vil være 
meget synlige set fra det fredede område. Mølleområdet ligger indenfor 
et kulturmiljø, som er udpeget omkring Lerchenborg Gods, og møllerne 
vil fremstå som dominerende elementer i landskabet indenfor kulturmil-
jøet. Det vurderes, at væsentlige strukturer i kulturmiljøet ikke ændres/
ødelægges som følge af mølleprojektet, blandt andet fordi der er tale om 
et semipermanent anlæg, som fjernes efter 20-30 år. Set fra kulturmiljø-
et langs Østrupvej syd for mølleområdet, vil møllerne også fremstå me-
get synlige, men de berører ikke selve det udpegede område.  
 

Landskabet opdeles i tre afstandszoner. Nærzonen er området 0-4 km 
fra selve mølleområdet. I nærzonen er møllerne meget markante og do-
minerende, idet de er væsentligt større end mange af de andre land-
skabselementer i området såsom bakkeformationer, beplantning mv. I 
forhold til øvrige bygningsanlæg og master befinder møllerne sig skala-
mæssigt mellem de høje skorstene ved Asnæsværket og højspændings-
anlæggene. Set fra øst vil møllerne derfor ikke nødvendigvis opfattes 
som de mest dominerende elementer, men set fra vest vil de klart være 
de mest dominerende elementer i landskabet.   
I mellemzonen (4-8,7 km) vil møllerne stadig være markante fra de om-
råder, hvor de er synlige, men synligheden vil i højere grad være be-
grænset af terrænforhold og beplantning. Set fra vest vil skovene på As-
næs skjule møllerne, ligesom terrænforholdene på Røsnæs bevirker, at 
anlægget ikke vil være synligt fra nordsiden af denne halvø. Fra syd og 
nord vil mølleanlægget generelt fremstå markant i horisonten. I fjernzo-
nen vil møllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr, og hvis 
møllerne betragtes i medlys, kan man i klart vejr se møllerne fra endog 
store afstand – især når møllerne, som i det aktuelle projekt, er placeret 
i et åbent kystlandskab. 
 
Samlet set vil mølleanlægget medføre en markant ændring af de land-
skabelige forhold på Asnæs. Mølleanlægget skal opstilles i et landskab, 
som i forvejen er præget af tekniske anlæg såsom Asnæsværket, Statoil, 
højspændingsanlæg og med tiden også byggeri og anlæg ved Kalundborg 
Ny Vesthavn umiddelbart nord for området. Det nye havnebyggeri vil i et 
vist omfang medvirke til at nedtone møllernes dominans set fra Kalund-
borg by, men anlægget vil i kraft af møllehøjden stadig være synligt bag 
havnebyggeriet.  
 
Mølleanlægget vil være mest dominerende i nærzonen, og når det be-
tragtes fra nord og syd. Der vil ikke være væsentlig forskel på hovedfor-
slaget og alternativets visuelle påvirkning af omgivelserne.  Set fra de 
østlige dele af Kalundborg by vil alle 6 møller være placeret bag havne-
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udvidelsen, og dermed vil de opfattes som et supplement til de øvrige 
tekniske anlæg på Asnæs, mens 2-3 af de vestligste møller vil være syn-
lige udenfor havneudvidelsen, når mølleområdet betragtes fra de vestlige 
dele af Kalundborg by. Der vil således kun være en begrænset kile midt i 
byen (fra fotopunkt 9 og ca. 1,5 kilometer mod vest), hvor kun den 6. 
mølle vil være at se udenfor havneudvidelsen. Netop fra dette byområde 
domineres udsigten mod syd af de tre antennemaster, der ligger på 
nordsiden af havneindsejlingen. 
 
Fra området øst for den indre havn, og fra området syd for møllerne vil 
der ikke være nævneværdig forskel på hovedforslaget og alternativets 
visuelle påvirkning, da den 6. mølle ligger længst væk og dermed syner 
minimalt. Set fra området nordvest for mølle 6 vil hovedforslaget medfø-
re den største påvirkning. Det vurderes, at der ikke færdes besøgende i 
nævneværdigt omfang, og desuden vil beplantningen langs kystskrænten 
- og med tiden den nye beplantning syd for havneudvidelsen - skærme 
for mølleanlægget set fra de helt kystnære arealer.  
 
0-alternativet vil ikke medføre nogen visuel påvirkning af landskabet på 
Asnæs. 
 
Nabobeboelser 

Nord for mølle nr. 1 og 2 ligger ejendommene Asnæs Skovvej 10 og 12. 
Disse boliger forudsættes nedlagt som beboelser i forbindelse med møl-
leprojektet, da de gældende støjkrav ikke kan overholdes. Der er derfor 
indgået aftale med ejeren om, at beboelserne nedlægges, så møllepro-
jektet kan gennemføres.  
 
Herudover findes der fritliggende bebyggelser primært syd for mølleom-
rådet og enkelte boliger øst og vest for møllerne. Alle disse beboelser 
ligger således, at gældende støjkrav kan overholdes. Vindmølleplacerin-
gen overholder desuden gældende afstandskrav på 4 gange møllernes 
totalhøjde i forhold til nabobeboelser. Der vurderes ikke at være nævne-
værdig forskel på hovedforslagets og alternativets påvirkning med hen-
syn til støj og skyggekast, og det samme gør sig gældende for påvirknin-
gen af Kalundborg Friskole og Lerchenborg Gods. Den eneste markante 
forskel skal findes hos nabo Z, som er sommerhuset beliggende ved ky-
sten vest for havneudvidelsen. Huset ejes af Lerchenborg Gods, som 
lægger jord til alle mølleplaceringerne, og det må derfor ikke forventes, 
at det vil medføre problemer at rejse den 6. mølle til trods for de be-
skrevne konsekvenser. 
 
For hovedforslagets møller er der beregnet et støjbidrag på op til 39,6 dB
(A) ved en vindhastighed på 6 meter i sekundet og 42,9 dB(A) ved en 
vindhastighed på 8 meter i sekundet, hvor grænseværdierne er hen-
holdsvis 42 dB(A) og 44 dB(A) for udendørs opholdsarealer ved beboel-
ser i det åbne land. For alternativets møller er der beregnet et støjbidrag 
på henholdsvis 38,7 dB(A) og 42,0 dB(A) ved den nabobeboelse, som 
påvirkes mest. 
 
Friskolen på Lerchenborg betegnes som støjfølsom arealanvendelse, og 
her er der skærpede støjkrav. Grænseværdierne for støj fra vindmøller 
ved støjfølsom arealanvendelse er henholdsvis 37 dB(A) ved en vindha-
stighed på 6 meter i sekundet og 39 dB(A) ved vindhastigheder på 8 me-
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ter i sekundet. Der er ved skolen beregnet et støjbidrag fra hovedforsla-
gets møller på op til 35,0 dB(A) ved 6 meter i sekundet og 38,4 dB(A) ved 
vindhastigheder på 8 meter i sekundet. For alternativets møller er der be-
regnet et støjbidrag på henholdsvis 34,9 dB(A) og 38,3 dB(A) ved den 
nabobeboelse, som påvirkes mest. 
 
For hovedforslagets såvel som alternativets vindmøller er der beregnet et 
skyggekast på 9 timer og 21 minutter pr. år ved den nabobeboelse, som 
udsættes for mest skyggekast. Dermed ligger skyggekastet under den 
vejledende grænseværdi på 10 timers skyggekast pr. år beregnet som 
reel skyggetid.  
 
0-alternativet vil indebære, at der ikke sker en øget påvirkning med støj 
og skygge fra vindmøller i forhold til beboelser omkring projektområdet.  
 
Miljømæssige forhold 

Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi uden 
udledning af blandt andet kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstof-
ilter (NOx), hvilket medvirker til at reducere luftforureningen og den glo-
bale opvarmning. Eksempelvis vil hovedforslagets møller kunne reducere 
udledningen af CO2 med ca. 519.000 tons over en periode på 20 år i for-
hold til, hvis den samme mængde strøm blev produceret på traditionel vis.  
 
Moderne vindmøller producerer 40-60 gange mere energi end der anven-
des til deres fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffel-
se. Ved skrotning af møllerne vil stort set alle dele kunne indgå i gen-
brugssystemet. 
 
I vindmølleområdet ved Lerchenborg er arealerne udpeget med henholds-
vis almindelige og begrænsede drikkevandsinteresser. Opstillingen af 
vindmøller vil ikke påvirke eksisterende vandboringer eller vandværker, 
og der vurderes at være minimal risiko for spild af olie. Ved uheld vil der 
hurtigt kunne træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre jord- 
og grundvandsforurening, så de planlagte møller vurderes til ikke at udgø-
re nogen risiko for områdets drikkevandsinteresser. 
 
Vindmøllerne vurderes ikke at påvirke omkringliggende internationale na-
turbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er habitatområde 195 
’Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord, som ligger ca. 300 m nord for 
mølleområdet. Det vurderes, at selve projektområdet ikke rummer leve-
steder for beskyttede plante- og dyrearter, men der er registreret flager-
mus i  området tæt på Forskov, langs levende hegn og ved remiser. Der 
blev ikke registret flagermus på de åbne marker. Der kan forekomme lej-
lighedsvise tab af flagermus som følge af projektet, men generelt vurde-
res det, at vindmøllerne ikke vil påvirke forekomsten af flagermus eller 
deres levesteder i væsentligt omfang. 
 
Området er ikke kendt for særlige fugleinteresser, og der er ingen entydi-
ge trækruter ved Kalundborg og Lerchenborg Gods. Det vurderes, at vind-
mølleprojektet ikke medfører nogen væsentlig negativ påvirkning af yng-
lende eller trækkende fugle i området.  
 
Store pattedyr kan blive skræmt af aktiviteterne i anlægsfasen, men tidli-
gere undersøgelser har vist, at dyrene ikke forstyrres væsentligt i driftsfa-
sen. I forhold til de naturmæssige interesser, vil der ikke være forskel på 
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den påvirkning, som hovedforslaget medfører sammenholdt med alternati-
vet. 
 
Mølleanlægget vil ikke berøre de rekreative arealer på Asnæs-halvøen di-
rekte, men den visuelle oplevelse af nærområdet omkring møllerne vil 
blive markant ændret. Mølleanlægget vil, i sig selv men også set i sam-
menhæng med den planlagte havneudvidelse nord for projektområdet, 
bidrage til at øge den tekniske prægning af landskabet.  
 
På grund af afstanden og de lokale terræn- og beplantningsmæssige for-
hold omkring de øvrige rekreative arealer syd for mølleområdet og på 
Røsnæs (sommerhusområder, feriehoteller, kolonier, golfbaner mv.), vur-
deres det, at disse områder ikke påvirkes i væsentligt omfang, hverken af 
hovedforslagets eller alternativets møller. 
 
Andre forhold 

Nord for mølleområdet er planlagt en udvidelse af Kalundborg Ny Vest-
havn, men mølleprojektet ses ikke at stride mod disse planer. Herudover 
er der ikke planlagt for nye by- eller boligområder i nærheden af projekt-
området.  
 
Der findes en privat flyveplads umiddelbart nord for mølleområdet, men 
den vil blive nedlagt, når havneudvidelsen realiseres. Herudover er der 
ingen flyvepladser i nærheden af projektområdet, men møllerne skal af-
mærkes af hensyn til lufttrafikken efter de gældende bestemmelser. Af-
mærkningen omfatter to faste, lavintensive røde lys, som placeres på na-
cellen (møllehatten). Lyset vil givetvis være synligt set fra de højtliggende 
arealer nordøst for mølleområdet og på Røsnæs, men på grund af den 
lave intensitet, vurderes afmærkningen ikke at medføre væsentlige gener 
for hverken de nærmeste omkringboende eller beboerne på de højtliggen-
de arealer nord for Kalundborg Fjord.  
 
Der foreligger ikke oplysninger om radiokæder eller naturgasledninger i 
området, og der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af projekt-
området. Firmaet Terma har vurderet, at mølleanlægget ikke vil medføre 
forstyrrelser for radarovervågningen af skibstrafikken i Storebælt. 
 
Det kan ikke udelukkes, at opstillingen af vindmøller vil kunne påvirke 
ejendomspriserne på grund af de påvirkninger møllerne medfører. Alle 
gældende afstandskrav og grænseværdier for støj og skyggekast er imid-
lertid overholdt i forhold til beboelser, dog forudsættes ejendommene As-
næs Skovvej 10 og 12 nedlagt som beboelse. Opstillingen af de nye møl-
ler vil være omfattet af den gældende lov om fremme af vedvarende ener-
gi, der blandt andet fastsætter retningslinjer for anmeldelse af krav om 
værditab på fast ejendom og for udbud af vindmølleandele for lokale bor-
gere.  
 
Et igangværende forskningsprojekt undersøger udsendelsen af lavfrekvent 
støj fra store vindmøller. På baggrund af de foreløbige resultater er Miljø-
ministeriet af den opfattelse, at støjbekendtgørelsen for vindmøller er fyl-
destgørende. 
 
Samlet set vurderes hovedforslaget ikke at påvirke natur og miljø mere 
end alternativet. Hovedforslagets møller vil derimod producere ca. 9 mio. 
kWh mere end alternativet hvert år, hvilket svarer til forbruget i ca. 2000 
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husstande, og der vil samtidig blive fortrængt ca. 87.000 ton CO2 mere 
over 20 år ved at vælge hovedforslaget. 
 

Sundhed og overvågning 

Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer 
fra kraftværkerne vil være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftvær-
kernes udledning af CO2 medfører globale klimaforandringer på grund af 
drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO2 og NOx-partikler mv. 
har lokale og regionale skadevirkninger på menneskers sundhed. Ved at 
reducere udledningen af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne såle-
des til at begrænse sundhedsomkostningerne som følge af luftforurenin-
gen. 
 
Støjpåvirkningen fra hovedforslagets vindmøller overholder de gældende 
lovkrav, som ligger langt under det støjniveau, som menes at påvirke 
menneskers sundhed. Tilsvarende overholdes de vejledende danske reg-
ler for skyggekast fra vindmøller. 
 
Efter opstilling af vindmøllerne vil der blive ført tilsyn efter de almindeli-
ge tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og herudover 
forventes der ikke at være behov for overvågning af miljøpåvirkningerne. 
 
Den videre procedure 

Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere indholdet af 
miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering, vil denne blive 
suppleret med en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den 
endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for mølleområ-
det.  
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1. Indledning 

1.1 Projektforslag og alternativer 

 
Wind 1 A/S har ansøgt om at opstille en gruppe på seks vindmøller på 
Asnæs-halvøen syd for Kalundborg by.  
 
I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 er udlagt et vindmølleområde på 
Asnæs (rammeområde K12.T01), som består af to separate arealer. Der 
kan i alt opstilles seks møller med en maksimal højde af 130 m indenfor 
dette rammeområde.  
 
For at kunne overholde støjkrav, afstandsforhold til naboer og samtidig 
opnå en rimelig kapacitet, ønsker Wind1 A/S at opstille møllerne som ét 
samlet anlæg nord for vindmølleområdet. For at muliggøre projektet, 
skal der derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvor rammeom-
rådets fysiske afgrænsning ændres til ét sammenhængende område og 
placeres længere mod nord.  
 
Indenfor de beskrevne rammer i hovedforslaget og alternativet vil der 
kunne opstilles tilsvarende mølletyper. Der redegøres ikke for disse møl-
letyper, idet udseende og miljøpåvirkninger kun vil afvige ubetydeligt fra 
den beskrevne Siemens 3,0 MW-mølle. 
 
Hovedforslag 

Hovedforslaget omfatter et projekt med seks vindmøller hver med en 
totalhøjde på 130 m. Navhøjden er 79,5 m og rotordiameteren er 101 m. 
Møllerne skal opstilles på en række, som orienteres i nordvest-sydøstlig 
retning, og der vil være en afstand mellem hver mølle på ca. 341 meter. 
Den anvendte mølletype vil være en 3,0 MW Siemens mølle.  
 
Alternativ 

VVM-redegørelsen belyser et alternativ med fem vindmøller. I alternati-
vet med de fem møller vil mølletype og placering være identisk med ho-
vedforslaget, blot er den vestligste mølle udtaget af projektet.  

Figur 1.1 Oversigtskort med hovedforslagets seks vindmøller 

0 500 1000 1500 2000 
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0-alternativ 

Konsekvenserne af at projektet ikke gennemføres, beskrives som et 0-
alternativ. Hvis der ikke opstilles møller, sker der ingen påvirkning af 
området på Asnæs, der nedlægges ingen boliger i nærheden af mølleom-
rådet, og de omkringliggende ejendomme risikerer ikke at miste værdi 
som følge af mølleprojektet. Endelig sker der ingen reduktion i luftforure-
ningen herunder udledningen af CO2.  
 
1.2 Rapportens temaer 

Denne rapport identificerer og undersøger de problemstillinger, som må 
forventes forbundet ved et projekt med opstilling af vindmøller samt den 
ventede påvirkning af det omgivende miljø.  
Først og fremmest beskrives genevirkningerne for de omkringboende. 
Selv om mølleprojektet overholder gældende lovgivning, påvirker møller-
ne naboerne i et vist omfang, og det gælder især støj- og skyggekastge-
ner.  
 
Dernæst redegøres for mølleprojektets visuelle konsekvenser – både i 
nærområdet og set fra større afstande samt mølleprojektets samspil med 
de nærmeste eksisterende mølleområder, øvrige tekniske anlæg og plan-
lagte erhvervsområder, kulturhistoriske interesser herunder forholdet til 
de nærmeste og mest markante kirker. Desuden beskrives påvirkningen 
af områdets naturområder og dyreliv med særligt fokus på beskyttede 
dyrearter. 
 
Endelig beskrives mølleprojektets positive sider. Produktion af vindmølle-
strøm fortrænger strøm produceret på kraftværker, hvilket medfører mil-
jømæssige fordele såvel lokalt som globalt.  
 
1.3 Rapportens opbygning 

Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé og indeholder 7 kapitler  
- en VVM-redegørelse (kapitel 1-6) samt et afsnit med emner, som skal 
indgå i miljøvurderingen, og som ikke er inkluderet i VVM-redegørelsen 
(kapitel 7).  
 
I det første kapitel, Indledning, beskrives mølleprojektet og det valgte 
alternativ ganske kort, rapportens temaer, lovgivning og planlægning på 
området samt rapportens hovedkonklusioner.  
 
I andet kapitel, Projektbeskrivelse, gives en detaljeret beskrivelse af ho-
vedforslag og alternativ. Der redegøres for aktiviteter i både anlægs- og 
driftsfasen, ligesom det beskrives, hvordan området retableres efter at 
møllerne er udtjente og tages ned. 
 
Det tredje kapitel, Påvirkning af landskabet, omhandler en beskrivelse af 
de landskabelige og kulturhistoriske forhold i området, herunder en be-
skrivelse af den visuelle påvirkning af omgivelserne, som opstilling af 
vindmøllerne vil medføre. Der gengives en række visualiseringer af vind-
møllerne set fra udvalgte punkter i det omkringliggende landskab. 
 
Det fjerde kapitel, Forhold ved naboer, beskriver konkrete forhold ved 
naboer. Der redegøres for støj- og skyggekastpåvirkninger, og påvirknin-
gen af de nærmeste naboers boliger og udendørs opholdsarealer vurde-
res. 
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I det femte kapitel, Påvirkning af miljøet i øvrigt, beskrives mølleprojek-
tets påvirkning af natur- og miljøforhold, herunder luft, grundvand, geolo-
gi og biologi.  
 
Det sjette kapitel, Andre forhold, omhandler projektets forhold til andre 
emner, såsom arealanvendelse, lufttrafik, ledningsoplysninger og socio-
økonomiske forhold. 
 
Det syvende kapitel, Sundhed og overvågning, indeholder en beskrivelse 
af projektets mulige påvirkning af menneskers sundhed, og det redegør 
for, hvordan man kan kvalitetssikre projektet i et overvågningsprogram, 
så det også i de følgende år vil overholde gældende love og regler. 
 
Sidst i rapporten findes referencer, litteraturhenvisninger og bilag i form 
af støj-, skyggekastberegninger, udpegningsgrundlag for Natura 2000 om-
råder, visualiseringer og nyhedsbrev fra Miljøstyrelsen vedrørende lavfre-
kvent støj. 
 
1.4 Lovgivning og planlægning 

I dette afsnit redegøres for relevant planlægning for området samt rele-
vant lovgivning for det konkrete projekt. 
 
Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 

Vindmølleområder 

Retningslinje 8.6.6, område 7 fastlægger placeringen af vindmølleområde 
K12.T01 på Asnæs og angiver, at der kan opstilles op til seks vindmøller 
med en maksimal højde på 130 meter indenfor området. Det ønskede pro-
jekt ligger udenfor det udlagte vindmølleområde, og der skal derfor udar-
bejdes et tillæg til kommuneplanen, som muliggør en ændret placering og 
afgrænsning af mølleområdet i overensstemmelse med det konkrete pro-
jekt.  
 
Med den ændrede placering af vindmølleområdet kan vindmøllerne opstil-
les på en række med en ensartet afstand mellem møllerne, og hermed 
opnås et visuelt mere harmonisk anlæg. 

Kystnærhedszonen 

Projektområdet ligger indenfor kystnærhedszonen (såvel zone A og B).  
Retningslinje 6.2.2 fastlægger blandt andet, at der indenfor zone A ikke 
kan udlægges nye byområder eller opføres nye tekniske anlæg, ferie- og 
fritidsanlæg mv. Retningslinje 6.2.3 fastlægger blandt andet, at der inden-
for zone B som hovedregel ikke kan placeres større tekniske anlæg.  
 
Vindforholdene ved kysterne er særlig gunstige, og derfor har kommunen 
valgt at fastholde placering af vindmølleområdet, selv om det ligger inden-
for kystnærhedszonen. Vindmøllerne placeres så tæt som muligt på de 
andre eksisterende og planlagte tekniske anlæg i området, og dermed 
friholdes de øvrige uforstyrrede dele af Asnæs. 

Kulturmiljøer 

De ønskede vindmøller skal placeres i området som er udpeget som kul-
turmiljø omkring Lerchenborg Gods. Retningslinje 6.9.2 fastlægger blandt 
andet, at placering af trafik- og tekniske anlæg ikke må ske på arealer 
udpeget som kulturmiljøer, medmindre det kan ske uden at forringe ople-
velsen og forståelsen af kulturmiljøet. Jf. retningslinje 6.9.3 skal der ved 
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etablering af tekniske anlæg i de udpegede områder vises særlige hensyn 
over for de bestående bevaringsværdige værdier og sammenhænge.  
 
Placering af vindmøller i herregårdslandskaber anses ikke som værende 
uforenelige med beskyttelsesinteresserne, da blandt andet herregårdene 
tit er karakteriseret ved store anlæg, som skalamæssigt kan spille op til 
de store landskabsrum. Endelig nedtages møllerne efter en periode på 20-
30 år og arealerne bliver retableret stort set uden spor af anlægget.  
 
Vindmøllerne vil være meget synlige og markante fra store dele af kultur-
miljøerne omkring Lerchenborg Gods og husmandsbebyggelserne langs 
Østrupvej. Det vurderes, at mølleanlægget ikke vil ødelægge eller udgøre 
en trussel for de bærende strukturer i kulturmiljøerne, men de vil fungere 
som en ny og markant struktur.  

Beskyttelsesområde 

Projektområdet ligger indenfor beskyttelsesområde, som omfatter kerne-
områder i kommunens natur, landskab og kulturhistorie. Jf. retningslinje 
5.4.3 kan der som hovedregel kun opføres nye bebyggelser, som har di-
rekte tilknytning til det enkelte jordbrug, og anden form for anlæg eller 
bebyggelse kan kun finde sted, hvis det har til formål at fremme formid-
lingen af områdets kvaliteter, uden at disse tilsidesættes. Anlæg og be-
byggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik. 
 
Møllerne vil markant forandre oplevelsen af landskabet i den østlige del af 
Asnæs, men der er ikke tale om et uberørt landskab, idet der i forvejen 
findes en del tekniske anlæg tæt på mølleanlægget. Den planlagte havne-
udvidelse nord for mølleområdet vil ligeledes omdanne denne del af ky-
sten til et teknisk landskab, og vindmøllerne vil bidrage til at øge den tek-
niske prægning af landskabet. Møllerne placeres i tilknytning til de øvrige 
tekniske anlæg, i et velafgrænset landskabsrum, som skalamæssigt kan 
bære placeringen af det store anlæg og parallelt med kysten. På den bag-
grund er det sikret, at der er taget størst muligt hensyn til de landskabeli-
ge forhold i området. 

Besøgsområde 

Området på Asnæs er udpeget som besøgsområde. Disse områder er de 
mest attraktive rekreative områder og er egnede til ekstensivt, ikke sær-
ligt anlægskrævende friluftsliv.  
 
Vindmølleanlægget placeres på dyrkede markarealer, som ikke udgør po-
tentielle områder for anlæg til ekstensivt friluftsliv. Vindmølleprojektet vil 
således ikke hindre bestræbelserne på at udvikle og sikre adgangen til 
natur- og landskabsområder eller muligheden for at etablere nye fysiske 
miljøer for aktiv udfoldelse. 
 
Planloven 
- Vurdering af virkninger på miljøet 

Planlovens § 11g fastlægger, at anlæg, som må antages at påvirke miljøet 
væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i 
kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med 
tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).  
’Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-
ning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (BEK nr. 1335 af 
06/12/2006) fastlægger, at der som forudsætning for opstilling af nye 
vindmøller med en totalhøjde på over 80 m og/eller opstilling af grupper 
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af vindmøller med flere end tre møller, skal udarbejdes forslag til kommu-
neplanretningslinjer med en redegørelse, som indeholder en særlig vurde-
ring af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse).  
 
VVM-redegørelsen skal belyse konsekvenserne af projektet i relation til 
plan-, natur- og miljømæssige forhold herunder mulige gener for naboer, 
natur og landskab. Derudover gives offentligheden mulighed for at få 
kendskab til projektet og at komme med bemærkninger, som kan forbed-
re kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, inden der tages endelig 
stilling til projektet.  
 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at VVM-redegørelsen skal indeholde op-
lysninger om anlæggets fysiske udformning og karakteristika, arealanven-
delsesbehov under anlæg og drift samt en beskrivelse af anvendte materi-
aler og et skøn over forventede reststoffer og emissioner i forbindelse 
med driften. 
 
Bygherrens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet skal 
oplyses, og der skal foreligge en oversigt over de væsentligste alternati-
ver, som bygherren har undersøgt sammen med øvrige væsentlige alter-
nativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt. 
Endelig skal 0-alternativet belyses, det vil sige konsekvenserne af, at pro-
jektet ikke gennemføres, og der skal redegøres for de vigtigste grunde til 
planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på mil-
jøet.  
 
De omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af anlægget, og de 
betydelige påvirkninger af omgivelserne skal beskrives, herunder navnlig 
virkningerne på befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske for-
hold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang samt so-
cioøkonomiske forhold. 
 
Påvirkningen skal beskrives i forhold til kortsigtede og langsigtede virknin-
ger som følge af påvirkning af overflade- og grundvandssystemer, luftfor-
urening, støjbelastning, anvendelse af naturlige råstoffer, emission af for-
urenende stoffer, andre genepåvirkninger og bortskaffelse af affald samt 
en beskrivelse af anvendte metoder til beregninger af virkningerne på mil-
jøet. 
 
