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2 Ikke-teknisk resume
2.1 Indledning
Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om
opstilling af seks vindmøller ved Øster Hassing Kær
fra Wind Estate A/S. For projektet skal der udarbejdes
en VVM-redegørelse og for planerne en miljørapport.
VVM-redegørelse og miljørapport er samlet i "Vindmøller ved Øster Hassing Kær", Miljørapport - Miljøvurdering og VVM-redegørelse, af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9.012 og forslag til Lokalplan nr. 9-6-105
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 Øster Hassing Kær er
følgende hovedproblemer undersøgt:
• Visuel påvirkning, herunder påvirkning af og ved
de nærmeste samlede bebyggelser.
• Visuel påvirkning af landskabelige interesser.
• 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.
• Naturbeskyttelse og klima
• Grundvand, herunder vindmøllernes påvirkning af
jordbund, grundvand og overfladevand ved opstilling, drift og nedtagning.

Aktiviteter i anlægsfasen

Nedtagning af eksisterende vindmøller

2.3 Projektbeskrivelse
Projektforslag

Ved projektforslaget opstilles seks nye vindmøller med
en totalhøjde på op til 150 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger og rørtårn.
Rotordiameteren vil sandsynligvis blive 117 meter
og navhøjden tilsvarende på 91,5 meter.
Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne
bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt
30, så de fremstår med en mat overflade. På toppen af
møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt
og lyse konstant med en intensitet på mindst ti candela. En candela svarer til lyset fra et tændt stearinlys set
på en meters afstand.
Hver vindmølle har en kapacitet på 3-4 MW, og den
samlede kapacitet er således mellem 18-24 MW for hele
vindmølleparken. Vindmøllerne vil stå på en lige række med en indbyrdes afstand på cirka 330 meter.
Der skal opstilles en eller to små bygninger til teknik og koblingsstation i vindmølleparken. Bygningernes samlede areal vil blive maksimalt 40 m2 og have
en maksimal højde på 3,5 meter.

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opstillet, og de otte eksisterende 70 meter høje vindmøller i
området vil blive bevaret.

Produktion af el fra vindmøllerne
Den årlige produktion på de seks nye vindmøller er beregnet til omkring 61.400 MWh, der svarer til det årlige
elforbrug til apparater og lys i cirka 17.900 husstande.

De otte eksisterende vindmøller skal være taget ned,
før de nye vindmøller bliver tilsluttet elnettet. Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på en anden lokalitet.
Vindmøllerne vil blive adskilt og de enkelte dele
borttransporteret på lastvognstog.
Fundamenterne vil blive knust. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil de blive sprængt. I det tilfælde
vil der blive lagt en sprængmåtte over fundamentet for
at forhindre, at skærverne bliver spredt over omgivelserne. Betondelene vil eventuelt blive genanvendt som
vejmateriale ved anlæg og udvidelse af veje til de nye
vindmøller. Armeringen vil blive separeret og bortskaffet til genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne.
Demonteringen skønnes at vare tre – fem uger, og
påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde samme
karakter som anlægsfasens påvirkning.

Opstilling af nye vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 12 – 16
uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige
vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.
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.
Transport af de store mølledele og vejmaterialer foregår via veje, som bliver etableret med indkørsel fra henholdsvis Hedegårdsvej og Holtetvej.
De eksisterende markveje, som bliver genanvendt til
serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Nye serviceveje bliver etableret i 5,5 meters bredde
med stabilt vejmateriale. I alt bliver der udvidet 725 meter eksisterende markvej og anlagt 3.250 meter ny vej.
I anlægsfasen bliver der ved hver vindmølleplads
etableret et arbejdsareal på 3.000 m2 til opstilling af
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Kort 2.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget

vindmøllerne. Herudover omfatter anlægsarbejderne
etablering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig opbevaring af større
vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt
til genanvendelse.
Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for hele projektet levering af cirka 14.000 m3 stabilt vejmateriale transporteret på op til 1.400 lastbiler.
Fundamenter
Fundamenterne til de seks vindmøller bliver etableret
cirka en måned før, vindmøllerne bliver stillet op. Til et
enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt
cirka 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter 70 – 100
læs beton og op til 2 – 3 vognlæs med øvrige fundamentsdele. Etablering af de seks vindmøllefundamenter omfatter levering af materialer transporteret på op
til 618 lastbillæs.
Vindmøller
Opstilling af de seks vindmøller ved Øster Hassing
Kær omfatter levering af vindmølledele transporteret
på cirka 120 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over
4 – 5 dage og der anvendes to kraner.

Ny vindmølle
Servicevej og arbejdsareal
Eksisterende vindmølle der nedtages i
forbindelse med realisering af projektet

Mål:
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Nettilslutning
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver jordkabler fremført fra vindmøllerne til et tilslutningspunkt.
Sammenhørende hermed bliver der fremført telekabel
for fjernovervågning og fjernstyring. Elforsyningsselskabet præciserer tilslutningspunktet, når selskabet har
behandlet en ansøgning om nettilslutning.
Tilslutning til offentlig vej
Adgang til hele vindmølleparken foregår fra henholdsvis Hedegårdsvej og Holtetvej.

