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2 Ikke teknisk resume

Kort 2.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget

2.1 Indledning
Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning fra
GK Energi Aps om tilladelse til opstilling af otte nye
vindmøller ved Lyngdrup.
For projektet skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og for planerne en miljørapport. VVM-redegørelse og miljørapport er samlet i ”Nye vindmøller ved
Lyngdrup”, VVM-redegørelse og miljørapport af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5.016 og forslag til Lokalplan nr. 5-9-106 i Aalborg Kommune, der desuden
beskriver et 0-alternativ, der er en fortsættelse af de
eksisterende forhold. I dette kapitel er VVM-redegørelsen og miljørapporten resumeret.
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen.

2.2 Fokusområder
Ved opstilling af vindmøller ved Lyngdrup er følgende hovedproblemer undersøgt:
• Visuel påvirkning, herunder påvirkning af og ved
de nærmeste samlede bebyggelser.
• Påvirkning af landskabelige interesser visuelt.
• Påvirkning af kirker og bevaringsværdige kulturmiljøer.
• Samspillet med eksisterende vindmøller i området.
• Visuelle forhold samt støj og skyggekast ved naboboliger, hvor forholdene ved alle boliger inden
for én kilometer er nærmere undersøgt.

2.3 Projektbeskrivelse
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Projektforslag
Projektet omfatter otte ens vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter over terræn med vingetippen i øverste position. Vindmøllerne har en rotordiameter på 112 eller 113 meter og en navhøjde på 84,0

Ny vindmølle
Servicevej og arbejdsareal
Eksisterende vindmølle

Mål:

1:25.000
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eller 83,5 meter. Mølledesignet er traditionel dansk
med tre vinger, et møllehus og et rørtårn. Farven på
alle vindmøllens dele er lys grå og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de
fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes refleksion.
På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning.
Hver vindmølle har en kapacitet på minimum 3 MW,
og den samlede kapacitet er således minimum 24 MW
for hele vindmølleparken. Vindmøllerne vil stå på
en lige række med en indbyrdes afstand på cirka 340
meter.
Der skal opstilles op til to bygninger til teknik og
koblingsstation i vindmølleparken i umiddelbar tilknytning til vindmøllerne. Bygningernes samlede areal vil blive maksimalt 40 m2 og have en højde på tre
meter.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold,
og der opstilles ingen nye vindmøller i området.

Produktion af el fra vindmøllerne
Produktionen fra de otte nye vindmøller ved Lyngdrup er beregnet til 68.900 MWh årligt, svarende til
1.352.000 MWh i møllernes tekniske levetid på 20
år. Vindmølleparkens elproduktion vil dermed kunne dække cirka 20.500 husstandes årlige elforbrug til
apparater og lys på 3.347 kWh.

2.4 Aktiviteter i anlægsfasen

Fundamenter
Fundamentet til hver enkelt vindmølle bliver etableret cirka en måned før, vindmøllen bliver stillet op.
Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt
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anvendt op til 800 m armeret beton, hvilket for dette projekt med otte fundamenter giver 8.400 m3 beton transporteret på 600 – 935 lastbiler. Derudover ankommer optil 25 vognlæs med øvrige fundamentsdele til projektstedet.
Etablering af de otte vindmøllefundamenter omfatter således i alt levering af materialer transporteret på
op til 950 lastbillæs.

Anlægsfasen forventes at strække sig over 20 – 30 uger,
før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Vindmøller
Opstilling af de otte nye vindmøller ved Lyngdrup omfatter levering af vindmølledele og krandele transporteret på 160 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over
4-5 dage med anvendelse af to kraner.

Transport- og serviceveje samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de
nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet
på kort 2.1.