De foranstaltninger, som tænkes anvendt for at undgå eller nedbringe 
skadelige virkninger, skal beskrives, og endelig skal redegørelsen indehol-
de et ikke-teknisk resumé og en oversigt over eventuelle mangler ved op-
lysninger eller vurderinger. 
 
Lov om miljøvurdering 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 538 for vindmølleom-
rådet ved Lerchenborg skal miljøvurderes, jf. Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer (LBK 936 af 24/09/2009), idet planerne fastlægger 
rammer for et anlæg, som er opført på lovens bilag 4, pkt. 3i. Det er valgt 
at indarbejde lovens krav til miljøvurdering i VVM-redegørelsen, idet der 
er et stort sammenfald mellem krav til indholdet af VVM-redegørelse og 
miljøvurdering. Der er gennemført indledende høringer af relevante myn-
digheder, og sammen med afsnit 7 om sundhed og overvågning opfylder 
den samlede miljørapport kravene til både VVM-redegørelse og miljøvur-
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dering. Inden den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokal-
plan skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvor det 
blandt andet fremgår, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og 
hvordan de indkomne bemærkninger i offentlighedsfasen er taget i be-
tragtning.  
 
Vindmøllecirkulæret 

’Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af 
vindmøller’ (CIR nr. 9295 af 22/05/2009) fastlægger blandt andet, at 
kommunalbestyrelsen i kommuneplanens retningslinjer for arealanven-
delsen kan udpege et eller flere områder til opstilling af vindmøller med 
en totalhøjde på op til 150 meter. Ved planlægningen for udbygningen 
med vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at 
udnytte vindressourcer såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kul-
turhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forhol-
det til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes.  
 
Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 x møllernes 
totalhøjde, og ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange 
totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal der redegøres 
for anlæggenes påvirkning af landskabet. Projektet vil overholde af-
standskravet på 4 x møllernes totalhøjde i forhold til nabobeboelser, og 
der findes ingen eksisterende vindmøller indenfor en afstand af 28 gange 
møllernes totalhøjde. 
I vejledningen til cirkulæret (VEJ 9296 af 22/05/2009) anbefales blandt 
andet, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser 
ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel 
skyggetid. Der henvises til kapitel 4 og 7, hvor skyggekastforhold og be-
regningsmetode for det konkrete projekt er nærmere beskrevet. Det 
fremgår heraf, at den vejledende grænseværdi kan overholdes. 
 
Vejledningen angiver desuden, at ved planlægningen for vindmøller nær-
mere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geolo-
giske landskabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt mu-
ligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det på-
gældende landskabselement. Der henvises endvidere til, at placeringen 
af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på de 
overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærme-
re vejen end 4 gange møllens totalhøjde (dog minimum 250 m) og såle-
des, at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes, at 
kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.  
 
Placering af projektets vindmøller overholder afstandskravet til overord-
nede veje med god margin og vil ikke være placeret i overordnede vejes 
sigtelinjer. 
 
Lov om fremme af vedvarende energi 

Vindmølleprojektet er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af 
vedvarende energi (LOV nr. 1392 af 27. december 2008). 
 
Loven fastlægger, at der inden fire uger før udløbet af høringsfasen for 
det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for 
mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendom-
me. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værdi-
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tab, skal anmelde kravet inden fire uger efter mødets afholdelse. Ejere af 
ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end seks gange høj-
den af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på 4.000 kr. for be-
handling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værdita-
bets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstil-
leren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om 
værditabets størrelse. Krav bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 
1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, 
hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. 
 
Loven fastlægger også, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal 
der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer 
med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet 
for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møl-
lerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud men kan 
kun købe andele, såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte person-
kreds. 
 
Herudover omfatter loven også en Garantiordning og en Grøn ordning. 
Garantiordningen garanterer lån til finansiering af lokale vindmøllelavs 
forundersøgelser, og med Grøn ordning kan kommunerne søge tilskud til 
landskabelige og rekreative anlægsarbejder samt kulturelle initiativer, 
som skal fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i 
kommunen. Ved opstilling af nye vindmøller gives et tilskud på 88.000 kr. 
pr. installeret MW. Hvis hovedforslaget gennemføres vil der kunne opnås 
en samlet ramme på 1.584.000 kr., og for alternativets fem møller vil der 
kunne opnås en samlet ramme på 1.320.000 kr. 
 
Støjbekendtgørelsen 

Regulering af støj fra vindmøller er fastlagt i Bekendtgørelse om støj fra 
vindmøller (BEK 1518 af 14. december 2006). I henhold til bekendtgørel-
sen må støjbelastningen fra vindmøller ved nabobeboelser i det åbne land 
ikke overskride 42 dB(A) ved vindhastigheder på 6 m/s og 44 dB(A) ved 
vindhastigheder på 8 m/s. Støjen måles ved det mest støjbelastede punkt 
ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra beboelsen.  
I områder, som anvendes eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse 
(bolig-, institutions-, sommerhus- og kolonihaveområde samt rekreative 
områder), er der fastlagt en grænseværdi på henholdsvis 37 dB(A) ved 
vindhastigheder på 6 m/s og 39 dB(A) ved vindhastigheder på 8 m/s. Stø-
jen skal måles i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarea-
ler højst 15 m fra beboelsen.  
 
Der henvises til kapitel 4 og 7, hvor støjforhold og beregningsmetode for 
det konkrete projekt er beskrevet. Det fremgår heraf, at støjkravene kan 
overholdes. 
 
Naturbeskyttelsesloven og  

Internationale beskyttelsesområder  

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24. september 2009) har til formål 
at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse 
af plante- og dyrelivet. Loven fastlægger blandt andet bestemmelser for 
beskyttelse af søer, vandløb, ferske enge, overdrev mv. (§3-beskyttede 
områder) samt bygge- og beskyttelseslinjer for åer, søer, skove og for-
tidsminder. Loven indeholder også bestemmelser for administration af in-
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ternationale beskyttelsesområder også kaldet Natura 2000 områder (EF-
habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder). Disse 
områder er desuden omfattet af Bekendtgørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse 
arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007). Den eventuelle påvirkning af §3-
områder, Natura 2000 områder eller anden form for natur i eller omkring 
mølleområdet er beskrevet i kapitel 5. Desuden vil redegørelsen i samme 
kapitel, jf. Habitatdirektivets artikel 12, bilag 4, beskrive projektets betyd-
ning for en række smådyr, herunder småflagermus, odder, markfirben, 
padder med flere.  
 
I hovedforslaget vil mølle nr. 6 (længst mod nordvest) overskride strand-
beskyttelseslinjen og skovbyggelinjen omkring Forskov med vingeover-
slag. Dette kræver dispensation fra henholdsvis naturbeskyttelseslovens § 
15 og § 17. Miljøcenter Roskilde er myndighed i forhold til dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen og Kalundborg Kommune er myndighed i forhold 
til dispensation fra skovbyggelinjen. Kalundborg Kommune vil være ind-
stillet på at meddele dispensation fra skovbyggelinjen til det pågældende 
projekt. 
 
Okkerloven 

Denne lov har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, 
søer og havet. Bekendtgørelse af lov om okker (LBK 934 af 24. september 
2009) fastlægger, at der ikke uden tilladelse må påbegyndes grøftning og 
grundvandssænkning i områder, som er klassificeret som okkerpotentielle 
(klasse I, II og III). Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3. 
 
Museumsloven 

Museumsloven (LBK 1505 af 14. december 2006) sikrer kulturarven i for-
bindelse med planlægning af jordarbejder. Loven fastlægger, at den kul-
turarv, som skal beskyttes, omfatter spor af menneskelig virksomhed, der 
er efterladt fra tidligere tider, det vil sige strukturer, konstruktioner, byg-
ningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og mo-
numenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Herunder 
hører bevaring af fortidsminder samt sten- og jorddiger. Der må ikke fore-
tages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger, jf. lovens § 29a eller 
fortidsminder, jf. lovens § 29e. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbin-
delse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles i det omfang, det berø-
rer fortidsmindet, jf. § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til det nær-
meste kulturhistoriske museum, som vurderer om yderligere undersøgel-
ser skal finde sted.  
 
Fundene kan ifølge museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens 
regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og ufor-
udsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, 
inden anlægsarbejdet igangsættes.  
 
I henhold til museumsloven skal Kalundborg Museum foretage en omkost-
ningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med et lokalplanforslag såfremt de 
bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Kalund-
borg Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og eventuelt en 
mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- 
og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortids-
minder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske un-
dersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. De arkæolo-
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giske og kulturhistoriske interesser i og omkring projektområdet er be-
skrevet i kapitel 3.  
 
Landbrugsloven 

Vindmøllerne opstilles på arealer, som er omfattet af landbrugspligt. Cir-
kulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommu-
ne- og lokalplanlægningen (CIR nr. 9174 af 19. april 2010) fastlægger, at 
lokalplaner, som udlægger arealer til opstilling af en eller flere vindmøller 
på en landbrugsejendom i landzone, der fortsat skal kunne udnyttes til 
landbrugsmæssige formål, normalt kun bør omfatte vindmøllernes egentli-
ge opstillingsfelter svarende til mindre arealer omkring den enkelte mølle 
afgrænset af rotordiameteren plus 5 meter. Lokalplanen kan dog også 
omfatte tilkørselsveje mv.  
 
Jf. afsnit 9.5 i Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme 
(vejledning nr. 37 af 3. juni 2005) kræves jordbrugskommissionens tilla-
delse til opstilling af vindmøller med et grundareal over 25 m2 på en land-
brugsejendom, jf. §§ 3, 12 og 62 i Cirkulære om lov om landbrugsejen-
domme (CIR nr. 9707 af 24. oktober 2008).   
 
Luftfartsloven 

Lov om luftfart (LBK af 21. juni 2007) fastlægger, at projekter til anlæg, 
som ønskes opført i en højde af 100 meter eller mere over terræn, skal 
anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, og at opførelsen af anlægget ikke må 
påbegyndes før der er udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at 
ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed.  
Ifølge Bestemmelser om luftfartshindringer (BL 3-10 af 22. januar 2010) 
skal hindringer med en højde mellem 100 meter og 150 meter afmærkes, 
hvis luftfartsvæsenet finder det nødvendigt. De forventede krav til af-
mærkning fremgår af rapportens afsnit 6.2. 
 
Miljøbeskyttelsesloven 

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1757 af 12. december 
2006) indeholder blandt andet bestemmelser om bortskaffelse af affald. 
Der er redegjort for dette i beskrivelsen af det tekniske anlæg i rapportens 
afsnit 2.6. 
 
Vejloven 

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (LBK nr. 893 af 9. september 
2009) indeholder blandt andet bestemmelser om adgangsforhold til of-
fentlige veje. De nærmere vilkår aftales med lodsejerne samt den berørte 
vejmyndighed, i dette tilfælde Kalundborg Kommune. Der er redegjort 
nærmere for adgangsforhold i afsnit 2.3.  
 
1.5 Hovedkonklusioner  

Karakteren af det åbne landskab på Asnæs betyder, at vindmølleprojektet 
vil være synligt på store afstande, og det vil medføre en markant visuel 
ændring af området, såvel set fra nærområdet som fra større afstande. 
Projektet er placeret i et herregårdslandskab, med store, åbne dyrkede 
flader, og det betyder samtidig, at landskabet skalamæssigt kan spille op 
til de store møller. 
 
Møllerne er placeret i et område med et stort vindpotentiale, og området 
er i forvejen præget af andre og anseelige tekniske anlæg såsom 
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Asnæsværket, Statoil og højspændingsledninger. Hovedforslagets seks 
møller vil i højere grad strække sig mod de uforstyrrede dele af Asnæs 
end alternativets møllerække. I den forbindelse udgør Forskov dog en 
markant og naturlig afgrænsning af det landskabsrum, som møllerne står i 
og dermed også for mølleanlæggets udstrækning mod vest.  
 
Når udvidelsen af Kalundborg Ny Vesthavn gennemføres, vil alle møllerne 
- set fra de østlige  dele af Kalundborg – være placeret bag havneanlæg-
get, og dermed vil de opfattes som et supplement til de øvrige tekniske 
anlæg på Asnæs, mens 2-3 af de vestligste møller vil være synlige uden-
for havneudvidelsen, når mølleområdet betragtes fra de vestlige dele af 
Kalundborg by. Betragtes mølleanlægget fra nord/vinkelret på kysten på 
Asnæs, vil den 6. mølle i hovedforslaget ikke være placeret bag havneud-
videlsen, men det vil dog kun være en begrænset kile midt i byen (set fra 
fotopunkt 9 i bilag 6 og ca. 1,5 kilometer mod vest), hvor dette forhold 
gør sig gældende. Netop fra dette byområde domineres udsigten til Asnæs 
i forvejen af de tre antennemaster, som står på Gisseløre. 
 
Fra området øst for den indre havn, og fra området syd for møllerne vil 
der ikke være nævneværdig forskel på hovedforslaget og alternativets 
visuelle påvirkning, da den 6. mølle ligger længst væk og dermed syner 
minimalt.  
 
Fra området vest for Forskov på Asnæs vil der heller ikke være markant 
forskel på de to forslags visuelle påvirkning, da møllerne skal betragtes fra 
forholdsvis stor afstand for at være markant synlig over skoven. Fra disse 
afstande vil det ikke være muligt at vurdere om en mølle ligger 300 m 
nærmere betragteren eller 300 m længere væk, hvilket svarer til afstan-
den mellem mølle 5 og 6. 
 
Det eneste område, hvor forskellen er markant er området nord for mølle 
5 og 6 (vist på billede 1 og 2 i bilag 6), og dette område anses ikke for at 
være væsentligt i denne sammenhæng, dels fordi det eksisterende havne-
anlæg og Asnæsværket - og på sigt også den nye havn - dominerer områ-
det, dels fordi det vurderes, at der ikke færdes mange mennesker i områ-
det, da det eneste hus er et privat sommerhus. Når mølleområdet betrag-
tes fra den nordligt beliggende kyst, vil beplantningen langs kystskrænten 
dække store dele af møllerne, herunder den 6. mølle, hvilket ses på bille-
de 2. 
 
Det er kommunens vurdering, at møllerækker med et ulige antal møller  
er visuelt mest harmoniske, idet øjet får et hvilepunkt i den midterste  
mølle, hvilket kan tilgodeses med alternativet. Hovedforslagets mølleræk-
ke vil desuden medføre en visuelt større barrierevirkning, men samlet set, 
vil der ikke være væsentlig forskel på hovedforslaget og alternativets vi-
suelle påvirkning af omgivelserne.  
 
Der vil være en visuel kumulativ effekt ved etablering af vindmølleanlæg-
get som medfører, at den tekniske prægning af landskabet på Asnæs 
øges. 
 
Projektet vil ikke medføre væsentlig påvirkning af de omkringliggende kir-
ker, diger mv. Vindmøllerne vil medføre en visuel påvirkning af det udpe-
gede kulturmiljø omkring Lerchenborg Gods, men det vurderes, at hver-
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ken hovedforslaget eller alternativet vil ødelægge de bærende strukturer i 
kulturmiljøet.  
 
Mølleprojektet vil overholde grænseværdierne for støj i forhold til nabobe-
boelser og støjfølsomme områder. En forudsætning er dog, at ejendom-
mene Asnæs Skovvej 10 og 12 nedlægges som beboelser, og det gælder 
for såvel hovedforslaget som alternativet. Projektet vil også overholde de 
vejledende grænseværdier for skyggekast på højst 10 timer ved nabobe-
boelser.  
 
Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme lejlighedsvise tab af flager-
mus i området, men det vurderes, at mølleprojektet ikke vil udgøre en 
væsentlig trussel for flagermus-bestanden i området eller deres leveste-
der. Den foreslåede afværgeforanstaltning i form af genetablering af et 
levende hegn, vil medføre en positiv effekt for såvel flagermus som øvrige 
dyrearter. Hegnet vil kunne afbøde nogle af de negative konsekvenser 
som følge af havneudvidelsen, hvor beplantningen på kystskrænten nord 
for området fældes. Etablering af dette hegn vurderes ikke at være i kon-
flikt med de landskabelige forhold eller relationen til kulturmiljøerne, idet 
der er tale om retablering af et eksisterende hegn i skellet/grænsen mel-
lem Lerchenborgs jorder og husmandsbebyggelserne langs Østrupvej. 
Hegnet vil understrege den eksisterende læhegnsstruktur, og det vil i et 
vist omfang skærme for udsigten til Asnæsværket set fra Østrupvej. Set 
fra størstedelen af Asnæs Skovvej er der på grund af terrænforhold eller 
levende hegn langs vejen ikke udsigt over landskabet og Jammerland 
Bugt mod syd. Kun fra en lille del af vejen kan man se vandet, og set her-
fra kan det nye læhegn i et vist omfang medvirke til at begrænse udsigten 
til vandet. Samlet vurderes det, at læhegnet ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning af kulturmiljøerne i området. 
 
Det vurderes, at projektet ikke at ville medføre en væsentlig påvirkning af 
områdets øvrige dyre- eller planteliv. Set i relation til de naturmæssige 
forhold, vurderes det, at hovedforslaget ikke medfører en væsentlig større 
påvirkning end alternativet. 
 
Hovedforslaget vil kun i mindre omfang bidrage til mere støj og skygge-
kast end alternativet, og det vil primært være i den vestlige del. Den mest 
markante forskel findes ved nabo Z, som er et sommerhus, der ligger ved 
kysten nord for mølleanlægget. Boligen ejes af Lerchenborg Gods, som 
lægger jord til alle mølleplaceringerne, og det må derfor ikke forventes at 
det vil medføre problemer at rejse den 6. mølle, når alle gældende støj-
krav og vejledende krav til skyggekast overholdes. Samlet set vurderes 
påvirkningen af nabobeboelser derfor ikke at være væsentlig højere for 
hovedforslaget end alternativet.  
 
Hovedforslaget vil årligt kunne producere el svarende til ca. 12.500 af 
kommunens husstande, mens alternativet vil kunne producere el svarende 
til ca. 10.500 af kommunens husstande. Dette svarer til en forskel på ca. 
87.000 ton CO2 i den 20-årige periode, som møllerne minimum forventes 
at producere. Hovedforslaget vil derfor udnytte områdets vindpotentiale i 
langt højere grad end alternativet.  
 
0-alternativet medfører ingen visuel påvirkning af området på Asnæs, og 
der vil ikke forekomme støj og skyggekast fra vindmøller. Kommunens 
CO2-udledning nedbringes ikke som følge af vindmølleprojektet. Der vil 
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ikke ske nogen påvirkning af flagermusene i området, til gengæld vil det 
levende hegn syd for projektområdet ikke blive etableret. 
 
1.6 Den videre procedure 

Offentlighedsfase  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljørapport (VVM-
redegørelse og miljøvurdering) og forslag til lokalplan nr. 538, Vindmøller 
ved Lerchenborg offentliggøres sideløbende i en periode på otte uger. I 
offentlighedsfasen er der mulighed for at komme med forslag og indsi-
gelser mod projektet.  
 
Resultatet af idéfasen 

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten med VVM-redegørelse og mil-
jøvurdering er der gennemført en idéfase, som varede fra den 22. juni til 
den 21. juli 2010. I denne periode blev udsendt et debatoplæg og med 
baggrund i dette kunne borgere, interesseorganisationer, foreninger, 
myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projekt-
forslag. I idéfasen modtog Kalundborg Kommune fem henvendelser fra 
borgere, som havde bemærkninger til projektet. 
 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer blev der 
samtidig med idéfasen foretaget en høring af berørte myndigheder om 
afgrænsning af miljøvurderingen. I den forbindelse blev en række inte-
resseorganisationer også hørt. Der kom bemærkninger fra Søfartsstyrel-
sen, Kalundborg og Omegns Museer samt Danmarks Naturfredningsfor-
ening Kalundborg, Friluftsrådet og Landsforeningen for bygnings- og 
landskabsskultur. 
 
De indkomne bemærkninger og høringssvar er behandlet i et notat af d. 
26. august 2010. Teknik– og Miljøudvalget tog behandlingen til efterret-
ning på Teknik– og Miljøudvalgets møde den 6. september 2010. Møde-
referatet kan ses på Kalundborg Kommunes hjemmeside 
www.kalundborg.dk under Dagsorden og beslutningsreferat.  
 
Høringssvar og bemærkninger har medvirket til at danne baggrund for 
indholdet af det videre arbejde med VVM-redegørelsen og miljøvurderin-
gen.  
  
Endelig vedtagelse  

Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere forslag til 
kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse 
og miljøvurdering) og forslag til lokalplan nr. 538, Vindmøller ved Ler-
chenborg suppleres miljørapporten med en sammenfattende redegørelse 
med en beskrivelse af om projektet ændres som følge af bemærkninger-
ne/indsigelserne, og i givet fald, på hvilke områder projektet ændres 
samt en beskrivelse af begrundelserne for ændringerne. Desuden beskri-
ves det også, hvorfor eventuelle indsigelser ikke indarbejdes i projektet.  
 
På baggrund af ovenstående vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stil-
ling til om projektet skal muliggøres. Anlægget må ikke opføres før Kom-
munalbestyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt. 
VVM-tilladelsen kan først meddeles når kommuneplanretningslinjerne for 
anlægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen. VVM-tilladelsen 
kan påklages til Naturklagenævnet. 
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Figur 2.1 Vindressourcekort i 70 meters højde for området ved Asnæs målt i W/m2 

2. Projektbeskrivelse 

2.1 Vindressourcer 

Vindressourcernes udbredelse i Danmark er kortlagt af Energi- og Miljø-
data og Forskningscenter Risø i projekt ’Vindressourcekort for Danmark’, 
som blev færdiggjort i 1999. Kortlægningen beskriver vindens energiind-
hold i kvadrater på 200 x 200 meter dækkende hele landet, og beregnes 
i fire højder, som er navhøjder på 25 m, 45 m, 70 m og 100 m. Som 
kortene på figur 2.1 viser, hører området på Asnæs til de gode vindom-
råder i Danmark – især når møllernes navhøjde nærmer sig 100 meter. 
Der er beregnet en middelvind-hastighed på ca. 7,9 meter pr. sekund 
målt i 79,5 meters højde i mølleområdet. 
 
2.2 Anlægget 

Møllernes udseende – hovedforslag 

I hovedforslaget består anlægget af seks stk. 3 MW Siemens vindmøller 
med 79,5 m navhøjde og 101 m rotordiameter, svarende til en totalhøj-
de på 130 m.  
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Møllernes rotordiameter er større end navhøjden, og forholdet mellem 
navhøjde og rotordiameter er ca. 1:1,27. Møllerne har koniske rørtårne 
og er trevingede. Tårnene er samlet af mindre elementer, og kan derfor 
have lodrette markeringer ved samlingerne. Møllerne leveres malet i en 
lys grå farve (ral 7035) og overfladerne er behandlede, så de fremstår 
forholdsvis matte (glans 30-50). Derved minimeres refleksioner fra me-
tal- og glasfiberoverfladerne.  
Møllernes rotorhastighed varierer fra 6 til maksimalt 16 omdrejninger pr. 
minut, hvilket er væsentligt langsommere end ældre, mindre vindmøller. 
Dermed fremstår møllerne med et mere roligt og harmonisk udseende.  
Møllerne monteres med lysafmærkning af hensyn til flytrafikken.  
Hver mølle skal monteres med en eller to lyskilder med lavintensivt rødt 
lys, som lyser konstant. For at opnå en 360 graders dækning, skal der 
påsættes to lamper øverst på møllehatten.  
Der monteres en vandret afskærmning af lyskilden, således at lyset stort 
set ikke kan ses fra terræn i nærområdet. Lysstyrken ved lavintensivt lys 
er fastsat til 10 candela, svarende til 10 stearinlys eller lyset fra en 8,5 
W elpære. 
 
Møllerne er placeret med en indbyrdes afstand på 341 meter, og de skal 
opstilles i et let kuperet terræn varierende fra kote 7,5 til kote 16,5. Set 
ud fra et æstetisk synspunkt, bør møllernes navhøjde ligge på en linje, 
som dog gerne må være stigende eller faldende. Samtidig bør en eventu-
el indbyrdes højdeforskel mellem hver mølle højst være fem meter for at 
opnå et harmonisk udtryk. For at sikre dette vil der ske en lettere af-
gravning ved mølle 5 op til 2,7 m. Ved mølle nr. 6 hæves terrænet ca. 
1,5 m. For de øvrige møller er der tale om ganske små ændringer i ter-
rænforholdene for at sikre den præcise opstillingsform, og det vurderes, 
at det ikke vil være synligt, når møllerne er opsat og jordreguleringen 
omkring fundamenterne er udført. Disse øvrige jordreguleringer forven-
tes at være på ca. +/- 1 m. Der tilføres ikke jord, men der anvendes ale-
ne overskudsjord fra fundamentudgravninger og fra udgravning til veje.  
 

Figur 2.2. Møllernes placering vist på luftfoto  

0 500 1000 1500 2000 m 
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Møllernes udseende - alternativ 

Der anvendes samme mølletype i alternativet som i hovedforslaget, blot 
er antallet af møller i alternativet reduceret til de fem østligste møller. 
Møllerne vil stå i kote 12,3 til 16,5.  
 
Møllernes forventede produktion 

Møllernes produktion afhænger af flere forhold. Når et projekt vurderes, 
lægges tre væsentlige punkter til grund. For det første ses på vindres-
sourcerne i det pågældende område. Dernæst vurderes de potentielle 
mølletyper, som kan opstilles på den valgte lokalitet. Sidst vurderes om 
møllernes opstillingsform giver mulighed for en fornuftig produktion. 
Vindressourcerne er beskrevet i afsnit 2.1, og det kan konstateres, at 
møllernes mulige produktion må betegnes som god blandt andet på 
grund af den kystnære placering. 
 
Årsproduktionen på de seks nye møller er beregnet til ca. 56,4 mio. kWh. 
Da det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er 4000-4500 kWh pr. år, 
vil hovedforslagets seks møller kunne producere el svarende til ca. 
12.500 husstande. De fem møller i alternativet vil kunne producere ca. 
47 mio. kWh pr. år, hvilket svarer til forbruget i ca. 10.500 husstande. I 
Kalundborg Kommune er der ca. 22.000 husstande. Det betyder, at møl-
lerne i hovedforslaget kan dække elforbruget i hvad der svarer til ca. 56 
% af kommunens husstande, mens alternativets møller dækker hvad der 
svarer til ca. 47 % af husstandene i kommunen. Ser man udelukkende 
på møllernes produktion og udnyttelsen af områdets vindpotentiale, vil 
hovedforslaget seks møller være at foretrække frem for alternativets. 
 
Arealudlæg og vejadgang til møllerne 

Til hver mølle vil der være behov for et areal på ca. 5x5 m svarende til 
arealet af møllens tårn. Fundamentet til tårnet skal være ca. 16x16 m, 
og det etableres ca. 3,5 m under terræn. Størstedelen af fundamentet 
dækkes af et ca. 1 m tykt lag jord, og en stor del af arealet kan efterføl-
gende anvendes til almindelig landbrugsdrift.  
 
Der vil være behov for en trekantet kørefast plads på ca. 1000 m2 
(inklusiv vejareal) ved hver mølle. Endvidere vil der være brug for et 
midlertidigt arbejdsareal under anlægsfasen på ca. 70x70 meter ligele-
des ved hver mølle. Arbejdsarealet placeres omkring møllen, således at 
den kørefaste plads er en del af arbejdsarealet.  
 