Aktiviteter i driftsfasen

Landskabet har en skala, der kan bære de store vindmøller.

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.

Nærmeste byer

Driftsansvar

Driftsaktiviteter
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om serviceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med 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.

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.

2.4 Landskabelige forhold
Landskab og terrænformer
De markante morænebakker på den tidligere havbund
er et karakterskabende element i området, og det kan
være sårbart over for placeringen af store vindmøller.
Vindmølleområdet ligger i god afstand fra morænebakkerne, og der er ikke registreret steder, hvor vindmøllernes placering forstyrrer oplevelsen af områdets
terrænformer.

Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige set fra
de byer og bydannelser, som ligger inden for vindmølleområdets nærzone. Det drejer sig om Øster Hassing,
Ulsted, Gandrup, Vester Hassing, Holtet og Gåser. Generelt er det vurderet, at bebyggelse og bevoksning i
byerne mere eller mindre reducerer den visuelle påvirkning fra vindmølleanlægget. I de områder af byerne, som ligger ud mod vindmølleområdet, vil de seks
vindmøller i større omfang blive synlige. Fra tre af byerne, Øster Hassing, Ulsted og Gandrup, vil vindmøllerne kunne påvirke og forstyrre oplevelsen af byerne:
I Øster Hassing er der mange steder høj bevoksning,
der hindrer udsyn, også syd for byen i retning mod vindmølleområdet. De eksisterende vindmøller er ikke dominerende i byen, til trods for at de står relativt tæt på
knap 1,5 kilometer fra byens udkant. De nye vindmøller bliver omtrent dobbelt så høje som de eksisterende,
og kommer til at stå i cirka 2/3 afstand, cirka en kilometer, fra byens sydlige udkant. De vil derfor være mere tilstedeværende i byen, men det er vurderet, at den
megen bevoksning i og syd for byen, specielt i sommerhalvåret, vil skærme effektivt for det meste af udsynet.
Det er vurderet, at selvom de planlagte vindmøller nogle steder vil kunne ses, vil oplevelsen fra Øster Hassing
i retning mod vindmølleområdet ikke være domineret
af de planlagte vindmøller.
Fra Ulsted er der ikke i væsentlig grad udsyn til de
eksisterende vindmøller, da terrænet lige syd for byen
stiger og skærmer for udsyn i retning mod vindmølleområdet. De nye vindmøller vil være omtrent dobbelt
så høje som de eksisterende, og vil derfor oftere kunne ses. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke opleves
som dominerende fra Ulsted. Nord for byen, fra Hølundvej, kan vindmøllerne ses bag byen. I byens horisont er både kirken, to skorstene fra byens varmeværk,
en telemast og flere tekniske elementer synlige. Det er

vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af
Ulsted eller af Ulsted Kirke i sammenhæng med byen.
Se visualisering nummer 12.
Gandrup ligger godt én kilometer vest for vindmølleområdet. Fra det nærmeste boligkvarter, som udgør
byens østlige kant, er der kun i begrænset omfang udsigt til vindmøllerne, da tæt og høj bevoksning skærmer for udsynet. Omtrent midt i Gandrup, fra Bredgade, er byens struktur mere åben, og enkelte af de eksisterende vindmøller kan skimtes mellem træer og bebyggelse. Oplevelsen af de nye vindmøller vil blive
markant anderledes. Da vindmøllerne er højere og er
placeret tættere på byen, vil de være meget tilstedeværende i Gandrup.

Tekniske anlæg

Højspændingsforbindelser
De mange højspændingsmaster i området kan på store afstande forveksles med de eksisterende vindmøller.
Ved at skifte de eksisterende vindmøller ud med større vindmøller i et let opfatteligt opstillingsmønster, adskiller de tekniske anlæg sig mere klart fra hinanden.

Eksisterende og planlagte vindmøller
Der er ikke registreret steder, hvorfra samspillet mellem
eksisterende og planlagte vindmøller er betænkeligt.

Kulturhistoriske elementer
Øster Hassing Kirke

Vindmøllerne vil ikke forstyrre oplevelsen af Øster
Hassing Kirkes nære omgivelser eller af Øster Hassing
Kirke som element i landskabet

Ulsted Kirke
Omkring Ulsted Kirke er der udlagt et stort areal til
kirkebeskyttelseszone. Inden for zonen skal indkig til
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kirken beskyttes, hvilket betyder, at der ikke må placeres elementer, som reducerer kirkens visuelle betydning som et markant bygningselement i landskabet, ligesom der heller ikke må placeres elementer, som står
i vejen for indkig til kirken. De tre sydligste af de seks
vindmøller står inden for beskyttelseszonen. Ulsted
Kirke opleves sammen med de nye vindmøller på en
kort strækning af Houvej. Vindmøllerne står i det lave
terræn bag bakken og omtrent den nederste halvdel af
tårnet er skjult. To vindmøller er skjult bag henholdsvis kirken og bevoksningen. På baggrund af visualiseringer er samspillet med kirken undersøgt, og det er
vurderet, at vindmøllerne visuelt underordner sig kirken. Der er ikke fundet standpunkter inden for beskyttelseszonen, hvor vindmøllerne reducerer kirkens synlighed eller hvor de i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen af kirken som markant bygningselement i landskabet. Der er heller ikke fundet steder, hvor vindmøllerne står i vejen for indkig til vindmøllerne.

