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Abstract (English):

Technical environments may provide new possibilities for siting of
wind turbines, especially for the large 1,5 - 2,5 MW WTG’s, which
are generally considered too large in the open land in Denmark,
but also for the smaller types of turbines when appropriate. The
potential is roughly estimated to about 400 WTG’s in Technical
environments in Denmark.

The visual interaction with the technical installation has been con-
sidered an advantage in relation to public aproval, but it has
become evident that at a long distance view only few technical
installations visually can support the MW class turbines. Also highly
individual requirements caracterize wind energy projects in a
technical environment. Often it is not obvious that a location is
suitable for wind turbines with the result that these possibilities
have largely been ignored or misinterpreted.

In this report general characteristics for projects of this type are
presented along with 20 Cases of projects with a relation to large
powerplants, industri, harbours or major infrastructure. Some
projects are established, some are in progress and some are just
ideas.

A considerable amount of experience has been gathered in the
proces of developing this report which publish this knowledge to
initiators of projects and decision makers.

A checklist is developed to assist on reaching and early STOP-
GO for WTG projects in technical environments.

Abstract (Dansk):

Tekniske landskaber kan åbne for nye muligheder for opsætning
af vindmøller, især for de store 1,5 - 2,5 MW møller, der ellers som
regel betragtes som for store i det danske landskab, men også for
mindre vindmøller, hvor dette er mere passende. Potentialet er
på landsplan groft skønnet til ca. 400 vindmøller i tekniske land-
skaber i Danmark.

Den visuelle sammenhæng med tekniske anlæg er blevet betrag-
tet som en fordel i forhold til offentlighedens accept, men det har
vist sig, at når det kommer til fjernvirkningen, er der kun ganske få
tekniske anlæg, der visuelt kan bære MW klassen af møller. Des-
uden stiller tekniske miljøer højst individuelle krav til vindmølle
projekter. Det er ofte ikke åbenlyst, hvorvidt en lokalitet er egnet til
vindmøller, hvorfor disse muligheder i stort omfang er blevet over-
set eller mistolket.

I denne rapport er de generelle aspekter for projekter af denne
type præsenteret sammen med en ekempelsamling på 20 cases
med projekter, der har en sammenhæng med store kraftværker,
industri, havne og væsentlig infrastruktur. Af disse projekter er
nogle opstillet, nogle er under udvikling, og nogle blot idéer.

En betragtelig vidensbank er opbygget i arbejdet med denne rap-
port, og dette erfaringsgrundlag ønsker vi hermed at videregive til
initiativ- og beslutningstagere.

Der er opbygget en checkliste, der kan bidrage til hurtigt at nå et
STOP-GO for projekter i tekniske miljøer.
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1.1 Baggrund.

10 % af elproduktionen sker nu på landplacerede vindmøller. Der
er planlagt en større udbygning på havet. Men det er og vil fortsat
være billigere at bygge på land. Det vil derfor være samfundsøko-
nomisk ønskeligt at fortsætte udbygningen på land. Dog med den
væsentlige begrænsning, at generne ikke må blive så store, at
den positive opbakning til vindkraft i befolkningen mistes.

Det er derfor værd at se efter nye placeringsmuligheder på land,
hvor generne er minimale. En af de potentielle muligheder er ved
de tekniske anlæg. Energistyrelsen foranledigede i 1996 udført
en visualiseringsrapport, hvor en række “tænkte” vindmølle-
placeringer ved tekniske anlæg er illustreret med fotos.

Tekniske anlæg giver i forvejen landskabet en vis “belastning”,
både visuelt, men ofte også støjmæssigt. Man vil derfor potentielt
kunne indplacere vindmøller nær disse uden en kritisk forøgelse
af belastningen.

1.2 Problemer at finde pladser til MW møller.
Et andet punkt, der er blevet fremført, som et stort problem for
vindmølleindustrien, er at finde afprøvningsmuligheder for de nye
store MW møller - typisk vindmøller med en effekt på 1,5 MW - 3
MW, som vil være den størrelsesorden, der skal opstilles på ha-
vet fremover. Fabrikanterne vil ofte være henvist til udlandet, hvil-
ket selvsagt giver en mindre effektiv og fordyrende afprøvning.
Opstilling i tilknytning til tekniske anlæg kunne være medvirkende
til at løse dette problem.

1.3 Projektets formål.

I projektansøgning er formålet beskrevet således:

Projektets formål er på baggrund af gennemgang af 15-20 stk. typiske eksempler
at udarbejde en checkliste, herunder anbefalinger, vedr. opstilling af større
vindmøller (1 MW og derover) i forbindelse med tekniske anlæg (tekniske
landskaber).

Det er således hensigten med projektet at følge op på undersøgelsen vedr.
visuelle forhold i forbindelse med opstilling af store vindmøller ved større
industrianlæg, som Miljø-og Energiministeriet gennemførte i 1996 -  med en
supplerende indsats med focus på andre forhold udover det visuelle, der har
betydning for beskrivelse af de faktiske muligheder for opstilling af vindmøller i
forbindelse med tekniske anlæg. Placeringer, der indgår i 1996-undersøgelsen,
vil således også blive inddraget i dette projekt.

På baggrund af gennemgang af de hidtige erfaringer vedr. opstilling af vindmøller
i forbindelse med tekniske anlæg og gennemgang af typiske potentielle placeringer
er det formålet at vurdere det faktiske potentiale for opstilling af vindmøller i
forbindelse med tekniske anlæg i en udvalgt region, eksempelvis Århus Amt,
hvor der i en række sammenhænge er arbejdet med opstilling af vindmøller i
forbindelse med tekniske anlæg. På grundlag heraf gennemføres en overordnet
vurdering af størrelsesordenen for placering af større vindmøller i forbindelse
med tekniske anlæg i Danmark.

De forhold, der skal beskrives i undersøgelsen vedr. opstilling af større vindmøller
i tekniske landskaber, er:

-Interessen for opstilling af vindmøller blandt lodsejere, herunder interessen i at
videregive retten til opstilling til andre parter.

-Myndighedsmæssige forhold, herunder miljø og forhold til andre interesser.

-Visuelle forhold.

-Vindmæssige forhold.

-Økonomi.

1.4  Indgang via cases.

Grundet manglende systematisk forarbejde at støtte sig til, blev
det hurtigt klart at cases, eller på dansk “sager”, var en effektiv
måde at gribe vidensindsamlingen an på.
Med vindmøllefabrikanter, projekteringsfirmaer og elværker som
hovedkilder kunne hurtigt lokaliseres en række igangværende pro-
jekter. Men det var for de to førstnævnte grupper småt med åben-
heden - frygten for at konkurrenterne skulle løbe med projekterne
inden der forelå kontrakter var naturlig og åbenlys. Metoden er
imidlertid nødvendig, da det er her, væsentlig ekspertise forelig-
ger.

Som metode for indsamling af informationer om muligheder for
opstilling af vindmøller i forbindelse med tekniske anlæg, anven-
des eksisterende og påtænkte cases. Cases er blevet identifice-
ret og registreret ved kontakt til parter involveret i etablering af
vindmøller: Fabrikanter, developere og elselskaber, samt gennem
kontakt til amter og kommuner.

1.5 Resultater.

Af væsentlige overordnede konklusioner skal nævnes, at vind-
møller ved tekniske anlæg ikke af alle parter umiddelbart ses som
en mulighed. Århus Amt, der var udvalgt som område for en de-
taljeret potentiale vurdering, har således udmeldt, at man uanset
tekniske anlæg eller ej, ikke havde den politiske vilje til at udpege
flere vindmølleområder. Selv om alle udpegede områder i amtet
endnu ikke var udnyttet, følte man allerede nu en så kraftig reak-
tion på den store udbygning de seneste år, at det på kort sigt var
urealistisk at forestille sig nye områder udlagt.

Hovedproblemet er fjernvirkningen - det at man kan se adskillige
større møller fra næsten et vilkårligt punkt i amtet. At stille møl-
lerne ved tekniske anlæg ville ikke gøre dette problem mindre.
Dette hænger dog til en vis grad sammen med, at der generelt
ikke er så store tekniske anlæg i amtet, at disse vil virke “dæm-
pende” på de visuelle indtryk vindmøller giver. Se eksempel figur
2 næste side.

En potentiale vurdering for Århus amt viser, at det er realistisk at
placere i størrelsesordnen 40 stk. ca. 1,5 MW møller ved tekniske
anlæg, svarende til at ca 5% af elforbruget i amtet dækkes herfra.

Landspotentialet vurderes nogenlunde, at kunne opskaleres fra
Århus amt til i alt ca. 400 vindmøller ved tekniske anlæg, og et
bidrag på yderligere 5% af elforbruget dækket fra vindkraft. Dette
skal så tillægges de 10-15%,  der om få år skønnes at være fra
vindkraft i det åbne land.

Det realiserbare potentiale for vindkraftplaceringer ved tekniske
anlæg er i høj grad et politisk spørgsmål og dermed i sidste ende
et spørgsmål om befolkningens opbakning. Det er derfor vigtigt
ved organisering af projekter at indtænke mulig projektdeltagelse
eller andre goder til lokalsamfundet omkring projektet og ikke ude-
lukkende den berørte virksomhed, elselskab eller lignende.

I andre amter, har man konkret udarbejdet regionplantillæg, hvor
der direkte anvises placeringsmuligheder for større vindmøller -
og en del af disse er netop i tilknytning til tekniske anlæg. Eksem-
pler er Ringkøbing og Vejle amter.

På landsplan er lokaliseret en række konkrete nye projekter, som
er så langt fremme, at de vurderes at blive realiseret. Grenå og
Frederikshavn havn er eksempler på anlæg ved havne, ved NV-
kraft og industriområdet ved Ringkøbing er eksempler på anlæg
ved kraftværker/industri.

I projektarbejdet er ud over lokaliseringsarbejdet også taget initia-
tiv til at teste nye ideer, hvor bl.a. projekt omkring motorvej på
Lolland er visualiseret, ligesom havneprojekt ved Rødby Havn med
Scanlines som partner er initieret gennem projektarbejdet. Ende-
lig er projektforslag ved Herningværket hjulpet et godt stykke på
vej, bl.a. gennem visualiseringer.

1. Indledning og resultater

Figur 1  Ældste eksempel på “moderne” vindmølle placeret i tekniske omgivelser.
55kW Windmatic fra 1980 placeret i Viborg Industrikvarter.
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Hovedindholdet i denne rapport er en række cases (eksempler),
hvor der er lagt vægt på at beskrive sagsforløb og fysiske forhold.
Der er især fokuseret på at præsentere eksempler, som kan være
afsæt til nye projekter.

Der er udarbejdet en chekliste. Denne er rettet mod virksomhe-
der, der gerne vil opstille vindmøller, men som ikke kender spe-
cielt meget til problemstillingerne i forvejen. De vigtigste forhold
der skal afklares er opstillet i den rækkefølge, vi mener giver den
hurtigste og mest effektive vej til en STOP-GO for en given pro-
jekt ide. Samt nok så vigtigt, hvilke faktorer det er væsentligt at
arbejde med for at føre projektet frem til succes.

Cheklisten er udarbejdet med baggrund i en række registreringer,
interviews og møder med relevante partnere.

1.6 Visioner.
Mennesker har altid haft et ønske om at skabe monumenter. Py-
ramiderne i Egypten er et af de ældste eksempler på monumen-
ter, der ikke nødvendigvis har en funktionel betydning. Storebælts-
broen er et af de nyeste eksempler, her med en funktionel værdi,
men som mange mener, man godt kunne have undværet.

I dag har vi i Danmark en enestående chance via vindmøllerne, til
at skabe monumenter, som ikke blot er funktionelle, men som
også kan medvirke til at signalere til omverdenen, at vi mener det,
når vi siger, at vi vil have et bedre miljø og mindre forurening.
Dette kan inspirere andre lande, til gavn for såvel miljø som eks-
port.

De nye store vindmøller egner sig bedst, hvor de opstilles i nogle
markante sammenhænge, eksempelvis ved havneindløb, langs
store vejanlæg, ved broer eller lignende. Lad de store vindmøller
være med til at fremhæve nogle delelementer af det danske land-
skab fremfor at forsøge at “gemme dem af vejen”, det lader sig
alligevel ikke gøre.

Tænk konstruktivt - overvej hvor der er plads og muligheder for
nogle markante projekter, der virkelig “batter”. Inddrag lokal-
befolkningen i et projekt, de vil være stolte over, og som de indgår
i, også økonomisk  fx. gennem aktier.

Havmølleparkerne er et godt eksempel, men der er stadig mange
muligheder på land, hvis blot man er indstillet på at “tænke stort”.

En anden mulig vej at gå, kunne være generelt at indtænke vind-
kraft ved udlægning af nye industri og transportanlæg. Det kunne
være en forudsætning, at man ved eksempelvis udlægning af nye
industriområder, skulle foretage en vurdering af muligheder for
supplering af områdets energiforbrug med vindkraft, og dermed
også tænke i placering af industrityper i området, så vindmøller
og industri kan leve sammen.

Figur 2  Ved Rudkøbing, her set fra
broen mellem Langeland og Siø (der er
forbundet til Tåsinge via dæmning), er
der opstillet mange vindmøller. Een af
dem står i et Industrikvarter i den østlige
del af Rudkøbing By (Alustål-møllen, se
Case11). Der er, set fra afstand ingen
umiddelbar gevinst ved at møllen er
placeret ved et teknisk anlæg, herfra
ligner den blot de øvrige, opstillet i det
åbne land - sådan vil det dog langtfra
altid være.