Nettilslutning
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der
fra vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Herfra fø-

Opstilling af nye vindmøller
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Transport til vindmøllerne vil ske ad en ny markvej fra Graverhusvej, med adgang via Lyngdrupvej.
Nye veje etableres med en bredde på op til 5,5 meter, i sving op til 7 meter. Belægning på adgangsvejene er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale.
Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte
2.500 meter ny vej.
Til hver vindmølle bliver der etableret et serviceog arbejdsareal på op til 3.000 m2 til serviceeftersyn
og vedligeholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarealerne bliver etableret med samme belægning som
servicevejene.
I anlægsperioden vil der blive anlagt et større arbejdsareal, som vil blive fjernet umiddelbart efter,
vindmøllerne er rejst.
Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for
hele projektet levering af 13.200 m3 stabilt vejmateriale transporteret på 660 – 1.320 lastbillæs.

res jordkabler videre til vindmøllerne, enten med et
kabel frem til hver vindmølle eller videreført kabel fra
vindmølle til vindmølle.
Der skal ved opførelse af de otte nye vindmøller
ved Lyngdrup etableres en koblingsstation på cirka
2 gange 3 meter med en højde på op til 3 meter. Der
skal endvidere opføres en teknikbygning der indeholder teknisk udstyr til styring og overvågning af vindmøllerne. Bygningen vil have et areal på cirka 30 m2
og en højde på 3 meter.
Tilslutning til offentlig vej
I hele anlægs- og driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøllerne fra Graverhusvej via serviceveje. Se
kort 2.1.

2.5 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre, at de gældende støjkrav bliver overholdt.

Driftsaktiviteter
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om serviceeftersyn på vindmøllerne. Der vil normalt være to
serviceeftersyn ved hver vindmølle om året. Ud over
disse eftersyn må der forventes et begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn og kontrol
normalt vil foregå via fjernovervågningssystemer.

2.6 Aktiviteter ved reetablering
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne på
afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle anlæg
i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplan og
deklaration fastsætter. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat, tårn, fundament og veje vurderes ikke
at udgøre hverken nogen sikkerhedsrisiko eller nogen
væsentlig miljøbelastning.

2.7 Sikkerhedsforhold
Havari
Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive
anvendt ved Lyngdrup. I Danmark er det et krav, at
vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden
de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre
overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Isnedfald
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig
på vingerne.
Da alle vindmøller er placeret i god afstand fra offentlig vej og naboboliger, vil der ikke være risiko for
isnedfald ved naboboliger eller offentlig vej.

Brand

Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vindmøller med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og store, lette dele vil kunne falde brændende til
jorden.
Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til
service og med afstanden til naboboliger og offentlige
veje ved projektet ved Lyngdrup udgør brand ikke nogen væsentlig risiko.

2.8 Landskabelige forhold
Til brug for vurdering af de landskabelige og visuelle forhold er der foretaget visualiseringer fra punkter
i landskabet, hvor folk færdes, hvor de bor, og hvor de
tilbringer fritiden, samt fra udsigtspunkter.
Der er udarbejdet visualiseringer fra forskellige afstande af projektområdet. Der opereres med tre afstandszoner: Nærzone 0 – 4,5 km, mellemzone 4,5 –
10 km, og fjernzone over 10 km.

Nærmeste samlede bebyggelser

Oplevelsen af kulturlandskabet

Det er undersøgt om vindmøllerne er synlige set fra
de byer, som ligger indenfor mølleområdets nærzone.
Der er ingen væsenlig påvirkning af oplevelsen af
udsigten fra Uggerhalne, Grindsted, Langholt og størstedelen af Hjallerup.
Fra et nyt boligkvarter øst for Hjallerup vil landskabets tekniske præg blive forstærket, så udsigten bliver
yderligere præget af tekniske anlæg.

Der er ikke fundet væsentlige konflikter med Horsens
Kirke eller Langholt Hovedgård samt naturområdet
omkring denne.
Nordjyllands Historiske Museum har vurderet, at der
er stor sandsynlighed for at gøre arkæologiske fund og
museet anbefaler derfor en større arkæologisk forundersøgelse før anlægsarbejdet igangsættes, så byggeriet
ikke forsinkes unødigt af arkæologiske undersøgelser.
I Hammer Bakker vil vindmølleparken ikke forringe de rekreative værdier, men udsigten vil blive yderligere præget af tekniske anlæg.