Der skal anlægges en ca. 5 m bred vej til hver vindmølle. Vejene kan 
anlægges med en overflade af stabilgrus og en bund af sten og andet 
godkendt materiale. 
 
Vejene vil efterfølgende kunne anvendes som tilkørselsveje til området i 
forbindelse med den landbrugsmæssige drift af arealerne. Den største 
del af hvert arbejdsareal fjernes efter at møllebyggeriet er færdiggjort. 
Arealet kan retableres til landbrugsjord eller beplantes svarende til area-
lets tilstand før byggeriet. En del af hvert arbejdsareal, svarende til ar-
bejdsområdet for en større kran, fastholdes som kørefast areal indtil 
møllerne skrottes om ca. 20-30 år.  
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Møllernes nettilslutning 

For at forbinde møllerne med elnettet fremføres jordkabler fra møllerne 
og til et af elforsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutnings-
punktet er endnu ikke fastlagt. Elforsyningsselskabet sørger selv for at 
udføre dette arbejde og håndterer de deraf følgende problemstillinger 
såsom tinglysning af ledningerne. Der er, ud over placering af 1-3 tek-
nik-/kabelskabe til betjening af alle møllerne, intet behov for bygninger i 
øvrigt, da transformere placeres i selve møllerne. Nettilslutning af møl-
lerne til elnettet sker i henhold til gældende lovgivning og efter bestem-
melserne i det lokale elforsyningsselskab. 
 
Møllernes indholdsstoffer 

I forbindelse med møllernes drift anvendes en række forskellige kemika-
lier. Der er ca. 290 liter hydraulikolie til vinger og bremse. Et 
svingningsdæmpningsmodul indeholder ca. 365 liter olie, og 
transformeren, som er placeret i bunden af tårnet, indeholder ca. 
1.200 liter olie. Møllens kølesystem indeholder ca. 400 liter 
kølervæske (33 % glycol). Møllernes generator er direkte drevet uden 
gear, og møllerne indeholder således ikke gearolie. Herudover anvendes 
mindre mængder af fedt og smøremidler samt 
rengøringsmidler mv. 
 
2.3 Aktiviteter i anlægsfasen 

Opmåling og afsætning af møllerne 

For naboer og andre, som færdes i området, vil de første synlige aktivi-
teter være landmålernes opmåling af projektområdet, fastlæggelse af 
vejene til området og fastlæggelse af de nærmeste nabobeboelsers nøj-
agtige placering i forhold til mølleplaceringerne. Denne opmåling skønnes 
af vare 1-2 dage, og normalt vil denne fase ikke skabe væsentlige gener 
for hverken naboer eller andre i området. Afmærkning af mølleplacerin-
gerne og af de nye tilkørselsveje sker typisk med træpæle. 
 
Jordbundsanalyser 

Der må påregnes prøveboringer for at undersøge om jordbunden er sta-
bil. Boringerne foretages fra køretøjer og forventes at tage 1-2 dage. 
Prøveboringer foretages sandsynligvis inden der etableres veje i områ-
det. 
 
Etablering af veje 

Alle nye veje vil fremstå som markveje i ca. fem meters bredde belagt 
med stabilgrus. Vejføringerne er vist på figur 2.2. Først rømmes ca. 20-
30 cm jordlag af og jorden lægges langs vejene i projektområdet, dog 
således at digerne i området ikke berøres. Dernæst bundsikres vejene, 
hvorefter de tromles, for til sidst at få pålagt ca. 10 cm stabilgrus, som 
afrettes og tromles. Den afrømmede jord anvendes til sidst til udjævning 
af vejens rabatter. Eventuel overskudsjord fra vejene kan anvendes i 
forbindelse med regulering omkring møllefundamenterne eller køres i 
anvist depot. 
Etablering af veje vurderes at vare ca. 2-3 uger, men kan forsinkes af 
dårligt vejr. På grund af de forholdsvis store afstande mellem arbejdsom-
rådet og nabobeboelserne forventes ingen gener i form af rystelser og 
lignende, men der må påregnes en del aktivitet af gravemaskiner og 
lastbiler på adgangsvejen mens arbejdet udføres. Stabilgrus til vejene er 
beregnet til ca. 100 vognlæs, mens mængden af bundsikringsmateriale 
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vil afhænge af jordbundsforholdene og de eksisterende vejes nuværende 
bæreevne. Hvis bygherren vælger at nedrive dele af den eksisterende 
ejendom, som forudsættes nedlagt som beboelse, kan disse bygningsdele 
ligeledes anvendes som bundsikring i vejene. Forud for etablering af vej-
adgang til området skal der fremsendes et vejprojekt til Kalundborg Kom-
mune, som skal godkendes af kommunen.  
 
Støbning af fundamenter 

Efter udgravning støbes fundamenterne på stedet. Jorden deponeres mid-
lertidigt ved den enkelte mølleplacering. Til sidst i byggefasen afrettes 
arealerne rundt om møllerne og eventuel overskudsjord køres i anvist de-
pot. Anlæg af fundamenter forventes at vare ca. 1-2 måneder. Det for-
ventes, at der skal anvendes ca. 70-80 læs beton til hver af de seks møl-
lers fundamenter. 
 
Levering og opsætning af møllerne 

Mølletårne, møllehatte og vinger leveres med lastbil så tæt ved hver møl-
leplacering som muligt. I forbindelse med opsætning af møllerne ankom-
mer 2-3 mobilkraner, som i løbet af ca. 2 uger monterer møllerne på fun-
damenterne. Der forventes ingen væsentlige nabogener i den forbindelse, 
men der må påregnes en del ekstra trafik til og fra området, ligesom stør-
re lastbiler kan holde parkeret på områdets veje i kortere eller længere 
tid. Disse midlertidige parkeringer vil dog ikke ske på en sådan måde, at 
de forhindrer færdsel til og fra områdets beboelser. Krandelene leveres på 
ca. 18 lastvognlæs. Det forventes, at ca. 40 lastvognstræk kan levere 
komponenterne til de seks møller.  
 
Kabelarbejder 

Møllerne forbindes til elnettet med kabler, dels mellem de enkelte møller, 
dels fra mølleområdet til et tilslutningspunkt, som udpeges af elforsy-
ningsselskabet. Kabelarbejdet vil tidsmæssigt oftest blive placeret sidst i 
byggefasen, men forsyningsselskabet kan selv fastsætte et andet tids-
punkt. Ud over kabel til strøm skal der nedgraves kabel til telefonforbin-
delse til hver enkelt mølle. 
 
2.4 Aktiviteter i driftsfasen 

Indkøringsperioden 

I indkøringsperioden er der behov for skærpet tilsyn. Ligeledes er der be-
hov for at optimere møllernes drift, når de har kørt i en periode med 
stærk blæst. Indkøringsperiodens længde afhænger af vejrforholdene. Der 
kan i visse tilfælde være behov for at anvende større kraner i forbindelse 
med denne optimering. 
 
Daglig drift 

Den daglige drift af vindmøllerne foregår ved hjælp af computerstyret 
overvågningsudstyr, og der vil kun i særlige situationer være behov for at 
besøge møllerne. Ud over den almindelige service på møllerne ca. 2-4 
gange årligt forventes der ikke fysisk tilstedeværelse af hverken personer 
eller materiel. Den almindelige service foregår udelukkende ved hjælp af 
person og varevogne. 
 
Større skader 

Ved større skader på materiellet kan der være behov for at anvende kra-
ner til at nedtage større dele af møllen, ligesom der kan være behov for at 
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større lastbiler fragter defekte dele væk og kører nye dele til møllen. 
Større skader repareres mest effektivt på jorden eller på værksted, for 
eksempel defekt generator, beskadiget gear eller ødelagte vinger. 
 
2.5 Sikkerhedsforhold 

Sikkerhed i forbindelse med opførelse 

Der findes generelle sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med byggeri. 
Disse bestemmelser forudsættes beskrevet i udbudsmaterialet og efter-
følgende overholdt i byggefasen. 
 
Sikkerhed i forbindelse med drift 

Under møllernes almindelige drift er der tilknyttet en driftsleder med an-
svar for, at alt forløber som det skal. Der forefindes specificerede sikker-
hedsforanstaltninger for drift af en vindmølle. Der er for eksempel op-
samlingsanordning for eventuelt spildt olie og sikkerhedsanordninger til 
brug ved servicering af maskindele i møllehatten. I Danmark er det et 
krav, at vindmøller typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certifi-
cerings- og godkendelsesordning inden de opstilles. Typegodkendelsen 
sikrer overensstemmelse med gældende krav vedrørende sikkerhedssy-
stemer, mekanisk- og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk 
sikkerhed.  
 
Isdannelser på møllevingerne kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Af hensyn 
til nedstyrtning af is fra vindmøllers rotorer, skal der normalt overholdes 
en afstand svarende til vingeradius plus 2,5 m til veje. Denne afstand 
overholdes med god margin, da der er ca. 50 m fra vingespidsen på møl-
le 3 og 4 til nærmeste vej. Det kan dog ikke fuldstændig afvises, at der 
ikke kan falde is på nærmeste offentlige vej, men sandsynligheden for 
dette vurderes til at være minimal, da is primært falder lodret ned fra 
møllevingerne i forbindelse med en opstart, hvor vingerne kun drejer 
langsomt rundt. Det er ikke sandsynligt, at is, som falder fra møllernes 
vinger, kan ramme beboelser, idet afstanden til nærmeste bolig er ca. 
540 m.  
 
2.6 Retablering af areal 

Demontering af møller 

Når driften af vindmøllerne indstilles, er ejeren af den enkelte vindmølle 
på afviklingstidspunktet forpligtet til fuldstændig at fjerne alle anlæg i et 
omfang, som modsvarer de krav, som fastsættes i lokalplanen. Det for-
ventes, at alle veje, som ikke bruges til markdriften, og de tilbageblevne 
arbejdsarealer ved hver mølleplacering, fjernes når vindmøllerne er ned-
taget og fjernet. Ligeledes forventes det, at møllefundamenterne fjernes 
– mindst til en meter under terræn – hvorefter arealerne reetableres til 
landbrugsformål eller andet relevant formål. 
 
Møller og transformatorer kan nedtages og skrottes efter brug, ligesom 
fundamenter kan knuses. Det er ikke muligt at forudsige kommende krav 
til skrotning og genbrug af materialer fra mølleprojektet. Møllerne for-
ventes at have en levetid på 20-30 år, og udviklingen indenfor genbrugs-
området må forventes at gå hurtigt i de kommende år. Allerede på nu-
værende tidspunkt kan langt den overvejende del af vindmøllernes kom-
ponenter indgå i genbrugssystemer efter endt brug, og der forskes i at 
opnå en 100 % genanvendelse af alle mølledele.  
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Figur 3.1. Landskabskort over området ved Kalundborg (Per Smed). Vindmølleområdet er 
markeret med rød ring. 

3. Landskabelige forhold 

3.1 Landskabets dannelse og form 

Projektområdet ligger på halvøen Asnæs syd for Kalundborg. Asnæs er et 
yngre morænelandskab, som er dannet under den sidste istid, Weichsel-
istiden, og jordbunden består overvejende af ler. På den østlige del af 
halvøen ses desuden et randmorænelandskab karakteriseret ved aflange 
bakkeformationer i terrænet. Randmorænerne strækker sig længere ind i 
landet mod øst, og de er enten skabt af materialeaflejringer ved fronten af 
iskappen eller ved, at ældre aflejringer er presset op af isen. Langs den 
sydlige kyst på Asnæs er profilet defineret som en kystklint, mens den 
inderste del af kysten i Kalundborg Fjord er et marint forland dannet siden 
stenalderen (dvs. 5000 f.K.). Landskabet i den vestlige del af Kalundborg 
by og videre mod vest til Røsnæs udgøres af ét stort randmorænestrøg 
med markante højdeforskelle i terrænet. Odden Gisseløre, nord for As-
næs, er en såkaldt midbay spit, og den antages at være dannet af bølge-
reflektion i bunden af fjorden. 
 
Asnæs-halvøen danner overgang mellem fjordlandskabet mod nord og det 
åbne kystlandskab ved Jammerland Bugt i syd. Landskabsrummet i fjor-
den er indrammet af kysterne langs Røsnæs-halvøen og Asnæs, hvor der 
på begge sider er markante højdeforskelle i kystprofilet. Det giver en vel-
afgrænset rumopfattelse, og man kan fornemme skalaforhold mellem be-
byggelse og landskab. Landskabet ved Jammerland Bugt er anderledes, 
idet der er tale om et stort og åbent landskabsrum med vid udsigt over 
Storebælt.  
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Terrænet i og omkring projektområdet er jævnt kuperet med enkelte og 
karakteristiske høje i landskabet. Fra midterlinjen af halvøen falder ter-
rænet mod nord og syd, og der er en højdeforskel på ca. 20 meter. 
Langs den sydlige kyst er der ved klinterne markante højdeforskelle, og 
kyststrækningen har et varieret profil.  
Hovedforslagets møller er placeret i et interval mellem kote 9,0 til 16,5 
og alternativets møller er placeret i kote 13,0 til 16,5.  
 
3.2 Kulturlandskabet 

Anvendelse og landskabelige interesser 
Projektområdet ligger i landzone i et åbent og dyrket landbrugslandskab. 
Området ligger indenfor kystnærhedszonen (såvel zone A og B), og det 
er i kommuneplanen udpeget både som beskyttelses- og besøgsområde. 
Hovedforslagets mølle nr. 6 er placeret lige umiddelbart syd for strand-
beskyttelseslinjen, men der vil ske vingeoverslag over strandbeskyttel-

1000 

Figur 3.3. Landskabelige interesseområder på Asnæs 
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Figur 3.2. Kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinje på Asnæs 
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seslinjen. Der er væsentlige landskabelige interesser i det pågældende 
område, og etablering af anlæg kan kun ske, hvis det ikke giver anled-
ning til betænkeligheder i forhold til de landskabelige, naturmæssige, 
kulturhistoriske, rekreative og miljømæssige interesser, herunder grund-
vandsbeskyttelsen.  
 
Beplantning 

Vest for mølleområdet ligger fredskoven Forskov, som er en blandings-
skov med overvejende løvtræsbevoksning. Forskov er omfattet af en 300 
m skovbyggelinje, og ved placering af mølle nr. 6 er skovbyggelinjen 
respekteret, dog således at der vil være vingeoverslag over skovbygge-
linjen. 
 
Syd for mølle 1 ligger de mindre skovpartier, Birkemose og Randemose, 
og langs den nordlige kyststrækning findes et levende hegn og en mere 
markant beplantning bestående af træer og buske. Birkemose og Rande-
mose er noteret som fredskov. Hvis planerne om at udvide Kalundborg 
Vesthavn gennemføres, vil beplantningen langs kysten blive nedlagt og 
erstattet af et nyt længere mod syd (for nærmere beskrivelse se afsnit 
5.4). Herudover ses der spredt i landskabet enkelte selvgroede bevoks-
ninger, som primært findes i tilknytning til lavninger i terrænet.  
Der er forholdsvis få læhegn i området, og en del af dem er i dårlig 
stand. De hegn, som er i god stand, og som går på tværs af højdekur-
verne får understreget terrænet flot og fremstår som markante og ka-
rakterfulde landskabselementer.  
 
Særlig markante landskabselementer er de relativt nyplantede lindealléer 
langs Asnæsvej og Asnæs Skovvej, som leder til og fra Lerchenborg 
Gods. Alléerne bidrager til at betone og understrege tilstedeværelsen af 
godset og til at skabe sammenhæng mellem bygningsanlæg og det om-
givende landskab. Øst for bygningssættet ligger godsets haveanlæg, 
hvor den vestlige del af selve haven er omkranset af gamle lindealléer og 
den østlige af tæt beplantning med skovbrynslignende karakter. 

Figur  3.4. Beplantning i nærområdet  
(På kortet ser det fejlagtigt ud som om, at den vestligste mølle står indenfor skovbyggelinjen, 
men dette skyldes en unøjagtighed i GIS-data vedrørende skovbyggelinjen. Der henvises til 
kortbilag i forslag til lokalplan nr. 538 for vindmøller på Asnæs for korrekt visning af skovbyg-
gelinje i forhold til mølleplacering.) 

0 500 1500 2000 m 1000 



 

 

Vindmøller ved Lerchenborg, Miljørapport 2010             34 

De fritliggende bebyggelser i landskabet er som hovedregel omgivet af 
forskellige former for lægivende beplantning omkring ejendommen. 
 

Bebyggelse 

Selve mølleområdet er ubebygget, men det er omgivet af flere forskellige 
typer af anlæg og bebyggelse. Mest markant er bygninger og anlæg i 
erhvervsområdet ved Statoils raffinaderi og Asnæsværket, som ligger ca. 
800 m nordøst for mølleområdet. Det er områder præget af store byg-
ningsværker og høje skorstene, som giver landskabet en meget teknisk 
prægning. Områdernes bygninger og anlæg fremstår meget domineren-
de i nærområdet og medfører også en stor visuel fjernvirkning.   
 
Ca. 650 m øst for mølleområdet ligger Lerchenborg Gods, som er et ba-
rokanlæg fra midten af 1700-tallet. Bygningskomplekset består af en 
trefløjet hovedgårdsbygning med tilhørende stalde og avlsbygninger. De 
bærende elementer i bygningsanlægget er symmetrisk opbygget om-
kring en øst-vestgående akse men er mod syd suppleret med små byg-
ninger til de ansatte mv. Godset huser desuden Kalundborg Friskole i 
nogle af de tidligere driftsbygninger. Udenfor bygningskomplekset vil 
møllerne fra visse af godsets områder fremstå meget synlige og domine-
rende, mens de fra andre områder vil være skjult bag bygninger og be-
plantning. Det vil fra flere steder i området være muligt at se møller og 
Lerchenborg Gods på samme tid, og her vil møllerne, dels på grund af 
deres højde dels fordi godset ligger lavt i terrænet, udgøre de mest 
fremtrædende elementer i landskabet.  
 
På den nordlige side af Kalundborg Fjord ligger Kalundborg by i en af-
stand af ca. 2,7 km. Afstanden til centrum er ca. 3,5 km. Mølleområdet 
vil være meget synligt fra centrale dele af byen ved den sydvendte kyst-
strækning, og fra de områder, hvor bebyggelsen er placeret på det 
stærkt skrånende og sydvendte terræn med god udsigt over fjorden og 
hele Asnæs-halvøen.  
 
Vest og sydøst for Kalundborg ligger desuden en del sommerhusområ-
der, og projektområdet vil være meget synligt fra strandarealerne langs 
hele den sydlige kyststrækning på Røsnæs. Her er dog en tæt beplant-
ning omkring mange af sommerhusene, og møllerne vil derfor i mange 
tilfælde være skjult bag træerne og derfor ikke i væsentligt omfang for-
styrre udsigten fra fritidsboligerne. 
 
Nærmeste landsby er Melby, som ligger ca. 2,6 km øst for mølleområdet. 
De nye møller vil i et begrænset omfang være synlige fra Melby, men de 
foranliggende tankanlæg ved Statoil, højspændingsledninger og beplant-
ning ved Lerchenborg vil nedtone møllernes dominans set fra netop dette 
punkt i landskabet. Landsbyerne Årby og Bastrup ligger begge ca. 4,5 
km øst og sydøst for mølleområdet.  
 
Endelig ligger der en del fritliggende beboelsesejendomme omkring møl-
leområdet med den største koncentration langs Østrupvej syd for mølle-
området. Møllerne er placeret så de gældende afstands- og støjkrav i 
forhold til nabobeboelser er overholdt, dog forudsættes boligerne på 
ejendommen Asnæs Skovvej 10 og 12 nedlagt. 
 
Fem boliger er nærmere beskrevet i afsnit 4, idet de ligger indenfor en 
afstand af 6 x møllernes totalhøjde. Boliger, indenfor denne afstand af 
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vindmøllerne kan ifølge VE-loven søge om at få vurderet værditabet af 
deres ejendom, uden forinden at skulle betale et depositum på 4000 kro-
ner.  
 
Der er vedtaget et tillæg nr. 25 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 
og lokalplan nr. 500 [6], som muliggør en udvidelse af Kalundborg Vest-
havn langs kysten nord for mølleområdet. Udvidelsen kan omfatte etab-
lering af en ny færgehavn med terminalanlæg, containerterminal og be-
byggelse til havnerelaterede erhverv. I takt med at disse planer gennem-
føres, vil mølleanlægget med tiden blive delvist skjult bag de forskellige 
anlæg, men i kraft af møllernes højde, vil rotorerne stadig være synlige. 
 
Infrastruktur 

De nærmeste overordnede veje er Slagelsevej (rute 22) og Hovvejen/
Holbækvej (rute 23), som fører ind til Kalundborg centrum. Begge veje 
ligger med en nærmeste afstand af ca. 3 km fra mølleområdet. Mølleom-
rådet vil være meget synligt fra store dele af Slagelsevej. Det vurderes, 
at møllerne i mindre grad vil være synlige fra Holbækvej, idet bygninger 
og anlæg ved Asnæsværket og Statoil vil træde i forgrunden, når mølle-
området betragtes fra denne vej. Afstandskravet på 4 gange møllehøjden 
til overordnede veje, dog mindst 250 m, vil derfor være overholdt med 
god margin, og mølleområdet vil ikke være placeret i nogle af de over-
ordnede vejes sigtelinjer. Afstanden fra mølletårnene på mølle 3 og 4 til 
Asnæs Skovvej vil være ca. 100 m og i forhold til vingeoverslag vil af-
standen være ca. 50 m. 
 
Nord for mølleområdet er planlagt en forlængelse af Asnæsvej mod vest 
til servicering af Kalundborg Ny Vesthavn. Der er desuden fremsat for-
slag om etablering af rekreative stier langs Asnæs Skovvej gennem møl-
leområdet og langs Østrupvej. Der ses ikke at være konflikter mellem 
mølleprojektet og gennemførelse af de nævnte vej- og stianlæg.  
 
Fra Asnæsværket og Statoils område løber tre eksisterende højspæn-
dingsledninger øst for mølleområdet. Det nærmeste ledningsanlæg står 
med en afstand til mølleområdet på ca. 840 m.  

Figur 3.5. Infrastruktur og tekniske anlæg i området 
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Til/fra Kalundborg by løber yderligere fire ledningstracéer, hvoraf de to 
nærmeste ligger henholdsvis 5,5 og 6,3 km øst for mølleområdet. De to 
øvrige har deres forløb nord for Kalundborg by.  
Endelig findes en del gittermaster nord for mølleområdet. På Gisseløre 
står tre master i tilknytning til en radiostation, og ved Raklev og Nostrup 
Huse står hvert sted en mast. Endelig står der også to master på den 
vestlige del af Røsnæs-halvøen. 
 
Eksisterende vindmøller 

Der findes i dag 72 vindmøller i Kalundborg Kommune.  
Den nærmeste eksisterende mølle står ved Rebelshøj ca. 5,2 km nordøst 
for mølleområdet, og ved Nostrup ca. 5,3 km mod nordvest står en grup-
pe på fire møller. Der er i alle tilfælde tale om meget små møller med 
højder på henholdsvis 43,5 m og 25,5 m. Det nærmeste planlagte vind-
mølleområde ligger ca. 9,5 km øst for mølleområdet.  
 
3.3 Kulturhistoriske interesser 

Fredede fortidsminder og arkæologiske fund 

Der findes en del fredede fortidsminder i området blandt andet i form af 
gravhøje, og i Forskov er der en særlig høj koncentration. Lige nord for 
mølle 1 og 2 findes en gruppe på fire gravhøje og nord for mølle 5 ligger 
ligeledes en gravhøj. Fortidsminderne er omfattet af 100 m beskyttelses-
linje, men mølleprojektet vil ikke berøre fortidsminder eller overskride 
deres beskyttelseslinjer.  
 
Jf. Kulturarvsstyrelsens database er der registreret en del arkæologiske 
fund i området, og vejadgangen til mølle nr. 4 til 6 fra øst skal placeres 
tæt på et af disse fund, en brandgrav. Mølle nr. 6 skal placeres tæt på en 
overpløjet rundhøj. Ved etablering af adgangsvej og møllefundamenter til 
vindmøllerne vest for Asnæs Skovvej skal der derfor tages hensyn til de 
arkæologiske interesser. Det vurderes, at der generelt vil være risiko for, 
at man i forbindelse med anlægsarbejderne kan støde på hidtil ukendte 
jordfaste fortidsminder på det aktuelle areal, og det anbefales derfor, at 

Figur 3.6. Eksisterende vindmøller omkring Kalundborg 
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der foretages prøvegravning af de arealer som berøres af vindmøllepro-
jektet med henblik på at vurdere bevaring og udstrækning af eventuelle 
jordfaste fortidsminder. Herudover vil mølleprojektet ikke berøre øvrige 
arkæologiske fund i området. Inden igangsættelse af anlægsarbejderne 
skal Kalundborg Museum kontaktes. De fredede fortidsminder er vist på 
figur 10.  
 
Fredede områder 

Nord for projektområdet ligger et fredet området, som omfatter tangen 
Gisseløre og en del af søterritoriet, kaldet Houget. Formålet med areal-
fredningen er blandt andet at sikre områdets geologiske dannelseshistorie 
og naturværdier og at det fortsat skal henligge som naturarealer. Frednin-
gen sikrer desuden, at lystbådehavnen Houget begrænses til 220 bådplad-
ser og at de tekniske indretninger og bygninger skal nedtages, når deres 
anvendelse ophører. Fredede områder er vist på figur 10. 
 
Diger 

Der er enkelte beskyttede diger i og omkring projektområdet. Ved etable-
ring af adgangsvej til mølle nr. 2 fra øst kan vejen føres gennem en eksi-
sterende åbning i diget, og det vil derfor ikke være nødvendigt at foretage 
et digegennembrud. Øvrige diger berøres heller ikke af projektet. De be-
skyttede diger er vist på figur 10. 
 
Kirker 

Der findes tre kirker indenfor en afstand af 3,5 km fra mølleområdet og 
yderligere to kirker, som ligger mellem 3,5 og 5 km fra de nye møller. 
Kirkernes placering og den påvirkning, som møllerne eventuelt medfører, 
er beskrevet enkeltvis nedenfor.  
 
Vor Frue Kirke ligger ca. 3,1 km mod nord inde i Kalundborg by. Kirken 
er omgivet af tæt bebyggelse, og man kan ikke se mølleområdet fra kir-
kens arealer. Man vil kunne se kirkens tårne fra mølleområdet, men ma-
sterne på Gisseløre og byggeri på Kalundborg Havn tager opmærksomhe-
den, når byens profil betragtes fra Asnæs. Udvidelsen af Kalundborg Ny 
Vesthavn vil ligeledes ske mellem mølleområdet og kirken, og på grund af 

Figur 3.7. Kulturhistoriske interesser på Asnæs 
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afstandsforhold og de ovennævnte anlæg vurderes påvirkningen af den-
ne kirke ikke at være væsentlig.  
 
Sct. Maria Kirke ligger ca. 3,2 km nord for mølleområdet i et villakvar-
ter. Kirken er omgivet af tæt bebyggelse, men den ligger højt i landska-
bet, og mølleområdet er synligt fra kirkens område. Set fra mølleområ-
det, vil kirken ikke udskille sig fra den øvrige bebyggelse. Samme forhold 
gør sig gældende ved denne kirke som ved Vor Frue Kirke, at udvidelsen 
af Kalundborg Ny Vesthavn vil ske i et område mellem kirken og mølle-
området, og dermed vil møllernes dominans givetvis nedtones væsent-
ligt. 
 