Figur 3 Storebæltsbroen - det største
tekniske anlæg i Danmark målt i højde.
Pylonerne når 254m over havet, og er
nogle af de få bygningsværker, der
overgår de nyeste vindmøller i højde.
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Opstilling af en vindmølle i tilknytning til et teknisk anlæg adskiller
sig med hensyn til vurderinger af opstillingsmuligheder, økonomi
mv. som hovedregel ikke fra opstilling af vindmøller i det åbne land.
Dog vil der være detaljer, som vil kræve lidt anderledes procedurer,
ligesom det kan være relevant med nye tolkninger af regel-
grundlaget.  Endelig kommer nogle nye aspekter, fx. sikkerheds-
forhold ind med en større vægt, og økonomi/ejerforhold kan kræve
en vis nytænkning.

2.1 Relevante møllestørrelser.

Med skiftet fra 300 - 500 kW møllegenerationen til 600 kW genera-
tionen, skete en pris/ydelses forbedring på næsten 20%. Dette gør
det for danske forhold ret uinteresant at beskæftige sig med vind-
møller mindre end 600 kW. Også det forhold at mindre end 600 kW
stort set ikke er at finde på markedet, gør mindre møller uinteres-
sante.

Den største mølletype på markedet er p.t. 2,5 MW Nordex - denne
størrelse er dog endnu ikke opstillet i Danmark, men i Tyskland. De
største opstillede i Danmark ud over ELSAM’s forsøgsmølle ved
Tjæreborg, er NEG-Micon 2 MW møllerne ved Hagesholm i Hol-
bæk kommune på Sjælland. Disse møller har 68 m navhøjde og
72m rotordiameter, dvs. en totalhøjde på 104m.

De “mest gængse” møllestørrelser er vist i figur 4.

Figur 4  Et udsnit af de mest “gængse” møllestørrelser primo 2000. Se opdateret
vindmølleoversigt på www.emd.dk

Da eet af formålene med denne udredning er at afdække mulighe-
derne for pladser til møller i MW klassen - gerne op omkring 2,5
MW, var udgangspunktet ved registrering af mulige cases, at mølle-
effekten minimum skulle være 1 MW. Det blev dog hurtigt klart, at
selv ved et teknisk anlæg, kan størrelsen af møllen være et pro-
blem. For ikke at begrænse undersøgelserne unødigt, er derfor valgt
at se på et spektrum af møllestørrelser fra 600 til ca. 2500 kW, dog
uden en egentlig øvre grænse.

Vindmøller under 600 kW er i denne sammenhæng som tidligere
nævnt uinteressante.

Endelig er en begrundelse for placering af vindmøller ved tekniske
anlæg, at disse, grundet en i forvejen visuel dominans, bedre kan
“absorbere” større vindmøller.

2.2 Regelgrundlaget - hvor må vindmøller opstilles
og andre krav.

Opstilling af vindmøller er underlagt følgende regelgrundlag:

• Lov om planlægning, herunder VVM og støj.
(Hvor må møllerne stå)

• Bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet.
(Hvem må eje - og hvor meget)
• Elreformen. (Hvad får man for strømmen)
• Skattelovgivningen.

(Skattemæssig behandling af vindmølle drift)

I dette afsnit gennemgåes reglerne for, hvor møller rent fysisk kan
opstilles, mens det øvrige regelgrundlag indgår  i de efterfølgende
afsnit.

2.2.1 Hvor må der opstilles vindmøller.

Der hvor kommunen har udlagt et vindmølleområde i den kommu-
nale vindmølleplan (eller kommuneplantillæg), er det muligt at få
(men ikke givet) tilladelse til opstilling af en vindmølle.
Men da kun få kommuner, har medtaget områder ved tekniske an-
læg i planlægningen, er der stadig en potentiel mulighed for opstil-
ling, selv om området ikke er udlagt.

Samme bemærkninger kan gives i forhold til amternes regionpla-
ner. Her er det væsentligt, at det område, der er interesse for, ikke
er pålagt særlige beskyttelsesinteresser. Men intet er som udgangs-
punkt umuligt. Amterne vil til stadighed revidere regionplaner, og
kan udarbejde regionplantillæg, hvis en projektidé medfører sær-
lige gevinster - eksempelvis at en række “uheldigt” placerede møl-
ler kan fjernes i forbindelse med opførelse af nogle nye.

Der er dog i planloven en række bestemmelser, som er lovkrav,
typisk afstandskrav.

2.2.2. Støjkrav.

Støjkravet er normalt uomgængeligt. Max. 45 dBA må mølleprojektet
(sammen med evt. eksisterende møller i området), belaste nær-
meste nabobeboelses nærmeste udendørs opholdsareal med. Er
det et byområde, er kravet 40 dBA, mens særlige rekreative områ-
der kan kræve max. 35 dBA. Støj i forhold til industri er der ikke
entydige regler for - her er det amtet, der vurderer den konkrete
sag.

2.2.3. Afstandskrav mv.
Lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse fastlægger de ge-
nerelle retningslinier for planlægningen. Miljøministeren er ansvar-
lig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning. I relation til
vindmøller er der i naturbeskyttelsesloven en række afstandskrav,
f.eks.:

Strand og klit, 300 m
Fortidsminder, normalt 100 m
Søer (> 3ha) og åer (bredde > 2 m eller registreret), 150 m
Skove (> 20 ha), 300 m
Kirker, 300 m

Iflg. planlægningscirkulære af juni 1999, er der en række nyere krav.
Nabobeboelser indenfor 500 m afstand, kræver en særlig redegø-
relse. Der skal min. være 4 x totalhøjde (vingespidshøjde) til nær-
meste nabobeboelse. Og så kræver det en særlig visuel redegø-
relse, hvis man skal opføre møller nærmere end 2,5 km fra eksi-
sterende møller.

2.2.4. VVM-krav.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.
Er møllens totalhøjde større end 80m eller opstilles der mere end 3
møller sammen, kræves en VVM redegørelse.

En VVM redeggørelse skal indeholde:

• en beskrivelse af projektet
• en oversigt over de væsentligste alternativer til projek-

tet, som har været undersøgt
• en beskrivelse af projektets virkninger på befolkning,

biologi, klima, landskab samt arkitektonisk og arkæo-
logisk kultur arv.

• en beskrivelse af projektets kortsigtede og langsigtede
virkninger på miljøet

• en beskrivelse af miljøforbedrende foranstaltninger
• et ikke teknisk resume af redegørelsen

2.3 Ejerforhold.

For at en virksomhed kan eje en vindmølle, skal en række krav
opfyldes.

De mulige vindmølle ejerformer for en virksomhed er:

• en virksomhed/privatperson kan eje og drive een vindmølle,
opstillet på egen grund eller

• en virksomhed kan eje vindmølle(r) svarende til at
vindmøllernes produktion max. udgør virksomhedens elfor-
brug (indenfor kommunen) +50% - møllerne skal da være
placeret indenfor samme kommune som virksomheden

2. Vindmøller ved tekniske anlæg
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Investeringen i et vindmølleprojekt andrager ca. 6.500 DKK /
installeret kW. Dvs. et 1 MW projekt komplet koster ca. 6,5
mio. DKK ex. moms, ex. forsikring på en “normal
ukompliceret” landplacering i Danmark.

Nedenfor  ses en mere detaljeret opstilling af de simpelt opskalerede
statistiske værdier, samt erfaringstal, hvor der er søgt kompense-
ret for det statistiske materiales mangler.

Det er værd at bemærke den sidstnævnte post: “Erstatning til eksi-
sterende møller”.

Fra Vindmølleoversigten der er en fortegnelse over markedsaktuelle
vindmøller på det danske marked (kan bl.a. findes på www.emd.dk)
samt nyeste oplysninger vedr. større møller, er  omkostninger som
fkt. af møllestørrelse vist grafisk. Turnkey-pris beregnes som pris
på vindmølle + pris på fundament med tillæg på 15% til de øvrige
poster. De 15% er som tidligere nævnt erfaringstal for nyere land-
placerede vindmøller i Danmark. Grafen ses på næste side.

• Vindmøller kan desuden ejes som fællesejede møller,
hvor privatpersoner i kommune eller nabo kommune
kan deltage med andele pr. myndig person svarende til
30.000 kWh årlig elproduktion eller for virksomheder
elforbrug +50% (begrænset som ovenfor).

Elværker har hidtil været undtaget herfra, men med privatiseringen
af disse, vil de muligvis blive underlagt samme regler.

Muligheden for ejerskab af vindmøller i tilknytning til tekniske
anlæg er begrænset til een mølle ejet af “virksomheden” (hvis
det tekniske anlæg er en virksomhed). Dog kan et stort
elforbrug godtgøre en af de øvrige ejer muligheder. (der skal
ca.  1 mio. kWh/år elforbrug indenfor kommunen til som
grundlag for 1 stk. 600kW mølle).

Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen:

BEK nr 1148 af 13/12/1996 (Gældende)
Virksomheders vindmøller og vindmølleandele
§ 9.
Virksomheder med et selvstændigt elforbrug, der ikke har vindmølledrift som
erhvervsmæssigt hovedformål, kan eje vindmøller eller  vindmølleandele.
§ 10.
En virksomhed, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, skal  være
beliggende i den kommune, hvor møllen er opstillet.

BEK nr 392 af 23/06/1998 (Herfra indtræder revideret §11):
“§ 11.
En virksomhed kan eje vindmøller eller vindmølleandele for en elproduktion,
der svarer til virksomhedens elforbrug i kommunen tillagt 50 pct.
Stk. 2.
En virksomhed kan eje en enkelt vindmølle fuldtud, hvis møllen er opstillet på
en ejendom, der ejes af virksomheden eller - for personligt ejede virksomheder
- af virksomhedens indehaver. Møllen skal være opstillet på et grundstykke, der
anvendes til virksomhedens erhvervsmæssige hovedformål, eller på et areal,
som støder op til dette grundstykke.
Stk. 3.
En landbrugsvirksomhed kan eje en enkelt vindmølle fuldtud, hvis møllen er
opstillet på en ejendom, der ejes af virksomheden eller - for personligt ejede
virksomheder - af virksomhedens indehaver. Møllen skal være opstillet på et
grundstykke på mindst 1 ha, som indgår i driften af landbrugsvirksomheden.
Stk. 4.
En virksomhed, der ejer en vindmølle efter reglen i stk. 2 eller stk. 3, kan ikke
samtidig eje eller være medejer af andre vindmøller.”
3. Efter § 11 indsættes:
“§ 11 a.
Hvis en person ejer eller driver en eller flere personligt ejede virksomheder på
sin ejendom, kan der alene tilsluttes een vindmølle efter § 7, stk. 2, § 11, stk. 2,
eller § 11, stk. 3.
Stk. 2.
En person, der ejer eller driver en eller  flere personligt ejede virksomheder,
kan ikke samtidigt eje en vindmølle efter § 7, stk. 2 og vindmølleandele efter §
11, stk. 1. En sådan person kan endvidere ikke samtidigt eje en vindmølle efter
§ 11, stk. 2 eller § 11, stk. 3 og vindmølleandele efter § 7, stk. 1.”

Det kan være en hæmmende faktor at en virksomhed kun må eje
een mølle, idet mange regionplaner i dag forhindrer opstilling af
enkeltmøller. I f. eks. Nordjylland skal minimum opstilles 5 samlet.

Virksomheden skal altså ud over at stille en egen mølle op give
plads til flere møller, som ejes af andre. Dette er dog ikke nødven-
digvis “uheldigt”, idet medejerskab fra andre personer f.eks. virk-
somhedens ansatte og/eller beboere i nærheden af virksomheden,
kan være et væsentligt grundlag for at skaffe opbakning bag pro-
jektet.

Mere om virksomheders muligheder for at eje en vindmølle kan
læses på:
http://www.ens.dk/vedvarende/index.htm#Vind

2.4 Økonomi.

Afgørende for om et projekt bliver realiseret vil oftest være den øko-
nomi, projektet kan præstere. Der er tale om store investeringer,
som skal kunne betale sig hjem med rimelig sikkerhed, samt give
et afkast, der står mål med risikoen. Kun i ganske få tilfælde, hvor
et vindmølleprojekt eksempelvis benyttes som “reklamesøjle”, kan
man forestille sig, at den direkte økonomi i vindmølleprojektet ikke
er afgørende.

2.4.1 Investeringen.

Investeringen i en vindmølle er statistisk opdelt som vist i grafen
nedenfor.

Figur 5  Fordelingen af omkostninger til etablering af landplaceret vindmølle,
baseret på detaljerede etableringsbudgetter for omkring 1000
vindmølleprojekter.

Det ses, at selve møllen under normale omstændigheder udgør
langt hovedparten, og derfor kan den teknologiske udvikling af vind-
møllerne være en afgørende parameter for hvilke projekter, der vil-
blive etableret. I havne- og mole tilfældet, vil funderingsomkostninger
ofte være væsentlig større.

Baseret på indrapporteret statistik for møller på 500-750 kW opstil-
let i 1996-98, kan følgende erfaringstal udledes:

Det ses at vindmølle + fundament udgør 87,4% af de samlede etableringsom-
kostninger for vindmøller i 600 kW klassen.

Vindmøllen vil ofte stige mere i pris end den simple opskalering, men til gengæld
vil den også producere mere pr. kW installeret effekt.

Fundamentet vil på landplaceringer typisk ikke vokse proportionalt med
mølleeffekt - det bliver relativt billigere på større møller. Off-shore eller semi-
offshore (havne/moleanlæg) fundamenter er dog væsentligt dyrere.

Nettilslutningen  og elinstallation  - bemærkninger som for fundament.

Jord-køb/leje , er kun aktuelt, når møllen placeres på 3. mands jord.  Udgiften vil
typisk være bestemt af, hvor gode vindforhold, der er på placeringen, men også
af udlejer/lejers holdning til projektet.

Vejanlæg udgift afhænger af lokale forhold.

Finansieringsomkostninger dækker over bl.a. etablering af byggelån og renter
heraf, samt oprettelsesomkostninger i forbindelse med lån.