Gåser Kirke
Udsigten fra kirkegården ved Gåser Kirke forstyrres ikke af de planlagte vindmøller. Indkig til kirken fra Sønderskovvej i Gåser er beskyttet i kommuneplanen. På
en kort strækning kan man se kirken og vindmøllerne
sammen. På baggrund af visualiseringer er det vurderet, at oplevelsen af kirken som et markant bygningselement i landskabet ikke i væsentlig grad forstyrres
af vindmøllerne.

Vester Hassing Kirke
Vindmøllerne vil ikke forstyrre oplevelsen af Vester
Hassing Kirkes nære omgivelser eller af Vester Hassing Kirke som element i landskabet.

Rekreative interesser
Påvirkningen af oplevelsen af området omkring Teglværkssøerne er stor. De nye vindmøller er cirka dobbelt
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så høje (totalhøjde) som de eksisterende, og den nærmeste står omtrent på den halve afstand af Teglværkssøerne. Derfor fremstår den cirka fire gange så stor på
visualiseringer som de eksisterende vindmøller på fotoet. De nye vindmøller, i særlig grad de to-tre nærmeste, er dominerende og forandrer oplevelsen af området. Vindmøllerne overstiger skalamæssigt alle andre
elementer i området.
I forhold til de eksisterende vindmøller er opstillingsmønsteret lettere at opfatte, og vindmøllerne roterer langsommere. De to forhold vil sandsynligvis gøre oplevelsen mindre urolig.

Vindmøllernes design og synlighed
I det flade marine forland vil selv små elementer, som
bevoksning og bebyggelse, hindre lange udsyn. Fra
østlige retninger er der således kun registreret ganske
få steder med lange kig hen over landskabet. Hvor terrænet stiger, bliver der mulighed for lidt længere kig.
Opstillingsmønsteret er meget let opfatteligt med
seks store vindmøller på en lige linje. De eksisterende
vindmøller står på to rækker med fire i hver række. Der
er registreret flere steder, hvor den eksisterende vindmøllepark fremstår mere rodet end de planlagte vindmøller vil komme til. Det skyldes, at projektets opstillingsmønster er lettere opfatteligt, og at vindmøllerne
i kraft af deres størrelse i højere grad adskiller sig fra
andre tekniske elementer. Vindmøllernes harmoniforhold opleves som harmonisk.

Konklusion, landskabelige forhold
Det er vurderet, at opstilling af seks vindmøller ved
Øster Hassing Kær ikke vil påvirke væsentlige elementer eller særlige landskabelige karaktertræk i landskabet fra de fleste standpunkter og områder i nærzonen,
mellemzonen og fjernzonen
Set fra udkanten af Øster Hassing, Ulsted og Gandrup er det vurderet, at de seks vindmøller vil frem-

stå markante og visuelt virke store og dominerende i
forhold til de øvrige elementer i landskabet. Generelt
er det dog vurderet, at den eksisterende bevoksning og
bebyggelse i byerne kraftigt vil reducere den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Fra området omkring
Bredgade i Gandrup er det vurderet, at vindmøllerne
vil være meget tilstedeværende i bybilledet, og at de
kan virke forstyrrende.
Der er mange højspændingsforbindelser i området, og
de mange elmaster ses tydeligt som tekniske elementer
i landskabet. Sammenlignet med de eksisterende vindmøller ved Øster Hassing Kær, er det vurderet, at de
planlagte vindmøller skalamæssigt skiller sig mere ud
fra masterne. Sammen med parkens mere overskuelige opstillingsmønster vil de planlagte vindmøller have et roligere og mere samlet udtryk.
Ulsted Kirke ses på en kort strækning af Houvej sammen med de planlagte vindmøller. Det er vurderet, at
vindmøllerne visuelt underordner sig kirken, ikke reducerer kirkens synlighed og ikke i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen af kirken som markant bygningselement i landskabet. Der er heller ikke fundet steder,
hvor vindmøllerne blokerer for indkig til kirken.
Gåser Kirke ses sammen med de planlagte vindmøller på en kort strækning af Sønderskovvej. Det er vurderet, at oplevelsen af Gåser Kirke som et markant bygningselement i landskabet ikke i væsentlig grad forstyrres af vindmøllerne. Vindmøllerne står ikke i vejen for
indkig til kirken.
Ved Teglværkssøerne opleves de planlagte vindmøller som store og dominerende. De eksisterende vindmøller kan allerede ses i området, der således ikke er
uvant med tekniske elementer, men oplevelsen af vindmøller i området omkring søerne vil blive markant forstærket.
På den baggrund er det samlet vurderet, at projektområdet Øster Hassing Kær er velegnet til opstilling af
seks store vindmøller.