Bethesdakirken ligger i Kalundborg by ca. 3,2 nord for mølleområdet. 
Kirken er helt omgivet af bymæssig bebyggelse, og den vil ikke være 

Figur 3.9. Sct. Maria Kirke 

Figur 3.10. Bethesdakirken 

Figur 3.11. Nyvangskirken 

Figur 3.13. Årby Kirke 

Figur 3.8. Vor Frue Kirke 

Figur 3.12. Raklev Kirke 
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synlig fra mølleområdet, ligesom man ikke vil kunne se de nye møller fra 
kirkens område. Bethesdakirken påvirkes derfor ikke af mølleprojektet. 
Nyvangskirken, ca. 4 km nord for projektområdet, er omgivet af by-
mæssig bebyggelse og beplantning. Kirken påvirkes ikke af mølleprojek-
tet, idet den ikke er synlig fra mølleområdet, og de nye møller ikke vil 
være synlige fra denne kirke.  
 
Raklev Kirke ligger på Røsnæs-halvøen i en afstand af ca. 4,4 km nord 
for mølleområdet. Der er kirkebyggelinje omkring kirken og der er udpe-
get kirkeomgivelser. Kirkeomgivelserne er orienteret mod nord og der-
med væk fra mølleområdet. Kirken er omgivet af bebyggelse, og mølle-
området er ikke synligt fra kirkens område. Der vil derfor ikke forekom-
me nogen påvirkning Raklev Kirke.  
 
Årby Kirke ligger øst for mølleområdet i en afstand af ca. 4,6 km derfra. 
Kirken ligger højt i landskabet, og der er udpeget kirkeomgivelser hele 
vejen omkring kirken samt kirkebyggelinje. På grund af beplantning og 
bebyggelse vil det ikke være muligt at se møllerne fra kirkens område, 
og den store afstand samt tilstedeværelsen af de øvrige anlæg som lig-
ger mellem kirken og mølleområdet bevirker, at der ikke vil være et vi-
suelt sammenfald mellem kirken og projektområdet. Kirken vurderes 
derfor ikke at blive påvirket på nogen måde af de nye møller. 
 
Kulturmiljøer 

På Asnæs er der udpeget tre kulturmiljøer, og de er betegnet Lerchen-
borg-området (323-6), Husmandsbebyggelser omkring Lerchenborg 
(323-6b) og Asnæs Dyrehave (323-6a). Retningslinjerne for kulturmiljø-
er i kommuneplanen fastlægger blandt andet, at byudvikling, placering 
af trafik- og tekniske anlæg, skovrejsning mv. ikke må ske indenfor kul-
turmiljøer medmindre det kan godtgøres, at oplevelsen og forståelsen af 
kulturmiljøet ikke forringes. Der skal desuden vises særlige hensyn over-
for de bestående bevaringsværdige værdier og sammenhænge. Kultur-
miljøerne er vist på figur 3.7. 

- Lerchenborg Gods 

Kulturmiljøet omkring Lerchenborg Gods omfatter bygningsanlæg og ha-
ve samt de omgivende arealer med skovene og de dyrkede marker. Med 
til udpegningen hører også alléerne langs Asnæsvej og Asnæs Skovvej 
og småhusene ved skoven og stranden.  
Området er udpeget med baggrund i det meget velbevarede og aksefa-
ste anlæg fra midten af 1700-tallet, hvor bygninger, have og det omgi-
vende herregårdslandskab udgør en særlig og karakteristisk helhed. De 
fleste af herregårdens bygninger og dele af haveanlæg er desuden frede-
de. Området vil være sårbart overfor yderligere erhvervsudvikling og 
placering af tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer 
med bebyggelse og landskab, eller som kan sløre anlæggets strukturer. 
Fjernelse af karaktergivende beplantning, som levende hegn og træer, 
eller etablering af beplantning i det åbne herregårdslandskab kan ligele-
des være ødelæggende for helheden. 
 
De planlagte møller er alle placeret indenfor det udpegede område om-
kring Lerchenborg Gods. Møllerne vil være meget synlige og domineren-
de set fra store dele af selve kulturmiljøet, ligesom de i kraft af deres 
højde og samlede udstrækning vil være de dominerende elementer, når 
området betragtes fra afstand.  
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- Husmandsbebyggelser omkring Lerchenborg 

Området omfatter en mængde mindre bebyggelser i form af husmands-
brug fra forskellige perioder samt en tidligere skole. Bebyggelserne er 
meget forskelligartede, og der findes såvel bindingsværkbyggeri som 
muret byggeri, primært i ’Bedre byggeskik’. Områdets karakter vil være 
sårbart i forhold til manglende vedligeholdelse, om- og tilbygninger, som 
ikke harmonerer med de eksisterende bygninger, nedlæggelse af levende 
hegn og hække omkring haver samt tilplantning af de åbne arealer mel-
lem ejendommene. De planlagte møller står udenfor dette kulturmiljø, 
men de vil i høj grad være synlige fra størstedelen af området.  

- Asnæs Dyrehave 

Området ved Asnæs Dyrehave ligger helt ude på den vestlige spids af 
Asnæs, og det er udpeget som kulturmiljø på baggrund af den særlige 
natur. Området er karakteriseret ved et afgræsset overdrevslandskab og 
afgræssede strandenge, som er særlig sårbart overfor tilplantning, tilgro-
ning eller en mere intensiv udnyttelse til rekreative formål.  
Afstanden til de nye møller og Asnæs Dyrehave er ca. 6,2 km, og møller-
ne vil på grund af de mellemliggende skove, Vesterskov og Forskov, kun 
i et meget begrænse omfang være synlige fra dette kulturmiljø. De nye 
møllers påvirkning af Asnæs Dyrehave vurderes derfor at være minimal.  
 
3.4 Visuelle forhold  

Landskabsopdeling i afstandszoner  

Landskabet opdeles i denne rapport i tre afstandszoner - nærzonen, mel-
lemzonen og fjernzonen, og udstrækningen af zonerne er fastsat i for-
hold til møllernes højde. 
 
Nærzonen er området fra 0-4 km omkring selve mølleområdet. Indenfor 
dette område ligger de nærmeste nabobeboelser, Lerchenborg Gods, 
Kalundborg by samt landsbyerne Melby, Årby og Bastrup. I nærzonen vil 
møllerne opleves som markante, og de vil fra flere områder være domi-
nerende i landskabet. Møllerne er væsentligt større end de fleste andre 
landskabselementer, både naturlige elementer såsom bakkeformationer 
og beplantning, men også bygningsværker, herunder kirker, industribyg-
ninger og højspændingsledninger. Undtaget er dog de høje skorstene 
ved Asnæsværket, hvor møllerne skalamæssigt ligger mellem disse og 
højspændingsanlægget. 
 
Mellemzonen er området fra 4-8,7 km. Set fra mellemzonen vil møllerne 
generelt være mindre dominerende end i nærzonen, men fra de betragt-
ningspunkter, hvor møllerne er synlige, vil de stadig optræde som mar-
kante elementer. Der vil dog i højere grad være tale om en skalamæssig 
balance mellem vindmøllerne og de øvrige elementer i landskabet, og 
antallet af læhegn og tilstedeværelsen af øvrig beplantning vil have stor 
betydning for, om møllerne kan ses, og hvor store de vil virke. 
 
Fjernzonen er områder, som ligger mere end 8,7 km fra projektområdet. 
I fjernzonen opleves møllerne mest markant i klart og solrigt vejr. De vil 
især være synlige set fra åbne områder uden større beplantninger ek-
sempelvis kystlandskaber. Når man i klart vejr betragter landskaber med 
møller – især i direkte medlys – kan store møller ses over meget store 
afstande. Derfor kan man forvente, at møllerne ved Lerchenborg er syn-
lige på store afstande, især hvis man befinder sig på Røsnæs, ved ky-
sterne syd for Asnæs eller ved høje punkter i landskabet øst og nordøst 
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for Kalundborg. Det vil under specielle forhold være muligt at se møllerne 
endnu længere væk, men det forudsætter meget god sigtbarhed og stor 
kontrastvirkning mod baggrunden (himlen). Der findes enkelte visualise-
ringer af de nye møller set fra mere end 8 km afstand. 
 
Andre vindmøller i området 

’Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af 
vindmøller’ fastlægger, at der ved planlægning for vindmøller nærmere 
end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal 
redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse 
hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Der findes ingen vindmøller 
indenfor en afstand af 28 gange de nye møllers totalhøjde, som i dette 
tilfælde svarer til 3,64 km. De nærmeste møller ligger mindst 5 km væk 
og er på grund af afstands- og terrænforhold ikke synlige sammen med de 
nye møller. Den eventuelle påvirkning som de nye møller måtte medføre 
sammenholdt med eksisterende eller planlagte møller anses derfor for helt 
ubetænkelig.  
 
Øvrige tekniske anlæg 

Landskabet i den østlige del af Asnæs er som nævnt stærkt præget af de 
tekniske anlæg og bygningsværker ved Asnæsværket, Statoil og højspæn-
dingsledninger. Miljøministeriet har i rapporten ’Store vindmøller i det åb-
ne land’ [1] vurderet, at store vindmøller med fordel kan indgå i landska-
ber med større tekniske anlæg. På den måde kan man friholde andre, og 
måske mere sårbare, landskaber for vindmøller. 
Møllerne vil skalamæssigt befinde sig mellem den 220 m høje skorsten 
ved Asnæsværket og de øvrige bygværker i området, og deres dominans 
vil derfor i et vist omfang nedtones, når der findes højere elementer.   
Vindmøller, master og højspændingsledninger kan give anledning til et 
uheldigt visuelt samspil, hvis der ikke er et klart hieraki mellem anlægge-
ne. Uheldige samspil er imidlertid vanskelige at undgå, da samspillet kon-
stant skifter, når man bevæger sig gennem landskabet.  
I rapporten ’Store vindmøller i det åbne land’ [1] vurderes, at det visuelle 
samspil kun får lille indflydelse, hvis afstanden mellem vindmøller og høj-
spændingsledninger er 4,5 km. Omvendt anføres det, at der kan være 
argumenter for at placere møllerne tæt på højspændingsledninger, så 
møllerne bliver klart dominerende. Herved får man eventuelt mulighed for 
at begrænse påvirkningen af andre mere sårbare landskabselementer.  
 
Mølleområdet er placeret meget tæt på de nærmeste ledningstracéer mod 
øst. På grund af den indbyrdes afstand og møllerækkens retning i forhold 
til masterækkens placering vurderes der generelt at være et klart hieraki 
mellem anlæggene, idet møllerne er væsentligt højere end højspændings-
tracéet. Set fra nærzonen er der visuelt et klart hieraki mellem møller og 
masterne på Gisseløre, og det samme er tilfældet fra mellem- og fjernzo-
nen. Samspillet mellem vindmøllerne ved Lerchenborg, master og høj-
spændingsledningerne omkring projektområdet fremgår af visualiseringer-
ne. 
 
Visualiseringer 

Der er udarbejdet 24 visualiseringer, for at belyse den visuelle påvirkning, 
som mølleprojektet medfører. I nærzonen er der udarbejdet 15 visualise-
ringer, i mellemzonen er der lavet 5 visualiseringer, og fra fjernzonen er 
der udarbejdet 4 visualiseringer. Visualiseringerne af projektforslaget er 
gengivet sammen med det tilhørende foto af de eksisterende forhold (0-
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alternativet) og alternativet med de fem møller. Herudover er møllerne 
visualiseret sammen med udvidelsen af Kalundborg Ny Vesthavn (vist på 
billede 9, 10, 11, 17 i bilag 6). Havneudvidelsen er markeret med en 
ramme, som angiver det maksimale omfang byggeri og anlæg kan få 
indenfor området. 
 
En samlet oversigt over placering af fotopunkter og afstandszoner frem-
går af oversigtskort forrest i bilag 6, hvor hver visualisering er kommen-
teret. 
 
Visualiseringsmetode 

Til visualiseringerne i denne VVM-redegørelse er der anvendt et digital-
kamera med 50 mm fast brændvidde. Det valgte objektiv betegnes som 
et normalobjektiv, der gengiver virkeligheden, som den opleves med det 
menneskelige øje. Den optimale betragtningsafstand for billederne i den-
ne rapport vil være ca. 40 cm for billeder gengivet i et liggende A3-
format. For billeder gengivet i liggende A4-format, skal betragtningsaf-
standen være ca. 30 cm.  
 
Ved alle fotopunkter findes der et nøjagtigt koordinatsæt opmålt med 
GPS. Nøjagtigheden er ca. +/- 5 meter. Billederne er efterfølgende be-
handlet i programmet WindPRO 2.7 (Visual), hvor de nye møller er vist, 
som de vil se ud i landskabet i forhold til beplantning og bygninger. I 
visse tilfælde vil møllerne være helt eller delvist skjult af bebyggelse og/
eller beplantning, og på nogle af visualiseringerne er det derfor valgt at 
indplacere møllerne forrest i billedet, for at vise møllernes position i land-
skabet. 
Hovedforslaget er visualiseret med seks vindmøller med en navhøjde på 
79,5 m og en rotordiameter på 101 m. Alternativet er visualiseret med 
fem vindmøller af samme størrelse og med samme placering som i ho-
vedforslaget, men den vestligste mølle er udtaget.  
 
3.5 Samlet vurdering af landskabelig påvirkning 

Anvendelse og landskabelige interesser 

Selve projektarealet anvendes til landbrugsformål, og denne anvendelse 
vil ikke blive hindret med gennemførelse af projektet. Der er særlige 
landskabelige interesser på Asnæs, og mølleopstillingen harmonerer ikke 
umiddelbart med udpegningen af området som beskyttelsesområde og 
retningslinjerne for kystnærhedszonen.  
 
Som vindressourcekortet på side 24 viser, er der et signifikant højere 
vindpotentiale ved især vestvendte kyster, og det er blandt andet bag-
grunden for, at der på trods af de landskabelige interesser er udpeget et 
vindmølleområde på Asnæs. Møllerne vil markant forandre oplevelsen af 
landskabet i den østlige del af Asnæs, men der findes i dag en del store 
tekniske anlæg tæt på mølleområdet, og den planlagte havneudvidelse 
mod nord vil medføre, at denne del af kysten omdannes fra natur- til 
byområde. Møllerne skal altså ikke opstilles i et uberørt landskab men vil 
supplere de øvrige tekniske anlæg og det nye erhvervsområde langs ky-
sten.  
 
Når havneudvidelsen er realiseret, vil alle fem møller i alternativet princi-
pielt være placeret bag havneanlægget mens hovedforslagets mølle nr. 6 
vil stå fri af byggeriet. Hvorvidt møllerne visuelt står bag havneanlægget 
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afhænger dog i høj grad af, hvorfra møller/havneanlægget betragtes. Set 
fra nordøst vil alle hovedforslagets og alternativets møller visuelt være 
placeret bag havneudvidelsen. Betragtes anlægget direkte fra nord vil alle 
alternativets møller stå bag havneudvidelsen, mens mølle nr. 6 i hovedfor-
slaget vil være placeret fri af havneanlægget. Set fra områder længere 
mod nordvest vil alternativets vestligste møller visuelt også stå fri af hav-
neanlægget, og det vil altså kun være i et begrænset område set fra Ka-
lundborg by, at hovedforslagets mølle nr. 6 som den eneste vil stå fri af 
havneudvidelsen. Det ses på billede 10 i visualiseringen, at allerede i om-
rådet ved Solitudevej/Byens Mose står alternativets mølle nr. 5 visuelt 
ikke længere bag havneudvidelsen.  
 
Som det fremgår af visualiseringerne vil hovedforslagets møllerække fylde 
mere i horisontlinjen end alternativets, og den vil strække sig længere 
mod vest og de uforstyrrede dele af Asnæs. I denne sammenhæng spiller 
Forskov dog en væsentlig rolle i forhold til at definere og afgrænse de for-
skellige landskabsrum på halvøen, idet skoven danner en naturlig, rumlig 
grænse for mølleanlæggets udstrækning mod vest. Forskov er væsentlig 
lavere end møllerne, men den udgør et massivt volumen og et markant 
landskabselement, som kan spille op til mølleanlægget. Der vil være en 
skalamæssig balance mellem mølleanlægget og det store åbne 
landskabsrum mellem Lerchenborg Gods og Forskov, og det vurderes, at 
landskabet skalamæssigt kan bære såvel hovedforslagets seks møller som 
alternativets fem møller.  
 
Det vurderes, at mølleprojektet ikke vil være i konflikt med områdets ud-
pegning som besøgsområde, idet møllerne opstilles på dyrkede markarea-
ler, som ikke er potentielle områder til etablering af anlæg til ekstensivt 
friluftsliv.  
 
Beplantning 

Forskov er omfattet af skovbyggelinje, hvis formål det er at sikre skove-
nes værdi som landskabselementer. Mølleanlægget vil størrelsesmæssigt 
udgøre det dominerende element i forhold til skoven, og der vil derfor væ-

Figur 3.14. De røde stiplede linjer indikerer sigtelinjer, som angiver hvorvidt møllerne er visuelt 
placeret bag den fremtidige havneudvidelse på nordkysten af Asnæs set fra forskellige steder i 
byen 
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re et klart hieraki mellem de to landskabselementer. Mølleanlægget vil 
være meget synligt set fra det østlige skovbryn men vil ikke hindre udsig-
ten til eller fra skoven. På den baggrund vurderes påvirkningen af skoven 
ikke at være væsentlig.  
 
Hverken hovedforslaget eller alternativet medfører ændringer i områdets 
bevoksninger. Hovedforslagets vestligste mølle vil stå tættere på Forskov 
end alternativets, og påvirkningen af skoven vil hermed være størst i ho-
vedforslaget. 
 
Bebyggelse 

Mølleanlægget vil være meget synligt og dominerende set fra de nærme-
ste beboelser i området, mens de nærmeste landsbyer mod øst ikke vur-
deres at blive væsentligt påvirket, da terrænforhold og byggeriet ved 
Statoil delvist vil skjule møllerne. Set fra Kalundborg by vil møllerne frem-
stå markante i landskabet, men det fremtidige havneanlæg vil med tiden 
delvist skjule møllerne og bidrage til at nedtone deres dominans. Møller-
nes højde betyder dog, at rotorerne stadig vil være synlige bag havnens 
bebyggelse. Udbygningen af Kalundborg Ny Vesthavn vil sammen med 
etableringen af mølleområdet medføre en kumulativ effekt således, at den 
tekniske prægning af landskabet på Asnæs vil øges.  
Betragtes mølleanlægget fra områder længere mod vest på Røsnæs, vil de 
tre vestligste møller i hovedforslaget visuelt ikke være placeret bag hav-
nearealerne.  
 
I forhold til sommerhusbebyggelserne på Røsnæs og langs kysten ved 
Jammerland Bugt, vurderes det, at mølleanlægget ikke vil være væsent-
ligt dominerende på grund af afstande og afskærmende beplantning.  
 
Samlet set vil det være mølle 1 til 5 som påvirker flest boliger i nærområ-
det mod øst og syd, mens mølle nr. 6 på grund af afstands- og terrænfor-
hold primært vil påvirke beboelsen mod nord.  Der vil derfor ikke være 
afgørende forskel på den påvirkning som hovedforslaget medfører i for-
hold til alternativet.  
 
Infrastruktur, øvrige tekniske anlæg og vindmøller 

Mølleanlægget overholder afstandskrav til overordnede veje og vil ikke 
være placeret i overordnede vejes sigtelinjer.  
Møllerne vil i forhold til de øvrige anlæg størrelsesmæssigt befinde sig 
mellem de op til 220 m høje skorstene ved Asnæsværket og højspæn-
dingsledningerne, og fra visse betragtningspunkter vil mølleanlægget 
trods sit omfang, ikke nødvendigvis være det visuelt mest dominerende.  
 
Set fra visse områder øst for anlægget kan der opstå uheldige visuelle 
forhold i relation til højspændingsanlæggene, hvilket er svært at undgå. 
Generelt vurderes det, at der på grund af størrelsesforholdet og den for-
holdsvis tætte placering vil være et tydeligt hieraki mellem møller og høj-
spændingstracéer, og at de derfor klart opfattes som selvstændige anlæg. 
De gamle master på Gisseløre har en helt speciel konstruktion, og blandt 
andet i kraft af det særlige formsprog men også afstandsforhold, vurderes 
det at mølleanlæg og master vil opfattes som selvstændige anlæg uden 
væsentlige visuelle gener. Der vil ikke være uheldige visuelle forhold i re-
lation til de øvrige møllegrupper omkring projektområdet, da der er tale 
om små møller og afstandene hertil er mindst fem kilometer. 
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Der vil ikke være væsentlig forskel på hovedforslagets og alternativets 
påvirkning i relation til infrastruktur, øvrige tekniske anlæg og vindmøller. 
 
Kulturhistoriske interesser 

Områdets mange fortidsminder og de eksisterende diger vil ikke blive be-
rørt af projektet, og prøvegravninger vil sikre, at der tages de fornødne 
hensyn til eventuelle arkæologiske interesser. Ingen fredede områder eller 
de omkringliggende kirker vil blive berørt, men oplevelsen af kulturmiljøet 
omkring Lerchenborg vil blive markant forandret, da møllerne vil udgøre 
et dominerende element i kulturmiljøet. Mølleprojektet vil ikke ødelægge 
bærende strukturelle elementer i kulturmiljøet, men de vil udgøre en ny 
struktur i herregårdslandskabet. I det aktuelle projekt er der taget videst 
mulige landskabelige hensyn, idet møllerne er opstillet i overensstemmel-
se med terrænets bevægelser og parallelt med kystlinjen.  
Ofte opstilles vindmøller i herregårdslandskaber, da disse skalamæssigt 
netop kan bære opstillingen af så store anlæg. Desuden betragtes vind-
møller som semipermanent anlæg, som efter en levetid på 20-30 år fjer-
nes, og arealerne kan retableres uden efterfølgende spor af mølleanlæg-
get.  
 
Husmandsbebyggelsen langs Østrupvej bliver visuelt påvirket af møllean-
lægget, og påvirkningen vil være størst ved hovedforslaget. Selve struktu-
ren i kulturmiljøet vil ikke blive påvirket. Kulturmiljøet ved Asnæs Dyreha-
ve påvirkes ikke af projektet. 
 
Visuelle forhold 

Visuelt fremstår vindmøllerne som et harmonisk anlæg både for hovedfor-
slaget og alternativets vedkommende. Nogle anser mølleanlæg med et 
ulige antal møller som mest harmoniske, idet øjet får et hvilepunkt i den 
midterste mølle, og dette kan tilgodeses, hvis alternativet vælges. 
Når mølleanlægget betragtes fra nord og fra syd, vil hovedforslaget med-
føre en lidt større barrierevirkning i kraft af den ekstra mølle. Betragtes 
anlægget fra sydøst eller nordvest vil møllerne visuelt stå bag hinanden, 
og der vil derfor ikke være nævneværdig forskel på de to forslag. Samlet 
set vurderes der ikke at være væsentlig forskel i den visuelle påvirkning 
for de to forslag.  
 
Visualiseringerne viser, at møllerne i nærzonen er meget dominerende, 
idet de er meget større end de øvrige landskabselementer. I mellemzonen 
er møllerne stadig synlige, især set fra nord og syd, men terrænforhold og 
beplantning medfører, at møllerne især set fra øst i visse tilfælde skjules 
helt eller delvist. Set fra mange punkter i fjernzonen er møllerne stadig 
synlige, da de står i et åbent kystlandskab, men afstanden betyder, at 
anlægget ikke virker dominerende. Generelt ses det på visualiseringerne, 
at møllerne bidrager til at øge den tekniske prægning af et landskab, som 
i forvejen indeholder mange og store tekniske anlæg.  
 
0-alternativet  

Hvis mølleprojektet ikke gennemføres, vil der ikke være nogen visuel på-
virkning af landskabet på Asnæs og kulturmiljøet omkring Lerchenborg.  
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Figur 4.2. Mindsteafstand på 4 X møllernes totalhøjde for alternativets 130 m høje møller 
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Figur 4.1. Mindsteafstand på 4 X møllernes totalhøjde for hovedforslagets 130 m høje møller 

0 500 1000 

4. Forhold ved naboer 

4.1 Afstand til naboer og visuelle forhold 

Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at 
de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger 
henholdsvis vest og øst for møllerne påvirkes mest af skyggekast, mens 
naboer nord for et mølleområde oplever de største visuelle gener, idet 
boligerne typisk er orienteret med opholdsarealer mod syd. Dette er ge-
nerelle betragtninger, som der altid er lokale afvigelser fra. I dette kon-
krete tilfælde ligger eksempelvis de fleste nabobeboelser syd, sydvest og 
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øst for mølleområdet, og det vil være disse naboer, som bliver påvirket 
mest i relation til skyggekastgener. 
Vindmøllecirkulæret fastlægger, at der ikke må planlægges for opstilling af 
vindmøller nærmere nabobeboelser end 4 x møllens totalhøjde. Det vil for 
såvel hovedforslagets som alternativets møller betyde 520 meter (vist på 
figur 4.1 og 4.2). Afstanden til den nærmeste nabo i forhold til hovedfor-
slagets møller er 521 meter, og ejendommen ligger nordvest for mølle-
rækken. Den nærmeste nabo i forhold til alternativets møller vil ligge 611 
meter øst for møllerækken. I begge tilfælde forudsættes boligerne Asnæs 
Skovvej 10 og 12 nedlagt.  
 
I de følgende afsnit foretages en kort gennemgang af de nærmeste nabo-
er og den påvirkning møllerne vil medføre på disse ejendomme i forhold til 
støj, skyggekast og visuel påvirkning. I forbindelse med vurdering af vær-
ditab på omkringliggende ejendomme, vil Wind1 A/S foretage en detalje-
ret visualisering af møllerne set fra de nabobeboelser, som ligger indenfor 

Figur 4.4. Afstand på 6 X møllernes totalhøjde for alternativets 5 møller 

Figur 4.3. Afstand på 6 X møllernes totalhøjde for hovedforslagets 6 møller 
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6 x møllernes totalhøjde (vist på figur 4.3 og 4.4). Disse ejendomme kan 
kræve erstatning for værditab af deres ejendom uden at skulle betale et 
gebyr på 4000 kroner (jf. lov om fremme af vedvarende energi). Visuali-
seringerne vil blive forelagt disse naboer. De nærmere beskrevne nabobe-
boelser er udvalgt efter samme afstandskrav, hvilket vil sige 780 meter. 
 
Om de øvrige boliger langs Østrupvej kan nævnes, at de fleste af boliger-
ne nord for vejen er orienteret mod syd og deres primære udendørs op-
holdsarealer er placeret syd for beboelsen. For disse boliger ligger fokus 
på udsigten mod vandet og dermed væk fra mølleområdet. Omvendt gæl-
der det for mange af beboelserne syd for Østrupvej, at boligerne er orien-
teret mod vejen, det vil sige mod nord, og det samme gælder for deres 
haver. For disse beboelser, vil mølleanlægget være visuelt meget domine-
rende.  
 