Projektering kan variere fra en snes tusinde til mange hundrede tusinde kroner.
Det afhænger af hvor kompliceret myndighedsbehandlingen er. Nye krav til
dokumentation af gener ved nærmeste naboer, samt især VVM redegørelser,
vil ofte mange doble ovennævnte omkostninger. Udgifter til jordbundsanalyser,
advokat ol. er eksempler på nødvendige externe projekteringsomkostninger.

Andet - kan fx. være omkostninger til retablering af byggeområdet.

Erstatning til eksisterende møller , der nedtages. Denne post har hidtil ikke
været med, da det er et ret nyt fænomen. Kan koste et anseligt beløb.
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hastigheden væsentligt mindre end et område med høj ruhed (be-
byggelse, skov, læhegn). Der er med de aktuelle vindmølle-
placeringer i Danmark mere end en faktor 2 mellem bedste og dår-
ligste energiproduktion fra nøjagtig samme mølletype, placeret på
en god contra en ringe placering. Derfor er terrænomgivelserne
afgørende, og behandlet udførligt i afsnittet om vindresourcer. Med
de viste vindressourcekort, kan man aflæse hvilke lokaliteter, der
er vindmæssigt egnet til opstilling af større vindmøller.

En vindmølle producerer strøm direkte til elnettet. Det vil næppe
kunne betale sig at bruge el direkte fra vindmøllen, da man for det
første typisk vil få mere for den solgte strøm, end man køber den til
i en virksomhed, og for det andet vil elreformen kræve at alt forbrug
skal opgøres og bære sin andel af miljøomkostninger, afgifter mv. -
uanset om man selv producerer miljørigtig energi. [Interview med
ELTRA].

Det er derfor reelt udelukkende interessant at se på hvor meget,
man kan sælge vindmøllestrømmen til. Dog vil der være et psyko-
logisk incitament for en virksomhed til at producere egen “grøn
strøm” f.eks. PR-værdi. I nogen tilfælde er der set eksempler på at
købere af et produkt tillægger det ekstra værdi, ja endog stiller be-
tingelser til, at produktet er fremstillet med en lav grad af forure-
ning. Endelig vil elproduktion fra egen vindmølle naturligvis tælle i
virksomhedens grønne regnskab.

Med Elreformen er der kommet krav om at alle elforbrugere fra år
2003 skal anskaffe sig VE-beviser svarende til 20 % af elforbruget.
Dermed kunne der her være et argument for produktion af egne
VE-beviser, men da VE-beviser købes og sælges til samme pris er
den eneste gevinst ved at producere egne VE-beviser, at virksom-
heden derved bliver ufølsom over for prisen på VE-beviser. Reg-
lerne for handel med VE-beviser er dog under løbende behandling.

Det er dog stadig en simpel driftsøkonomisk betragtning, der er
afgørende for om en vindmølleinvestering foretages, og det er der-
for væsentligt at beregne økonomien for vindmøllen isoleret set.
Derfor er det afgørende at kende forventningerne til elafreg-
ningsprisens udvikling.

Der er i Elreformen givet en garanti for 33 øre/kWh i ti år + mini-
mum 10 øre/kWh via salg af VE-beviser, når dette marked kom-
mer til at fungere - indtil da får man CO

2
-tiøren.

Man kan som grundpris regne med en indtjening på 43 øre/
kWh de første 10 år hvis møllen opstilles før år 2003, jvf
Elreformgarantien. Fra år 2003 forventes et VE-bevis marked
etableret, med mulighed for højere pris. Efter 10 år med
prisgaranti, sælger man til markedsprisen, som pt. er nede
omkring 10-15 øre/kWh og sælger ved siden af VE-beviser,
som vil koste mellem 10 og 27 øre/kWh - men som i øvrigt
styres politisk.

2.4.4 Skat og afskrivning.

Vindmøller ejet af en virksomhed følger de normale skatteregler, og
hele investeringen kan afskrives som en maskine (dog ikke vej-
anlæg, finansiering o.l.).

2.4.5 Krav til tilbagebetalingstid - krav til vindressourcen.

Om det overhovedet er økonomisk realistisk at opføre et vindmølle-
projekt ved et givet teknisk anlæg er i høj grad bestemt af vind-
ressourcen, da denne i høj grad fastlægger projektets driftsøko-
nomi. Kravene til energiproduktionen kan vurderes ved at opstille
nogle simple krav til tilbagebetalingstid.

For at kategorisere en vindmølleinvestering som økonomisk
“Velegnet”, kræves her en tilbagebetaling af lånet efter 8 år.

Vindmøllen forudsættes 100% lånefinansieres til 6% rente,
og hele indtjeningen, incl. evt. skattefordel, benyttes til drift og
afdrag, indtil lånet er betalt ned.

Hvis lånet i løbet af 15 år ikke er betalt ned, kategoriseres
placeringen her som “Uegnet”.

I figur 8 vises hvorledes krav til hhv. 15 og 8 års reel tilbagebetalings-
tid sammen med oplysninger om elpris, møllepris og driftsomkost-
ninger stiller de øvrige krav.

Gennem udførelse af en WindBank beregning (Økonomimodul i
Energi- og Miljødata’s WindPRO vindmølleprojekteringssoftware)
for en erhvervsejet vindmølle, der medtager alle de gængse krav til
en økonomiberegning, er de viste værdier fundet.

Der er således regnet med de vindmøllepriser, der fremgår her på
siden, samt de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der ligele-
des er oplyst som nøgletal på denne side. Lånerenten er sat til 6%,
og låntypen er et kassekreditlån, som afdrages med hele vind-
møllens overskud samt de skattefordele, der opnåes gennem af-
skrivninger og renteudgifter. Der er regnet med en virksomheds-
skatteprocent på 32% i hele perioden.

Beregningen er en iterativ proces, hvor der gættes en energi-
produktion, der giver en reel tilbagebetalingstid på hhv. 8 år og 15
år. Energiproduktionen justeres, indtil den ønskede tilbagebetalings-
tid opnås.

Kravene udmøntes således i krav til energiproduktion for en given
tilbagebetalingstid, og dermed kategorisering som hhv. uegnet,
måske egnet, velegnet og attraktiv. Skellet mellem velegnet og at-
traktiv defineres ved at der skal være samme afstand mellem energi-
produktion for uegnet/egnet som for egnet/attraktiv, hvilket er en
betingelse i det foreliggende vindressourcekort’s farvedefinitioner.
Der er således ingen dybere begrundelse for  grænsen „attraktiv“.

Figur 7  Flertallet af de serieproducerede møller koster tæt ved 6.500 kr/kW.
Der er en tendens til, at de større møller (fra 1,5 MW), er noget dyrere. Denne
tendens holder dog ikke for den 2,5 MW mølle, der er med, men som endnu
ikke er opstillet i Danmark. Der er dog næppe tvivl om, at priserne på 1,5-2 MW
kommer ned i samme prisniveau, blandt andet grundet stigende efterspørgsel
og udbygning af serieproduktionsfaciliteterne ved fabrikanterne.

2.4.2 Drift og vedligehold.

Omkostninger hertil kan opdeles i følgende poster:

• Forsikring
• Serviceabonnement
• Reparation/vedligehold
• Målerabonnement/telefon/overvågning
• Administration/regnskab
• evt. løbende jordleje

Der arbejdes pt. på et større analyseprojekt vedr. vindmøllers drift
og vedligeholdelses omkostninger. Men med de erfaringer, der er
gjort de seneste år, kan følgende hovedtal opstilles:

Årlige driftsomkostninger pr. kW installeret -
effekt de første 10 år: 65 kr/kW
Forsikring, administration mv. 35 kr/kW

Et 1 MW anlæg koster således ca. 100.000 kr årligt (1,5% af inve-
stering) at drive de første 10 år. Herefter er det væsentligt mere
usikkert.

Hertil skal igen knyttes den bemærkning, at ved opstilling i særligt
hårdt miljø (fx. havne - mole anlæg), må omkostningerne forventes
at være større.

2.4.3 Energiproduktion og værdien heraf.

Afgørende for vindmøllernes energiproduktion er vindforholdene. I
Danmark er det primært ruhedsklassen, der bestemmer vind-
ressourcen. En lav overfladeruhed, fx. vand, nedbremser vind-
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2.5 Vindressourcer.

Med det nye Vindressourcekort for Danmark 1999, udviklet af RISØ
og Energi- og Miljødata, er det ret enkelt at kontrollere hvor gode
vindressourcer, der må forventes at være ved en given lokaliet.
Man skal dog især ved større bygninger være opmærksom på den
mulige lokale lægivereffekt, som ikke er indregnet i vindressource-
kortet. Her er gengivet 2 varianter af et vindressourcekort, med hhv.
45 og 70 m navhøjde, hvor der er beregnet energiproduktion for
hhv. en 1 MW og 2 MW vindmølle. Der er brugt 4 farver, til at give et
hurtigt overblik over hhv. uegnede, måske egnede, velegnede og
særdeles attraktive vindmæssige placeringer.

Figur 9 og 10 . Vindressourcekort beregnet med henholdsvis  45m og 70m
navhøjde. Den gulgrønne farve i vandområderne skal læses som gul. Bemærk
at forskellen i navhøjde gør en væsentlig forskel i egnethed, når det forudsættes
at investeringen pr. kW mølleeffekt er konstant, uanset navhøjde.

Figur 8  Ud fra kriterierne opstillet for et „egnet“ projekt er beregnet kravene til
årlig produktion, samt hvor lang tid der går før den samlede intægt svarer til
investerings og drifstomkostningerne. Der er også vist hvor stort dette beløb er
for forskellige møllestørrelser. „Egnet“ svarer på ressourcekortet til overgangen
mellem „måske egnet“ og „velegnet“
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yderst sjældent forekomme nedfald. Parametrene i sådan en be-
regning er vingernes størrelse, omdrejningshastighed, vindretnings-
fordeling m.m. så der vil skulle laves en individuel beregning, der er
afstemt de lokale forhold. En tommelfingerregel vil dog være disse
200 - 400 m. Genstandene, der smides vil være væsentlig lettere
end fx. møllehatten, men den store hastighed, de kan have, gør at
det alligevel kan forvolde en vis skade.

Figur 11   Sandsynligheden for hvor en smidt genstand fra en mølle vil lande
kan beregnes. Der er markant størst sandsynlighed tæt på tårnet og en klar
grænse i en vis afstand fra møllen. Figuren er vist med tilladelse fra Mecal.

En mere almindelig og som regel uregistreret begivenhed end
egentlig vingehavari er isafsmidning. Det sker når møllen skal starte
op efter at have været stoppet i koldt vejr. Der kan da komme en
belægning af is på vingerne, som smides når vingerne atter bevæ-
ger sig. Det meste is smides straks efter start, det vil sige ved lav
hastighed, men noget kan hænge ved og smides ved høj hastig-
hed, hvorved isen kan blive smidt både langt og hurtigt jævnfør
omtalte ballistiske baner. Der er flere steder i Danmark, eksempel-
vis Hanstholm havn, rapporteret problemer med afsmidning af is,
men problemet kan afhjælpes med varme i vingerne eller særlige
sensorer, der forhindrer start efter bestemte vejrforhold.

Der kan identificeres tre risikozoner:

1. Fra vindmøllen indtil en afstand der svarer til møllens
totalhøjde, kan betegnes som højrisikozone.

2. Arealet indtil en afstand fra møllen udregnet efter
ballistiske modeller, som er en teoretisk ydergrænse for lette
flyvende genstande, hvor nedfald har mindre konsekvenser.

3. Arealet udover afstanden under pkt. 2, hvor
sandsynligheden for nedfald i praksis er nul.

Bemærk at disse grænser afhænger af at vingerne ingen flyve-
egenskaber har i sig selv. Ved ældre møller med mere massive
vinger har vingerne kunnet hænge sammen og bevare deres flyve-
egenskaber. Der er eksempler på at sådanne vinger er smidt op til
500 m fra vindmøllen.

2.6.2 Risikoanalyse baseret på vindmølledriftsstatistik.

Hvor udbredt uheld med nedfaldende dele er findes der ikke nogen
fuldstændig opgørelse over.

Det bedste offentligt tilgængelige bud kan findes i de ind-
rapporteringer mølleejere giver til Danmarks Vindmølleforenings
statistik. Analyser herfra præsenteres i efterfølgende grafer.

2.6.1 Når uheldet er ude.

Nedfaldende dele kan deles i to hovedgrupper: genstande der fal-
der lodret ned fra møllen, og genstande, der bliver slynget bort fra
møllen. De genstande, der falder lodret ned fra møllen er dele som
møllehat og tårn, eller løse genstande herfra, mens de genstande
der bliver slynget af naturligt nok har forbindelse til vingerne.

Tunge genstande falder typisk ned på jorden umiddelbart under
møllen, eller hvis hele møllen vælter, ud til en afstand svarende til
tårnets højde+rotorradius. Ved megawatt (MW) møller svarer det
til mellem 60 og 100 meter. En MW’mølles møllehat vejer typisk
omkring 60 tons, hvorfor skaden hvis en sådan falder ned på en
bygningsdel eller lignende, vil være betragtelig. I forbindelse med
meget kraftige stormvejr er sådanne tilfælde kendt, men i Danmark
dog kun for mindre møller.