2.5 Naboforhold

Afstand og visuel påvirkning
Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne ligger
der 25 boliger i det åbne land og 6 boliger i støjfølsomt
byområde, Øster Hassing. En af boligerne bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering.
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 op til
150 meter skal være mindst 600 meter. Afstandskravet
er opfyldt for alle naboboliger.
Nærmeste nabobolig er nabobolig 5 på Hedegårdsvej 22, som ligger 604 meter fra nærmeste vindmølle. Se tabel 5.2.
Det er for alle de 30 naboboliger inden for en kilometer vurderet, hvor stor visuel påvirkning, der vil være ved boligerne.
På grund af vindmøllernes totalhøjde på op til 150
meter vil de ofte være synlige fra nærområdets sparsomme bevoksning, og over havebevoksning.
Visuelt vil vindmøllerne være markante og dominerende i udsigten fra nabobolig 1, Hedegårdsvej 9, nabobolig 5, Hedegårdsvej 22, nabobolig 10, Holtetvej
54, nabobolig 12, Holtetvej 46 og fra nabobolig 13,
Nørengen 38.
Fra nabobolig 4, Hedegårdsvej 20, nabobolig 7, Hedegårdsvej 28 og nabobolig 21, Vester Hedensvej 30,
vil vindmøllerne stå markante i synsfeltet.
Fra 14 af de 30 naboboliger vil der sandsynligvis kun
være udsigt til nogle af vindmøllerne eller til de øverste dele af vindmøllerne. Det drejer sig om nabobolig
3, 6, 8, 9, 11, 15 - 17, 20 og 23 - 30.
Fra fem naboboliger, 2, 14, 18, 19 og 22, vil vindmøllerne næppe være synlige.
Lyset på toppen af møllehatten af hensyn til flysikkerheden vil erfaringsmæssigt ikke være væsentligt ge-

nerende på grund af lysets ringe styrke og afskærmningen nedad.

Støjpåvirkning
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
ifølge støjberegningerne overholdt for alle naboboliger til det nye projekt og i arealer med støjfølsom arealanvendelse, men støjpåvirkningen ved tre naboboliger ligger mindre end 2 dB under grænseværdien på 44
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. I følge beregningerne vil samtlige naboboliger få en højere støjpåvirkning fra de nye vindmøller end fra de eksisterende vindmøller ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. Tre naboboliger få mere end 10 dB(A) i øget støj. Det drejer
sig om nabobolig 22, Bollen 36, nabobolig 23, Hedegårdsvej 10 og nabobolig 29, Hedegårdsvej 6. Naboboligerne 1 - 21, 24 - 28 og 30 vil få mellem 5 - 10 dB(A) i
øget støjpåvirkning. En naboboliger vil få mellem 0 - 5
dB(A) i øget støjpåvirkning, nabobolig Sønderlundsvej
32. Naboerne til de nye vindmøller vil uden tvivl opleve en hørbar ændring af støjen fra de nye vindmøller.
Aalborg Kommune vil kræve, at der udføres en støjmåling, efter vindmøllerne er idriftsat, for at sikre, at
støjkravene bliver overholdt. Hvis støjmålingen og den
efterfølgende støjberegning ved de enkelte naboboliger
til de nye vindmøller ikke overholder støjkravene ved
alle naboboliger, skal vindmøllerne støjdæmpes yderligere, eller driften på de nye vindmøller ved Øster Hassing Kær skal indstilles.
Støjgrænserne for naboerne til de eksisterende vindmøller er overholdt.
Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle boligerne.

Støjmåling og støjdæmpning
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller giver kommunen
mulighed for som tilsynsmyndighed at kræve en støjmåling, efter vindmøllerne er idriftsat. Aalborg Kom-

mune vil kræve en støjmåling på vindmøllerne, efter
de er idriftsat, for at sikre, at støjkravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er overholdt.
Hvis støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, eller driften
skal indstilles. Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt op i vinden. Det betyder, at de stadig har
samme omdrejningstal. Desuden vil alle vindmøllerne aldrig få lige meget vind og dreje lige hurtigt rundt.
Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

Skyggekast
Der er ikke indført danske normer for, hvor store gener fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne.
Miljøministeriets Vejledning om planlægning for og
tilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.
Beregningen foretages for et udendørsareal på 225
m2, 15 x 15 meter. Beregningen er foretaget på den side af beboelsen, der er vendt i retning mod vindmøllerne uanset om arealet i praksis bruges til ophold, eksempelvis terrasse, eller ej.
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er
genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over en flade. Skyggekastets omfang afhænger af:
*
Hvor solen står på himlen.
*
Om det blæser og hvorfra.
*
Antallet af vindmøller i en gruppe og deres
placering i forhold til naboboligerne.
*
Vindmøllens rotordiameter.
*
De topografiske forhold.
7

Kort 2.2 Støjkurver
Støjkurverne på kortet viser de punkter, hvor
støjen fra V117 vindmøllerne har de anførte
værdier ved vindhastigheden 6 m/s. Ved 6 m/s
ligger støjbidraget fra V117 vindmøllerne ved
naboboligerne tættere på grænseværdien end
ved 8 m/s. For lavfrekvent støj er støjkurven
fra vindmøllerne, ved vindhastigheden 8 m/s,
vist da støjgrænsen ved denne vindhastighed
er tættest på grænseværdien.