Naboer som ligger indenfor 6 x møllernes totalhøjde svarende til 780 m er 
nabo E, F, G, T, X og Z. De er vist samlet på oversigtskortet figur 4.5 og 
på detailkortene figur 4.6 til 4.9. 
 
Nabo E er en beboelsesejendom, som ligger ca. 673 m øst for de nye 
møller. Beboelsen hører under Lerchenborg Gods. Boligen og de udendørs 
opholdsarealer er orienteret mod sydvest, og det vurderes, at mølle 1 vil 
være delvist synlig set fra boligen. Mellem denne bolig og møllerækken 
findes andre beboelser med tilhørende haver samt småplantninger længe-
re ude i landskabet. Sammenholdt med terrænforholdene på stedet bety-
der det, at mølle nr. 1 vil være delvist synlig fra de udendørs opholdsarea-
ler, mens de øvrige møller sandsynligvis vil være skjulte. Fra boligens 
nordlige del, vil møllerækken ikke være synlig. På grund af boligens place-
ring i forhold til møllerækkens orientering, vil der vil ikke være væsentlig 
forskel på den visuelle påvirkning som henholdsvis hovedforslaget og al-
ternativet medfører.  
 
Nabo F er en beboelsesejendom, som ligger i en afstand af 633 m fra 
mølle nr. 1. Ejendommen hører under Lerchenborg Gods,   

Figur 4.5. Oversigtskort med angivelse af nabobeboelser omkring vindmøllerne 
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og boligen er placeret øst for møllerne. Huset og haven er orienteret mod 
syd og dermed ikke direkte mod møllerne, men det vurderes, at mølle 1 
kan ses inde fra boligen. Haven er mod vest og syd omgivet af tæt be-
plantning, og sammen med de øvrige beplantninger mellem møllerne og 
boligen samt terrænforholdene i området betyder det, at størstedelen af 
møllerne vil være skjult set fra havearealet. 
Fra boligens nordlige del, vil møllerækken ikke være synlig. Der vil ikke 
være væsentlig forskel på den visuelle påvirkning som henholdsvis hoved-
forslaget og alternativet medfører i forhold til denne bolig.  
 
Nabo G er en beboelsesejendom, som ligger i en afstand af ca. 599 m fra 
møllerækken. Som nabo E og F hører boligen under Lerchenborg Gods, De 
samme visuelle forhold gør sig gældende for denne ejendom som for nabo 
E og F. 
 
Nabo T ligger syd for møllerækken i en afstand af ca. 669 m fra mølle nr. 
5. Syd for beboelsen er en gårdsplads, og haven ligger nord og vest for 
huset. Der er opholdsarealer i tilknytning til huset både nord og syd for 
boligen. Det vurderes, at møllerne set fra opholdsarealerne syd for bebo-
elsen, ikke vil være synlige på grund af beboelsesbygningen og tæt be-
plantning. Haven er omgivet af tæt og overvejende løvfældende beplant-
ning, som vil begrænse udsynet til møllerne især i sommerperioden. Det 
vil dog givetvis være muligt at se dele af møllerækken fra husets nordgavl 
og de nord- og vestlige dele af haven. På grund af den tætte beplantning 

Figur 4.6. Nabo E, F og G Figur 4.7. Nabo T 

Figur 4.8. Nabo X Figur 4.9. Nabo Z 
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omkring beboelsen, vurderes der ikke at være nævneværdig forskel på de 
to forslag set fra denne beboelse. 
 
Nabo X er en beboelsesejendom, som er placeret syd for de nye møller i 
en afstand af ca. 696 m fra mølle nr. 6. Beboelsen består af to sammen-
byggede bygninger, og den orienterer sig primært mod vest og syd. Bebo-
elsesbygningen er omgivet af beplantning mod øst og af hækbeplantning 
med spredte store træer mod vest. Alle møller vil givetvis være synlige fra 
forskellige dele af boligen, men på grund af møllerækkens placering i for-
hold til beboelsen, vil det ikke være muligt at se møllerne som et samlet 
anlæg i hele sin udstrækning inde fra boligen.  
De udendørs opholdsarealer ligger primært vest og syd for boligen. Fra 
havearealet mod vest vil de vestligste møller givetvis være synlige, og fra 
den sydlige del af haven vil de fleste møller være delvist synlige, dog be-
grænset af havens omgivende beplantning.  
Alternativet vil forekomme visuelt mindst dominerende, idet der ikke vil 
forekomme møller i udsigten mod nord.  
 
Nabo Z er et sommerhus og er den eneste bolig, som ligger nord for møl-
lerækken. Afstanden hertil er ca. 534 m fra mølle nr. 6. Beboelsen hører 
under Lerchenborg Gods og ligger på en åben grund uden deciderede ha-
vearealer og lægivende beplantning. Boligen er orienteret mod syd, og der 
er etableret terrasser mod nord og ved bygningens sydøstlige hjørne, hvor 
der også findes et lille anneks/udhus.  
I sommerhalvåret vil det levende hegn sydøst for sommerhuset helt skjule 
mølleanlægget, mens det vil kunne anes bag hegnet i vinterhalvåret. I 
sommerhalvåret vil der ikke være forskel på den visuelle påvirkningen 
mellem hovedforslag og alternativ, mens hovedforslaget vil være en anel-
se mere dominerende i vinterhalvåret.  
 
4.2 Støj 

Støjniveau 
Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB. Ved måling af lydens styrke 
bruges en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsom-
hed. Når der måles på denne måde, kaldes måleenheden dB(A). En stig-
ning på 3 dB(A) svarer til en fordobling og en dæmpning på 3 dB(A) sva-
rer til en halvering af lydstyrken. Mennesker opfatter dog en ændring på 
8-10 dB(A) som en fordobling eller en halvering. 
 
Det konkrete støjniveau afhænger, udover afstanden til møllerne, af de 
klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og 
luftfugtighed) og de mølletekniske forhold. 
 
Beregninger 
Der er foretaget beregning af støjen ved naboerne rundt om projektområ-
det. Beregningerne er udført efter retningslinjerne i støjbekendtgørelsen 
med programmet WindPro 2.7 (Decibel). Støjudbredelsen fremgår af kor-
tene på de følgende sider (figur 4.10-4.13), hvor de enkelte naboer er 
markeret, og hvor støjpåvirkningen af området er vist som ovale figurer 
med forskellige farver. De beregnede støjværdier ved de enkelte naboer 
fremgår af oversigtsskemaet figur 4.14. Støjberegninger fra WindPro er 
desuden gengivet i bilag 1 og 2.  
 
Møllerne i hovedforslaget og alternativet har mulighed for at få justeret 
kildestøjen, og de enkelte møller kan justeres individuelt, men en nedju-
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stering af kildestøjen medfører, at møllen producerer mindre strøm. I ho-
vedslaget og alternativet, hvor der er taget udgangspunkt i Siemens 3,0 
MW med 101 m rotor, er der foretaget beregninger med generel støj-
dæmpning af alle møllerne. Som det fremgår af det uddybende bilag 1 og 
2 bagerst i rapporten, er kildestøjen fastsat til 102,2 / 105,0 dB(A) ved 
vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet. 
 
Kildestøjen er fastsat af mølleproducenten på baggrund af støjmålinger på 
tilsvarende møller, og producenten står inde for, at det beregnede støjbi-
drag vil kunne overholdes ved en eventuel efterprøvning. Jævnfør støjbe-
kendtgørelsen er der en samlet ubestemthed på +/- 2 dB(A) ved måling 
af en mølles kildestøj og beregning af støjbidraget ved naboer. 
 
Møllernes kildestøj justeres løbende af fabrikanten i takt med udvikling af 
nye komponenter, og som det fremgår af indledningen afsnit 1.1 vil andre 
tilsvarende mølletyper kunne være aktuelle, når projektet skal realiseres. 
Disse mølletyper vil ligeledes kunne støjdæmpes individuelt i nødvendigt 
omfang. Det vil derfor være den kildestøj, der fastsættes i forbindelse 
med mølleleverancen, som vil være den gældende, og det vil her kunne 
vise sig, at der er behov for større eller mindre støjdæmpning af de på-
gældende møller. Ved opstilling af møllerne skal der indgives anmeldelse 
med dokumentation for, at støjgrænserne - uden hensyntagen til 
ubestemtheden - kan overholdes for den valgte mølletype, hvilket er en 
forudsætning for at opnå byggetilladelse. 
 
Støjberegningerne for hovedforslaget og alternativet viser, at den bereg-
nede støj ved de nærmeste naboer overholder gældende regler, men 
kommunen kan i særlige tilfælde kræve, at der foretages støjmåling, når 
møllerne er sat i drift. Hvis en eventuel efterfølgende støjmåling viser, at 
møllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal møllerne støjdæmpes 
eller driften af møllerne indstilles. Støjgrænsen anses i denne sammen-
hæng for overholdt, hvis beregningsresultatet minus ubestemtheden over-
holder støjgrænsen. 
 
Vurdering af støjforhold 

Beregningerne for hovedforslagets og alternativets møller er beregnet 
med en generel dæmpning af kildestøjen for at denne mølletype (Siemens 
3,0 MW) kan overholde støjgrænserne. Det fremgår således af kortene 
(figur 4.10-4.13) og af de detaljerede støjberegninger ved hver nabo, som 
er gengivet i figur 4.14 og i bilag 1 og 2, at ingen nabobeboelser i det åb-
ne land vil blive udsat for mere end den fastsatte grænse på henholdsvis 
42 og 44 dB(A). Ingen udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes 
til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, som-
merhus- eller kolonihaveområde samt rekreative områder) vil blive udsat 
for mere end den fastsatte grænse på henholdsvis 37 og 39 dB(A), der 
gælder for denne type områder. Hermed er lovkravene overholdt for både 
hovedforslaget og alternativet. 
 
I hovedforslaget er der beregnet et støjbidrag på 39,5 / 42,9 dB(A) ved 
nabo T, der er den nabobeboelse i det åbne land, som udsættes for den 
største støjpåvirkning. I alternativet er det ligeledes nabo T, som udsæt-
tes for den største støjpåvirkning, og her er der beregnet et støjbidrag på 
38,6 / 42,0 dB(A). Både hovedforslaget og alternativet holder sig således 
klart under støjgrænsen på 42 / 44 dB(A).  
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Figur 4.11. Kort over støjudbredelse i hovedforslag ved vindhastighed på 8 meter i sekundet 

0 500 1000 

Figur 4.10. Kort over støjudbredelse i hovedforslag ved vindhastighed på 6 meter i sekundet 

0 500 1000 
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Figur 4.12. Kort over støjudbredelse i alternativ ved vindhastighed på 6 meter i sekundet. 

Figur 4.13. Kort over støjudbredelse i alternativ ved vindhastighed på 8 meter i sekundet. 
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Ved Lerchenborg ca. 800 m øst for mølleområdet ligger Kalundborg Fri-
skole (nabo A), der er omfattet af de skærpede støjkrav, som gælder for 
blandt andet områder til institutionsformål. Herudover er der ingen byzo-
nearealer eller samlede bebyggelser med støjfølsom arealanvendelse i 
nærheden af mølleområdet. I hovedforslaget er der beregnet et støjbi-
drag på 35,1 / 38,5 dB(A) ved nabo A, og i alternativet er der beregnet 
et støjbidrag på 35,0 / 38,4 dB(A). Støjpåvirkningen ligger således under 
den skærpede støjgrænse på 37 / 39 dB(A), som er gældende for denne 
type bebyggelse. 
 
Infralyd og lavfrekvent støj 

Lavfrekvent støj er dybe toner i frekvensområdet 10-160 Hz, mens 
infralyd er betegnelsen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det 

  Hovedforslag – 6 møller Alternativ – 5 møller 

  dB(A) 6 m/s dB(A) 8 m/s dB(A) 6 m/s dB(A) 8 m/s 

Nabo A 35,0 38,4 34,9 38,3 

Nabo B 34,3 37,6 34,1 37,5 

Nabo C 35,2 38,6 35,1 38,5 

Nabo D 35,1 38,5 35,0 38,4 

Nabo E 36,4 39,8 36,3 39,7 

Nabo F 36,9 40,3 36,8 40,2 

Nabo G 37,4 40,7 37,3 40,6 

Nabo H 35,0 38,4 34,8 38,2 

Nabo I 34,7 38,1 34,5 37,9 

Nabo J 34,9 38,2 34,6 38,0 

Nabo K 35,9 39,2 35,6 39,0 

Nabo L 36,2 39,6 35,9 39,3 

Nabo M 36,8 40,2 36,6 40,0 

Nabo N 37,1 40,5 36,9 40,3 

Nabo O 36,6 40,0 36,3 39,7 

Nabo P 35,6 38,9 35,1 38,6 

Nabo Q 37,2 40,6 36,9 40,3 

Nabo R 36,5 39,9 35,9 39,3 

Nabo S 37,5 40,9 36,7 40,1 

Nabo T 39,6 42,9 38,7 42,0 

Nabo U 36,8 40,2 35,7 39,1 

Nabo V 37,5 40,9 36,2 39,6 

Nabo W 37,7 41,1 36,2 39,6 

Nabo X 38,6 42,0 37,0 40,3 

Nabo Y 36,4 39,8 34,4 37,8 

Nabo Z 38,3 41,6 34,2 37,6 

Figur 4.14. Beregnet støjniveau ved naboer 
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menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt overfor dybe lyde, 
men lyden er hørbar, hvis niveauet er højt nok, og den vil da ofte 
være generende. Miljøstyrelsen anbefaler generelt en grænseværdi for 
lavfrekvent støj i beboelsesrum på 25 dB i dagtimerne og 20 dB om 
natten [23]. 
 
Støjbekendtgørelsen for vindmøller omfatter ikke særlige bestemmelser 
eller støjgrænser for lavfrekvent støj, men Miljøstyrelsen har 
tidligere på baggrund af en række målerapporter for støjudsendelsen 
fra vindmøller med en effekt på op til 3 MW vurderet, at der ikke vil 
optræde niveauer af lavfrekvent støj over 20 dB, hvis det sikres, at 
vindmøllerne overholder den fastsatte grænseværdi for støj ved boliger 
i det åbne land [24]. 
 
Energistyrelsen har iværksat forskningsprojektet ‘Lavfrekvent støj fra 
store vindmøller’ med DELTA, Risø DTU, DONG Energy og Aalborg 
Universitet som projektdeltagere. Projektet omfatter vindmøller med en 
effekt på over 2 MW. I den sammenfattende rapport for den første del 
af projektet konkluderes, at vindmøllerne ikke udsender hørbar 
infralyd, og at den lavfrekvente støj indendørs ved naboer til store 
møller ikke forventes at stige i forhold til støjniveauet ved naboer 
til mindre møller, når minimumsafstanden på 4 gange møllens totalhøjde 
er overholdt [25]. Miljøstyrelsen har på denne baggrund udtalt, at 
man er af den opfattelse, at den nuværende støjbekendtgørelse for 
vindmøller er fyldestgørende på området, og at der ikke er særlige 
problemer med lavfrekvent støj fra store vindmøller. Der henvises i øvrigt 
til bilag 7.  
 
4.3 Skyggekast 

Indledning 

En vindmøllevinge kaster skygge som alt andet, når solen skinner. Det 
sker, at denne skygge rammer beboelser, og skyggen vil opleves som 
blink inde i boligen. Skyggekast opstår, når solens stråler passerer gen-
nem vindmøllens rotorareal. Der vil derfor være tre forhold, som afgør, 
om der dannes generende skygger. 
 
For det første skal solen skinne for, at der kan dannes skygger, og der vil 
således ikke opstå skyggekast i overskyet vejr.  
 
For det andet skal det blæse. Hvis der er vindstille eller vindhastigheder 
under 3 meter pr. sekund kører møllens vinger ikke rundt og der dannes 
ikke skyggekast fra roterende møllevinger, som giver anledning til gener. 
 
For det tredje er vindretningen afgørende for mængden af skyggekast. 
Hvis vindretningen og solens retning er ens, giver møllen maksimalt skyg-
gekast, mens der stort set ikke dannes skygge, hvis vindretningen er vin-
kelret på solens retning.  
 
Alle disse tre forhold indgår, sammen med en række andre tekniske for-
hold, i de beregninger, som beskrives i det efterfølgende.  
 
Der vil ydermere være konkrete lokale forhold, som vil få indflydelse på, 
om der dannes skyggekast ved nabobeboelser. Placering af bygninger og 
beplantning samt terrænmæssige forhold kan bevirke, at skyggekast mini-
meres eller slet ikke opstår ved bestemte beboelser. 
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Figur 4.16. Kort over skyggekast i alternativ. 
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Figur 4.15. Kort over skyggekast i hovedforslag. 
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Figur 4.17. Skyggekast ved udvalgte nabobeboelser i hovedforslaget (E, F, G, T, X og Z) vist 
som grafisk kalender, der angiver tidspunkt på dagen og tidspunkt på året, hvor der kan fore-
komme skyggekast. Farve angiver hvilken mølle, der forårsager skyggekastet. 

Lovgivning 

Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af skyggekastfor-
hold, men det danske miljøministerium anbefaler, at vindmøller ikke påfø-
rer nabobeboelser mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. Denne 
anbefaling indgår som et krav i Kalundborg Kommuneplan 2009-2021.  
 
Der skelnes mellem et forventet antal skyggetimer og det værst tænkeli-
ge. Forskellen mellem de to opgørelser er, at den ene tager højde for, at 
skyggekast kun opstår, når solen skinner, samtidig med at det blæser, og 
at vindretningen er sådan, at møllens rotor danner skygger, mens den 
anden udregner det teoretisk mulige. Derfor er reel skyggetid eller forven-
tede værdier en del lavere end det værst tænkelige, men til gengæld bur-
de det svare til de faktiske værdier, som en nabobeboelse vil blive udsat 
for i gennemsnit over en årrække. 
 
Beregninger 

Skyggekast er beregnet med programmet WindPRO 2.7 (Shadow). Skyg-
gekastberegningerne for hovedforslaget og alternativet er gengivet på 
kort i dette afsnit (figur 4.15 og 4.16). På kortene vises de områder, som 
påføres skyggekast, og farverne angiver, hvor tæt på mølleområdet man 
skal være for at have et vist antal timers skyggekast. Den røde "amøbe-
form" angiver afgrænsningen af området, hvor indenfor der kan forventes 
mere end 10 timers skyggekast pr. år. På tilsvarende vis angives med 
grøn farve områder med mere end 5 timers skyggekast.  
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Som det fremgår af indledningen afsnit 1.1 vil andre tilsvarende møllety-
per kunne være aktuelle ved projektets realisering. Da disse mølletyper 
vil have en tilsvarende eller en lidt mindre rotordiameter og totalhøjde, 
vil de generelt give anledning til skyggekast i samme omfang eller i lidt 
mindre omfang end det, der er beregnet for den aktuelle mølletype 
(Siemens 3,0 MW med 101 m rotor).  
 
Der er foretaget beregning af skyggekast ved alle nabobeboelser om-
kring de nye møller med den såkaldte "drivhustilstand", som er en facili-
tet i WindPRO. Denne metode tillader beregning af skyggekast fra alle 
retninger samtidigt i modsætning til retningsbestemt beregning, som 
hidtil har været anvendt. Drivhustilstanden vil teoretisk set resultere i en 

  Hovedforslag – 6 møller Alternativ – 5 møller 

  Timer pr. år Timer pr. år 

Nabo A 3:29 3:29 

Nabo B 3:05 3:05 

Nabo C 5:00 5:00 

Nabo D 5:26 5:26 

Nabo E 7:20 7:20 

Nabo F 8:13 8:13 

Nabo G 9:21 9:21 

Nabo H 0:00 0:00 

Nabo I 0:00 0:00 

Nabo J 0:00 0:00 

Nabo K 0:00 0:00 

Nabo L 0:00 0:00 

Nabo M 0:00 0:00 

Nabo N 3:37 3:37 

Nabo O 4:52 4:52 

Nabo P 3:26 3:26 

Nabo Q 3:31 3:31 

Nabo R 4:20 4:20 

Nabo S 8:39 8:39 

Nabo T 7:56 7:56 

Nabo U 8:42 8:42 

Nabo V 8:30 8:30 

Nabo W 6:14 6:14 

Nabo X 6:13 6:13 

Nabo Y 7:15 7:15 

Nabo Z 8:28 2:22 

Figur 4.18. Beregnet skyggekast ved naboer 
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lidt højere beregnet værdi for skyggekast. I oversigtsskemaet figur 4.18 
og i bilag 3 og 4 bagerst i rapporten er skyggekastberegningen indehol-
dende bl.a. antal skyggetimer for hver enkelt nabobeboelse angivet. I 
beregningerne er skyggemodtageren defineret som et vindue på 1 x 1 
meter placeret 1 meter over terræn, og for fordelingen af solskinstimer 
og driftstid for møllerne er baseret på generelle landsdækkende statisti-
ske data, som fremgår af bilag 3 og 4. 
 
For hver enkelt nabobeboelse er der herudover foretaget supplerende 
beregninger, hvor det er fastsat, hvornår skyggekast teoretisk set kan 
forekomme. Det er muligt at udskrive en meget præcis optegnelse over, 
hvornår på dagen og hvornår på året skyggekast vil kunne indtræffe ved 
en given ejendom under forudsætning af, at betingelserne som nævnt 
tidligere er opfyldt. Resultatet heraf er gengivet i grafisk form for de 
nærmeste naboer i figur 17 for hovedforslaget, og beregningerne for alle 
naboerne i hovedforslaget og alternativet fremgår desuden af bilag 3 og 
4. 
 
Mulige foranstaltninger 

Møllefabrikanterne har udviklet programmer, som kan stoppe en mølle 
på de tidspunkter, hvor skyggekastgenerne ved bestemte nabobeboelser 
er størst. Programmet anvendes primært i de tilfælde, hvor projektets 
beregninger viser, at det fastsatte maksimale antal skyggekasttimer ikke 
kan overholdes ved alle nabobeboelser.  
Det fremgår af kommuneplanen, at nærtliggende beboelser ikke må på-
føres mere end 10 timers reel skyggetid pr. år, og retningslinjerne angi-
ver, at store vindmøller skal udføres med teknik og software, der gør det 
muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt. 
 
Vurdering af skyggekastforhold 

Der er i hovedforslaget såvel som i alternativet beregnet et reelt skygge-
kast på 9 timer og 21 minutter pr. år ved nabo G øst for mølleområdet, 
som er den af de omkringliggende nabobeboelser, der udsættes for den 
største påvirkning. For alle øvrige naboer er der beregnet et skyggekast 
på mindre end 9 timer. Alternativet vil medføre, at skyggekastet ved en 
enkelt nabobeboelse (nabo Z), som ligger nordvest for mølleområdet, vil 
blive reduceret i forhold til hovedforslaget.   
 
Det fremgår af figur 4.17 og af bilag 3 og 4, at skyggekastet ved nabo-
beboelserne øst for vindmølleområdet, herunder nabo G, som påvirkes 
mest, vil kunne finde sted om aftenen i foråret (primært april) og i sen-
sommeren (primært august). Ved nabobeboelserne syd for mølleområdet 
vil skyggekastet kunne forekomme om morgenen i perioder af sommer-
halvåret. Ved de østligste af disse nabobeboelser vil der dog ikke være 
skyggekast, og ved den vestligste nabobeboelse (nabo Y), som ligger i 
Forskov, vil skyggekastet i praksis blive begrænset af skovbevoksningen, 
idet det skal bemærkes, at den afskærmende virkning af bebyggelse og 
beplantning ikke indgår i beregningerne. Ved nabo Z nordvest for mølle-
området vil skyggekast kunne forekomme først på formiddagen i vinter-
halvåret. I alternativet begrænses skyggekastet ved denne nabobeboelse 
dog til perioder omkring november og januar-februar.  
 
Grænseværdien for skyggekast er i hovedforslaget og alternativet over-
holdt med relativt god margin ved alle nabobeboelser. Kun ved nabo G 
øst for mølleområdet er det beregnede skyggekast tæt på 10 timer pr. 
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år. Hvis det skulle vise sig nødvendigt, kan det reelle skyggekast be-
grænses ved hjælp af afværgeforanstaltninger i form af skyggestop på 
én eller flere af møllerne. 
 
4.4 Reflekser  

Refleksion af sollys i møllevinger er et fænomen, som under særlige om-
stændigheder kan virke generende for naboer til vindmøller. Problemet 
opstår særligt ved visse kombinationer af nedbør og sollys. 
 
Moderne vindmøllevinger har en overfladebehandling, så de fremstår 
med et lavt glanstal på ca. 30, og de konvekse overflader vil sprede 
eventuelle reflekser jævnt, hvilket vurderes til at reducere generne. 
 
Bortset fra krav til glanstal er der ikke fastlagt særlige retningslinjer eller 
redskaber til vurdering af påvirkningerne ved refleksion af sollys i mølle-
vinger. 
 
4.5 Samlet vurdering af miljøkonsekvenser ved naboer 

Vindmøllerne vil være dominerende i forhold til de nærmeste nabobebo-
elser, og hovedforslaget vil være lidt mere dominerende på grund af det 
større antal møller og den kortere afstand til de nærmeste naboer i den 
vestlige del af mølleområdet. 
 
Hovedforslaget vil medføre en lidt større støjpåvirkning end alternativet, 
dog overvejende i den vestlige del af mølleområdet og primært i forhold 
til beboelsen nordvest for møllerækken. Denne beboelse er endvidere 
den eneste nabo, som påføres mere skyggekast i hovedforslaget end i 
alternativet. Denne bolig ejes af Lerchenborg Gods, som lægger jord til 
alle mølleplaceringer. Alle gældende afstandskrav samt krav til påvirk-
ning med støj og skyggekast kan dog overholdes ved alle nabobeboelser, 
herunder Kalundborg Friskole, som er omfattet af skærpede støjkrav. På 
den baggrund vurderes det, at der ikke er væsentlig forskel i den påvirk-
ning, som hovedforslaget medfører i forhold til alternativet. 
 
0-alternativet vil indebære, at der ikke sker en påvirkning med støj og 
skyggekast fra vindmøller i forhold til beboelser i området ved Lerchen-
borg.    
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5. Påvirkning af miljøet i øvrigt 

5.1 Luftforurening/klima 

Indledning 

Vindmølleprojekter har i sin helhed en positiv klimapåvirkning. Vedvaren-
de energi, hvoraf vindenergi er en meget væsentlig faktor, kommer til at 
spille en vigtig rolle i opfyldelsen af de næste årtiers klimamål. 
Der er mange gode argumenter for at udnytte de rigelige vindressourcer 
ikke kun i Danmark, men overalt på kloden. I takt med, at vindenergi-
produktion bliver mere og mere økonomisk rentabel, vil mølleprojekterne 
skyde op mange steder til gavn for klimaet på jorden. Opstilling af vind-
møller fører til en øget produktion af vedvarende energi uden udledning 
af drivhusgasser. Elektricitet produceret af vindmøller fortrænger el pro-
duceret på konventionelle kraftværker, hvor der overvejende anvendes 
kul, olie, naturgas og i mindre omfang biobrændsel. Politisk er det både 
nationalt og internationalt et mål at mindske luftforureningen, herunder 
udledningen af kuldioxid (CO2). Den største CO2 frembringelse kommer 
fra energiproduktion. Ud over CO2, som primært bidrager til global op-
varmning, fokuseres der på svovldioxid (SO2), som bidrager til forsuring 
af nedbøren og på kvælstof-ilter (NOX). Opstilling af vindmøller medvir-
ker blandt andet til, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser i forbindel-
se med Kyoto-klimaaftalen og leve op til de klimamål, EU har fastsat i 
januar 2008. 
 