Genstande der bliver slynget af møllen er det sværere at angive
sikkerhedsgrænser for, men generelt ved man, at moderne glasfi-
ber vinger bliver ustabile hvis de løsrives fra møllenavet og vil der-
for gå i mange stykker. Herved mister de flyveegenskaberne og
bliver istedet slynget afsted i ballistiske baner (som en sten, der
bliver kastet). Disse kan beregnes, som er gjort i figur 11 i et pro-
gram fra Mecal i Holland. Som man kan se af figuren, synes der at
være en kritisk afstand, på 200 - 400 m. Ud over denne vil kun

2.6 Sikkerhedsforhold.

En stor bekymring mange steder hvor vindmølleprojekter ved tek-
niske anlæg overvejes er hvorvidt vindmøllerne udgør en sikkerheds-
risiko. Virksomheder og myndigheder der ønsker en afklaring af
hvilke risici, man løber, ved at placere møller nær følsommer om-
råder, hvor folk færdes eller farligt materiale oplagres, leder ofte
forgæves efter sådanne oplysninger med det resultat, at der ofte
anvendes vilkårlige afstandskrav. Denne usikkerhed fører til at mange
udemærkede placeringsmuligheder fraskrives på et noget tvivlsomt
grundlag. Sikkerhedsafstande, hvor sådanne er givet kan findes i
de senere afsnit om de respektive typer tekniske anlæg.

En brugbar procedure til at vurdere risikoen sagligt, eller ihvertfald
til at få et kvalitativt skøn for om man løber en risiko, vil derfor være
værdifuld i planlægningsprocessen. Hvad der er en acceptabel ri-
siko er selvfølgelig meget individuelt, men på en række punkter er
det dog muligt at udtale sig generelt.

Sikkerhedsrisikoen ved vindmøller består i at der kan falde ting ned
fra møllerne fra stor højde og med stor hastighed. Det der er inte-
ressant at få at vide er:

1. Hvor stor sandsynligheden er for at noget falder ned
fra møllen eller at møllen vælter.

2. Hvilke områder omkring møllen der er udsatte når
uheldet er ude.

Figur 12  Antal driftsår for vindmøller i Danmark opdelt på effektkategorier, med
angivelse af hvor stor en andel, der rapporterer til VINDSTAT-databasen.

Figur 13 Fordeling af rapporterede uheld med nedfaldende dele  på
effektgrupper samt beregnet hyppighed pr. 1000 driftsår.
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Selv om haverier er yderst sjældne, forekommer de dog, som her fra orkanen 3. december 1999, hvor ialt 6 møller havererede. Men taget i betragtning at næsten 6000
møller var i drift, og de anseelige skader orkanen iøvrigt udrettede, må vindmøller siges at have en meget høj sikkerhed (Foto: Anders Sørensen)

Figur 14 De 49 registrerede tilfælde af nedfaldende dele kan inddeles i alvorlige
og mindre alvorlige uheld samt ballistiske og lodrette afsmid. Enkelte er dog
både lodret og ballistisk.

Registrerede nedfald i 
Danmark 1984-99, baseret på 

rapportering fra ca. 50 % af 
alle opstillede vindmøller.

Ballistisk nedfald
Lodret 
nedfald

Mindre alvorligt uheld 4 28

Alvorligt uheld 10 8

Men det er ikke alle møller der rapporterer og det meste materiale
går på ældre og mindre møller. Figur 12 viser hvorledes data-
baggrunden er fordelt, hvor antal møller i alt og antal rapporterende
møller er opdelt efter størrelse målt i generatoreffekt. Driftstiden for
de mindre møller er naturligvis størst, da nogle af disse er op til 20
år gamle, mens de største møller højest er 5 år.

En gennemgang af databasen viser, at der findes 49 tilfælde, hvor
der er rapporteret nedfaldende dele fra vindmøller og som det ses
af figur 13 er det som ventet primært sket fra mindre vindmøller.
Der er således kun kun fire tilfælde fra de to effektgrupper større
end 225 kW.

Korrigeres med det misforhold, at de små møller er flittigst til at
rapportere, får man, at der sandsynligvis har været nogle flere epi-
soder med nedfaldende dele fra større møller, men stadig væsent-
lig færre end for de små. På dette grundlag kan en noget usikker
hyppighed for denne type uheld beregnes, som viser, at der stati-
stisk set er mindre end et afsmid pr. 1000 driftsår, se figur 13.

Hvis man ser på, hvad der reelt er sket ved disse episoder, kan
man se at det overvejende er mindre alvorlige ulykker. I tabellen
nedenfor er der skelnet mellem alvorlige og mindre alvorlige uheld
og mellem ballistiske og lodrette nedfald. Det er „mindre alvorlige,
lodrette nedfald“ der dominerer i statistikken. Dog er det bemær-
kelsesværdigt at for „alvorlige nedfald“ er det ballistiske nedfald,
altså flyvende vingedele, der er i overvægt.

Desuden viser det sig, at der ikke er rapporteret ulykker under mon-
teringen af møllerne eller afsmid af is. Vi er dog bekendt med, at
der foreligger sådanne problemer [Hanstholm - isafsmid]. Derfor
må risikoen for, at der falder noget ned fra møllerne nok vurderes til
at være lidt større end her angivet.
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Her redegøres for hvilke typer af tekniske anlæg, der vurderes at
have relevans i forhold til vindmølleopstilling, samt de regler, der
er gældende i relation hertil. Endelig redegøres for den
planlægningsindsats og andre initiativer der er taget i forbindelse
med vindkraft i relation til tekniske anlæg.

3.1 Kategorisering af typer af tekniske anlæg.

I VINDSTAT-databasen, er registreret stort set alle vindmøller si-
den den “nyere” vindkraftudbygning startede i 1976. Databasen
benyttes til at give et bud på, hvor der er eksisterende møller ved
tekniske anlæg, og dermed til at give en indledende sondering af
relevante tekniske anlæg. De vindmøller, der er registreret som
“Industriejet” er et godt udgangspunkt for afdækning af, hvilke
der er placeret ved tekniske anlæg. Men også projektgruppens
erfaring og en gennemgang af databasen er benyttet til en yder-
ligere udvælgelse. Grafen i figur 16 illustrerer fordelingen af de
identificerede møller med relation til tekniske anlæg. Ialt er fundet
146 vindmøller.

Figur 16 Fordeling af antal vindmøller ved tekniske anlæg, 1976-99.

Med baggrund i eksisterende møller ved tekniske anlæg samt gen-
nemgang af relevant materiale, interviews, diskussioner mv. er
følgende relevante hovedtyper lokaliseret:

Hovedtyper af tekniske anlæg:

1. Havne og moleanlæg
2. Industrianlæg og -områder
3. Energianlæg
4. Transportanlæg

3. Tekniske anlæg

Grupperingerne er naturligvis løbende gennem projektforløbet ble-
vet vurderet og justeret. I de følgende afsnit gennemgåes de 4
hovedtyper med hensyn til karakteristika og særlige forfold. I disse
afsnit tages der til dels forskud på nogle af de senere gennemgå-
ede cases, da disse har være primære inspirationskilder til
beskrivelserne.

3.2 Karakteristika for vindmøller ved havneanlæg
og moler.

Som det fremgår af vindressourcekortet er de bedste vindmæssige
placeringer at finde omkring kystlinierne. Kystzonen er ofte be-
skyttet af en 3 km grænse, der skal friholdes for tekniske anlæg,
hvilket lidt paradoksalt betyder, at man er afskåret fra at udnytte
landets bedste vindressourcer.

Der er dog den åbning, at havnearealer og en del eksisterende
industri ikke er omfattet af kystbeskyttelseszonen. Her er altså en
oplagt mulighed for at placere vindmøller, hvor der er en meget
god vindressource og dermed med mulighed for en attraktiv øko-
nomi.

Havneanlæg er ofte meget tekniske miljøer med stor aktivitet, og
det er ikke uproblematisk at indpasse vindmøller i disse miljøer.

Vindmøller på havneanlæg skal dels accepteres af:
1. Havnen og dens brugere.
2. Naboer, der skal leve med havnen og dens aktiviteter.
3. Organisationer med interesse i det omgivende kystlandskab.

For havnen og dens brugere gælder det, at der skal være en
mærkbar fordel ved at have vindmøllerne stående og de må ikke
være i vejen for de funktioner havnen i øvrigt skal varetage. Det
er to parametre, der går igen i de senere beskrevne cases og i en
rundspørge, der er foretaget hos en række af landets havne i
forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport.

3.2.1 Placeringsmuligheder.

Det gælder om at finde en placering der på den ene side ligger i
tilknytning til havnen, men på den anden side er på tilstrækkelig
afstand af sårbare installationer og ikke kommer på tværs af hav-
nens andre planer såsom udvidelser og udviklingsmuligheder. I
den senere case liste kan man se tre typiske løsninger

1. Placering af vindmøller på moleanlæg
2. Placering af vindmøller i havet ud for havnen
3. Placering i baglandsområde til havnen

Moleanlægene har den fordel som placeringmulighed, at møllerne
bliver bragt ud i havet bort fra kyst og by og slipper dermed af
med en stor del af den lævirkning, disse kan have på møllerne.
Dette bringer dem også på afstand af den aktivitet, der foregår på

havnen, da ydermoler sjældent har andre funktioner end at be-
skytte havnen eller inddæmme opfyldsområder. At placere møl-
lerne på moler betyder også, at der ofte er adgangsvej til møl-
lerne, hvilket letter opstilling og servicering af møllerne.

For havnen selv er der også den klare fordel, at som ejer af mo-
lerne kan havnen indkræve lejeindtægter fra møllerne og har des-
uden ret til at eje en af møllerne uagtet eget elforbrug.

En stor ulempe ved at rejse vindmøller på moler er dog, at det er
dyrt. Alle hidtige mølleprojekter på moler har været kostbare in-
klusive dem i case samlingen, men dog i vekslende grad.

Vindmøllerne ved Ebeltoft færgehavn blev meget dyre ikke mindst
fordi man byggede en helt ny mole. Da omkostningerne til molen
alene tillægges vindmølleprojektet, er projektet økonomisk meget
ringe.

På Lynetten blev der bygget på et eksisterende dige, men dette
var ikke stærkt nok til at bære vindmøllerne, så der måtte laves en
forstærkning af diget, der gjorde fundamentet mindst en faktor 3
dyrere end ved en almindelig landplacering, men dog ikke så dyre
at det ødelagde projektets økonomi.

En tredie løsning er, at integrere møllefundamenter i moler, der
alligevel skal bygges. Det giver en merudgift i forhold til en almin-
delig mole, idet molen skal være af god kvalitet, og det er tvivl-
somt, om metoden teknisk set kan anvendes til MW møller. En
sådan model er anvendt i Bønnerup eksemplet, hvor lejeindtægten
fra møllerne bruges til at betale for de hårdt tiltrængte moler.

En anden ulempe ved at anvende moler til vindmøller er, at mo-
lerne ofte er det første, der ændres ved havneudvidelser. Et pro-
jekt her kan derfor blokere for havnens udvidelsesplaner mange
år frem.

En måde at omgå de besværlige moler er, at rykke møllerne ud i
vandet og bruge regulære havmøllefundamenter. I takt med at
havmølleteknologien udvikles bliver denne form for fundering ef-
terhånden mere attraktiv. Det øger også frihedsgraden i forhold
til, hvor møllerne kan placeres, idet man så ikke er begrænset af
molerne. Denne fremgangsmåde ønskes anvendt ved Grenå og
Frederikshavn, hvor havnevindmølleprojekter er langt frem-
skredne.

Den tredie placeringsmulighed, i baglandet til havnen, har den
helt klare fordel, at det er billigt, samtidig med at man får mulighed
for at udnytte den kystnære placering. Det kræver naturligvis blot
at der findes arealer i havnens bagland med tilstrækkelig afstand
til naboer og aktivitet til, at der kan stå møller. Sådanne mulighe-
der er der ved Hvide Sande og ved Aalborg Østhavn. Man kan
med en hvis ret sige at sådanne projekter snarere falder ind un-
der gruppen af vindmøller ved industrianlæg idet problemstillin-
gerne er de samme som for disse.
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3.2.2 Accept og opbakning.

Den økonomiske fordel, vindmøller kan give havnen er i høj grad
et acceptkriterie. Økonomiske muligheder kan tilvejebringes i form
af udlejningsindtægter for havnens vedkommende og indtægter
fra salg af elektricitet hvis havnen og/eller havnens brugere er
ejere af en eller flere af møllerne. Desuden er der det special
tilfælde, at møllerne opstilles som testmøller i forbindelse med
vindmølleindustriens egen brug af havnen til produktion og ud-
skibning af havmøller.

For havnens eget vedkommende er det dog afgørende om hav-
nen er statshavn eller kommunal selvstyrehavn/privathavn, idet
stathavnene har meget lidt økonomisk ud af at opstille vindmøller.
De administrer blot havnene for staten og er forpligtet til at drive
havne og havnerelevant virksomhed.

Med få undtagelser er havnene i Danmark integrerede i bymiljøet,
og der bor derfor typisk mange mennesker i umiddelbar nærhed
af et mølleprojekt ved en havn. Hvis et mølleprojekt skal gennem-
føres i et sådant miljø, er det derfor væsentligt at opnå opbakning
eller i det mindste undgå alvorlig modstand fra naboerne. Det er
en problemstilling, der er kendt fra de fleste mølleprojekter, men
alene antallet af naboer kan gøre det kritisk ved projekter ved
havneanlægene.

Projekter med baggrund i bredt lokalt initiativ har betydeligt let-
tere ved at overvinde denne barriere end centralt eller udefra sty-
rede projekter, hvor Bønnerup havn, Middelgrunden og Lynetten
er klare succeshistorier. Den lokale opbakning i Bønnerup er mas-
siv, og Lynetten modtog ikke en eneste indsigelse til trods for dens
beliggenhed midt i Københavns havn.
Økonomisk indragelse af lokalbefolkningen således af møllerne
bliver et fælles anliggende, virker også fremmende, og i både
Grenå og Hvide Sande søges hele lokalområdet indraget i

projekterne.

Det bliver ofte fremhævet, at vindmøller vil komme til at indgå
som en naturlig del af det tekniske miljø, og dette bidrager givet til
lokalområdets accept af projektet. Omvendt er der også mange
flere interessegrupper ved havneprojekter, end i det åbne land.