Landskab
Vindmøllerne opstilles i et fladt landskab i stor skala,
hvor meget høje elementer kan indpasses. Der er ingen
væsentlige konflikter med oplevelsen af landskabet.
I landskabet ligger de markante Hammer Bakker.
Fra enkelte punkter nordøst og øst for projektområdet vil vindmøllerne forstyrre oplevelsen af bakkerne,
der rejser sig fra landskabsfladen, men de mange hegn
vil sløre bakkernes fod og dermed overgangen til bakkerne, som fremstår mindre markante end i et nøgent
landskab. Dermed dæmpes vindmøllernes påvirkning
af oplevelsen af bakkerne.
Landskabet har et teknisk præg, specielt set fra nord
og øst. Vindmøllerne vil være med til at forstærke dette præg.

Samspil med eksisterende vindmøller
De nye vindmøller ved Lyngdrup vil først og fremmest
blive oplevet samme med de eksisterende vindmøller
ved Lyngdrup. Ofte vil vindmøllerne i Try og Bolle Enge samt vindmøllerne ved Nordjyllandsværket dog også være med i billedet. Afstanden mellem de sidste og
projektområdet er dog så stort, at den ene part altid vil
stå utydeligt bag den anden.
De fleste steder opfattes mølleparkerne ved Lyngdrup
som klart adskilte og enkeltstående anlæg, men harmoniske, idet rækkerne er parallelle. Fra enkelte steder vil
rækkerne opleves som et samlet anlæg med to tydelige rækker. Fra flere vinkler kan rækkerne ikke opfattes, men opstillingen opleves som en langt anlæg med
vindmøllepar og enkeltmøller..

Vindmøllernes og vindmølleparkens design
Der er ikke fundet konflikter med andre vindmølleparker. Der er heller ikke fundet konflikter forårsaget af
vindmøllernes design.

2.9 Naboforhold
Afstande til naboer
I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller hjørne på beboelsen. Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vindmølle med en totalhøjde på 140 meter
skal være 560 meter. Det er opfyldt for alle naboboliger til projektet. Nærmeste nabobolig Lyngdrupvej 76,
som ligger 588 meter fra nærmeste vindmølle.

Visuel påvirkning
På grund af vindmøllernes totalhøjde kan de være synlige og dominerende over nærområdets bevoksning, når
man har et langt, frit sigte. Med kortere afstande til bevoksningen vil bevoksningen dække for vindmøllerne.
Visuelt vil vindmøllerne være dominerende set fra en
nabobolig, Stribenvej 10. Vindmøllerne vil være markante, men ikke dominerende, set fra to naboboliger, Lyngdrupvej 76, og Gravsholtvej 102. Fra fire naboboliger,
Graverhusvej 72, Graverhusvej 74 A , Graverhusvej 74 og
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Kort 2.2 Støjkurver
Kortet viser støjkurverne for variant 1 ved en
vindhastighed på 6 m/s og den lavfrekvente
støjkurve ved en vindhastighed på 8 m/s, hvor
støjkurverne har deres største udbredelse.
Støjkurverne viser de punkter, hvor støjen fra
vindmøllerne har de anførte værdier.

1 km

Graverhusvej 76 vil nogle af vindmøllerne være synlig,
men hverken dominerende eller markante. Fra de resterende seks naboboliger vil vindmøllerne næppe være
væsentlig synlige.
Fra tre af de fem naboboliger til de eksisterende vindmøller vil der være udsigt til projektets vindmøller, som
hverken vil være dominerende eller markante. Fra de sidste to af disse boliger vil vindmøllerne næppe være væsentlige synlige.
På toppen af møllehuset skal opsættes lysafmærkning.
Trafikstyrelsen forventer at kravene til afmærkning bliver at de yderste møller i hver ende skal markeres med
middelintensivt rødt blinkende lys, mens de resterende møller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys,
og det er erfaringsmæssigt ikke væsentligt generende.
Hvorvidt de hvide blinkende lys på de eksisterende
møller kan ændres til samme markering som på de nye
møller vil blive afklaret i forbindelse med den konkrete
anmeldelse af projektet. Ved to boliger, Lyngdrupvej 76
og Gravsholtvej 102, kan det røde blinkende lys på den
yderste vindmølle i hver ende af rækken dog virke markant på grund af direkte udsyn til vindmøllen og den
forholdsvis korte afstand til vindmøllen.