M5

Ny vindmølle med nummer
Eksisterende vindmølle der
nedtages i forbindelse med
realisering af projektet
Eksisterende vindmølle
Nabobolig med nummer
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med realisering projektet
Støjfølsom arealanvendelse,
boligområde
37 dB(A)
42 dB(A)
20 dB(A) lavfrekvent støj

Mål:

8

1:25.000

*

Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.
Kommuneplanen for Aalborg Kommune kræver, at
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregning
er for projektet ved Øster Hassing Kær udført for udendørs opholdsarealer og for indendørs opholdsareal ved
et lodret vindue vendt mod vindmøllerne. På grund af
beregningsmetoderne vil værdierne for indendørs skyggekast være lavere end værdierne for udendørs skyggekast. VVM-redegørelsen og Miljørapporten anlægger den mest restriktive vurdering af skyggekastet ved
at beregne udendørs skyggekast og vurdere påvirkning
ved naboboliger ud fra denne værdi.
Skyggekastberegningen udføres for alle naboer indenfor 1000 meter fra vindmøllerne. Endvidere beregnes skyggelinjer for 25, 10, 5 og 0 timer årligt skyggekast. På baggrund af disse linjer er det undersøgt om
der er naboer længere væk end 1000 meter fra vindmøllerne, der teoretisk vil modtage mere end 10 timers
udendørs skyggekast om året.

gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold
kan være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør
og sollys.
Vindmøllevinger skal have en glat overflade for at
producere optimalt og for at afvise snavs. Det kan resultere i flader, som kan give refleksioner. Problemet
er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget
lave glanstal omkring 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af vindmøllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat.
Moderne møllevingers udformning med krumme overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt
i vilkårlige retninger.
Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give væsentlige gener.

Beregnede skyggekastværdier og skyggestop

Luftforurening, klima og miljø

Generelt vil naboboligerne få betydelig mere skyggekast fra de nye vindmøller end fra de eksisterende.
Tolv naboboliger vil teoretisk få over ti timer udendørs
skyggekast om året. Det drejer sig om nabobolig 4-5,
7-12, 20-21 samt Borgergade 2A og Nordkær 20. Aalborg Kommune kræver skyggestop installeret i de nye
vindmøller, så ingen boliger udsættes for mere end 10
timer reel udendørs skyggekast om året.
Udendørs skyggekast i de støjfølsomme arealanvendelser, Øster Hassing, Ulsted og Holtet ligger mellem
nul og fem timer om året. Ved Gandrup ligger størstedelen indenfor 0 til 5 timer, men et mindre område i den
sydøstlige del ligger mellem 5 og 10 timer, se kort 2.3.

Projektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfæren
for en udledning af CO2 på i alt 28-44.000 tons/år. Det
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 2.200-3.200 tons slagger og flyveaske pr.
år, 4-5 tons svovldioxid, 13-30 tons kvælstofoxid samt
cirka 5-7 tons partikler, alt sammen på hver sin måde
positive miljømæssige effekter.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevin-

2.6 Øvrige miljøforhold

Grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen vil være minimal.
Oppumpet vand på grund af sænkning af vandspejlet, når fundamenterne støbes, vil blive nedsivet lokalt
på omkringliggende marker og ikke påvirke naturområder. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Naturbeskyttelse

Internationale beskyttelsesinteresser
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 habitat- og fuglebeskyttelsesområde ligger cirka fire kilometer fra vindmøllerne. Det drejer sig om Aalborg Bugt, nordlig del, øst
for projektområdet. Området berøres ikke af projektet.

Nationalt beskyttede naturområder
Der er i projektområdet kun ganske få naturområder,
der er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Vigtigst er nogle mindre moseområder og vandhuller.
Alle møller og servicevejene etableres på arealer,
der anvendes til traditionel landbrugsproduktion, hvor
arealerne er i omdrift, og ingen møller berører direkte
beskyttede arealer. En vindmølle vil dog få vingeoverslag over et lille moseområde. Der skal ikke dispenseres for dette.
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 negati9

Kort 2.3 Skyggelinjer

M5

Eksisterende vindmølle der
nedtages i forbindelse med
realisering af projektet
Ny vindmølle med nummer
Nabobolig med nummer
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med realisering projektet
0 timer/år
5 timer/år
10 timer/år
25 timer/år

Mål:
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1:25.000

ve konsekvenser for områdets naturlokaliteter.

Fugle
Der er ikke foretaget systematiske optællinger af hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Området er
helt udelukkende opdyrket landbrugsland, der hyppigt
behandles maskinelt, gødskes og sprøjtes. Markerne kan
derfor ikke forventes at indeholde fugleliv i særligt stort
omfang. De nærmeste områder omkring projektområdet 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.
En undtagelse udgøres dog af en yngleforekomst af kongeørn i Hals Nørreskov.
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 fuglepopulationerne.
Den væsentligste påvirkning vindmøller har på fuglelivet drejer sig derfor 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 i lige så høj grad
omgivende arealer og vil let kunne finde alternative områder. Den negative effekt vurderes derfor ikke at have
betydning på populationsniveau.
Mht. kongeørn er der kun meget sjældent rapporteret
om dødsfald pga. vindmøller. Desuden tyder meget på,
at ørneparret i Hals Nørreskov kun i beskeden grad er
orienteret mod vest, sandsynligvis fordi fourageringsmulighederne her ikke er optimale. Desuden har parret
altid været vant til vindmøller på lokaliteten, og det vil
næppe gøre den store forskel at otte mindre møller udskiftes med seks større. Endelig er det konstateret omkring et tidligere ynglepar ved Mariager fjord, at fuglene her fint kom overens med lokale møller uden ulykker.
Det vurderes derfor, at den lokale forekomst af kongeørn næppe vil blive negativt påvirket af vindmøllerne.