3.2.3 Sagsbehandling.

Står møllerne på land eller moler, er det amtet der forestår
sagsbehandlingen
Står møllerne i havet, evt. lige op af molerne, er det Energistyrelsen
der forestår sagsbehandlingen.

Havde man i Grenå projektet valgt at lade de to inderste møller
stå på molen, ville man have haft to i stedet for et sagsforløb.

3.3 Industrianlæg og -områder.

Industrianlæg og -områder er en bred betegnelse, der dækker
både enkeltstående industrianlæg og arealer præget af en blan-
det industri. Det er arealer, der er teknificeret som følge af disse
anlæg eller udlagt til fremover at skulle teknificeres, hvor kende-
tegnet er bygninger med industriel produktion.

3.3.1 Placeringsmuligheder.

Det har været betragtet som problematisk at sætte vindmøller op
i industriområder alene af den grund, at den tætte bebyggelse
med ofte høje bygninger, giver ringe vindforhold. Der er da også
gode eksempler på, at dette er tilfældet. Eksempelvis måtte vind-
møllen i Viborg industrikvarter opstillet helt tilbage i 1980, forhø-
jes med adskillige meter, for blot at opnå en hæderlig energi-
produktion.

Men med de nye MW møller, er navhøjden så stor, at lokal bebyg-
gelse sjældent er et problem. Derimod er forhold som kystnær-
hed af langt større vigtighed. En placering på en god bakke kan
dog også hjælpe væsentligt på vindforholdene.

Derimod er der to særlige problemstillinger ved vindmøller i industri-
områder: Sikkerhedsforhold og miljøforhold.

Sikkerhedsforhold.

 Under udarbejdelsen af denne rapport var det bemærkelsesvær-
digt, hvor mange virksomheder, der pegede på sikkerheds-
spørgsmålet som afgørende for, om der kunne stilles vindmøller
op. Derfor er sikkerhedsaspekterne for vindmøller gennemgået i
et foregående kapitel.

Myndighedernes konkrete sikkerhedafstande for vindmøller frem-
går af amternes regionplaner, idet omfang, der er fastsat sikker-

hedsafstande, og disse kan variere noget fra amt til amt.
Som en af de få virksomheder har Sjællandske Kraftværker op-
stillet konkrete retningslinier og har oplyst, at de opererer med en
sikkerhedsafstand på 300 m fra vindmøller til følsomme installa-
tioner som lager af brandbart materiale og steder, hvor mange
mennesker færdes, og 200 m til mindre følsomme installationer.
På samme måde har DONG et afstandskrav på møllens total-
højde til nedgravede gasledninger, der også er motiveret af
sikkerhedspørgsmålet.

Det virker dog ikke rimeligt at betragte moderne vindmøller som
farlige naboer, jævnfør sikkerhedsafsnittet, man bør blot overveje
om der er kritisk sårbare installationer i området.

I case afsnittet findes en række eksempler på vindmølle placerin-
ger, der udlægges i endnu ikke udbyggede industriområder. Så-
danne områder er allerede forbeholdt tekniske anlæg, og det an-
tages derfor af myndighederne, at vindmøller lettere vil kunne ac-
cepteres her end andre steder. Hvis området fortsat ønskes ud-
bygget, må den industri, der siden hen etableres, indordne sig
under vindmøllerne. Herunder forholde sig til om vindmøllerne ud-
gør en fare for deres anlæg.

Miljøforhold.

En vindmølle kræver plads omkring sig i det omfang, omgivel-
serne vil blive generet af den. Hvor stor den afstand bør være
afhænger af, hvad det er for gener industriområdet er følsomt
overfor. Både støj, skyggekast, og den psykologiske effekt af at
have en stor mølle som nabo på sin arbejdsplads, kan være kriti-
ske faktorer.

Generelt er tærsklen højere hos den virksomhed, der ejer møl-
lerne, end hos naboer, enten fordi det netop er virksomhedens
egen mølle eller fordi virksomheden har en karakter, hvor generne
er irrelevante. Et eksempel er Alustål  i Rudkøbing, hvor man har
en væsentlig interesse i at have en stor mølle stående, idet virk-
somheden producerer vindmølletårne. Selv om møllen står tæt
på bygninger og arbejdsområder er virksomheden godt tilfreds
med den og føler ikke, at den er til gene.

Støj og skygge kan beregnes og derfor på et tidligt tidspunkt indgå
udpegningen af placeringsmulighederne. Mange virksomheder lig-
ger i områder, der i forvejen har et højt støjniveau, men hvor indu-
stri ofte lukker ned om natten fortsætter vindmøllen.

Argumentet med at vindmøllestøjen drukner i støjen fra omgivel-
serne holder derfor ikke altid stik, og der er eksempler på møller i
industrikvarterer, der må lukke ned om natten for at overholde
støjkrav til naboer (NEG-Micon fabrikken i Randers). Skyggekast
kan være en alvorlig gene for mange arbejdsfunktioner og spe-
cielt kontorbygninger er følsomme overfor denne gene. Her er
bl.a. ved Ebeltoft færgehavn et eksempel på, at sådanne gener
kan være væsentlige.

Figur 17  Molen ved Ebeltoft færgehavn fungerer som fundament for møllerne -
dog er der forstærket med betonpæle under molen.
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3.3.3 Sagsbehandling.

Sagsbehandlingen for vindmøller i industrielle områder følger
normal sagsbehandling, dvs. der skal normalt laves lokalplan, og
er møllerne over 80 m høje eller stilles mere end 3 op samlet, skal
der udarbejdes VVM-redegørelse. Endelig vil amtet ofte forlange
et regionplantillæg. Der skal foretages støjberegning, men her er
der imidlertid ikke helt klare retningslinier, når det gælder industri-
områder.

3.4 Energianlæg .

Energianlæggene er et specialtilfælde af industrianlæg beskre-
vet i forrige afsnit. De afgørende forskelle består dels i at energi-
anlæggene typisk er meget store, men vigtigst at ejerne af energi-
anlæggene i forvejen har stor erfaring med projektering og drift af
energianlæg, herunder for en stor dels vedkommende opstilling
af vindmøller. Endelig er der fra regeringens side stillet krav om
en vis udbygning med vindkraft i elværks regi.

3.4.1 Kraftværkernes erfaringer.

Siden det første regeringspålæg om vindkraftudbygning i elværks-
regi i midten af 80’erne, har de større kraftværker deltaget i
vindkraftudbygningen. Elværkerne har derfor i mange år været
på udkig efter opstillingsmuligheder og har blandt andet set på
mulighederne ved deres egne anlæg, kraftværkerne.
Der er derfor flere tilfælde af vindmøller opstillet ved kraftværker.
Eksempler på dette er Kyndbyværket, Avedøreværket og
Masnedø. Andre steder er der planlagt opstilling af møller som
ved Nordjyllandsværket ved Aalborg, Måbjergværket ved Holste-
bro og Herningværket. Elværkerne har således indsamlet er be-
tragtelig erfaring med opstilling af vindmøller ved store tekniske
anlæg.
En af de væsentligste erfaringer er, at det er lettere at få lov til at
rejse vindmøller ved egne kraftværker end i det åbne land. Pro-
blemet tidligere var, at der skulle mange små møller til at opfylde
kravene til installeret effekt, og dette kunne ikke opfyldes inden-
for kraftværkernes egne arealer. Visuelt og teknisk passer kraft-
værkerne bedre til de store MW-møller. Skalaen er den samme
med store blokke og mange høje og slanke skorstene, således at
de også langt borte fra ses samlet. Og så er de lokale læreduktioner
fra de store kraftværksblokke blevet acceptable, i takt med at
møllestørrelsen er vokset.

For at kunne stille møller op har det primært været et krav, at der
var plads omkring værket. Undersøgelser har været foretaget både
ved Studstrupværket ved Århus og Skærbækværket ved Kolding,
men pladsen blev her fundet for trang i forhold til naboer og føl-
somme installationer, og mølleplanerne droppet igen. Sjælland-
ske Kraftværker har som nævnt i foregående afsnit faste
sikkerhedsafstande for opstilling af møller ved deres kraftværker,
som afgrænser placeringsmulighederne, der i vid udstrækning er
opbrugte.

Økonomisk er der klare fordele for energianlæggene ved at op-
stille møller på egen jord frem for at leje arealer hos private lods-
ejere, ligesom det også er væsentligt nemmere at håndtere
planlægningsspørgsmål, når man arbejder på egen jord.

Der har ikke være nævneværdige problemer med de møller el-
værkerne har opstillet omkring egne anlæg.

3.4.2 Mindre decentrale kraftvarmeværker.

I undersøgelsen her har indgået en rundspørge til en række af
landets mindre kraftvarmeværker for at få indtryk af mulighederne
for opstilling af vindmøllerne ved disse væsentligt mindre anlæg.

Reaktionen her var udpræget positiv, men spørgsmålet var irrele-
vant for langt den overvejende dels vedkommende, da disse vær-
ker som regel er så integreret i bymiljøerne, at der ikke er plads til
vindmøller omkring dem. Desuden er de af så beskeden størrelse,
at MW-møller slet ikke vil opfattes som en del af et teknisk miljø.
En af fordelene ved disse anlæg ville ellers være, at man her har
de organisatoriske rammer, idet man netop har afsluttet et større
byggeprojekt med et energiteknisk anlæg. Erfaringsgrundlaget
skulle således være i orden til at give sig i kast med nye energi-
tekniske projekter. Et eksempel er ved Høje Tåstrup der var med
i Energistyrelsens visualiseringsrapport fra 1996 - se afsnit 3.7.

3.5 Transportanlæg.

3.5.1 Motorveje og jernbaner.

De vindmøller, der i dag står opstillet i forbindelse med trafikanlæg
som motorveje, broer og jernbaner, står der typisk mere eller min-

Figur 18  Vindmøller foran Lindøkranen ved Munkebo på Fyn. Kranen væltede
under orkanen 3. december 1999 -møllerne blev stående!

3.3.2 Myndigheder og naboers accept.

Ligesom for vindmøller på havneområder er det også for vindmøl-
ler i industriområder af afgørende betydning, at de kan accepte-
res af omgivelserne. Det vil sige nabovirksomheder og private
naboer i lokalområdet.

Der er en tendens til, at myndighederne i deres behandling af
mølleprojekter i højere grad end tidligere er fokuseret på fjern-
virkningen af møllerne, altså hvordan området tager sig ud på
stor afstand. Det hænger sammen med at møllerne er blevet større
og mere dominerende i landskabet  og også det store antal møl-
ler i landskabet gør, at myndighederne på regionalt plan lægger
en overordnet visuel synsvinkel.
Det betyder også, at der inddrages et stort antal mennesker i gode-
kendelsen af et mølleprojekt med store MW-møller med tilsva-
rende større krav til accepten af møllerne. Placering af store vind-
møller er derfor ikke længere blot et anliggende for lodsejer og
nærmeste naboer, men skal vinde opbakning eller i det mindste
accept fra et større område.

Tekniske landskaber er tidligere blevet fremhævet som velegnede
til vindmøller ud fra en visuel betragtning, idet vindmøller blot vil
tilføje endnu et teknisk element til det i forvejen prægede land-
skab. I nærområdet kan vindmøller også, som det kan ses af nogle
af illustrationerne i case samlingen, udmærket indgå i en helhed,
hvor vindmøllerne måske ligefrem er med til at forskønne det sam-
lede synsindtryk.

Men hvor der på nært hold er en tydelig sammenhæng mellem
vindmøllerne og det øvrige tekniske landskab, kan vindmøllerne
på afstand tage sig ud som fritstående vindmøller, hvis ikke indu-
striens dimensioner kan matche vindmøllerne. Når det drejer sig
om de store MW-møller, er der ikke megen industri i Danmark,
der kan det.

Figur 19  Der lægges meget vægt på udseendet ved moderne kraftværksbyggeri.
Her “arken” ved Viborg.
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muligheder ved tekniske anlæg, mens flertallet af de eksisterende
regionplaner ikke konkret har behandlet mulighederne. Det vil
derfor mere vil være en tilfældighed, om et teknisk anlæg ligger i
eller udenfor de zoner, amterne tildeler muligheder for vindmøller.

Kommunerne skal respektere regionplanerne, når en vindmølle-
plan udarbejdes, og vil jvf. ovenstående således på forhånd i
mange tilfælde være afskåret fra at udlægge kommunale
vindmølleområder ved tekniske anlæg. Men selv om der i forhold
til regionplanen er muligheder, vil det sjældent være tilfældet, at
et område omkring et teknisk anlæg er udlagt.

Forklaringen vil ofte være den, at kommunerne har anvendt “af-
stand til bebyggelse” som første kriterie for udvælgelse af mulige
områder. Dvs. at der tegnes cirkler på for eksempel 300 m om-
kring al bebyggelse, og kun områder udenfor bebyggelse vil
komme i betragtning. Tilsvarende med afstandskriterier til jernba-
ner og veje. Dermed har placeringer i tilknytning tekniske anlæg
ofte på forhånd været udelukket for nærmere vurderinger.

3.6.1 Den kommunale vindmølleplanlægning.

I januar 1994 udstedte Miljø- og Energiminister Svend Auken et
cirkulære, der krævede at kommunerne inddrog vindmølle-
planlægning i kommuneplanlægningen. Der skulle senest juli 1995
foreligge et forslag til en kommunal vindmølleplan (eller kommune-
plantillæg).

Hovedparten af de 275 kommuner udpegede en række konkrete
områder, hvor de vurderede at vindmøller kunne placeres med
mindst mulig genevirkning under hensyntagen til vindressourcerne.
Resultatet af denne indsats er da heller ikke udeblevet, selv om
der udover planlægningen var andre faktorer, der var medvirkende
til vindkraft “boomet” i 1995-99, især vindmøllernes forbedrede
pris/ydelses forhold.