Støjpåvirkning

Bolig, der nedlægges
ved projektet
Eksisterende vindmølle
med nummer

Støjfølsom arealanvendelse,
boligområde

N8

Nabobolig med nummer

37 dB(A)

NE5

Nabobolig til eksisterende
vindmøller med nummer

42 dB(A)

Ny vindmølle med nummer

20 dB(A) lavfrekvent støj

E3

M5
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Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er ifølge støjberegningerne overholdt for alle naboboliger til
det nye projekt og til de eksisterende vindmøller samt i
arealer med støjfølsom arealanvendelse. Det gælder også kravene til lavfrekvent støj.
Otte naboboliger få en støjbelastning, der ligger mindre end 2 dB under grænseværdien på 42 dB(A) ved en
vindhastighed på 6 m/s. Ved vindhastigheden 8 m/s får
seks naboboliger en støjbelastning, der ligger mindre
end 2 dB under grænseværdien på 42 dB(A).
Aalborg Kommune vil kræve en støjmåling efter vindmøllerne er idriftsat for at sikre, at støjkravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er overholdt.Hvis støjmålingen og den efterfølgende støjberegning ved de enkelte naboboliger viser, at støjpåvirkningen ikke overholder støjkravene, skal vindmøllerne støjdæmpes yderligere, eller driften på de nye vindmøller ved Lyngdrup
skal indstilles.

Kort 2.3 Skyggelinjer

E3

Bolig, der nedlægges
ved projektet
Eksisterende vindmølle
med nummer

N8

Nabobolig med nummer

NE5

Nabobolig til eksisterende
vindmøller med nummer

M5

Ny vindmølle med nummer

Skyggelinjer:
0 timer/år (projektets vindmøller)
5 timer/år (projektets vindmøller)
10 timer/år (projektets vindmøller)
25 timer/år (projektets vindmøller)
0 timer/år (eksisterende vindmøller)
5 timer/år (eksisterende vindmøller)
10 timer/år (eksisterende vindmøller)
25 timer/år (eksisterende vindmøller)
1 km
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Skyggekast
Otte naboboliger til projektets vindmøller får over ti timer udendørs skyggekast om året fra de nye vindmøller. Det er Lyngdrupvej 76 plus Graverhusvej 71 – 80.
Af disse vil de sidstnævnte syv naboboliger sandsynlig få mindre skyggekast i virkeligheden på grund af
bevoksning. En bolig, Gravsholtvej 102, vil få et samlet skyggekast fra de eksisterende og de nye vindmøller på over ti timer om året.
Ved de eksisterende vindmøller er en bolig, Hjallerup Engvej 24, af de fem boliger beregnet til at have
over ti timer udendørs skyggekast om året under de eksisterende forhold, og boligen vil teoretisk få yderligere 1 time og 19 minutter årlig skyggekast fra projektets
vindmøller; men også her vil bevoksningen formentlig
nedsætte skyggekastet. Ingen af de øvrige fire boliger
får et samlet årligt skyggekast over ti timer.
Skyggekastet fra projektets vindmøller vil ikke ramme Uggerhalne og Langholt.
Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer
de samme boliger bortset fra Gravsholtvej 102. Indendørs skyggekast bliver ligeledes sandsynligvis mindre
i virkeligheden på grund af bevoksningen.
Aalborg Kommune vil kræve skyggestop installeret
i de nye vindmøller, så ingen boliger udsættes for mere
end 10 timer samlet reel udendørs skyggekast om året.
Etablering af skyggestop på møllerne forudsætter en
mere detaljeret opmåling og beregning for at vurdere de
nøjagtige områder, der skal tages hensyn til.

Grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen vil være minimal.
Oppumpet vand fra en eventuel sænkning af vandspejlet, når fundamenterne støbes vil blive nedsivet lokalt på omkringliggende marker.

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser

2.10 Øvrige miljøforhold

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelsen
af områderne har til formål at bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpeget for at beskytte
især fuglelivet og udpegningsgrundlaget er det samme.
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturområde. Nærmeste habitatområde ligger ca. 2
kilometer fra vindmøllerne. Det drejer sig om et område
i Hammer bakker. Området berøres ikke af projektet.

Luftforurening, klima og miljø

Nationalt beskyttede naturområder

Projektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfæren for
en udledning af CO2 på i alt cirka 33-51.000 tons/år. Det

Der er i projektområdet kun meget få naturområder, der
er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Vigtigst

Reflekser
Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give væsentlige gener. Dog vil reflekserne i indkøringsfasen være mere synlige ind til overfladebehandlingen
af vingerne har været udsat for både sol, vind og regn.
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svarer til cirka 2-3 % af Aalborg Kommunes emission
målt i forhold til indbyggertal og gennemsnitlig emission i Danmark. Projektets bidrag er i sig selv således
markant og målbart, men kan dog alligevel nok næppe hævdes at få mærkbar indvirkning på de klimaforandringer, som bliver konsekvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret målestok. I et bredere perspektiv er projektets bidrag dog værdifuldt og uundværligt,
da den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange mindre bidrag.
Herudover bliver miljøet sparet for en affaldsproduktion på cirka 2.500-3.700 tons slagger og flyveaske pr
år, 5-6 tons svovldioxid, 15-35 tons kvælstofoxid samt
cirka 2-3 tons partikler, alt sammen på hver sin måde
positive miljømæssige effekter.

er Geråen, der løber syd for mølleområdet og er omgivet af beskyttede fugtige enge med permanet græs til
afgræsning. Åen er ikke i projektområdet omgivet af
en åbeskyttelseslinje. I nærområdet findes desuden en  
mindre fredskov syd for møllerne.
Ingen møller berører beskyttede arealer og heller ikke fredskov. Men to placeres inden for skovbyggelinjen.   Alle møller og serviceveje etableres på arealer,
der anvendes til traditionel landbrugsproduktion, hvor
arealerne er i omdrift. Der er god afstand til beskyttede arealer, især enge og å. Omkringliggende skove og
plantager berøres ikke af projektet.
Møllerne kan derfor etableres uden at berøre eller beskadige beskyttede biotoper. Biotoperne påvirkes heller ikke negativt under driften. Det vurderes derfor, at
man vil kunne etablere og drive møllerne uden negative konsekvenser for områdets naturlokaliteter.

Fugle
Der er ikke foretaget systematiske optællinger af hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Området er for
størsteparten opdyrket landbrugsland, der hyppigt behandles maskinelt, gødskes og sprøjtes. Markerne kan
derfor ikke forventes at indeholde fugleliv i særligt stort
omfang. De allernærmeste arealer tæt omkring møllerne er heller ikke kendt for at indeholde særlige fugleinteresser. Registreringer fra de nærmeste fuglelokaliteter viser, at såvel arts- som individantal er beskedne. En række trækfugle og strejfende flokke af rastende fugle vil givetvis passere mølleområdet under træk.
Vindmøllers påvirkning af fugle er undersøgt i en
lang række undersøgelser verden over, og det kan generelt konstateres, at konflikter i langt de fleste tilfælde er få og små. Konflikter mellem fugle og vindmøller drejer sig først og fremmest om risikoen for kollisioner samt forstyrrelser og eventuel indskrænkning af
fødesøgningsareal.
Antallet af dødsfald af fugle på grund af kollision med vindmøller tælles statistisk kun i ganske få, i
gennemsnit 2,3, pr. mølle pr. år, og er derfor af minimal betydning for fuglene på populationsniveau. Andre dødsårsager, såsom kollision med biler, bygninger