Andre dyr
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 stor bestand
af rådyr i området.
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må
formodes at blive skræmt væk og søge mod skove og
plantager i anlægsfasen. 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.
Mht. flagermus er der kun konstateret få arter, men det

kan ikke afvises, at møllerne kan blive årsag til enkelte dødsfald. Generelt er mortalitetsraten for flagermus
pga. vindmøller dog meget lav, nemlig mellem 0,8 og
2,9 dyr pr. mølle pr. år.
I en konkret feltundersøgelse er der fundet forekomst
af seks - syv arter af flagermus, men alle i yderst beskedent omfang på åben mark. Tætheden omkring Teglværkssøerne er derimod markant. Øster Hassing Kær
vurderes at være af mindre betydning for flagermus,
og møller her vil ikke udgøre en potentiel fare for bestandene eller for den generelle økologiske funktionalitet af området 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.

Flora
Alle møllerne placeres på agerjord i omdrift, hvor der
med traditionelle dyrkningsmetoder p.t. fortrinsvis dyrkes enårige afgrøder som vintersæd, raps og majs. Det
vil sige arealerne pløjes, harves og sprøjtes mod ukrudt
med mellemrum, og der findes derfor ingen vilde eller fredede plantearter på markerne på møllernes placeringer, og derfor heller ikke arter, som kræver særlig beskyttelse.
Lidt større udyrkede arealer langs serviceveje og omkring møllerne vil alt andet lige forbedre vilkårene for
floraen i området.

2.7 Andre forhold
0-alternativet
Ved 0-alternativet bevares de eksisterende forhold. De
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eksisterende otte vindmøller bliver stående, indtil de er
udtjente. De positive følger af projektet såsom sparede
udledninger vil således ikke blive realiseret.
De eksisterende vindmøller har hver en kapacitet på
600 kW, en navhøjde på 46 m og rotordiameter på 48
m, hvilket giver en totalhøjde på 70 m.
Vindmøllerne har syv år tilbage af deres tekniske levetid på 20 år. Deres samlede kapacitet er 4,8 MW, og
deres samlede forventede produktion i restlevetiden er
cirka 100 MWh.

Sikkerhedsforhold
Havari

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive anvendt ved Øster Hassing Kær. 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 offentli12

ge veje ved projektet ved Øster Hassing Kær udgør
brand ikke nogen væsentlig risiko.

Udtaget areal af landbrugsdrift
Omkring hver vindmølle bliver der udtaget et areal på
cirka 3.000 m2 permanent til fundament og arbejdsareal. Der bliver nyanlagt cirka 3.250 meter arbejdsveje og
forstærket cirka 725 meter eksisterende adgangsvej. De
fremtidige veje er op til 5,5 meter brede på lige strækninger og 7 meter i skarpe sving. Vejene og arbejdsarealerne optager dermed et samlet areal på 35.800 m2, hvoraf cirka 31.000 m2, eller 3,1 ha, bliver udtaget af landbrugsdrift i hele vindmølleparkens levetid.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne bliver alle anlæg, som ikke indgår i landbrugsdriften, fjernet, og
arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse
og miljørapport for vindmøllerne ved Øster Hassing
Kær 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.

Naviair
Naviair har gjort opmærksom på, at der 13,6 kilometer nordvest for projektområdet, ved Højrimmenvej
nær Vodskov, ligger et radionavigationsanlæg af typen
VOR, som benyttes af lufttrafik, der overflyver Danmark, og som indgår i procedure for Aalborg Lufthavn.
Naviair oplyser i den forbindelse, at hvis de planlagte vindmøller kommer til at forstyrre navigationsanlægget, kan Naviair kræve økonomisk kompensation for eventuelle nye investeringer, som måtte blive nødvendige.

Ledningsanlæg
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse
og miljørapport for vindmøllerne ved Øster Hassing
Kær er der rettet forespørgsel til Energinet.dk, og det
er undersøgt, om der er kabler eller gasledninger i nærheden af projektet. Det er ikke tilfældet.

Råstofindvinding
Den nordvestlige del af projektområdet er i henhold til
Råstofplan 2012 for Region Nordjylland udpeget som
råstofsgraveområde. I området kan der indvindes blå
ler, hvor indvindingen sker hovedsageligt i de øverste
8-9 meter.
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen
er der rettet henvendelse til Gandrup Teglværk, Randers Tegl, der vurderer, at de to nordligste vindmøller
vil stå i udkanten af de områder, hvor der er størst lermægtighed, men på arealer hvor koncentrationen af ler
sandsynligvis ikke er høj nok til opgravning.
De planlagte vindmøller vil således ikke påvirke interesser i forbindelse med råstofindvinding inden for
udpegningsområdet.

Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektet ved Øster Hassing Kær er med 1824 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 vindmøller 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 fundamen-

ter 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 Øster Hassing Kær 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 ikke behandlet i en
VVM-redegørelse og miljørapport. Værditab på fast
ejendom henhører under Bekendtgørelsen om lov om
fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr.
1330 af 25. november 2013, som er omtalt i kapitel 1
i VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøllerne ved Øster Hassing Kær.

Afværgeforanstaltninger
Skyggekast fra vindmøllerne kan afværges ved at stoppe vindmøllerne, når skyggekast optræder ved de boliger, hvor det er beregnet, at skyggekastet vil overstige ti
timer om året.
Ligeledes er der mulighed for støjdæmpning af vindmøllerne, hvis måling viser at støjgrænsen ikke overholdes.
Der er ikke fundet behov for afværgende foranstaltninger i øvrigt.

2.8 Sundhed og overvågning
Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte
og indirekte på en række områder. Blandt andet ved
reduktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning og ved skyggekast ved naboboliger. Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give væsentlige gener.

Reduktion af emissioner
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el
fra kraftværker.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død.
Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU) har i sin
rapport om emnet fra 2007 set på den del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed, og som
skyldes forurening med SO2, NOx og partikler. Rapporten viser, at prissættelsen for sygdomsvirkningen
fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra 0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til
6,34 eurocent pr. kWh over årene 2003 – 2005. Højst
for Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.
De 0,42 eurocent pr. kwh bliver i projektets 20-årige
tekniske levetid til en mindre sygdomsvirkning, som
er omkring 38 millioner kroner værd. Med Fynsværkets tal er den mindre sygdomsvirkning 315 millioner
kroner værd, og med Vestforbrændingens tal er værdien for mindre sygdomsvirkning endog så høj som
580 millioner kroner.

Støjpåvirkning
Lavfrekvent støj

Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj
fra vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefalede grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, hvor de anbefalede grænseværdier for boliger, institutioner og lignende er 25
dB(A) i dagperioden og 20 dB(A) i aften- og natperioden. Miljømyndighederne benytter de anbefalede grænseværdier som grundlag for at fastlægge støjgrænser for den enkelte virksomhed eller det enkelte
anlæg, idet myndigheden i hver enkelt situation fore-

tager en konkret vurdering af støjbelastningen og af
de mulige afhjælpende foranstaltninger. Således kan
kommunen ud fra en aktuel vurdering fastsætte et støjpåbud med andre grænser end de anbefalede grænseværdier for andre anlæg end vindmøller, eller kommunen kan give et driftspåbud, der ikke indeholder
grænser for støjen.
Grænseværdierne for vindmøller er til forskel herfra bindende, og de gælder for den samlede støj fra
alle vindmøller. Grænseværdierne er fastlagt til 20
dB(A) ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, både i
nabobeboelse i det åbne land og i boliger og institutioner og lignende i områder til støjfølsom arealanvendelse, og for hele døgnet, det vil sige i dag-, aften- og
natperioden.
Beregningerne i kapitel 5 viser, at vindmølleopstillingen i projektforslaget ligger under grænseværdierne for lavfrekvent støj fra vindmøller, også når øvrige
vindmøllegrupper er med i beregningerne.
Støj
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger
i det åbne land betyder, at der udendørs kan være en
støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale. Støjen
kan dog være generende for nogle mennesker, der er
følsomme for støj. Støjen vil komme som et sus, der
for vindmøllerne ved Øster Hassing Kær bliver gentaget mellem hvert andet og hvert sekund afhængig af
vindstyrken. Monotonien vil være en del af problemet
ved påvirkningen, men støjen vil til dels blive camoufleret af baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 – 12 m/s, der svarer
til frisk til hård vind. Støjen fra vindmøller varierer
dog med tiden på en karakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes, selv om den er svag. Derfor
kan man heller ikke forudsætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vindens susen i træer og buske
ved kraftig vind. Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s
stabiliseres eller falder støjen fra vindmøllerne.
Gener af støj- og skyggekast
Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker
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og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige
helbredsproblemer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.
Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation.
En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk niveau. De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne kommer ved naboboligerne på ingen måde i
nærheden af dette niveau. Beregningerne i VVM-redegørelsen viser, at støjen fra vindmølleopstillingen ligger under grænseværdierne ved samtlige naboboliger.
Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et
litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra
vindmøller og deres indvirkning på helbredet. Studiet
konkluderer følgende: ”Det er vist, at vindmøllestøjens
karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er
i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi
normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent
støj. Hørbar infralyd forekommer ikke. På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog er der konstateret
sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer.”
Studiet konkluderer endvidere, at støjgenen fra
vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved de respektive grænseværdier. Ved støjgrænsen på 39 dB for
støjfølsom arealanvendelse, regner man for vindmøller
med, at cirka 10 % er stærkt generede. Til sammenligning er i gennemsnit cirka 8 % stærkt generede ved
den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, 58 dB.
Søvnforstyrrelser ses oftere lige over støjgrænserne.
Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem
stress og støjniveau, men dog mellem stresssymptomer og støjgene. Der er ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.
De såkaldte vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet anses ikke for reelle for vindmøller.
Til lignende konklusioner kommer en slutrapport,
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Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och
hälsoeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i Sverige.