De områder, kommunerne udlagde, var dog næsten udelukkende
i det åbne land. Man kunne hævde, at placeringer i tilknytning til
tekniske anlæg var et “overset” område.

3.6.2 Den amtslige planlægningsindsats.

Flere amter er i gang med at undersøge muligheder for vindmøl-
ler ved tekniske anlæg. Bl.a. har Vejle og Ringkøbing amter et
færdigt forslag, som er indarbejdet i regionplanen. Flere andre
amter er i gang med regionplan revision, hvor vindmøller spiller
en væsentlig rolle - især efter at amterne har overtaget en større
del af vindmølleplanlægningen i forhold til kommunerne.

I det opsøgende arbejde til denne rapport har vi gennemgået de
foreliggende regionplaner samt tillæg med relation til vindmøller,
og en del af amternes vindmølleplanlæggere er kontaktet og in-
terviewet.  Denne gennemgang har givet input til en del af de
cases, der danner baggrunden for rapportens hovedkonklusioner.

dre tilfældigt. Det er meget få, der er opstillet med tanke på sam-
menhængen med infrastruktur-anlægene, bortset fra at de må
indordne sig efter de afstandskrav, der er fastsat i kommuneplanen.

Dette giver sig nogle gange udslag i enkeltstående eller mindre
grupper af vindmøller, der virker farlige og truende på bilister eller
giver et rodet indtryk fra en synsvinkel, der måske hver dag deles
af tusindvis af mennesker.

En af de få undtagelser er de store 2 MW-møller, der opføres nær
Holbæk langs en kommende motorvejsstrækning. Et andet ek-
sempel er Banestyrelsens undersøgelser af muligheder for pla-
cering af vindmøller langs jernbaneterrænet, hvor den meget be-
skedne plads langs sporerne nødvendiggør en placering i sam-
menhæng med linieføringen.

Hvor jernbaner ude på strækningerne mellem stationerne ofte er
smalle og diskrete spor i landskabet er motorvejene et anderle-
des dominerende træk. Motorvejene har stor visuel effekt i land-
skabet, men  uden nogen væsentlig vertikal udstrækning. Når vind-
møller placeres fornuftigt langs en motorvejsstrækning (se
motorvejseksemplet) vil de kunne give vejen et vertikalt element
og markere motorvejsforløbet (se foto, figur 20).

Figur 20  Tacke 1,5 MW møller langs Autobanen ved Bockelwitz

I kommuneplanerne kan der være opgivet afstandskrav for vind-
møller til veje og jernbaner. Det er helt op til kommunerne at sætte
disse, og der er derfor en hvis spredning i kravene, som det kan
ses i figur 21. Her er afstandskravene opgjort, som de fremgik af
opfølgningen på kommunernes vindmølleplanlægning [EMD-
1997]. Spredningen antyder, at der ligger forskellige overvejelser
bag afstandskravene i de enkelte kommuner. Formentlig er mange
valgt ud fra et forsigtighedsprincip. I forhold til afstandskrav til jern-
baner er der dog ret ens krav på omkring 100 m. Dette skyldes, at

Banestyrelsen selv har sat et minimumskrav til afstanden på møl-
lens totalhøjde (tårn+vingespids). Et krav, der er sikkerhedsmæs-
sigt begrundet. For motorveje er ses ofte større afstandskrav, men
da der ikke er lovgivningskrav, kan kommunerne naturligvis dis-
pensere for kravene.

Figur 21  Kommunerne sætter specielt for amtsvejene meget forskellige
afstandskrav til vindmøller, For de mindre veje er der større enighed på omkring
100 m, mens kun få afviger fra Banestyrelsens krav til afstand på vindmøllens
totalhøjde (ca. 100 m).

3.5.2 Højspændingstracéer.

Der er ligeledes et afstandskrav til højspændingstracéer, oftest
på mølletårn + rotorradius + 25m, der er begrundet med at møllen
ikke må kunne ramme el-ledningerne, hvis den vælter.

Det største problem med vindmøller ved højspændings tracéer er
imidlertid de visuelle forhold. Vindmøller og højspændingsmaster
“klæder” ikke hinanden særlig godt. Begge er lodrette elementer,
der på hver sin måde dominerer landskabet. I stedet for at have
een linie i landskabet, vil øjet skulle forholde sig til to linier med
hver sit udseende og karakteristika - og det vil ofte blot gøre, at
man lægger endnu mere mærke til begge dele, end hvis man ser
dem hver for sig.

Et eksempel hvor vindmøller står sammen med mange typer in-
frastruktur er Oddesund korridoren, som er vist i eksempel-
samlingen.

3.6 Amternes og kommunernes vindmølleplan-
lægning.

Amterne udfører løbende regionplanlægning, hvor der fastlæg-
ges overordnede rammer for, hvor vindmøller må opstilles. En del
nyere regionplaner peger konkret på en række opstillings-
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3.7 Energistyrelsens visualiserings rapport.

I1996 fik Energistyrelsen udarbejdet en rapport, med det formål
at illustrere en række eksempler på, hvorledes vindmøller kunne
indpasses i forhold til større tekniske anlæg.

De 13 visualiseringer i rapporten blev valgt som visualiserings
eksempler.

Der er lagt vægt på at finde eksempler ved såvel øst som vest
vendte kyster, samt indlandsplaceringer. Desuden er der taget
højde for at de valgte områder ikke er for tæt på større byområ-
der. Endelig er der valgt placeringer, hvor mindre møller ikke vil
være egnede, enten på grund af pladskrav eller på grund af vind-
ressourcer. Eksemplerne er valgt og undersøgt uafhængigt af de
pågældende lodsejere.

Placeringerne ses nedenfor på kortet fra rapporten.

Figur 22  Status for de 13 eksempler fra Energistyrelsens visualiseringsrapport fra 1996. Desuden en kort kommentar til status. Nederst til højre ses vort godt slidte
eksemplar af rapporten, der rummer en række meget flotte visualiseringer.

Ud over de 13 visualiseringseksempler, viser kortet en række større
tekniske anlæg i Danmark. Men der er dog ikke foretaget en sy-
stematisk kortlægning heraf.

Da de 13 eksempler var kompetente forslag til opstilling af vind-
møller ved tekniske anlæg, var det interessant at undersøge om
de har udløst nogle vindmølle projekter. Ud fra kontakt til lods-
ejerne kan konstateres følgende.

A: 2 lodsejere har ikke været inde i overvejelser om opstilling af
vindmøller.

B: 6 lodsejere har været inde i overvejelser/planer om opstilling af
vindmøller, men droppet det igen, typisk pga. plads eller
planlægningsproblemer, eller manglende interesse.

C: 3 lodsejere gør sig stadig overvejelser om et mølleprojekt, men
har indtil videre ikke taget skridt til at realisere det

D: I 2 tilfælde arbejdes der nu videre med planer for opstilling af
vindmøller.

Der er altså enkelte eksempler på igangværende projektering, men
endnu er ingen af de 13 eksempler realiseret. Eksemplerne er

præget af manglende interesse fra lodsejernes side eller andre
problematiske forhold end de visuelle, hvilket har stoppet
projekterne. En oversigt over de konkrete eksempler er vist i figur
22, hvor der er henvisninger til de projekter, der også er behand-
let i denne rapport.
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Som nævnt i indledningen, er den væsentligste indgang til ind-
samling og formidling af viden omkring muligheder for vindmøller
ved tekniske anlæg gennem beskrivelse af en række cases.

De cases, der er beskrevet, dækker så bredt et spektrum af tekni-
ske anlæg som muligt, og er fordelt bredt ud over landet. I tabel-
len i figur 23 er givet en kort oversigt over de udvalgte eksempler,
og deres geografiske placering er vist i på kortet i figur 24.

Såvel eksisterende, projekter under udarbejdelse som projekter
på idestadet er beskrevet efter samme disposition. Tre cases er
givet særlig opmærksomhed, bl.a. i kraft af, at der gennem pro-
jektet er udført professionelle visualiseringer og landskabs-
vurderinger. Det er Rødby havn, Herning kraftvarmeværk og et
motorvejsprojekt på Lolland-Falster. Disse er fremhævet i tabel-
len, figur 23.

For de 3 nævnte case er kortbilag markeret med visualiserings-
punkter. På alle øvrige kort er beregnet støj, og iso-støjlinier på
hhv. 45 dBA (nærmest møllerne) og 40 dBA (længst væk fra møl-
lerne) er indtegnet. Der er regnet med de kildestøjtal, som forelå
for de mølletyper, de enkelte cases er gennemregnet med.

De anvendte mølletyper vil ikke nødvendigvis være dem, der bli-
ver etableret, hvorfor såvel beregnet støj, visualiseringer som
energi- og økonomiberegninger kun skal ses som eksempler.

4.1 Fællesindhold for de 20 beskrevne cases.

Der er udført en energiproduktionsberegning baseret på digitale
ruhedskort (20 km radius), digitale højdelinier (5 km radius), samt
inddaterede lokale lægivere i form af de mest markante større
bygningsværker i nærområdet (1 km radius). Den i FAKTA boks
beregnede energiproduktion benævnes „Ber. produktion ialt“.

Dette er således ikke nødvendigvis den produktion, leverandør
eller andre har stillet i udsigt, men hvor denne kendes, er den dog
medtaget benævnt „Forventet prod.“ For hvert anlæg er beregnet
hvor meget hhv. bakkeforhold, lokale lægivere samt skyggevirkning
mellem møllerne (Parkvirkning), betyder procentuelt for den be-
regnede energiproduktion (en negativ værdi betyder, at bakke el-
ler lægiver giver en reduktion).

For de eksisterende anlæg, er desuden medtaget faktisk produk-
tion og „godhed“, som er forhold mellem faktisk produktion korri-
geret, så det passer med et normalt vindår, og beregnet produk-
tion. Dvs. godhed udtrykker, hvor godt mølleanlægget ud fra vind-
forholdene producerer i forhold til beregning - ikke noget om hvor
godt møllen har fungeret, idet måneder med driftsstop ikke indgår
i denne beregning. Men generelt må siges, at de danske vindmøl-
ler har en meget høj rådighedstid - normalt over 99%.

Økonomi er oplyst, hvor der er faktiske priser eller budget. Her er

4. Cases

beregnet nøgletal, hhv. pris pr. kW og pr. kWh.

De viste kort er alle 1:25000, vist i 10% overstørrelse, bortset fra
case 10, hvor der er zoomet til 1:50.000, samt case07 & 20, hvor
kortskala 1:100.000 er anvendt i lettere zoomede udgaver.

For hver case er sagsforløbet beskrevet, hvor vi har udvalgt de
væsentligste handlinger, med det udgangspunkt at bibringe frem-
tidige vindmølleprojekter så meget konkret viden som muligt. Der
vil ofte foreligge langt mere omfattende sagsforløb,
Afslutningsvist er hver case kommenteret af rapportens forfattere,
hvor de mest markante, og væsentligste problemstillinger er frem-
hævet.

Den viden, der er samlet op gennem arbejdet med cases og med
vindkraft i øvrigt, er efterfølgende i kapitel 5 søgt sammenfattet i
et forslag til chekliste til brug for projekter på idéstadiet, som via
cheklisten hurtigt kan komme frem til en “STOP-GO” beslutning.

Endelig er der herefter, ligeledes i kapitel 5 en sammenfatning af
de væsentligste problemstillinger.

I kapitel 1 er rapportens hovedkonklusioner, og i kapitel 5 er
Chekliste og sammenfatning, som i vid udstrækning er baseret
på de informationer, der er indsamlet via de beskrevne cases.

Figur 23  Case-oversigten viser, at der er 140 vindmøller med i de projekter, der
præsenteres. Det er generelt store møller - 176 MW ialt. Det svarer nogenlunde
til 10% af vindmølleeffekten i Danmark pr. 1.1.2000. Energiproduktionen på 464
GWh svarer til omkring 15% af den nuværende energiproduktion fra vindmøller
- så der er  tale om gode vindmæssige placeringer, bl.a. pga. stor navhøjde.

Figur 24 De 20 cases er jævnt fordelt ud over landet, men med en hvis overvægt
i de regioner, hvor der har været opmærksomhed på de tekniske anlæg som
mulige vindmølle placeringer. (Ringkøbing).
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 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Avedøre, København

Projektets sagsforløb.
Initiativet til Avedøre Vindmøllepark blev taget af borgere i Hvid-
ovre Kommune og omegn samt Københavns Miljø- og Energi-
kontor (KMEK) i 1988 i forbindelse med initiativet til dannelse af
lauget Avedøre Vindkraft I/S.

Lauget arbejdede i 1989-90 med myndighederne. I 1990 indled-
tes et samarbejde med elforsyningsselskabet Nesa om etable-
ring af Avedøre Vindmøllepark baseret på et delt ejerskab. Nesa
har i en række andre tilfælde anvendt denne model.

Forberedelsen og myndighedsfasen forud for opførelsen af
vindmølleparken har strakt sig fra 1988 til august 1992 og har
været en kompliceret proces. Projektidéen var at etablere vind-
møller i forbindelse med etablering af et nyt digeanlæg ved an-
læg af ny losseplads på Avedøre. Vindmøllerne blev etableret
efter at diget var blevet anlagt.

Drøftelserne med de 2 lodsejere, hvor møllerne er opstillet tog
også lang tid, bl.a. fordi den ene lodsejer, Avedøre Kloakværk,
selv overvejede at etablere vindmøller. 4 vindmøller er opstillet
på kloakværket, mens 6 stk. er opstillet på grund tilhørende B
Miljø, som er det fælleskommunale affaldsselskab. 2 møller er
opstillet på kraftværket, Avedøre-Værket.