og el-ledninger er af langt større betydning for fugle
populationerne.
Den væsentligste påvirkning vindmøller har på fuglelivet drejer sig om forstyrrelser, og den er i øvrigt af
vidt forskellig karakter fra art til art. Mange arter bekymrer sig tilsyneladende ikke i større omfang om møllernes tilstedeværelse og færdes frit tæt på. Andre flyver uden om og holder en passende afstand og mister
i værste fald et fourageringsområde. Men det er også
påvist, at enkelte arter af spurvefugle i nogle tilfælde
profiterer af tilstedeværelsen af vindmøller. Endelig tyder meget på, at mange fugle med tiden vænner sig til
møllerne og efterhånden begynder at fouragere tæt på
og sågar kan finde på at flyve mellem møllerne.
Det er sandsynligt, at møllerne vil kunne blive årsag til enkelte fugledødsfald årligt. Men det vurderes
på baggrund den lange række af internationale studier og områdets generelle værdi for fugle, at antallet vil
være meget begrænset, og ikke af et omfang, der vil
kunne få negative konsekvenser for nogen arter på populationsniveau.
Hertil kommer, at området evt. vil kunne blive forringet som fourageringsområde for nogen arter for eksempel svaner. Svaner udnytter dog tilsyneladende ikke området i større omfang, og effekten vurderes derfor
ikke at have betydning på populationsniveau.

Mht. flagermus er der som nævnt kun konstateret få
arter i et beskedent omfang. Men det kan ikke afvises,
at møllerne kan blive årsag til enkelt dødsfald. Generelt er mortalitetsraten for flagermus pga. vindmøller
dog meget lav, nemlig 2,9 dyr pr. mølle pr. år, og det
vurderes, at møllerne ikke udgør en potentiel fare for
flagermusbestande i området eller for områdets generelle økologiske funktionalitet i forhold til flagermus.
Mht. padder og krybdyr vil møllerne ikke udgøre nogen trussel, idet der ikke er egnede biotoper på stedet
og naturbiotoper i det hele taget ikke berøres. Af samme grund er det højst usandsynligt, at man vil kunne
træffe andre beskyttede dyr fra habitatdirektivets liste,
og møllerne vurderes derfor ikke at få nogen negativ
effekt på nogen bilag IV-arter.

Andre dyr

2.11 Andre forhold

Dyr i nærområdet vil fortrinsvis skulle findes i skel og
hegn og i og omkring plantager og andre små uberørte biotoper i området. Der findes givetvis en pæn bestand af rådyr i området. Derudover er der set og fundet spor af ræv, og odder findes måske i Gerå. Herudover er der i en konkret feltundersøgelse fundet forekomst af 5 arter af flagermus. Alle i et beskedent antal.
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet,
må formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen og søge mod skove og plantager. Når møllerne er i drift, vil
dyrene igen givetvis bevæge sig frit mellem lokaliteterne efter en kortere tilvænningsperiode, og de vil næppe blive påvirket væsentligt af møllerne under driften.

Flora
Alle møllerne placeres på agerjord i omdrift, hvor der
med traditionelle dyrkningsmetoder p.t. fortrinsvis dyrkes enårige afgrøder som korn og vinterraps med indslag hist og her af flerårig græs. Det vil sige arealerne pløjes, harves og sprøjtes mod ukrudt, og der findes
derfor ingen vilde eller fredede plantearter på markerne på møllernes placeringer, og derfor heller ikke arter, som kræver særlig beskyttelse.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold
uden nye vindmøller ved Lyngdrup, og der vil ingen
påvirkning være. De positive følger af projektet såsom
sparede udledninger vil således ikke blive realiseret.

Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på
landbrugsjord i omdrift. Omkring hver vindmølle bli2
ver der udtaget et areal på op til 3.000 m permanent til
fundament og arbejdsareal. Vendepladser, der benyttes
alene i forbindelse med opførelsen, bliver reetableret til

landbrugsformål. Der bliver nyanlagt 2.500 meter arbejdsveje, der er 5,5 meter brede. Veje og arbejdsarealer
2
optager dermed et samlet areal på 37.700 m , eller   cirka 3,8 hektar jord, som bliver udtaget af landbrugsdrift.

Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører om projektets mulige interferens med deres
respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører
har haft indvendinger mod projektet.

2.12 Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved Lyngdrup er med minimum 24
MW installeret effekt et stort projekt, både hvad angår
mængden af produceret bæredygtig el, og hvad angår
selve anlægget og byggeprojektet. Et anlæg af denne
størrelse formodes at generere et betydeligt antal arbejdspladser.
Både til produktion af vindmøllerne, installationen
på projektområdet og efterfølgende service og drift vil
der blive skabt arbejdspladser. For produktion af Vestasvindmøller af den aktuelle type gælder det, at størstedelen af produktionen foregår i Danmark. Der vil blandt
andet blive skabt jobs til anlæg af veje, udgravning og
binding og støbning af fundamenter samt transport af
materialer. Størstedelen af disse jobs, samt arbejdet
med service og drift af møllerne, vurderes at gå til arbejdstagere bosiddende i Danmark herunder også lokale virksomheder.
Vindmølleprojektet ved Lyngdrup vil ikke medføre
nogen negative socioøkonomiske påvirkninger af hverken turisme, råstofindvinding, landbrugsmæssige interesser eller jagt.
Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socioøkonomisk forhold og bliver derfor ikke behandlet
i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Værditab på
fast ejendom henhører under Bekendtgørelsen om lov
om fremme af vedvarende energi, LBK nr. 1274 af 11.
november 2013, som er omtalt i kapitel 1.
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2.13 Sundhed og overvågning
Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og
indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart
indlysende finder man reduktion af emissioner fra kulkraftværker samt støjpåvirkning og skyggekast ved naboboliger.

Reduktion af emissioner
Udledningerne fra kulkraftværkerne belaster både klima, natur, bygninger og folkesundhed. Elektricitet fra
vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i
den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kulkraftværker.
De nye vindmøller ved Lyngdrup reducerer den årlige udledning af kvælstofoxider, NOx, med 15-35 ton
og svovldioxid, SO2, med omkring 5 ton. Det bliver til
henholdsvis 300-690 ton NOx og op til 120 ton SO2 i
vindmøllernes tekniske levetid på 20 år. Den årlige CO2udledning reducerer de nye vindmøller ved Lyngdrup
med 33.000 til 51.000 ton pr år, eller op til 1.030.000
ton i vindmøllernes tekniske levetid på 20 år.
Vindenergien kan således spare samfundet for store udgifter til sygdom. For det enkelte menneske kan
det betyde bedre sundhed og renere miljø og dermed
en behageligere tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i
drift. For moderne vindmøller stammer størstedelen
af støjen fra vingernes rotation, som giver en svingende, susende lyd, der varierer med tiden. Vindmøller er
i drift uafbrudt, når det blæser tilstrækkeligt. Moderne vindmøller kan variere omdrejningshastigheden, og
så støjer de typisk mindre ved svag vind, end når det
blæser stærkt.
Støjen fra vindmøller varierer med tiden på en karakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes,
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forud10

Tabel 2.1 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter
Emne
Antal vindmøller
Effekt pr. vindmølle, MW
Samlet kapacitet, MW
Produktion pr år, cirka MWh
Samlet produktion når møllerne bliver 20 år, MWh
Navhøjde, meter
Rotordiameter, meter
Totalhøjde maksimum, meter
Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s / lavfrekvent,
Boliger i åben land, dB(A)
Skyggekast max timer:min udendørs uden skyggestop
Årlig CO2 -reduktion, ton
Årlig svovldioxidreduktion, ton
Årlig kvælstofoxidreduktion, ton
Årlig slagge- og aske reduktion, ton
Påvirkning af grundvand
Påvirkning af Natura 2000-områder
Påvirkning af naturområder
Påvirkning af pattedyr