Når reduktionen af de nævnte forureningstyper opgøres, anvendes om-
regningstal fra Energinet.dk. Herudover anvendes produktionsberegnin-
ger for vindmøllerne udarbejdet dels på baggrund af fabriksoplysninger 
dels ud fra landskabsmæssige ruhedsanalyser mm. i edb-programmet 
Wind-PRO fra Energi og Miljødata. I dette projekt er der beregnet en to-
tal produktion på ca. 56,4 mio. kWh pr. år for hovedforslagets seks vind-

Figur 5.1. Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser og affald set i 
forhold til almindeligt produceret el leveret i Østdanmark 

Emissioner til luft g/kWh 

CO2 (Kuldioxid – drivhusgas) 460 

CH4 (Metan – drivhusgas) 0,14 

N2O (Lattergas – drivhusgas) 0,008 

Drivhusgasser i alt (CO2 – ækviva-
lenter) 

465 

SO2 (Svovldioxid) 0,14 

NOx (kvælstofilter) 0,42 

CO (Kulilte) 0,16 

NMVOC (Uforbrændte kulilter) 0,03 

Partikler 0,01 

Restprodukter   

Kulflyveaske 13,5 

Kulslagge 2,6 

Afsvovlingsprodukter 5,1 

Slagge (affaldsforbrænding) 11,0 

RGA (røggasaffald) 1,4 

Bioaske 2,1 
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møller og ca. 47 mio. kWh for alternativets fem møller. For 0-alternativet, 
hvor der ingen møller opstilles, vil der ikke ske nogen produktion, som 
reducerer udledningen. Det fremgår af Miljødeklaration for el leveret til 
forbrug i Østdanmark i 2009, som er anført i Energinet.dk’s Miljørapport 
2010 [8], at 1 produceret kWh medfører udledning af 460 g CO2, 0,14 g 
SO2, 0,42 g NOx og 36 g slagger, aske og andet affald.  
 
I det følgende er der redegjort for det positive bidrag til reducering af ud-
ledningerne, som henholdsvis hovedforslagets seks møller og alternativets 
fem møller vil medføre på baggrund af de ovennævnte værdier, som lige-
ledes fremgår af figur 5.1. 
 
CO2-udledning 

Hovedforslagets seks møller vil medføre en reduktion på ca. 519.000 ton 
CO2 på de 20 år, møllerne forventes at producere i forhold til almindeligt 
produceret el i Østdanmark (en blanding af fossile og vedvarende energi-
kilder). Alternativets fem møller vil medføre en reduktion på ca. 432.000 
ton CO2. Energinet.dk’s baggrundsrapport til Miljørapport 2010 [8] angi-
ver, at et centralt kulfyret kraftværk udleder 784 g CO2 pr. produceret 
kWh strøm. Antages de planlagte vindmøller udelukkende at erstatte kul-
baseret strømproduktion, opnås en CO2-reduktion på ca. 884.350 ton for 
hovedforslaget og 737.000 ton for alternativet.  
 
Til sammenligning er der en årlig udledning af CO2 i Danmark på ca. 50 
mio. ton på energiforbrug i 2008 [9]. Heraf fremgår, at der vil ske en re-
duktion af CO2-udledningen i Danmark på op til 1 promille som følge af 
mølleprojektet med seks møller og 0,86 promille for de fem møller.  
 
SO2-udledning 

Hovedforslagets møller medfører en reduktion i udledningen af SO2 på ca. 
158 ton over 20 år, og alternativets møller vil medføre en reduktion på ca. 
132 ton. Energinet.dk’s baggrundsrapport til Miljørapport 2010 [8] angi-
ver, at et centralt kulfyret kraftværk udleder 0,11 g SO2 pr. produceret 
kWh strøm. Antages de planlagte møller udelukkende at erstatte kul-
baseret strømproduktion, opnås en reduktion af SO2-udledningen på ca. 
124 ton over 20 år for hovedforslagets møller og 103 ton for alternativets. 
 
NOx-udledning 

Møllerne i hovedforslaget giver en reduktion i udledning af NOx på ca. 474 
ton over 20 år, og alternativets møller medfører en reduktion på 395 ton. 
Energinet.dk’s baggrundsrapport til Miljørapport 2010 [8] angiver, at et 
centralt kulfyret kraftværk udleder 0,23 g NOx pr. produceret kWh strøm. 
Antages de planlagte møller udelukkende at erstatte kul-baseret strøm-
produktion, opnås en reduktion af NOx-udledningen på ca. 259 ton for 
hovedforslaget og ca. 216 ton for alternativet. 
 
Slagger og flyveaske 

Hovedforslagets møller reducerer mængderne af slagger, flyveaske og 
andet affald med ca. 40.400 ton over 20 år, og alternativets fem møller 
reducerer mængderne med ca. 33.650 ton. Energinet.dk’s baggrundsrap-
port til Miljørapport 2010 [8] angiver, at et centralt kulfyret kraftværk ud-
leder i alt 51,3 g affald inklusive afsvovlningsprodukter pr. produceret 
kWh el. Antages de planlagte møller udelukkende at erstatte kulproduce-
ret strøm, opnås en reduktion på ca. 57.900 ton for hovedforslagets møl-
ler, og ca. 48.200 ton for alternativets.  
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5.2 Ressourcer og affald 

Efter skrotning af en mølle kan stort set alle dele indgå i genbrugssyste-
met. Kun glasfiberdele genanvendes ikke i dag, men det forventes, at det 
bliver muligt i fremtiden, og at der indenfor de næste 20 år sker en yderli-
gere vækst i genbrugsmængden. Ressourceforbruget til fremstilling af en 
mølle (med et 90 m tårn) er af fabrikken opgjort til ca. 260 ton jern og 
stål. Her er energibalancen vigtig, når forskellige typer el-
produktionsanlæg sammenlignes og vurderes. Energibalancen betegnes 
som den samlede vurdering af forholdet mellem energiforbrug og energi-
ydelse set over produktets samlede levetid. Vindmøller har en meget flot 
og positiv energibalance i forhold til andre el-produktionsmetoder. En mo-
derne mølle producerer i hele sin levetid (20 år) ca. 40-60 gange mere 
energi, end der medgår til at fremstille den, selvfølgelig afhængig af vind-
forhold og lignende. Under normale vindforhold bruger den kun ca. 4-6 
måneder til at producere den energi, som medgår til dens fabrikation, op-
stilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse. 
 
I dette projekt anvendes Siemens 3,0 MW møller, som må betegnes som 
moderne møller. Produktionsberegningerne, som ligger til grund for mølle-
projektet, ligger lidt over gennemsnittet for møller opstillet på land. 
Ud fra disse forhold vil Energistyrelsens beregning være brugbar i dette 
projekt, således at projektets energibalance stort set svarer til Energisty-
relsens tal, som er nævnt ovenfor. 
 
5.3 Geologi og grundvandsinteresser 

Okker 

Der er ikke arealer i eller omkring projektområdet, som af Dansk Jord-
brugsforskning er klassificeret som lavbund med risiko for okkerudledning. 
På den baggrund vurderes der ikke at være risiko for okkerudledning i 
forbindelse med eventuelt behov for grundvandssænkning ved støbning af 
fundamenter, og der er derfor ikke foretaget yderligere undersøgelser i 
forbindelse med denne VVM-redegørelse. Før mølleprojektet påbegyndes, 
vil der blive foretaget jordbundsundersøgelser, som kan indgå kommu-
nens fremtidige dokumentationsmateriale for området.  
 
Grundvand og jordbund 

Hovedforslagets tre vestligste møller står indenfor et område, hvor der er 
begrænsede drikkevandsinteresser, og de tre østligste møller står i et om-
råde med almindelige drikkevandsinteresser. Alternativets to vestligste 
møller vil stå i området med begrænsede drikkevandsinteresser, mens de 
tre østligste står i området med almindelige drikkevandsinteresser. Mellem 
mølle nr. 3 og 4 findes et vandværk (vist på figur 5.2).  
Jordbunden i projektområdet består udelukkende af lerjord, som generelt 
- dog afhængig af lagtykkelse – yder en god beskyttelse mod forurenende 
stoffer spildt på jordoverfladen.  
 
I dette projekt forventes anvendt Siemens 3,0 MW-møller uden 
gearkasse. Der vil derfor være mindre olie i møllerne end normalt, 
idet der almindeligvis er ca. 400-575 liter olie i gearkassen på 
tilsvarende møller. Møllerne indeholder ca. 290 liter hydraulikolie, 
ca. 365 liter olie i svingningsdæmpningsmodul og ca. 1.200 liter olie 
i transformeren samt ca. 400 liter kølervæske. Ved uheld er der en 
risiko for at en del af disse forurenende stoffer kan havne på jorden. 
Et spild fra møllen på jorden vil, grundet elektronisk  
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niveauovervågning og automatisk alarmering, straks blive opdaget, så 
afgravning/oprensning kan iværksættes. Vindmøllen er desuden 
konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i 
nacellen eller ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden af tårnet. Dette 
gælder dog ikke ved lækage af hydraulikolie fra møllernes vinger. Det 
vurderes samlet set, at anlægget ikke indebærer en risiko for grund-
vandsinteresserne i området. 
 
5.4 Naturbeskyttelse 

Internationale beskyttelsesområder 

Det nærmeste EF-habitatområde nr. 195: ”Røsnæs, Røsnæs Rev og Ka-
lundborg Fjord” ligger ca. 300 m nord fra den vestlige mølle i møllepro-
jektet og ca. 1.300 m nordvest for den østligste mølle.  
 
Nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 99: ”Saltbæk Vig” ligger ca. 8 
km nordøst for projektområdet. Desuden ligger nærmeste Ramsarområ-

Figur 5.3. Kort over nærmeste habitatområde (nr. 195 ”Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg 
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Figur 5.2. Drikkevandsinteresser, vandværker og vandboringer i området 
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de nr. 18: ”Sejerøbugten” ca. 8 km nordøst for projektområdet. Udpeg-
ningsgrundlaget for de internationalt beskyttede områder er anført i bilag 
5. 
 
Landbrugsarealerne vest for Lerchenborg Gods er et oplandsområde til 
ovennævnte EF-habitatområde. Det vil derfor blive sikret under arbejdet 
med at opstille møller, at der ikke kan ske udledning af olie eller andre 
forurenende stoffer til Kalundborg Fjord og det beskyttede internationale  
naturområde. Dette vil ske ved etablering af jordspærring og afbrydelse af 
eventuelle dræn fra byggeområdet. 
Der er i mølleprojektets nærområde ikke registreret arter, som findes i 
udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 195.   
 
De planlagte møller ved Lerchenborg medfører ingen påvirkning på fjorden 
eller de dyr (herunder marsvin) og naturtyper, som er anført på habitat-
områdets udpegningsgrundlag, hverken under opsætning, drift eller ned-
tagning. Møllerne står så langt fra fjorden, at vibrationer fra møllerne må 
antages at være fuldstændig overskyggede af vibrationerne fra de store 
nærliggende industrianlæg.  
 

Beskrivelse af mølleområdet 

Området er præget af intensivt dyrkede marker med højt kulturtryk, men 
der findes enkelte mindre vandhuller og krat spredt i projektområdet. Vest 
for mølleområdet ligger Forskov, og langs den nordlige kyst findes en næ-
sten sammenhængende beplantning bestående dels af et levende hegn 
dels af en kraftigere bevoksning af forskellige træer og buske. På en del af 
denne kyststrækning findes deciderede kystskrænter på op til 10 m. Lige 
syd for mølle 1 ligger Birkemosen, et mindre skovparti med varieret arts-
sammensætning. 
 
I Kommuneplantillæg nr. 25 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 for 
udviklingen af Kalundborg Ny Vesthavn [6], er der foretaget en vurdering 
af hvilke konsekvenser den nye havn vil få på forholdene for naturværdi-
erne i området. Skoven på kystskrænten, som rummer gamle træer og 
har naturskovpræg, fældes for at give plads til havneanlægget. Langs ad-
gangsvejens kant etableres et 20 meter bredt levende hegn. I VVM rede-
gørelsen konkluderes, at dette bælte ikke umiddelbart erstatter bevoks-
ningen på kystskrænten men vil kunne fungere som biologisk korridor for 
spredning af planter og dyr. 
 
Fugle i området 

Der er foretaget observationer af fugle i området d. 22. juni og 28. juni 
2010.  
Fugle set inden for en omkreds på ca. 1 km: Gråstrubet Lappedykker 4, 
Skarv 1, Grågås 2, Rørhøg 1, Musvåge 1, Agerhøne 2, Grønbenet Rørhøne 
1, Hættemåge 10, Ringdue 20, Gøg 1, Skovhornugle 10, Stor Flagspætte 
10, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Solsort 4, Sangdrossel 
1, Misteldrossel 1, Gulbug 4, Gærdesanger 4, Tornsanger 7, Havesanger 
4, Munk 12, Gransanger 8, Blåmejse 4, Musvit 3, Spætmejse 1, Træløber 
1, Gråkrage 3, Ravn 2, Bogfinke 3, Grønirisk 1, Stillits 1, Tornirisk 1 og 
Gulspurv 9. 
 
Fugle set ved kysten nord for Birkemosen: Gravand 2, Edderfugl 6, 
Strandskade 2, Hættemåge 10, Stormmåge 5, Sølvmåge 10, Splitterne 3, 
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Gulbug 4, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 12, Gransanger 1, Tornirisk 
1 og Gulspurv 2. 
 
Der er i denne sammenhæng ikke foretaget en egentlig systematisk op-
tælling af hverken yngle- eller trækfugle. Samtlige af de observerede fug-
learter betragtes som almindeligt forekommende i Danmark og ingen af 
arterne er hverken sjældne eller truede. Kun tilstedeværelsen af rørhøgen 
betragtes som bemærkelsesværdig, og arten er med i udpegningsgrundla-
get for det nærmest liggende EF-fuglebeskyttelsesområde. Bestanden af 
rørhøg er i dag dog relativ stor og i fortsat fremgang. Arten vurderes i 
2009 som ikke truet [10].  
 
De nærmeste arealer omkring møllernes placering består af intensiv dyr-
ket landbrugsjord og er ikke kendt for fugleinteresser. Kystarealerne nord 
for området, den nærliggende fredsskov og de mosaikspredte vandhuller 
kan være vigtige lokaliteter for rastende og ynglende fuglearter og må 
formodes at have betydning for de almindelige arters forekomst.  
 
I Dansk Ornitologisk Forenings database [11] er de nærmeste fugleregi-
streringer foretaget på lokaliteter beliggende udenfor mølleprojektets om-
råde: Kalundborg Fjord, Gisseløre, Kalundborg Havn, Lerchenborg Slots-
park, Birkemose Skov og Asnæs Forskov.  
Jævnfør DOF-basen [11] er der i området Birkemose Skov, Asnæs Forskov 
og Lerchenborg Slotspark registreret adskillige almindelige fuglearter i 
området. Desuden er der observeret ynglende eller rastende fugle med 
særlig bevågenhed i området, dog i sporadisk forekomst: Fjordterne, Hav-
terne, Splitterne, Klyde og Toppet skallesluger. Disse arter er alle obser-
veret uden for mølleprojektets område og arterne har alle tilknytning til 
fjorden. En lokal ornitolog og Vildtkonsulent fra Skov- og Naturstyrelsen 
udtaler, at der ikke er nogen entydig trækrute ved Kalundborg og Ler-
chenborg Gods. Fugletrækket vil hovedsageligt følge kystlinjen. Land-
brugsarealerne ved Lerchenborg Gods er heller ikke kendt som et område 
hvor for eksempel svaner og gæs vil raste i træktiden. Opstilling af vind-
møller vest for Lerchenborg Gods vurderes ikke at have en negativ indfly-
delse på fuglelivet i området (Sten Flex, DOF-Vestsjælland, pers. kom-
mentar & Hans Henrik Erhardi, SNS, pers. kommentar). 
I VVM-redegørelsen til Kalundborg Ny Vesthavn [7] vurderes det ligeledes, 
at fuglelivet i nærområdet til lands og på fjorden ud for er begrænset til 
almindeligt forekommende arter og det nye havneanlæg vurderes at på-
virke fuglelivet i mindre eller ubetydelig grad. 
Det vurderes at vindmølleprojektet ikke har nogen væsentlig negativ på-
virkning af ynglende eller trækkende fugle i nærområdet.  
 

Andre dyr 

Under besigtigelsen i juni 2010 blev der i området indenfor en omkreds på 
ca. 1 km fra de planlagte mølleplaceringer konstateret ganske få pattedyr: 
Rådyr (mange spor), hare (mange spor) og ræv 1.  
Skønt der ikke er ret mange tilgængelige undersøgelser af vindmøllers 
påvirkning af pattedyr tyder flere undersøgelser på at krondyr, rådyr, ræv 
og hare ikke påvirkes væsentligt [12, 13 og 14]. 
 
Olesen [15] redegør for pattedyrs evne til at tilvænne sig forstyrrelser og 
fremhæver, at hvis forstyrrelsen forekommer med tidsmæssig og geogra-
fisk uforudsigelighed eller meget sjældent, kan det ikke forventes, at dyr 
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tilvænner sig forstyrrelseskilden. Dyrene vil dog rimeligvis blive forstyrret 
af aktiviteterne under anlægsfasen.  
Der foreligger ikke videnskabelige bevis for at rådyr bliver forstyrret af 
vindmøller under driftsfasen. Derimod findes der belæg for at rådyr til-
vænner sig den eventuelle forstyrrelseskilde [12, 13 og 14]. 
I Danmark har vi 36 dyrearter som er på Habitatdirektivets bilag IV. 
Denne artsbeskyttelse gælder både de enkelte individer og deres yngle- 
og rasteområder (jf. artikel 12) [16]. Med baggrund i de enkelte arters 
udbredelse [17] er redegjort for relevante arters mulige påvirkning af 
vindmølleprojektet nedenfor. 
 
Jævnfør Dansk Pattedyratlas [18] lever der ikke odder på Asnæs. Odder 
er vidt udbredt i Jylland og kun registreret med ganske enkelte ynglepar 
få steder på Sjælland. Bestanden af odder har tidligere været udbredt 
over hele landet men er nu udryddet eller udrydningstruet på øerne.  
 
Der blev foretaget aften- og natobservationer af flagermus i projektom-
rådet den 28.-29. juni 2010 i tidsrummet 20.00-10.00. Registreringerne 
på observationsdagen viste aktivitet af flere individer af flere arter. Ob-
servationerne sandsynliggør tilstedeværelsen af Sydflagermus, Dværgfla-
germus og Brunflagermus. Flagermusene blev observeret langs levende 
hegn/remiser og langs skovkanterne. Der blev ikke observeret individer 
på de åbne marker. 
Niras har i 2008 registreret Vandflagermus, Sydflagermus og Dværgfla-
germus [7] i projektområdet.  
 
Det vides ikke, om der yngler flagermus i området, men det må formo-
des, at de som minimum bruger området til at søge efter føde, som ho-
vedsagligt består af insekter. Der er mulighed for, at flagermusene kan 
have ynglelokaliteter (gamle hule træer) langs kystskrænten, i Forskov 
med vest, ved Birkemosen og i parken ved Lerchenborg. 
Ud af de 17 arter af flagermus, der er fundet i Danmark, er der 8-10 ar-
ter, man skal være opmærksom på i det vestlige Sjælland. De mest al-
mindelige arter er Brunflagermus, Sydflagermus og Dværgflagermus. 
Vandflagermus og er også almindelige ved åbne vandflader. I området 
kan man desuden støde på Troldflagermus, Langøret flagermus og Skim-
melflagermus [18].   
 
Brunflagermus er den eneste flagermus, der normalt vil forekomme i de 
planlagte møllers rotorhøjde. Brunflagermus jager ofte højt over mark, 
skov eller sø i op til 100 meters højde. Derudover er den en migrerende 
art, men dens trækforhold er ukendte [17]. Arten er relativ almindelig i 
Danmark, og dens bevaringsstatus er overvejende gunstig [17]. Flager-
mus har større risiko for kollision med vindmøller under migration, end 
når de jager i lokalområdet [19]. Data fra Europa tyder på, at risikoen 
for kollision med møller generelt aftager jo længere møllerne står fra 
skove.  
Det planlagte vindmølleanlæg, vurderes ikke at påvirke forekomsten af 
flagermus eller deres potentielle levesteder væsentlig. 
 
Jævnfør Lokalplan 500 for Kalundborg Ny Vesthavn [6] indebærer udvi-
delsen af havnen en rydning af kystskrænten og dermed fjernelse af 
gamle træarter, som er potentielle ynglelokaliteter og rastepladser for 
flagermus. For at tilgodese de beskyttede flagermusarters yngle- og ra-
stepladser planlægges forskellige afværgeforanstaltninger. Et 20 meter 
bredt beplantningsbælte syd for anlægsvejen skal fungere som biologisk 
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ledelinje og opsætning af redekasser skal sikre ynglesteder til flagermu-
sene. 
 
Som afværgeforanstaltning foreslås, at Lerchenborg Gods i forbindelse 
med vindmølleprojektet skal genetablere et levende hegn, som står syd 
for de planlagte vindmøller for at sikre fremtidige levesteder for flager-
mus. Hegnets øst-vestvendte orientering er optimal i forhold til at opnå 
den bedste effekt som ledelinje i landskabet for flagermusene, men det 
fremstår i dag med en meget spredt og sporadisk beplantning. Hegnet 
skal derfor genetableres i sin fulde udstrækning, men det kan brydes 
med sol-eksponerede vandhuller for at optimere flagermusenes fourage-
ringssteder.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for projektet for 
udvidelsen af Kalundborg Ny Vesthavn [7] er der foretaget en faunaun-
dersøgelse af det område hvori vindmøllerne planlægges etableret. Her 
er der fundet forekomst af Stor vandsalamander og markfirben. 
Herudover er der på observationsdagene i juni 2010 observeret: Næl-
dens takvinge, Stor kålsommerfugl, Grøn-året kålsommerfugl, Dagpåfug-
leøje, Stor bredpande, Vejrandøje, Hestesko vandnymfe og Stor Kejser-
guldsmed. 
Ved undersøgelserne fra 2007 [7] blev der ikke fundet sjældne vandhuls-
insekter, der er underlagt international beskyttelse.  
 

Flora 

Der er ikke foretaget en systematisk botanisk undersøgelse af projekt-
området, da samtlige planlagte mølleplaceringer er på åben agerjord, 
hvor der ikke er observeret særlige botaniske plantearter udover de dyr-
kede kornsorter. Ifølge de botaniske registreringer af §3 områderne i 
2007 blev der ikke fundet arter som er medtaget i Habitatdirektivets bi-
lag II, IV eller V [7]. 

Figur 5.4. Placering af nyt hegn vist med rød stiplet linje 
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Bilag IV arter 

Aktuel fore-

komst 
Potentiel fore-

komst 
Vurdering 
af projektets 

påvirkning 

Odder Ingen Bestanden af oddere 
er stort set forsvun-
det på Sjælland si-
den 1960 

Ingen effekt 

Flagermus Syd-, Brun-, 
Dværg-, og Vand-
flagermus regi-
streret. 
Vand-, Syd-, og 
Dværgflagermus 
registeret i 2008 
(Niras) 

Vand-, Trold-, 
Dværg-, Brun-, Syd-
, Skimmel- og Lang-
øret flagermus 

Lejlighedsvis tab 
af individer 

Birkemus og 

Hasselmus 
Ingen Birkemus forekom-

mer udelukkende i 
Jylland og Hassel-
mus længere mod 
syd i det sjælland-
ske område 

Ingen effekt 

Krybdyr 
(Markfirben) 

Markfirben regi-
streret i 2007 
(Niras) 

Markfirben forventes 
at forekomme i om-
rådet, hvor der er 
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Figur 5.5. Oversigt over udvalgte bilag IV arter fra EF-habitatdirektiv artikel 12 og projektets 
mulige påvirkning heraf 
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Figur 5.6. Arealer omkring mølleprojektet beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. 

0 500 1000 1500 2000 m 

Det vurderes at vindmølleprojektet ikke vil forstyrre særlige og beskyttede 
plantearter i området. 
 

Fugle og vindmøller 

Den største gene for fuglelivet vil utvivlsomt være forstyrrelseseffekten fra 
møllerne. Risikoen for kollisioner under træk eller fuglenes daglige aktivi-
tet må vurderes at være minimal. Denne vurdering er fremkommet i en 
række undersøgelser af vindmøllers påvirkning af fugle, hvor der ikke er 
registreret væsentlige konflikter mellem fugle og vindmøller. Det vides fra 
flere studier, at fugle ofte vil flyve uden om vindmøller på deres trækbe-
vægelser [20 og 21]. Selv for større mølleparker sat op i områder med et 
intensivt fugletræk er risikoen for kollision vurderet til at være lille [22]. 
Rovfugle vurderes at have en lidt højere kollisionsrisiko end andre fuglear-
ter, men projektområdet vurderes ikke at have speciel vigtighed for rov-
fugle. 
Ud fra projektområdets placering set sammen med fugles øvrige vilkår på 
egnen og observationer af lokale ornitologer, må det vurderes, at området 
ikke er en del af en væsentlig trækkorridor for fugle. Det vurderes at møl-
leprojektet ikke vil have en væsentlig negativ effekt på områdets fugleliv. 
 
De påtænkte møller i projektforslaget er af typen Siemens 3,0 MW, som 
har en rotordiameter på 101 m og en maksimal omdrejningshastighed på 
16 o/min. Det vil sige at vingerne bestryger et areal på ca. 0,8 ha og, at 
vingespidserne ved fuld udnyttelse bevæger sig med ca. 85 m/sek. (ca. 
300 km/t). Der er tale om noget større hastigheder end ved møllerne i 
flere af de nævnte undersøgelser, og kollisionsrisikoen ved disse møller 
kan derfor være lidt større end de tidligere beskrevne. Herudover kan 
man måske også forvente, at store møller i højere grad forstyrrer fuglene. 
 
Klimaforandringer kan føre til ændrede levevilkår for fugle og andre dyr. 
Opstilling af møller vil, på grund af deres CO2-fortrængende effekt, bidra-
ge til at mildne disse påvirkninger. 



 

 

Vindmøller ved Lerchenborg, Miljørapport 2010                   71 
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Figur 5.7. Det fredede Kalundborg Natur- og vildtreservat vist med lilla signatur 

Beskyttede naturtyper (§3-områder) 

I umiddelbar nærhed af de planlagte mølleplaceringer med tilhørende ad-
gangsveje er der registreret flere beskyttede områder, såsom spredte 
vandhuller, strandeng og overdrev (vist på figur 5.6). De er alle beskyttet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Driftsfase: Møllerne inklusive fundamenter placeres på åben agermark og 
der holdes en passende afstand fra samtlige møller til de beskyttede na-
turtyper. Hverken disse eller fjernere liggende §3 områder antages at bli-
ve påvirket af mølleaktiviteterne. 
 

Anlægsfase: Under fastlæggelsen af placeringerne af møllerne er der lagt 
vægt på at minimere indgreb i naturværdierne, og møllerne og deres ar-
bejdsarealer vil blive placeret uden for beskyttede arealer. Opstillingsar-
bejdet vil sigte at påvirke så lidt som muligt. 
 