Hvidovre Kommune var i starten skeptisk over for forslaget om
vindmøller, men blev senere positiv. Den regionale planlægning
kompliceredes af, at området overgik fra Hovedstadsrådet til Kø-
benhavns Amt. Men ikke mindst ved en vedholdende og aktiv
indsats fra ikke mindst laugets side lykkedes det at opnå en
myndighedsgodkendelse.

Samlet vurdering.
Processen med at etablere vindmølleparken var vanskelig i for-
hold til de planlæggende og godkendende myndigheder og blev
kun gennemført ved en vedholdende indsats først og fremmest
fra vindmøllelaugets side ved KMEK, der netop har som opgave
at bidrage til etablering af vedvarende energianlæg.

Under “normale vilkår” ville mange initiativtagere have opgivet.
Dette på trods af at lokaliteten er velegnet vindmæssigt og i for-
hold til områdets øvrige anvendelse til tekniske anlæg, forure-
nende virksomhed mv. Dette illustrerer de ofte komplicerede og
interesse-modsætningsfyldte vilkår, der gælder i storbyområder.

Etableringen af Avedøre Vindmøllepark må tillægges stor betyd-
ning i forhold til den efterfølgende udnyttelse af vindkraften i Ho-
vedstadsområdet med etablering af Lynetten og Middelgrunden
Vindmølleparker i forbindelse med tekniske anlæg.

Disse må igen vurderes at have ikke mindst stor symbolsk betyd-
ning med demonstration af vindkraft i et storby- og hovedstads-
område for en stor befolkning, herunder mange beslutningsta-
gere.

Fysiske forhold.
Arealerne på Avedøre er et meget tek-
nisk miljø, med kraftværk, rensnings-
anlæg og en mængde anden industri.
Ud mod kysten er området afgrænset
af et opfyldsområde og et dige.
Møllerne følger diget i et bueslag. Den
uregelmæssige nummerering skyldes
at møllerne er placeret blandet i for-
hold til ejerforhold, således at der sø-
ges opnået en ”retfærdig” fordeling af
placeringerne mellem de to ejere.
(Foto: Bonus Energy A/S.)

Fakta.
Den atypiske placering taget i betragt-
ning (i forhold til ”åbent land”), er det
imponerende, at den beregnede pro-
duktion så tæt rammer den faktiske
produktion (indenfor 2%). Anlægs-
prisen er ca. 17% højere pr. kW end
de nøgletal, rapporten anvender ved
nye anlæg. Dette skyldes primært, at
de ældre møller generelt var dyrere
pr. kW. Produktionen er over middel,
hvilket kystnærheden forklarer. Place-
ringen  giver en høj energiproduktion,
idet der er helt fri vindtilgang fra de
vigtige retninger, især sydvest.

12
300

3.600
6,5

31,8
-2,3%
-0,1%
-6,2%
2.249
8.095
8.301
7.908

0,98

Opført: 1992
Avedøre

Hvidovre/København
Kystdige ved industri

Laug/elværk

27
7.583
3.372

3.452

Case- 01
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Bønnerup Havn

Sagsforløb.
I 1991 stod lokalsamfundet i Bønnerup på Norddjursland med
det problem, at deres havn var i alvorlig fare for at sande til, med
mindre molerne blev væsentligt forlængede, hvilket ville blive
meget dyrt. Da der på samme tid var idéer fremme om en mindre
havmøllepark ud for Norddjursland, foreslog Fiskeriforeningen at
lade møllerne rejse på havnen istedet, og derved lade dem be-
tale for den påkrævede havneudvidelse.

Arbejdsgruppen ønskede som udgangspunkt at inddrage elvær-
kerne, således at disse blev medejer af møllerne. Det viste sig
dog, at disse mod forventning ikke var tilstrækkeligt interesse-
rede, og samtidigt blev arbejdsgruppen viklet ind i en årelang
bureaukratisk proces.

Istedet skabte arbejdsgruppen en konstruktion, hvor Den erhvervs-
drivende fond Bønnerup Havn skulle eje én mølle, Bønnerup Fi-
skeriforening en anden og Nørre Djurs kommune en tredje, på
baggrund af kommunens strømforbrug. Hertil kom 4 møller, som
skulle ejes af et vindmøllelaug. Nørre Djurs kommunes deltagelse
skulle dog først godkendes af Århus Amts tilsynsråd af hensyn til
kommunefuldmagten. Mølleplaceringerne skulle lejes af Bønnerup
havn, således at lejeindtægterne dækkede udgifterne til at bygge
molerne. Gennem en række støttemidler, væsentligst en PESCA
bevilling (til fiskeriafhængige områder) og EU Thermie støttemidler
( til demonstrationsprojekter), samt forhandlinger med vindmølle-
leverandøren, lykkedes det at skære prisen ned, så trods en dyr
moleudbygning blev andelsprisen pr. 1000 kWh på ca. 2500 kr.

Vindmølleklyngen, der omfatter alle syv møller, er organiseret i et
interessentskab, der hæfter solidarisk og deler indtægter og ud-
gifter efter nøglen 1-1-1-4, svarende til ejerfordelingen. Havnen
dækkede alle fællesudgifter ved etableringen og ejer desuden
mølle-fundamenterne, der er en integreret del af molerne, en
mulighed der foreligger med netop denne type mølle, der er på
600 kW og 66 m i totalhøjde. Byggeriet af molerne kom i gang i
foråret 1996, og møllerne kom i drift i januar 1997.

I dag har også de fleste skeptikere vænnet sig til vindmøllerne og
vel erkendt, at støj fra møllerne ikke er et problem. Turister i
Bønnerup er meget interesserede i at følge med i vindstyrke og
produktion fra de enkelte møller, der vises på en computerskærm
på havnen. Vindmøllerne er blevet et vartegn for Bønnerup Havn
og indgår blandt andet i havnens annoncer.

Samlet vurdering.
For fiskerne, der bruger Bønnerup Havn, er møllerne ikke et pro-
blem, men derimod løsningen på et tilsandingsproblem. Proble-
merne har bestået i at finde en konstruktion, der kunne bruges,
dels hvad angår møller og mole, og dels hvad angår ejerforhold.
Især sidstnævnte gav et langvarigt og problematisk forløb, da man
satsede på en løsning med elværksejede møller, som aldrig lyk-
kedes. Løsningen med bred lokal ejerdeltagelse er nok hovedår-
sagen til at projektet lykkedes til alles tilfredshed i sidste ende.

Fysiske forhold.
Vindmøllerne på Bønnerup havn er
placeret på de to nye ydermoler, der
blev bygget i 1996.  På havnen findes
noget industri, der specielt i dagtimer-
ne giver nogen støj. Det er ikke no-
gen umiddelbare tekniske problemer
med møllernes placering i forhold til
havnens drift. Bønnerup havn ligger
ved en lavvandet strand og bygges
derfor udad i havet, for at undgå til-
sanding. Det giver en vis afstand ind
til selve byen og beskytter denne mod
støjgener.
(Foto: Bønnerup Vindmøllelaug I/S.)

Fakta
Vindmøllerne er placeret meget tæt,
hvilket giver en ret stor parkvirkning
(skyggevirkning for vinden) på 12,5%.
Den faktiske produktion er ca. 5% la-
vere end beregnet ud fra vindres-
sourcekort. Men det kan tilskrives pro-
blemerne med at køre ved høje vind-
hastigheder grundet kantvise sving-
ninger. Anlægsprisen er naturligvis høj
grundet molebyggeri er indregnet,
men med de opnåede tilskud, er det
en yderst fornuftig pris.

38
9.048
4.128

4.368

7
600

4.200
7,0

44,5
0,0%

-1,2%
-12,5%

2.192
9.205

10.367
8.700

0,95

Opført: 1997
Bønnerup Havn

Nørre Djurs/Århus
Havn

Laug/erhverv
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Lynetten, København

Projektets sagsforløb.
Med støtte fra Energistyrelsen gennemførte Københavns Miljø-
og Energikontor (KMEK) i 1988 en kortlægning af muligheder for
opstilling af vindmøller i Hovedstadsområdet, hvor man udpegede
rensningsanlægget Lynetten som en potentiel placeringsmulig-
hed.

I 1988 foreslog KMEK, at man i lokalplanforslaget for et nyt dige
ved Lynetten i Københavns Havn gjorde det muligt at opstille vind-
møller. Københavns Belysningsvæsen (KB) var tilsvarende posi-
tivt interesseret. Vindmøllerne kom med i lokalplanen i 1992.

I 1994 dannedes lauget, Lynetten Vindkraft I/S. I 1995 blev der
nedsat en fælles Lynette-arbejdsgruppe mellem KB og Lynettens
Vindkraft I/S (KMEK). Vindmøllerne etableredes i august 1996.
Lauget har 800 andelshavere fra Københavns Kommune og nabo-
kommuner.

Etableringen af de 7 vindmøller var forbundet med en række
planlægningsmæssige problemer, som kun blev løst gennem en
ihærdig og vedholdende indsats fra ikke mindst laugets side.
Blandt disse problemer kan f.eks. nævnes:

a) Lokalplanen havde fastlagt en bestemt afstand mellem møl
lerne, hvilket viste sig uhensigtsmæssig i praksis.

b) Møllerne kom i vejen for lyskeglen fra Trekroner Fyr, hvilket
løstes ved at placere  2 møller tæt på fyret.

c) Møllerne kom for tæt på udløbet fra rensningsanlægget,
hvorfor 2 møller måtte placeres 3 m. ude i askedepotet.

d) Københavns Havnevæsen stillede krav om fjernelse af de
dyre fundamenter efter 20 år. Kompromisset blev, at lauget
skal fjerne fundamenterne ned til 1 m. under diget, hvis
Havnevæsnet ønsker det.

I forbindelse med den offentlige høring knyttet til myndigheds-
godkendelsen af projektet indkom der ikke een eneste negativ
indsigelse.

Dette må siges at være enestående i et område som København
og viser noget om den store goodwill, der er omkring vind-
mølleparken på trods af markant placering i storby.

Et andet forhold vurderes også at være, at der er tendens til, at
der ikke kommer indsigelser i forbindelse med etablering af vind-
møller på nye tekniske anlæg.
KB ejer 3 møller, lauget 4.

Samlet vurdering.
Projektet er illustration af den positive betydning af en ejerkreds,
der repræsenterer lokale “almene” interesser. Dette gælder i for-
hold til offentligheden, til interesse-parter og myndigheds-
behandlingen. Det forhold, at den lokale kommunale forsynings-
virksomhed indgår som medejer må også tilskrives en betydning
for myndighedsbehandlingen og forhold vedr. nettilslutning.

Fysiske forhold.
Vindmøllerne har en placering, der gør
dem til et markant visuelt indslag i hav-
nen, og møllerne kan bl.a. ses af de
mange mennesker, der nordfra kom-
mer til København med tog. Lynetten
Rensningsanlæg udgør et visuelt mar-
kant teknisk anlæg, hvilket også vur-
deres at have en betydning for den
positive accept af vindmøllerne. (Foto:
Bonus Energy A/S)

Fakta.
Fundamenterne er placeret på skør og
uforudsigelig hård kalk, hvilket har be-
tydet, at fundamenterne er blevet dyre,
700.000 kr pr. stk. Fundamenterne er
etableret som almindeligt fundament
ovenpå nedrammede pæle. Dette gør
dog ikke projektet sammenlagt urime-
lig dyrt, og prisen pr. kWh er da også
pæn lav. Møllerne producerer noget
mere end beregnet – dog haves kun
produktionsoplysninger for laugsmøl-
lerne, hvorfor udsagnet skal tages med
en vis forsigtighed.

Opført: 1996
Lynetten, København

København
Diger v. rensningsanl.

Laug/elværk

7
600

4.200
6,4

50,0
-5,6%
-0,3%
-8,8%
2.014
8.461
7.315
9.016

1,07

30
7.143
3.546
3.327
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Ebeltoft færgehavn

Projektets sagsforløb.
I 1984 blev en ny havnemole med 16 stk. 55 kW Nordtankmøller
bygget ved Ebeltoft Færgehavn. Det er således en af landets
ældste vindmølleparker. Ideen til projektet kom fra Rådgivende
ingeniør Kiel Jørgensen, der selv boede ved Femmøller i nærhe-
den af Ebeltoft. Han var kendt for flere utraditionelle projektforslag
med vindmøller, heraf flere på havet. Med daværende, nu afdøde,
borgmester Jens Åge Rasmussen (Borgerlisten) som dynamo i
projektet, lykkedes det uden større problemer at skaffe den nød-
vendige goodwill for projektet.

Bl.a. opnåedes EU støtte på 9,5 mio. kr med hjælp fra Energi-
ministeriet. Projektet kostede ialt 21 mio. kr, incl. molen samt en
100 kW forsøgsmølle på land og en bygning til fremvisning.

Både EU støtten, en lokal vindmølleproducent og det at færge-
havnen både fik en ny mole og en attraktion, var kraftigt medvir-
kende årsager til at projektet gik forholdsvis glat igennem.
Molen inklusive pælefundering under denne og kabler integreret
i molen, skønnes at udgøre 60% af de samlede omkostninger,
oplyser Knut Nielsen, Teknisk forvaltning, der har stået for driften
af projektet siden starten.

Og der har været nok at se til. Den lidt barskere placering end
møller normalt udsættes for, kostede allerede i 1988 en større
sum til renovering. Især gearkasserne voldte problemer, idet der
dannedes kondensvand med gearskader til følge. Dette blev løst
med varmelegemer i gearene, samt bredere tandhjul.

Også samlinger, bolte mv. var mere udsat for vejrliget end nor-
malt, og selv vingerne måtte renoveres. Endelig var der proble-
mer med overvågningskabel, der ofte havde defekt og derfor blev
udskiftet med lyslederkabel. Det kostede på driftsbudgettet, selv
om der blev sparet en del ved at renovere fremfor at købe nyt.