Projektforslag
8
3
24
68.900
1.352.000
83,5 eller 84
112 eller 113

Minimum
Minimum
20.500 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys

140
41,9 / 43,6 / 19,8
19:24
33-51.000
5-6
15-35
2.600-3.700
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Påvirkning af fugle

Minimal

Påvirkning af flagermus

Minimal

Påvirkning af padder
Påvirkning af planter
Påvirkning af insekter
Påvirkning af menneskers sundhed
Støjgener

Ingen
Ingen
Ingen
Positiv
Minimal

Skyggekast

Minimal

Visuel påvirkning
Trafikale gener

Negativ
Minimal

1

Bemærkninger

Skyggestop bliver installeret. Max skyggekast er derfor 10 timer
2-3 % af Aalborg Kommunes emission 1.
½ % af Aalborg Kommunes bidrag til svovldepositionen
3 ‰ af Aalborg Kommunes bidrag til kvælstofdepositionen
2 ‰ af produktion i Danmark
Risiko for forurening ubetydelig
Ingen negative effekter
Ingen identificerbare negative effekter, når nødvendige hensyn
tages under etablering
Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare
negative effekter
Skøn 0–20 ekstra dødsfald pr. år 2. Ingen effekt på
populationsniveau
Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde.
Skøn 0–10 ekstra dødsfald pr. år 2. Ingen betydning på
populationsniveau.
Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres
Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.
Mindre skadelig emission af SO2 og NOx.
Overholder lovgivningens krav for alle omkringboende, også for
lavfrekvent støj men kan virke generende for nogen.
Overholder kommuneplanens krav for alle omkringboende idet
skyggestop installeres, men kan virke generende for nogen.
Afhængigt af afstand og øjnene der ser. Se visualiseringer.
Øget transport i anlægs- og nedtagningsfasen.

Hver indbyggers emission sættes til 7,5 ton pr. år. 2 Skøn og en vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus.

sætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vindens susen i træer og buske ved kraftig vind.
En støjpåvirkning på 65 dB(A) eller mere kan være
skadeligt for helbredet og derfor betegnet som et kritisk niveau.
De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne
kommer ved naboboligerne på ingen måde i nærheden
af dette niveau. En støj på 65 dB(A) er teknisk 128 gange kraftigere end en støj på 44 dB(A), som er grænseværdien ved vindhastigheden 8 m/s for enkeltliggende
boliger i det åbne land i Danmark. I forhold til menneskets oplevelse af lyden er 65 dB(A) mellem godt fire
og knap otte gange kraftigere end 44 dB(A).
For vindmøller er der for hele frekvensområdet ved
lov fastsat et maksimalt støjniveau på 39 dB(A) i boligområder og 44 dB(A) ved enkeltboliger i det åbne
land ved en vindhastighed på 8 m/s. Grænsen er absolut og gælder for den givne vindhastighed for ethvert
tidspunkt og samlet for samtlige vindmøller.
Ingen naboboliger udsættes for mere end 41,9 dB(A)
ved en vindhastighed på 6 m/s og 43,6 dB(A) ved 8 m/s
ifølge beregningerne.
Lavfrekvent støj
Beregningerne viser, at vindmølleopstillingen i projektforslaget ligger under grænseværdierne for lavfrekvent støj fra vindmøller, også når eksisterende vindmøllegrupper er med i beregningerne.

Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om
støjmåling og afværge af skyggekast.
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt. Tilsvarende kan kommunen
kræve skyggestop etableret, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen.
Kommunen er forpligtet til at udarbejde en plan for
overvågning af, at vindmølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i anlægsfasen og måling af støj ved idriftsættelse samt målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

Skyggekast ved naboboliger
Skyggekast kan virke stressende og dermed forårsage
eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder på
tidspunkter, hvor man er til stede.
For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vindmøllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end
10 timer skyggekast årligt.
Da enkelte naboboliger til projektet ved Lyngdrup
teoretisk vil få over 10 timer udendørs skyggekast om
året, vil der blive installeret skyggestop, så ingen naboboliger får over 10 timer skyggekast om året, beregnet som reel tid.
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