Fredninger og øvrige naturinteresser 

I mølleprojektets nærområde findes der fredede fortidsminder og flere 
sten- og jorddiger. 
 
Den inderste del af Kalundborg Fjord er oprettet som Vildtreservat i 1942; 
Kalundborg Natur- og vildtreservat (vist på figur 5.7). Hovedformålet med 
reservatet var oprindelig at begrænse jagten i den indre del af Kalundborg 
Fjord og Gisseløre. Reservatet har især betydning i kolde vintre, hvor det 
holder sig isfrit længe til fordel for rastende og overvintrende fugle 
(Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi, SNS Vestsjælland, pers. kommen-
tar). Øvrige fredninger er beskrevet i afsnit 3 om de landskabelige forhold. 
  
5.5 Rekreative forhold 

Selve mølleområdet anvendes ikke rekreativt, men flere steder på Asnæs-
halvøen findes arealer, der anvendes som rekreative udflugtsmål, blandt 
andet Vesterskov og Forskov samt Asnæs Dyrehave. På nordsiden af Ka-
lundborg Fjord ligger en strandpark, og mølleområdet vil være meget syn-
ligt set herfra. 
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Bortset fra en feriekoloni i den sydlige del af Forskov, er der ikke etable-
ret anlæg, som anvendes rekreativt indenfor eller umiddelbart omkring 
mølleområdet. Kolonien i Forskov anvendes lejlighedsvist blandt andet af 
spejdere. Mølleanlægget vil på grund af koloniens placering inde i skoven 
ikke være synligt fra koloniens område. Hele Asnæs er dog i kommune-
planen udpeget som besøgsområde, som betyder, at det er egnet til eks-
tensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. Målet med udpegningen 
er blandt andet at udvikle og sikre adgangen til natur- og landskabsom-
råder og at skabe mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv 
udfoldelse. Det vurderes, at vindmølleprojektet ikke vil hindre sådanne 
aktiviteter.  
 
Ved Melby Sydstrand, ca. 3 km sydøst for mølleområdet, ligger ferieho-
tellet Årbyhus/Pionergården og ved Græsmark, ca. 4,8 km mod sydøst, 
findes  feriehotellet/campingpladsen Ugerløse Motel- og Feriecenter. På 

Figur 5.8. Rekreative områder på og syd for Asnæs 

Feriehotel 

Feriehotel 

Asnæs 

Dyrehave 

Figur 5.9. Rekreative områder på Røsnæs 

Golf- 

bane 

Camping- 

plads 

Leca- 

område 
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grund af terrænforhold og beplantning vurderes det, at  de nye møller kun 
vil være delvist synlige fra disse områder. Feriehotellernes opholdsarealer 
orienterer sig i sydlig retning ned mod vandet og dermed væk fra mølle-
området.  
 
På Røsnæs ligger golfbanen ved Kalundborg Golfklub, ca. 6,3 km nordvest 
for mølleområdet, og i tilknytning til golfklubben ligger også en feriekoloni 
(Kajestenshuset). Vest for golfklubben ligger det rekreative areal ’Leca 
området 2003’ i en afstand af ca. 7 km fra mølleområdet. Set fra oven-
nævnte rekreative arealer, vil vindmøllerne være synlige fra de dele af 
områderne, som ligger helt ude ved kysten, men herudover vil sløres/
skjules mølleområdet af eksisterende beplantning og sommerhusbebyg-
gelse.  
 
Ved Timeglasklint ligger en feriekoloni og længere mod vest ligger en 
campingplads i en afstand af ca. 8,3 km fra møllerne. Kolonien er helt om-
givet af beplantning, og det vurderes, at man skal helt ned til kysten, for 
at kunne se mølleområdet. Campingpladsen er omgivet af beplantning, 
men på grund af terrænforholdene vil møllerne i et vist omfang være syn-
lige fra dette område. Den store afstand til mølleområdet betyder, at de 
ikke vil virke voldsomt dominerende. 
 
5.6 Samlet vurdering af miljømæssige forhold 

Luftforurening og klima 

De positive effekter ved, at der fortrænges forurening fra traditionel el-
produktion, er væsentlige. Samtidig er dette med til, at Danmark kan leve 
op til de forpligtelser blandt andet med hensyn til CO2-fortrængning, som 
EU har pålagt medlemslandene. 
 
Ressourcer og affald 

Møllerne har en meget positiv energibalance, idet de i deres samlede leve-
tid vil producere 40-60 gange så meget energi, som der er medgået til 
deres fremstilling. Ved skrotning af møllerne, vil størstedelen af mølledele-
ne kunne indgå i genbrugssystemet.  
 
Geologi og grundvandsinteresser 

Risikoen for jord og grundvandsforurening er minimal, og mølleprojektet 
vurderes ikke at udgøre nogen risiko for drikkevandsinteresserne i områ-
det. 
 
Naturbeskyttelse 

Nærmeste habitatområde Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord  lig-
ger 300 m nord for projektområdet. Mølleprojektet vil ikke få konsekven-
ser for dette område, idet det ikke vil påvirke dyre- og plantearter på ud-
pegningsgrundlaget. Øvrige internationale beskyttelsesområder ligger så 
langt væk, at de ikke vil kunne påvirkes af projektet. Mølleområdet er ikke 
kendt for fugleinteresser, og der er ikke entydige trækruter hen over om-
rådet. Projektet vurderes derfor ikke at have væsentlig negativ påvirkning 
på fuglelivet. 
 
Ud over Markfirben, Stor Vandsalamander og flagermus er der ikke regi-
streret beskyttede dyrearter indenfor eller i nærheden af projektområdet. 
Projektet vil ikke påvirke levesteder for Markfirben og Stor Vandsalaman-
der, men der kan komme lejlighedsvise tab af flagermus i forbindelse med 
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projektet. Da flagermusene primært opholder sig tæt på skovområder, 
levende hegn/øvrige bevoksninger og ikke er registreret på åben mark, 
hvor projektet skal etableres,  vurderes det, at projektet ikke vil have 
væsentlig negativ effekt på flagermus-bestanden i området eller på de-
res levesteder. Som afværgeforanstaltning foreslås genetableret et le-
vende hegn syd for mølleprojektet, som dels vil tilføre området nye leve-
steder for flagermus, dels kan fungere som ledelinje i landskabet.  
 
Dette vil også være til gavn for det øvrige dyreliv i området, specielt set i 
sammenhæng med havneudvidelsen og nedlæggelsen af beplantningen 
langs den nordlige kyst.  
 
I forhold til I anlægsfasen vil mølleprojektet givetvis have en forstyrren-
de effekt for områdets dyreliv, men da der er tale om en forholdsvis kort 
og afgrænset periode, vurderes denne påvirkning ikke at være væsent-
lig. Selve driftsfasen vurderes heller ikke at medføre en væsentlig på-
virkning af dyrelivet, idet undersøgelser peger på, at dyrene kan tilvæn-
ne sig forstyrrelsen fra vindmøller, da den optræder forudsigeligt og 
uskadelig.  
 
Der er ikke registreret beskyttet flora i området, og mølleprojektet vil 
ikke medføre ændringer af beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller 
fredede arealer. 
 
I forhold til naturinteresserne vurderes der ikke at være væsentlig for-
skel på den påvirkning som hovedforslaget medfører i forhold til alterna-
tivet. Vælges 0-alternativet, vil der ikke ske forstyrrelser for fugle og 
andre dyr i området, og der vil ikke ske tab af flagermus. Til gengæld vil 
der ikke blive etableret et levende hegn mellem Forskov og Birkemosen. 
 
Rekreative arealer 

De nye møller vil ikke påvirke rekreative arealer på Asnæs direkte, men 
møllerne vil i nærområdet ændre oplevelsen af landskabet på halvøen. 
Set fra strandparken nord for Kalundborg Fjord, vil møllerne virke meget 
synlige og dominerende. Den kommende bebyggelse ved Kalundborg Ny 
Vesthavn ligger mellem parkens område og møllerne, og de nye bygnin-
ger vil i et vist omfang begrænse udsigten til mølleområdet. Møllerne vil i 
kraft af deres højde dog stadig være synlige set fra parkens område. 
 
Feriekolonien i Forskov vurderes ikke at blive påvirket, idet kolonien lig-
ger inde i skoven og møllerne dermed ikke vil være synlige fra koloniens 
område. På grund af afstanden mellem feriehotellerne, som ligger syd for 
mølleområdet, og det faktum, at hotellernes opholdsarealer orienterer 
sig ned mod vandet og dermed væk fra mølleområdet, vurderes møllerne 
ikke at være væsentligt dominerende. 
 
I forhold til feriekolonierne, golfklubben og Leca området på Røsnæs vur-
deres påvirkningen af være minimal, idet mølleområdet kun i begrænset 
omfang vil være synligt. Den store afstand betyder, at møllernes domi-
nans nedtones, og når Kalundborg Ny Vesthavn udbygges, vil det ske 
mellem mølleområdet og de rekreative arealer på Røsnæs. På den måde 
nedtones møllernes dominans set som enkeltstående anlæg. 
 
Hovedforslaget vil medføre den største visuelle påvirkning i nærområdet 
og set fra Kalundborg/Røsnæs. Set fra rekreative arealer mod sydøst vil 
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der ikke være afgørende forslag på de to forslag. Møllerne opstilles på 
dyrkede arealer, og der er ikke planlagt rekreative anlæg i området, som 
hindres på grund af mølleprojektet. 0-alternativet medfører, at der ikke 
vil ske nogen visuel påvirkning af landskabet.  
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6. Andre forhold 

6.1 Arealanvendelse 

Landbrugsinteresser 

Området er i kommuneplanen ikke udlagt som jordbrugsområde, men 
det er noteret med landbrugspligt og anvendes landbrugsmæssigt til in-
tensiv landbrugsdrift primært i form af planteavl. Det vil ved lokalplan-
lægning blive sikret, at arealforbruget til det nye mølleområde begræn-
ses mest muligt, og at vindmøllerne med tilhørende anlæg fjernes ved 
ophør af vindmølledriften. Adgangsveje samt arbejds- og vendepladser 
ved vindmøllerne placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugs-
mæssige drift. 
 
Sikkerhedszone omkring produktionsanlæg 

Der er fastlagt en sikkerhedszone på 300 m omkring produktionsanlæg 
og tankvolde ved Statoils raffinaderi øst for projektområdet. Mølleprojek-
tet vil ikke overskride denne grænse.  
 
Byvækstområder og planlagte veje. 

Umiddelbart nord for mølleområdet er planlagt en udvidelse af Kalund-
borg Ny Vesthavn (vist på figur 5.9). Udvidelsen vil omfatte etablering af 
en ny færgehavn med tilhørende terminalanlæg, containerterminaler og 
bebyggelse til havnerelateret erhverv. Til forsyning af dette område skal 
der anlægges en ny adgangsvej i forlængelse af Asnæsvej. Etablering af 
vindmølleområdet vil ikke medføre plan- eller miljømæssige konflikter i 
forhold til udvidelsen af havneanlægget og omvendt.  
 
Råstofindvinding 

Nordøst for mølleområdet er udpeget et område med råstofinteresser, 
men der sker ikke råstofindvinding.  

Figur 5.9. Planlagte veje, udvidelse af Kalundborg Ny Vesthavn og råstofinteresser i området  

Kalundborg Ny 

Vesthavn 

Statoil 
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6.2 Lufttrafik 

Lysafmærkning af møller 

Da møllerne er højere end 100 m, er der den 18. juni 2010 fremsendt en 
forespørgsel til Statens Luftfartsvæsen om konkrete afmærkningskrav for 
de planlagte vindmøller.  
Nacellen (møllehatten) på hver mølle skal monteres med lyskilder med 
lavintensivt rødt lys, som lyser konstant. For at opnå en 360 graders 
dækning, skal der påsættes to lamper øverst på møllehatten. Der monte-
res en vandret afskærmning af lyskilden, således at lyset stort set ikke 
kan ses fra terræn i nærområdet. Lysstyrken ved lavintensivt lys er fast-
sat til 10 candela, svarende til 10 stearinlys eller lyset fra en 8,5 W el-
pære. 
 
Flyvepladser 

Nord for projektområdet ligger en privat flyveplads ejet af Lerchenborg 
Gods. Statens Luftfartsvæsen har tilkendegivet, at der lovmæssigt ikke 
er noget til hinder for, at flyvepladsen kan bibeholdes ved etablering af 
mølleanlægget. Flyvepladsen vil dog blive nedlagt i forbindelse med udvi-
delsen af Kalundborg Ny Vesthavn. 
 
6.3 Radiokæder  

På Gisseløre er placeret en radiostation, som ejes af Danmarks Radio, og 
der er i tilknytning hertil opstillet tre sendemaster. Kun den sydligste af 
masterne er i brug, mens de to master, som står tættest på Kalundborg 
centrum ikke anvendes længere.  
 
Radiokædeforbindelser er sårbare overfor objekter, som opstilles i eller  
tæt ved sigtelinjerne mellem sendemasterne. Der vil være forskellige 
krav til sikkerhedsafstand til sigtelinjen alt efter om punktet befinder sig 
midt mellem to master eller det befinder sig tæt ved en af masterne. En 
sikkerhedsafstand til sigtelinjen på 200 m vil i de fleste tilfælde være 
tilstrækkelig. 
Der foreligger ikke oplysninger om overordnede radiokædeforbindelser, 
som krydser det planlagte vindmølleområde ved Lerchenborg.  
 
6.4 Overvågning af skibstrafikken i Storebælt 

Ifølge Søfartsstyrelsen skal det godtgøres, at mølleprojektet ikke vil for-
styrre radarovervågningen af skibstrafikken i Storebælt. Firmaet Terma 
har vurderet, at møllerne ikke vil forstyrre radaren på Røsnæs. Dels er 
afstanden mellem radar og møller så stor, at der erfaringsmæssigt ikke 
kommer gener, og dels betyder de geografiske placeringer, at eventuelle 
forstyrrelser i al væsentlighed vil opstå over land. Dette gælder for såvel 
hovedforslag som alternativ.  
 
6.5 Ledningsoplysninger 

Der findes ingen naturgasledninger i nærheden af mølleområdet, men 
øst for mølleområdet findes tre højspændingstracéer, som fra 
Asnæsværket og Statoils område løber videre mod syd og øst. Nærmest 
ledningsanlæg er placeret ca. 800 m fra mølleområdet.  
Øst for mølleanlægget ligger et 10 kV-kabel i jorden. Mølleprojektet vil 
ikke være i konflikt med nogen af de nævnte ledningsanlæg. 
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6.6 Militære anlæg 

Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af projektområdet.  
 
6.7 Socioøkonomiske forhold 

Det kan i forbindelse med vindmølleprojekter ikke udelukkes, at der vil 
kunne ske et vist fald i ejendomspriserne i nærområdet på grund af vind-
møllernes påvirkning af omgivelserne.  
Opstilling og drift af vindmøller er imidlertid reguleret gennem plan- og 
miljølovgivningen, som fastsætter faste grænseværdier for blandt andet 
støjpåvirkning af naboer. Der er endvidere vejledende grænseværdier for 
skyggekast. For yderligere at forebygge væsentlige visuelle gener for 
nabobeboelser, er der fastsat en minimumsafstand mellem naboer og 
vindmøller. Kravene er udtryk for, at der fra lovgivers side er foretage en 
afvejening mellem hensyn til en rationel udnyttelse af vindkraften på den 
ene side og hensynet til de omkringboende på den anden side. I forbin-
delse med dette projekt overholdes samtlige lovpligtige og vejledende 
grænseværdier samt afstand til beboelse. Dog forudsættes boligerne på 
Asnæs Skovvej 10 og 12 nedlagt.  
Opstilling af vindmøller ved Lerchenborg vil være omfattet af Lov om 
vedvarende energi, der blandt andet fastsætter retningslinjer for anmel-
delse af krav om betaling for værditab på fast ejendom ved opstilling af 
vindmøller samt retningslinjer for udbud af vindmølleandele for lokale 
borgere. Retningslinjerne er nærmere omtalt i afsnit 1.4. 
 
6.8 Mangler ved oplysninger og vurderinger 

Infralyd og lavfrekvent støj 

Det igangværende forskningsprojekt ‘Lavfrekvent støj fra store 
vindmøller’, som er omtalt i afsnit 4.2, skal undersøge 
genevirkningerne af den lavfrekvente vindmøllestøj nærmere. Denne 
anden del af forskningsprojektet er endnu ikke afsluttet. 
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7. Sundhed og overvågning 

Større bygge- og anlægsarbejder påvirker i forskellig grad menneskers 
sundhed. Folketinget har derfor vedtaget Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer (BEK 936 af 24. september 2009). Mange kommuner væl-
ger at indarbejde en del af lovens krav om miljøvurdering i VVM-
redegørelserne. Miljøvurderingen omfatter afsnit 3 til 7 og det ikke-
tekniske resumé. 
 
7.1 Reduktion af emissioner fra kraftværker 

I kapitel 5.1 i denne rapport beskrives hvilke reduktioner af blandt andet 
CO2, SO2, NOx, som opstillingen af de seks vindmøller vil medføre, hvis 
vindmøllernes elproduktion erstatter el produceret på eksisterende og 
konventionelle kraftværker. Det fremgår af dette afsnit, at vindmøllerne 
kan bidrage til en væsentlig reduktion af udledningen af forurenende stof-
fer fra kraftværkerne, hvilket blandt andet vil være til gavn for befolknin-
gens sundhed.  
 
Der er foretaget forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske om-
kostninger ved energiproduktion, det vil sige omkostninger som ikke beta-
les direkte via elregningen. EU’s generaldirektorat for forskning har i 2001 
offentliggjort følgende opgørelse over de eksterne omkostninger inklusiv 
drivhuseffekt for el produceret i Danmark: 
 
Kul/brunkul  30-52 øre/kWh 
Naturgas  15-22 øre/kWh 
Biomasse  7 øre/kWh 
Vind  0,75 øre/kWh 
 
Det fremgår af ovenstående, at elproduktion med vindkraft har de laveste 
følgeomkostninger, mens et kulkraftværk medfører de største omkostnin-
ger. 
 
CO2-udledningen har global effekt gennem skader på ozonlaget og deraf 
følgende klimaforandringer på grund af drivhuseffekten, mens luftforure-
ningen med SO2, Nox, partikler mv. har mere lokal og regional skadevirk-
ning for mennesker, dyr, afgrøder og bygninger. Sundhedsskaderne på 
mennesker som følge af luftforureningen vurderes at udgøre den største 
økonomiske belastning, og disse omkostninger betaler den enkelte borger 
enten direkte som personlige udgifter eller indirekte over skatten til dæk-
ning af øgede udgifter til sundhedssektoren, hospitaler, invalidepension 
mv.  
 
Videnskabelige og metodemæssige spørgsmål gør det vanskeligt entydigt 
at fastsætte de samfundsmæssige omkostninger ved luftforureningen fra 
forskellige typer af kraftværker. Eksempelvis har det stor betydning, hvor-
dan merdødelighed i samfundet værdisættes. Emissioner i tætbefolkede 
byområder medfører endvidere flere skader på folkesundheden end emis-
sioner ude på landet, og kraftværkernes placering i forhold til vindretning 
og byområder er derfor ikke uden betydning. 
 
Hvis der ses på værdien af vindkraft i forhold til hvilken elproduktion, der 
fortrænges, er der endvidere stor forskel på, om der er tale om fortræng-
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ning af produktion på for eksempel et nyt naturgasfyret kraftværk, eller 
om der er tale om et ældre kulfyret værk. 
 
DMU har beregnet, at sundhedsomkostningerne i årene 2003-2005 for 
affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrænding lå på 26-47 øre/kWh, 
mens sundhedsomkostningerne for det moderne kulfyrede anlæg Ama-
gerværket, som er forsynet med partikelfiltre og svovlrensning, i den 
samme periode lå på 3-15øre/kWh. 
 
I en anden undersøgelse fra 2006 har DMU foretaget en vurdering af 
sundhedsomkostningerne ved et gennemsnitligt kraftværk henholdsvis et 
nyt kulkraftværk og et nyt gaskraftværk. Nedenstående opgørelse af-
spejler henholdsvis et lavt og et højt estimat for skadesomkostningerne: 
 
Nyt kulkraftværk   2-4 øre/kWh 
Nyt gaskraftværk   0,25-1 øre/kWh 
Gennemsnit værker i dag 6-17 øre/kWh 
 
7.2 Støjpåvirkning af nabobeboelser 

Generende støj kan påvirke menneskers velvære og på længere sigt de-
res sundhed. Der er fra flere sider peget på, at vedvarende støj over 65 
dB(A) vil kunne påvirke menneskers sundhed. I afsnit 4.2 samt i bilag 1 
og 2 er møllernes støjpåvirkning af nabobeboelserne beskrevet. Heraf 
fremgår det, at møllerne i både hovedforslaget og alternativet overholder 
gældende lovkrav, og at disse ligger langt under det støjniveau, som me-
nes at påvirke menneskers sundhed. 
 
7.3 Skyggekastgener for nabobeboelser 

Ligesom vedvarende støjpåvirkning kan også vedvarende skyggekastpå-
virkning være medvirkende til, at beboere i nærheden af vindmøller føler 
sig generede. Skyggekast, som falder ind gennem vinduer til beboelses-
rum skaber uro og kan stresse beboerne. Modsat støjpåvirkning sker 
skyggekastpåvirkningen dog i meget begrænsede tidsrum, og det vil ofte 
være muligt at etablere afværgeforanstaltninger for at undgå væsentlige 
gener. Det er desuden muligt at fastsætte tidspunkterne i form af datoer 
og klokkeslet for skyggekastpåvirkning, og dermed bliver det muligt at 
tage sine forholdsregler. Der kan eksempelvis etableres beplantninger, 
som især i sommerperioden vil virke afskærmende, men der kan også 
opsættes gardiner til brug i de mest generende perioder. De vejledende 
grænser for skyggekast er overholdt i forhold til alle naboer. I afsnit 4.3 
samt bilag 3 og 4 er møllernes skyggekast i forhold til nabobeboelserne 
beskrevet.  
 
7.4 Overvågningsprogram 

I forbindelse med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen udarbejdes en 
række beregninger, som skal beskrive virkeligheden efter mølleprojektet 
er realiseret. For at sikre, at disse beregninger, samt forudsætningerne 
for beregningerne også svarer til virkeligheden efter mølleprojektet er 
realiseret, udarbejdes der et overvågningsprogram. I dette overvåg-
ningsprogram kan der fastsættes rammer for, hvilke forhold der efterføl-
gende skal genberegnes og kontrolleres, samt hvilke konsekvenser even-
tuelle afvigelser skal have. 
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I forbindelse med opstilling af møllerne, vil det være vigtigt at kontrollere 
støjpåvirkningen af de nærmeste naboer. Kildestøjen fra de aktuelle møl-
letyper vil kunne ændres som led i den løbende udvikling, der sker hos 
møllefabrikanten fra denne rapports offentliggørelse til møllerne forlader 
fabrikken og skal opsættes i området. Kontrollen kan bestå i at genbe-
regne støjudbredelsen på baggrund af data fra møllefabrikanten på det 
tidspunkt, hvor møllen skal opstilles. 
 
Efter opstilling af vindmøllerne vil overvågningen af vindmølleanlægget 
blive udført efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen kan stille krav 
om, at der foretages støjmålinger, når møllerne sættes i drift og op til én 
gang årligt i forbindelse med almindeligt tilsyn eller i forbindelse med 
behandling af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser det-
te for nødvendigt. 
 
Ændrede klimatiske forhold, såsom flere solskinstimer, vil kunne ændre 
beregningsresultatet for skyggekastværdierne. Antallet af solskinstimer 
indgår som parameter i EMD’s program WindPRO, og programmet opda-
teres løbende. På baggrund af de beregnede værdier for skyggekast, 
som for alle nabobeboelser ligger under den anbefalede grænseværdi, 
vurderes det, at der ikke vil være behov for at efterprøve skyggekastbe-
regningerne i forhold til klimatiske ændringer. Skyggekast vil derfor ikke 
indgå i overvågningsprogrammet. 
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DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING.

Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:
   a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
   b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i
lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål
eller som rekreative områder:
   a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
   b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 dB.

Målestok 1:200.000
Ny mølle Støjfølsomt område

Vindmøller
ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata

Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner Oktavdata
nominel af vindhastighed vindhastighed

ETRS 89 Område: 32 [m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
1 629.893,02 6.169.425,51 16,5 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
2 629.598,15 6.169.596,21 16,4 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
3 629.303,27 6.169.766,91 12,3 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
4 629.008,40 6.169.937,60 12,8 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
5 628.713,53 6.170.108,30 13,0 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
6 628.418,65 6.170.278,99 9,0 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja

Beregningsresultater

Lydniveau
Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [m] [dB(A)]
A Skolen-Skærpet støjkrav 630.717,19 6.169.470,70 20,0 1,5 6,0 37,0 520 35,0 Ja Ja Ja
A 8,0 39,0 520 38,4 Ja Ja
B Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (143) 630.795,89 6.169.440,66 20,0 1,5 6,0 42,0 520 34,3 Ja Ja Ja
B 8,0 44,0 520 37,6 Ja Ja
C Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (144) 630.694,10 6.169.403,63 20,0 1,5 6,0 42,0 520 35,2 Ja Ja Ja
C 8,0 44,0 520 38,6 Ja Ja
D Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (145) 630.683,94 6.169.285,89 20,0 1,5 6,0 42,0 520 35,1 Ja Ja Ja
D 8,0 44,0 520 38,5 Ja Ja
E Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (146) 630.570,86 6.169.313,65 20,0 1,5 6,0 42,0 520 36,4 Ja Ja Ja
E 8,0 44,0 520 39,8 Ja Ja
F Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (147) 630.533,02 6.169.330,41 20,0 1,5 6,0 42,0 520 36,9 Ja Ja Ja
F 8,0 44,0 520 40,3 Ja Ja
G Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (148) 630.500,22 6.169.344,76 20,0 1,5 6,0 42,0 520 37,4 Ja Ja Ja
G 8,0 44,0 520 40,7 Ja Ja
H Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (149) 629.833,64 6.168.533,74 12,9 1,5 6,0 42,0 520 35,0 Ja Ja Ja
H 8,0 44,0 520 38,4 Ja Ja
I Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (150) 629.699,55 6.168.486,06 12,0 1,5 6,0 42,0 520 34,7 Ja Ja Ja
I 8,0 44,0 520 38,1 Ja Ja
J Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (151) 629.496,58 6.168.507,04 10,0 1,5 6,0 42,0 520 34,9 Ja Ja Ja
J 8,0 44,0 520 38,2 Ja Ja
K Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (152) 629.419,11 6.168.630,55 10,3 1,5 6,0 42,0 520 35,9 Ja Ja Ja
K 8,0 44,0 520 39,2 Ja Ja
L Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (153) 629.340,63 6.168.679,00 10,0 1,5 6,0 42,0 520 36,2 Ja Ja Ja
L 8,0 44,0 520 39,6 Ja Ja
M Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (154) 629.331,65 6.168.753,85 10,7 1,5 6,0 42,0 520 36,8 Ja Ja Ja
M 8,0 44,0 520 40,2 Ja Ja
N Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (156) 629.139,79 6.168.845,07 10,0 1,5 6,0 42,0 520 37,1 Ja Ja Ja
N 8,0 44,0 520 40,5 Ja Ja
O Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (157) 629.093,14 6.168.801,63 10,0 1,5 6,0 42,0 520 36,6 Ja Ja Ja
O 8,0 44,0 520 40,0 Ja Ja
P Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (158) 628.858,77 6.168.766,97 4,4 1,5 6,0 42,0 520 35,6 Ja Ja Ja
P 8,0 44,0 520 38,9 Ja Ja
Q Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (159) 628.904,99 6.168.957,95 7,0 1,5 6,0 42,0 520 37,2 Ja Ja Ja
Q 8,0 44,0 520 40,6 Ja Ja
R Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (160) 628.573,06 6.169.051,39 3,7 1,5 6,0 42,0 520 36,5 Ja Ja Ja
R 8,0 44,0 520 39,9 Ja Ja
S Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (161) 628.469,16 6.169.246,90 7,0 1,5 6,0 42,0 520 37,5 Ja Ja Ja
S 8,0 44,0 520 40,9 Ja Ja
T Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (162) 628.474,44 6.169.484,58 10,0 1,5 6,0 42,0 520 39,6 Ja Ja Ja
T 8,0 44,0 520 42,9 Ja Ja

Fortsættes næste side...