Skyggekast
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøllevingerne, når vingerne drejer ind mellem solen
og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast,
skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genen vil typisk være størst inde i boligen, men
kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over jorden.
Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står
på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af
vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold
til naboboligerne, samt af de topografiske forhold og
vindmøllens rotordiameter.
Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet
falder på tidspunkter, hvor man er til stede. Skyggekastet kan ikke fremkalde epileptiske anfald.
For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vindmøllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end gennemsnitligt 10 timer skyggekast årligt, og
Aalborg Kommune vil kræve, at naboer ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast årligt beregnet
som reel eller gennemsnitlig tid.

Overvågning
Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVMtilladelsen overholdes.
I VVM-tilladelsen kan der blandt andet blive stillet betingelse om støjmåling og afværge af skyggekast. Endvidere kan der være stillet krav til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand til naboer eller
andre forhold. VVM-tilladelsen kan også indeholde
krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægs-

fasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.
Inden tages i brug, vil der normalt foregå en besigtigelse af forholdene. Endvidere sikrer kommunen sig,
at kravet om afværge af skyggekast bliver overholdt
ved at kræve dokumentation fra vindmøllefabrikanten om installation af skyggestop, og kravet om støjmåling bliver overholdt ved at kræve dokumentation
for støjmålingen inden for en given tidsperiode.
Klage fra naboer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling eller beregning af skyggekast, hvis
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. I skyggekastberegningen indgår eksisterende bygninger og
bevoksning. Kommunen kan herefter om fornødent
pålægge ejeren at dæmpe støjen og skyggekastet eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og VVM-tilladelsen ikke er overholdt.
Kommunen er forpligtet til at udarbejde en plan for
overvågning af, at vindmølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i
anlægsfasen af beskyttet natur og måling ved idriftsættelse samt målinger ved almindeligt tilsyn, dog
højst en gang årligt.

2.9 Opsummering af
projektforslaget
I tabel 2.1 er de faktuelle forhold ved projektforslaget opsummeret.

Tabel 2.1 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter

Emne
Antal vindmøller
Effekt pr. vindmølle (MW),
Samlet kapacitet (MW),
Produktion pr år, cirka (1.000 MWh)
Samlet produktion til møllerne er 20 år (1.000 MWh)
Navhøjde (meter)
Rotordiameter (meter)
Totalhøjde maksimum (meter)
Rotoromdrejninger pr. minut, nominel
Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s og lavfrekvent
Skyggekast max timer:min udendørs uden skyggestop
Årlig CO2 -reduktion
Årlig svovldioxidreduktion
Årlig kvælstofoxidreduktion
Årlig slagge- og aske reduktion
Påvirkning af grundvand
Påvirkning af Natura 2000-områder
Påvirkning af naturområder

Projektforslag
6
3-4
18-24
61,4
1.228
91,5
117
op til 150
13
41,7 / 43,3 / 17,0
33:15
28-44.000 ton
4-5 ton
13-30 tons
2.200-3.200 ton
Ingen
Ingen
Ingen

Bemærkninger

De nye vindmøller vil få skyggestop.
2-3 % af Aalborg Kommunes emission 1.
½ % af Aalborg Kommunes bidrag til svovldepositionen.
½ % af Aalborg Kommunes bidrag til kvælstofdepositionen.
0,25 % af produktionen i Danmark.
Ingen risiko for forurening af grundvand
Ingen negative effekter.
Ingen identificerbare negative effekter, når nødvendige hensyn tages
under etablering.
Påvirkning af pattedyr
Minimal
Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare
negative effekter.
Påvirkning af fugle
Minimal
Skøn 0-10 dødsfald pr. år 2. Ingen negativ effekt på populationsniveau
Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde for svaner og gæs
Ingen væsentlig effekt for kongeørn i Hals Nørreskov.
Påvirkning af flagermus
Minimal
Skøn 0–17 dødsfald pr. år. Ingen væsentlig betydning på
populationsniveau.
Påvirkning af padder
Ingen
Vindmøller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.
Påvirkning af planter
Ingen
Vindmøller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.
Påvirkning af insekter
Ingen
Vindmøller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.
Påvirkning af menneskers sundhed
Positiv
Mindre skadelig emission af SO2 og NOx.
Støjgener
Minimal
Overholder lovgivningens krav for alle omkringboende, også for
lavfrekvent støj.
Skyggekast
Minimal
Overholder kommuneplanenes krav for alle omkringboende idet
skyggestop installeres.
Visuel påvirkning størrelse
Negativ
Afhængigt af afstand og øjnene der ser. Se visualiseringer.
Trafikale gener
Minimal
Øget transport i anlægsfasen.
1
Hver indbyggers emission sættes til 7,6 ton pr. år. 2 Skøn (se kapitel 6 i VVM) og en vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus.
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