Bilag 1 – Støjberegning for hovedforslag 
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...fortsat fra sidste side
Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [m] [dB(A)]
U Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (163) 628.227,06 6.169.349,62 10,0 1,5 6,0 42,0 520 36,8 Ja Ja Ja
U 8,0 44,0 520 40,2 Ja Ja
V Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (164) 628.202,28 6.169.464,17 10,0 1,5 6,0 42,0 520 37,5 Ja Ja Ja
V 8,0 44,0 520 40,9 Ja Ja
W Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (165) 628.160,95 6.169.530,87 10,2 1,5 6,0 42,0 520 37,7 Ja Ja Ja
W 8,0 44,0 520 41,1 Ja Ja
X Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (166) 628.189,11 6.169.623,97 10,4 1,5 6,0 42,0 520 38,6 Ja Ja Ja
X 8,0 44,0 520 42,0 Ja Ja
Y Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (167) 627.908,60 6.169.645,90 16,6 1,5 6,0 42,0 520 36,4 Ja Ja Ja
Y 8,0 44,0 520 39,8 Ja Ja
Z Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (168) 628.062,95 6.170.689,33 5,2 1,5 6,0 42,0 520 38,3 Ja Ja Ja
Z 8,0 44,0 520 41,6 Ja Ja

Afstande (m)
Vindmølle

SFO 1 2 3 4 5 6
A 825 1126 1445 1771 2103 2437
B 903 1208 1528 1855 2187 2521
C 801 1113 1437 1768 2102 2438
D 803 1129 1462 1798 2135 2473
E 687 1013 1346 1682 2020 2359
F 647 972 1305 1641 1979 2317
G 613 936 1269 1605 1943 2282
H 894 1088 1342 1628 1932 2247
I 959 1115 1341 1608 1898 2203
J 1000 1094 1275 1512 1782 2074
K 926 982 1142 1370 1638 1928
L 929 953 1089 1302 1561 1847
M 875 884 1013 1227 1489 1778
N 951 880 936 1100 1333 1605
O 1014 941 988 1139 1361 1624
P 1226 1111 1094 1180 1349 1575
Q 1093 942 902 985 1166 1408
R 1372 1161 1022 987 1066 1237
S 1435 1182 983 876 895 1033
T 1420 1129 876 700 668 796
U 1668 1393 1154 978 901 949
V 1691 1402 1142 935 822 843
W 1735 1439 1166 940 799 791
X 1715 1409 1123 877 714 694
Y 1997 1690 1400 1138 928 813
Z 2224 1885 1546 1208 872 543

Bilag 1 – Støjberegning for hovedforslag 
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0 500 1000 1500 2000 m
Kort: Kort25-0505_6180_620 6180_620, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32  Øst: 629.750,26  Nord: 6.169.193,02

Støjberegningsmetode: Dansk 2007. Vindhastighed: 6,0 m/s
Ny mølle Støjfølsomt område

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt
37,0 dB(A) 42,0 dB(A)

Bilag 1 – Støjberegning for hovedforslag 
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DECIBEL - Kort 8,0 m/s

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: Kort25-0505_6180_620 6180_620, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32  Øst: 629.750,26  Nord: 6.169.193,02

Støjberegningsmetode: Dansk 2007. Vindhastighed: 8,0 m/s
Ny mølle Støjfølsomt område

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt
39,0 dB(A) 44,0 dB(A)

Bilag 1 – Støjberegning for hovedforslag 
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Beregning: 5 stk

DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING.

Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:
   a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
   b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i
lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål
eller som rekreative områder:
   a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
   b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 dB.

Målestok 1:200.000
Ny mølle Støjfølsomt område

Vindmøller
ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata

Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner Oktavdata
nominel af vindhastighed vindhastighed

ETRS 89 Område: 32 [m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
1 629.893 6.169.426 16,5 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 7... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
2 629.598 6.169.596 16,4 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 7... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
3 629.303 6.169.767 12,3 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 7... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
4 629.008 6.169.938 12,8 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 7... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja
5 628.714 6.170.108 13,0 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 7... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 USER Standard setting -3 dB NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 dB(A) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja

Beregningsresultater

Lydniveau
Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [m] [dB(A)]
A Skolen-Skærpet støjkrav 630.717 6.169.471 20,0 1,5 6,0 37,0 520 34,9 Ja Ja Ja
A 8,0 39,0 520 38,3 Ja Ja
B Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (143) 630.796 6.169.441 20,0 1,5 6,0 42,0 520 34,1 Ja Ja Ja
B 8,0 44,0 520 37,5 Ja Ja
C Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (144) 630.694 6.169.404 20,0 1,5 6,0 42,0 520 35,1 Ja Ja Ja
C 8,0 44,0 520 38,5 Ja Ja
D Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (145) 630.684 6.169.286 20,0 1,5 6,0 42,0 520 35,0 Ja Ja Ja
D 8,0 44,0 520 38,4 Ja Ja
E Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (146) 630.571 6.169.314 20,0 1,5 6,0 42,0 520 36,3 Ja Ja Ja
E 8,0 44,0 520 39,7 Ja Ja
F Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (147) 630.533 6.169.330 20,0 1,5 6,0 42,0 520 36,8 Ja Ja Ja
F 8,0 44,0 520 40,2 Ja Ja
G Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (148) 630.500 6.169.345 20,0 1,5 6,0 42,0 520 37,3 Ja Ja Ja
G 8,0 44,0 520 40,6 Ja Ja
H Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (149) 629.834 6.168.534 12,9 1,5 6,0 42,0 520 34,8 Ja Ja Ja
H 8,0 44,0 520 38,2 Ja Ja
I Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (150) 629.700 6.168.486 12,0 1,5 6,0 42,0 520 34,5 Ja Ja Ja
I 8,0 44,0 520 37,9 Ja Ja
J Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (151) 629.497 6.168.507 10,0 1,5 6,0 42,0 520 34,6 Ja Ja Ja
J 8,0 44,0 520 38,0 Ja Ja
K Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (152) 629.419 6.168.631 10,3 1,5 6,0 42,0 520 35,6 Ja Ja Ja
K 8,0 44,0 520 39,0 Ja Ja
L Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (153) 629.341 6.168.679 10,0 1,5 6,0 42,0 520 35,9 Ja Ja Ja
L 8,0 44,0 520 39,3 Ja Ja

M Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (154) 629.332 6.168.754 10,7 1,5 6,0 42,0 520 36,6 Ja Ja Ja
M 8,0 44,0 520 40,0 Ja Ja
N Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (156) 629.140 6.168.845 10,0 1,5 6,0 42,0 520 36,9 Ja Ja Ja
N 8,0 44,0 520 40,3 Ja Ja
O Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (157) 629.093 6.168.802 10,0 1,5 6,0 42,0 520 36,3 Ja Ja Ja
O 8,0 44,0 520 39,7 Ja Ja
P Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (158) 628.859 6.168.767 4,4 1,5 6,0 42,0 520 35,1 Ja Ja Ja
P 8,0 44,0 520 38,6 Ja Ja
Q Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (159) 628.905 6.168.958 7,0 1,5 6,0 42,0 520 36,9 Ja Ja Ja
Q 8,0 44,0 520 40,3 Ja Ja
R Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (160) 628.573 6.169.051 3,7 1,5 6,0 42,0 520 35,9 Ja Ja Ja
R 8,0 44,0 520 39,3 Ja Ja
S Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (161) 628.469 6.169.247 7,0 1,5 6,0 42,0 520 36,7 Ja Ja Ja
S 8,0 44,0 520 40,1 Ja Ja
T Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (162) 628.474 6.169.485 10,0 1,5 6,0 42,0 520 38,7 Ja Ja Ja

Fortsættes næste side...

Bilag 2 – Støjberegning for alternativ 
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Beregning: 5 stk
...fortsat fra sidste side
Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [m] [dB(A)]
T 8,0 44,0 520 42,0 Ja Ja
U Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (163) 628.227 6.169.350 10,0 1,5 6,0 42,0 520 35,7 Ja Ja Ja
U 8,0 44,0 520 39,1 Ja Ja
V Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (164) 628.202 6.169.464 10,0 1,5 6,0 42,0 520 36,2 Ja Ja Ja
V 8,0 44,0 520 39,6 Ja Ja

W Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (165) 628.161 6.169.531 10,2 1,5 6,0 42,0 520 36,2 Ja Ja Ja
W 8,0 44,0 520 39,6 Ja Ja
X Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (166) 628.189 6.169.624 10,4 1,5 6,0 42,0 520 37,0 Ja Ja Ja
X 8,0 44,0 520 40,3 Ja Ja
Y Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (167) 627.909 6.169.646 16,6 1,5 6,0 42,0 520 34,4 Ja Ja Ja
Y 8,0 44,0 520 37,8 Ja Ja
Z Noise sensitive point: Dansk 2007 - Dansk 2007, åbent land (168) 628.063 6.170.689 5,2 1,5 6,0 42,0 520 34,2 Ja Ja Ja
Z 8,0 44,0 520 37,6 Ja Ja

Afstande (m)
Vindmølle

SFO 1 2 3 4 5
A 825 1126 1445 1771 2103
B 903 1208 1528 1855 2187
C 801 1113 1437 1768 2102
D 803 1129 1462 1798 2135
E 687 1013 1346 1682 2020
F 647 972 1305 1641 1979
G 613 936 1269 1605 1943
H 894 1088 1342 1628 1932
I 959 1115 1341 1608 1898
J 1000 1094 1275 1512 1782
K 926 982 1142 1370 1638
L 929 953 1089 1302 1561
M 875 884 1013 1227 1489
N 951 880 936 1100 1333
O 1014 941 988 1139 1361
P 1226 1111 1094 1180 1349
Q 1093 942 902 985 1166
R 1372 1161 1022 987 1066
S 1435 1182 983 876 895
T 1420 1129 876 700 668
U 1668 1393 1154 978 901
V 1691 1402 1142 935 822
W 1735 1439 1166 940 799
X 1715 1409 1123 877 714
Y 1997 1690 1400 1138 928
Z 2224 1885 1546 1208 872

Bilag 2 – Støjberegning for alternativ 
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Beregning: 5 stk

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: Kort25-0505_6180_620 6180_620, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32  Øst: 629.750  Nord: 6.169.193

Støjberegningsmetode: Dansk 2007. Vindhastighed: 6,0 m/s
Ny mølle Støjfølsomt område

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt
37,0 dB(A) 42,0 dB(A)

Bilag 2 – Støjberegning for alternativ 
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DECIBEL - Kort 8,0 m/s
Beregning: 5 stk

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: Kort25-0505_6180_620 6180_620, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32  Øst: 629.750  Nord: 6.169.193

Støjberegningsmetode: Dansk 2007. Vindhastighed: 8,0 m/s
Ny mølle Støjfølsomt område

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt
39,0 dB(A) 44,0 dB(A)

Bilag 2 – Støjberegning for alternativ 
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Forudsætninger for skyggeberegning
Maksimal afstand for påvirkning
Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen 
Se venligst mølletabellen

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °
Dagstep for beregning 1 dage
Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [COPENHAGEN / TAAST RUP]

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,34 2,21 3,64 6,02 8,24 8,34 7,86 7,48 5,08 3,27 1,95 1,18

Driftstid
N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt

261 393 465 559 645 475 572 869 1.140 1.059 606 326 7.370
Vindhastighed ved tomgangsstart : Opstartsvindhastighed fra effektkurve

For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning
før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende
forudsætninger
Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_10.wpo (21)
Lægivere anvendt i beregning
Betragterhøjde: 1,5 m
Netopløsning: 10 m

Målestok 1:200.000
Ny mølle Skyggemodtager

Vindmøller
ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata

Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr
nominel

ETRS 89 Område: 32 [m] [kW] [m] [m] [m] [Omdr]
1 629.893,02 6.169.425,51 16,5 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
2 629.598,15 6.169.596,21 16,4 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
3 629.303,27 6.169.766,91 12,3 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
4 629.008,40 6.169.937,60 12,8 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
5 628.713,53 6.170.108,30 13,0 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
6 628.418,65 6.170.278,99 9,0 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0

Skyggemodtager-Inddata
ETRS 89 Område: 32

Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode
over jord med uret hældning

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 630.747,42 6.169.459,63 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
B 630.795,89 6.169.440,66 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
C 630.694,10 6.169.403,63 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
D 630.683,94 6.169.285,89 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
E 630.590,71 6.169.321,54 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
F 630.555,37 6.169.338,35 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
G 630.517,47 6.169.357,61 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
H 629.826,14 6.168.533,74 12,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
I 629.699,55 6.168.486,06 12,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
J 629.509,08 6.168.497,04 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
K 629.419,11 6.168.630,55 10,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
L 629.350,63 6.168.659,00 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
M 629.339,15 6.168.768,85 11,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
N 629.154,79 6.168.825,07 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
O 629.100,64 6.168.809,13 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
P 628.858,77 6.168.766,97 4,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
Q 628.882,49 6.168.957,95 6,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
R 628.588,06 6.169.043,89 3,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
S 628.461,66 6.169.249,40 7,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
T 628.479,59 6.169.477,18 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
U 628.217,06 6.169.349,62 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
V 628.202,28 6.169.464,17 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
W 628.160,95 6.169.543,37 10,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
X 628.186,61 6.169.618,97 10,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

Fortsættes næste side...

Bilag 3 - Skyggekastberegning for hovedforslag 
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...fortsat fra sidste side
ETRS 89 Område: 32

Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode
over jord med uret hældning

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
Y 627.908,60 6.169.645,90 16,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
Z 628.090,45 6.170.679,33 5,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

Beregningsresultater
Skyggemodtager

Skygge, forventede værdier
Nr. Skyggetimer pr. år

[h/år]
A 3:29  
B 3:05  
C 5:00  
D 5:26  
E 7:20  
F 8:13  
G 9:21  
H 0:00  
I 0:00  
J 0:00  
K 0:00  
L 0:00  
M 0:00  
N 3:37  
O 4:52  
P 3:26  
Q 3:31  
R 4:20  
S 8:39  
T 7:56  
U 8:42  
V 8:30  
W 6:14  
X 6:13  
Y 7:15  
Z 8:28  

Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle
Nr. Navn Værste scenarie Forventet

[h/år] [h/år]
1 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49) 93:26 24:27
2 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50) 52:10 13:27
3 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51) 57:22 15:52
4 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (52) 80:06 21:48
5 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (53) 36:39 7:08
6 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (54) 64:13 6:08

Bilag 3 - Skyggekastberegning for hovedforslag 
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

Bilag 3 - Skyggekastberegning for hovedforslag 
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

Bilag 3 - Skyggekastberegning for hovedforslag 
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

4: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (52)

5: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (53)
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Vindmøller

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

4: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (52)

5: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (53)

6: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (54)

Bilag 3 - Skyggekastberegning for hovedforslag 
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SHADOW - Kort
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Kort: Kalundborg 1413 IV SØ, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32  Øst: 629.750,26  Nord: 6.169.193,02

Ny mølle Skyggemodtager
Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde

0 5 10
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Beregning: 5 stk
Forudsætninger for skyggeberegning
Maksimal afstand for påvirkning
Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen 
Se venligst mølletabellen

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °
Dagstep for beregning 1 dage
Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [COPENHAGEN / TAAST RUP]

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,34 2,21 3,64 6,02 8,24 8,34 7,86 7,48 5,08 3,27 1,95 1,18

Driftstid
N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt

261 393 465 559 645 475 572 869 1.140 1.059 606 326 7.370
Vindhastighed ved tomgangsstart : Opstartsvindhastighed fra effektkurve

For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning
før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende
forudsætninger
Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_10.wpo (21)
Lægivere anvendt i beregning
Betragterhøjde: 1,5 m
Netopløsning: 10 m

Målestok 1:200.000
Ny mølle Skyggemodtager

Vindmøller
ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata

Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr
nominel

ETRS 89 Område: 32 [m] [kW] [m] [m] [m] [Omdr]
1 629.893,02 6.169.425,51 16,5 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
2 629.598,15 6.169.596,21 16,4 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
3 629.303,27 6.169.766,91 12,3 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
4 629.008,40 6.169.937,60 12,8 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0
5 628.713,53 6.170.108,30 13,0 Siemens SWT-3.0-101, DD 3... Ja Siemens SWT-3.0-101, DD-3.000 3.000 101,0 79,5 1.463 16,0

Skyggemodtager-Inddata
ETRS 89 Område: 32

Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode
over jord med uret hældning

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 630.747,42 6.169.459,63 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
B 630.795,89 6.169.440,66 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
C 630.694,10 6.169.403,63 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
D 630.683,94 6.169.285,89 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
E 630.590,71 6.169.321,54 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
F 630.555,37 6.169.338,35 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
G 630.517,47 6.169.357,61 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
H 629.826,14 6.168.533,74 12,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
I 629.699,55 6.168.486,06 12,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
J 629.509,08 6.168.497,04 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
K 629.419,11 6.168.630,55 10,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
L 629.350,63 6.168.659,00 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
M 629.339,15 6.168.768,85 11,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
N 629.154,79 6.168.825,07 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
O 629.100,64 6.168.809,13 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
P 628.858,77 6.168.766,97 4,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
Q 628.882,49 6.168.957,95 6,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
R 628.588,06 6.169.043,89 3,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
S 628.461,66 6.169.249,40 7,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
T 628.479,59 6.169.477,18 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
U 628.217,06 6.169.349,62 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
V 628.202,28 6.169.464,17 10,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
W 628.160,95 6.169.543,37 10,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
X 628.186,61 6.169.618,97 10,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

Fortsættes næste side...

Bilag 4 - Skyggekastberegning for alternativ 
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Beregning: 5 stk
...fortsat fra sidste side

ETRS 89 Område: 32
Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode

over jord med uret hældning
[m] [m] [m] [m] [°] [°]

Y 627.908,60 6.169.645,90 16,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"
Z 628.090,45 6.170.679,33 5,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

Beregningsresultater
Skyggemodtager

Skygge, forventede værdier
Nr. Skyggetimer pr. år

[h/år]
A 3:29  
B 3:05  
C 5:00  
D 5:26  
E 7:20  
F 8:13  
G 9:21  
H 0:00  
I 0:00  
J 0:00  
K 0:00  
L 0:00  
M 0:00  
N 3:37  
O 4:52  
P 3:26  
Q 3:31  
R 4:20  
S 8:39  
T 7:56  
U 8:42  
V 8:30  
W 6:14  
X 6:13  
Y 7:15  
Z 2:22  

Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle
Nr. Navn Værste scenarie Forventet

[h/år] [h/år]
1 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49) 93:26 24:27
2 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50) 52:10 13:27
3 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51) 57:22 15:52
4 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (52) 80:06 21:48
5 Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (53) 36:39 7:09

Bilag 4 - Skyggekastberegning for alternativ 
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

Bilag 4 - Skyggekastberegning for alternativ 
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)
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Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

Bilag 4 - Skyggekastberegning for alternativ 



WindPRO version 2.7.473   Jun 2010

WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Projekt:

Lerchenborg-Kalundborg Kommune
Udskrevet/Side

31-08-2010 07:57 / 6
Brugerlicens:

Wind 1 A/S 
Holgersgade 1 
DK-7900 Nykøbing M
96703000
Peter Poulsen / pp@wind1.dk
Beregnet:

31-08-2010 07:57/2.7.473
SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 5 stk

Vindmøller

1: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (49)

2: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (50)

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

4: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (52)

5: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (53)

Bilag 4 - Skyggekastberegning for alternativ 
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Vindmøller

3: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (51)

4: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (52)

5: Siemens SWT-3.0-101, DD 3000 101.0 !O! nav: 79,5 m (53)

Bilag 4 - Skyggekastberegning for alternativ 
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Kort: Kalundborg 1413 IV SØ, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32  Øst: 629.750,26  Nord: 6.169.193,02

Ny mølle Skyggemodtager
Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde
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Bilag 5 

udpegningsgrundlag for Natura 2000 områder ved Lerchenborg 
mølleprojekt 

 

 

Habitatområde nr. 195 – Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord 

 

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
Klokkefrø (Bombina bombina) 
Marsvin (Phocoena phocoena) 
Spættet sæl (Phoca vitulina) 
Større lavvandede bugter og vige 
Rev 
Flerårig vegetation på stenede strande 
Klinter eller klipper ved kysten 
Strandenge 
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalite-
ter) 
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
 Bøgeskove på muldbund 
 
De særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan er angivet med * 
 
Kilde: Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag – januar 2010, By- 
og Landskabsstyrelsen. 
 

 

Fuglebeskyttelsesområde nr.  99 – Saltbæk Vig 

 
 
Y: Ynglende art. 
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 
Det er desuden angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om 
arten opfylder ovennævnte betingelser: 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den natio-
nale bestand. 
F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i 
en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter 

Sangsvane     T F2, F4 

Rørhøg   Y   F3 

  Grågås   T F4 

  Sædgås   T F4, F7 

  Krikand   T F4, F7 



 

 

(T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væ-
sentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten fore-
komme med 1% eller mere af den nationale bestand. 
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt 
forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. 
F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt bety-
dende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samle-
de bestand inden for trækvejen af fuglearten.  
F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områ-
der med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regel-
mæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget 
måger.  
F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Dan-
mark. 
F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livs-
cyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignen-
de. 
 
Kilde: By- og Landskabsstyrelsen 
 
Ramsarområde nr. 18 – Sejerøbugten 

Udpegningsgrundlaget for Ramsarområderne følger Bekendtgørelse (BKI nr 26 af 
04/04/1978) af konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international 
betydning navnlig som levesteder for vandfugle. Ved kgl. resolution af 16. juli 
1977 har Danmark ratificeret den i Ramsar den 2. februar 1971 vedtagne konven-
tion om vandområder af international betydning navnlig som levesteder for vand-
fugle. 
 
Kilde: By- og Landskabsstyrelsen 
 
 



 

 

Intet nyt i rapport fra Aalborg Universitet 

om lavfrekvent støj fra store vindmøller  

02.07.2010  

I en ny rapport stiller Aalborg Universitet spørgsmålstegn ved de objektive 

konklusioner fra et projekt om lavfrekvent støj, som Energistyrelsen er i 

gang med. Universitetet konkluderer, at store vindmøller støjer forholds-

vist mere end mindre vindmøller. Miljøstyrelsen er uenig i universitetets 

konklusioner, som er baseret på allerede kendte data, og ikke bygger på 

nye målinger eller undersøgelser. 

 
Miljøstyrelsen arbejder kontinuerligt for at beskytte borgere mod støjgener, også 
når det drejer sig om støj fra vindmøller. Det er vigtigt, at have et klart billede af, 
hvor meget støj der kommer fra nye vindmøller, inden de bliver stillet op. For hvis 
det viser sig, at møllen støjer mere end de bindende grænseværdier, skal vindmøl-
leejeren efterfølgende dæmpe støjen. 
 
Aalborg Universitet udsendte den 11. juni 2010 en rapport om lavfrekvent støj fra 
store vindmøller, der konkluderer, at store vindmøller støjer forholdsvist mere end 
mindre vindmøller. Sådan at en stor vindmølle udsender mere støj end et antal små 
vindmøller, der producerer det samme antal megawatt som den store. Universite-
tets beregninger af det areal, der forurenes med støj, forudsætter dog at de mange 
små vindmøller bliver placeret fysisk oven i hinanden. Miljøstyrelsen anser dette 
som en helt urealistisk forudsætning for beregningen. 
 
Universitetet konkluderer desuden, at de store vindmøller relativt udsender signifi-
kant mere lavfrekvent støj end mindre møller. Miljøstyrelsen finder imidlertid, at 
der med rapportens egne tal er tale om meget moderate forskelle, og herved pas-
ser rapportens resultater rigtig godt med de objektive resultater fra Energistyrel-
sens projekt, der blev offentliggjort allerede i 2008. Her blev det konkluderet, at 
der er en mindre stigning i den lavfrekvente støj fra de store møller, og at stignin-
gen hovedsagelig skyldes fremtrædende toner fra gearene i de prototype vindmøl-
ler, som blev undersøgt.  Det er ikke usædvanligt, at der forekommer toner i støjen 
fra prototype møller, men det skyldes fejl, der bliver rettet. Der er almindeligvis 
ikke toner i støjen fra moderne møller, nævnes det i konklusionen fra 2008. 
 
Aalborg Universitet konkluderer også, at der er risiko for, at en betragtelig del af 
naboerne til vindmøller vil være generet af lavfrekvent støj, selv indendørs. Denne 
konklusion kommer universitetet frem til ved udelukkende at se på den støj, som 
findes inde i hjørnerne i stuer og på værelser. Inde i hjørnerne kan støjen ved nogle 
frekvenser være markant højere end i de dele af rummene, hvor personer befinder 
sig. Miljøstyrelsens mener ikke, at det er den rigtige måde at måle på – vi anbefaler 
at beskytte beboere mod generende lavfrekvent støj på et realistisk grundlag, og 
derfor skal støjen måles der hvor beboerne opholder sig – dvs. ikke ude i hjørner-
ne. Når man ser på støjen i opholdsområderne, er der ikke belæg for universitets 
drastiske konklusioner. 
Rapportens betragtninger og konklusioner er i det væsentlige baseret på målinger, 
som instituttet DELTA har udført og analyseret indenfor rammerne af et projekt for 
Energistyrelsen, hvor også Aalborg Universitet deltog indtil oktober 2008. Der er 
ikke tale om, at rapporten bygger på nye målinger, men om beregninger og be-
tragtninger, som universitet har foretaget på et uddrag af eksisterende data fra 
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Energistyrelsens projekt. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den databehandling, 
Aalborg Universitet har udført på de kendte data fra Energistyrelsens projekt, ikke 
har tilført ny viden om lavfrekvent støj fra vindmøller. 
 
Miljøstyrelsen følger med i de resultater, der kommer frem på området, herunder 
de erfaringer med lavfrekvent støj, der vil komme fra det kommende testcenter i 
Østerild. Her vil støjudsendelsen - også ved lave frekvenser - fra de nye vindmøller 
blive undersøgt. 
 
Men den seneste rapport fra Aalborg Universitet giver fortsat ikke Miljøstyrelsen 
anledning til at forvente, at der skulle opstå særlige problemer med lavfrekvent støj 
fra vindmøller.  

 

Nyhedsbrevet findes på nedenstående link: 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/Nyheder+st%C3%B8j/
Lavfrekvent_stoj_juli_2010.htm 
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