Da elafregningsprisen samtidig faldt i 1991, dels generelt, dels
grundet tilskudsreduktion, væltede den i forvejen skrøbelige øko-
nomi. Det fonds ejede (kommunal fond) projekt, har således ved
udgangen af 1999 en gæld på omkring 12 mio. kr efter 15 års
drift - og det vil man næppe nogensinde tjene hjem, trods den
vindmæssigt gode placering.

Samlet vurdering .
Økonomien er projektets hovedproblem. Med en gæld på 12 mio.
kr. efter 15 års drift, er der næppe udsigt til at projektet nogen-
sinde betaler sig hjem. En del af den dårlige økonomi kan tilskri-
ves driftsproblemer, men også en høj anlægspris, trods stort EU-
tilskud. 11,5 mio. kr. efter tilskud for knap 1 MW mølleeffekt - i
1985, siger en hel del.

En landplaceret mølleeffekt i denne størrelsesorden vil kunne etab-
leres for det halve - i år 2000. Dog bør nævnes at kommunen via
projektet har fået en “gratis” mole og en informationsbygning.

Fysiske forhold.
Placeringen på molen med frit vand i
alle de vigtige vindretninger, giver en
rigtig god vindmæssig placering. Mølle-
fundamenter er integreret i molen, som
er forstærket ned i undergrunden med
betonpæle. Det barske  “havmiljø” har
givet mange problemer i form af kor-
rosion, kondensvand i gear mv, som
der ikke var taget højde for ved ud-
formningen af møllerne.

Fakta.
Med en produktion på 2761 kWh/kW
beregnet, hvoraf 95% er realiseret, er
området vindmæssigt i særklasse. Ca.
30% højere produktion end møller på
gennemsnitlig landplacering.  Prisen på
9.130 kr/kWh er mere end det dob-
belte af hvad selv de dyreste projek-
ter sælges til i dag, på langt ringere
vindplaceringer (heri er dog ikke ind-
regnet 100kW forsøgsmøllen). Her
skal dog fratrækkes EU-tilskud på 9,5
mio kr, samt værdien af den nye mole,
for at få et reelt sammenligningsgrund-
lag med nyere møller - men det er sta-
dig dyrt.

Opført: 1985
Ebeltoft færgehavn

Ebeltoft/Århus
Havnemole
Kommunal

16
55

880
6,8

22,0
0,0%

-1,9%
-4,7%
2.761
2.430
2.800
2.300

0,95

21
23.864

8.643
9.130
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Frederikshavn havn

Projektets sagsforløb.
Frederikshavn har store beskæftigelsesmæssige problemer in-
denfor jern og metal efter en lukning af værftet. Kommunen har
derfor søgt at fremme alternative beskæftigelsesmuligheder og
startede i 1997 projekt “Offshore vindmøller - Frederikshavn som
basehavn for vindmøller på søterritoriet”. Formålet er at trække
vindmølleindustri til byen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der
består af repræsentanter fra Teknisk Forvaltning, Central-
forvaltningen, Erhvervenes Hus, vindmøllebranchen og NV Kraft
A/S.

Vindmøllebranchen fremhæver det som afgørende for valget af
produktionssted, at der er mulighed for opstilling af forsøgs- og
demonstrationsmøller, hvorfor byråd og amtsråd har sat
planlægningsprocedure i gang for vindmøller på havnen.

Arbejdsgruppen har i samarbejde med amtet fundet frem til de
placeringsmuligheder, der er beskrevet under fysiske forhold.
Forslaget blev fremlagt i foroffentlighedsfasen på et debatmøde
den 6. maj 1999. Foroffentlighedsfasen afsluttedes 31. maj 1999.
Udfra det fremlagte forslag og de kommentarer, der er modtaget,
har Nordjyllands amt og Frederikshavns kommune lavet henholds-
vis forslag til regionplantillæg og forslag til kommuneplantillæg.
Disse er fremlagt for offentligheden fra februar til marts 2000,
hvorefter amt og byråd skal tage stilling til planerne.

Amtet har i samarbejde med NV Kraft A/S udarbejdet en VVM
rapport, hvor der bl.a. er taget hensyn til de indsigelser og kom-
mentarer, der er fremkommet i foroffentlighedsfasen. Disse ind-
sigelser er blandt andet begrundet i frygt for skyggekast. Heref-
ter skal amtet tage stilling til om den endelige godkendelse kan
gives, før kommunen kan afslutte sagsbehandlingen, evt. med
en byggetilladelse. Her vil aftaler med vindmøllefabrikanter om
lokal produktion veje tungt.

Samlet vurdering.
Det har været en vanskelig opgave at indpasse vindmøllerne
mellem havneområdet med dets megen aktivitet og et nærlig-
gende Ramsar (fuglebeskyttelses-) område og samtidig holde
afstand ind til byen. Disse hensyn er vel imødekommet med den
valgte placering. At alle møller placeres i lokalplanlagte opfyldning-
sområder gør, at sagsbehandlingen foretages lokalt. Havde møl-
lerne været placeret i søterritoriet, var det Energistyrelsen, der
skulle have forestået sagsbehandlingen.

Der er nogen bekymring for det visuelle indtryk ved opstilling af
fire op til 125 m høje vindmøller tæt på byen. Dette er imødegået
ved at stille krav til ensartethed og neutralitet i møllernes udform-
ning.

Denne case er et eksempel på, at muligheden for arbejdspladser
motiverer et mølleprojekt, og at det tekniske miljø medvirker til at
give acceptable visuelle forhold.

Fysiske forhold .
Frederikshavn havn er et større tek-
nisk miljø med flådebase, trafikhavn
og værftsindustri. De planlagte vind-
møller placeres nord-øst for havnen,
dels på et eksisterende opfyldsområde
(2 stk.) og dels ude på et planlagt
opfyldningsområde (2 stk.) i forlæn-
gelse heraf. Møllerne vil kunne blive
op til 125 m høje, men skal holde
samme dimensioner. Kortet er ikke
opdateret med hensyn til opfyldnings-
områderne. (Visualisering: Hasløv &
Kjærsgaard, arkitekter M.A.A)

Fakta.
Placeringen på havet gør, trods Fre-
derikshavn by mod vest, at placerin-
gen vindmæssigt er langt over middel.
Trods de mange store bygninger i de
kritiske vindretninger mod vest, er den
beregnede reduktion af energi-
produktionen som følge heraf kun
0,9%. Dette skyldes primært den store
navhøjde på hele 80 m. Der er endnu
ikke sat tal på økonomien, men det er
heller ikke det væsentligste i dette pro-
jekt, der mere skal ses som en testsite
for offshore konstruktioner.

Planlægges opf.: 2000
Frederikhavn havn

Frederikshavn/N.jyl.
Havn

Erhvervejet

4
2.000
8.000

7,9
80,0

-0,1%
-0,9%
-3,0%
3.604

28.830
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Grenå havn

Planlægges opf.: 2001
Grenå Havn

Grenå/Århus
Havn
laug

9
2.000

18.000
7,5

64,0
-0,1%
-0,5%
-7,7%
2.580

46.439

Fysiske forhold.
Grenå Havn Vindenergi består af 9
stk. vindmøller med en effekt på 2
MW pr. vindmølle. De inderste møl-
ler placeres på ydersiden af den syd-
lige havnemole og er her ud fra pla-
ceret i et bueslag ud over Kalk-
grunden ud for Grenå Havn. Bues-
laget markerer således indsejlingen
til havnen og går igen i de stedlige
landskabsformer.

Fakta.
Energiproduktionen er grundet
kystnærheden høj. Placerings-
layoutet er dog valgt primært ud fra
visuelle forhold og minimale gene-
virkninger - ikke ud fra en maksimal
energiproduktion. Det skal præcise-
res at den i energiproduktions-
beregningen anvendte vindmølletype
ikke er mere konkret endnu, end at
projektets produktionsberegninger
kan afvige noget fra de endelige.
Også etablering af målemast i områ-
det vil kunne påvirke senere
beregningsresultater.

Sagsforløb
Grenå Havn A/S, NEG-Micon A/S og Jysk Vindkraft A/S  tog i
1998 initiativ til at videreudvikle et tidligere strandet vindmølle-
projekt  på Grenå Havn. Dette projekt blev til et kombineret pro-
jekt, hvor to vindmøller skulle stå på havnens sydmole og de re-
sterende 7 møller i en bue ud over et lavvandet område. Senere
blev projektet ændret til at samtlige møller stod udenfor molen,
da det var mere hensigtsmæssige for havnens drift, billigere og
forenklede sagsbehandlingen til kun at ske via Energistyrelsen.

Energistyrelsen har haft projektet ude til stjernehøring hos bla.
myndigheder og interesseorganisationer og i februar 2000 blev
der givet tilladelse til at gå i gang med forundersøgelser og udar-
bejdelse af VVM redegørelse. Det er et arbejde projektgruppen i
alt væsentligt selv bekoster. De hidtil ansøgte havvindmølle-
projekter har fået principgodkendelse, hvilket ikke kan gives til
dette projekt. Om principgodkendelsen indtræder senere i proce-
duren er uvist. Herefter skal projektet ud i en offentlighedsfase
og siden søge godkendelse fra Energistyrelsen.

Projektet er blevet mødt af en række indsigelser af generel ka-
rakter for havmøller. Bl.a. at havvindmøller kun bør sættes op i de
fire hovedområder som er udpeget under Energiministeriets Hav-
vindmølleudvalg, indtil en eventuel revision af hele plangrundlaget
er foretaget. Desuden skal i VVM arbejdet undersøges bl.a. om
søkablers magnetfelter påvirker fisk,  skyggekast og støjs påvirk-
ning af fiskelivet  ligesom påvirkningen af fugleliv generelt ved
havvindmøller skal afdækkes.

Møllerne skal ejes af erhvervsliv og borgere i Grenå, formentlig
efter regler meget lig almindelige regler for landbaserede møller.
Som en gestus overfor byens borgere har havnen hustandsom-
delt informationsmateriale om projektet, ligesom der er afholdt
en udstilling generelt om havmøller på Kattegatcenteret i Grenå.

Samlet vurdering.
Projektets status som off-shore projekt har grundet retningslini-
erne for myndighedsbehandlingen gjort det meget omkostning-
skrævende at udvikle projektet. Alle indsigelser, skal behandles
med høje krav til dokumentation på trods af at mange af
indsigelserne er generelle og kommer fra interesse-organisatio-
ner og folk, der ikke har rekvireret det aktuelle projektmateriale
og derfor ikke er bekendte med projektets konkrete karakter.
Overfor disse synes forbindelsen med det tekniske miljø ikke at
gøre større indtryk.

Projektet Grenå Havn Vindenergi er et eksempel på et projekt,
hvor en stor lokal erhvervsvirksomhed går sammen med profes-
sionelle aktører og leverandør om at udvikle et større projekt. Hvis
vindmølleprojekter i havstokken og kystnære områder i fremtiden
skal udbydes i licitation, på grund af at projekterne defineres som
„Havvindmøller“, vil denne konstruktion dog næppe blive aktuel,
da projektudviklere ikke vil bruge så mange midler på at udvikle
et projekt, der så efterfølgende kan blive overtaget af anden part.
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Middelgrunden

Sagsforløb.
Allerede i slutningen af 80’erne, blev fremlagt en projektide fo-
stret af daværende direktør for vindmøllefirmaet Vindsyssel, Flem-
ming Østergård. Efter Vindsyssel’s lukning, døde projektideen ud
nogle år, men blev genoptaget i ny form i 1996, da Københavns
Miljø- og Energikontor (KMEK) offentliggjorde idéforslag om
”Elproduktion fra havvindmøllepark på Middelgrunden”.

I december 1996 blev der indsendt ansøgning til Energistyrelsen
om principgodkendelse og kort efter om støtte til gennemførelse
af forundersøgelsen. I maj 1997 blev Middelgrundens
Vindmøllelaug I/S stiftet, og i juni 1997 blev der afholdt en stjerne-
høring i forhold til berørte myndigheder og interesser. I august
1997 bevilgede Energistyrelsen støtte til forundersøgelser og
projektforslag blev offentliggjort. I december 1997 gives yderli-
gere Energistyrelses-bevilling til videre forundersøgelser med krav
om ændret parklayout på grund af indsigelser mod visuel effekt.

Nyt parklayout med 20 stk. 1,65-2 MW opstillet i bueformet enkelt-
række. I august 1998 gennemførtes offentlig høring, hvortil der
indkom 37 høringssvar, heraf 24 positive og 8 kritiske, herunder
forslag fra Danmarks Naturfredningsforening om, at projektet af-
vises. Naturfredningsforeningens repræsentantskab underkender
forretningsudvalget i sagen, hvorefter foreningen giver en positiv
indstilling i forhold til Middelgrundens Vindmøllepark i november
1998. Principgodkendelse i maj 1999. I september 1999 opnåes
VVM-godkendelse. Endelig godkendelse i december 1999.
Middelgrundens Vindmøllepark forventes i drift i oktober 2000.

Der har været stor interesse for forhåndstegning. Den solide op-
bakning har bidraget til, at projektet kan realiseres på trods af, at
der har været modstand mod projektet fra stærke interesser.

Den væsentligste anke mod projektet har været knyttet til den
visuelle effekt samt nærheden til Middelgrundsfortet. I den for-
bindelse blev der udarbejdet visualiseringer af projektet. Et tidligt
forslag omfattende 36 vindmøller opstillet i 3 rækker blev afvist
og erstattet med det nuværende. Der har været stor tilfredshed
med denne ændring af forslaget.

Forundersøgelserne har bla. omfattet en VVM-redegørelse for
projektet omfattende visualisering, vandgennemstrømning, ind-
flydelse på fuglelivet og biologiske forhold i havet. Desuden er
forhold som skibssikkerhed, forhold vedr. luftfart osv. undersøgt.

Samlet vurdering.
Ejerstrukturen med kombinationen af et engageret laug og en
kommunal elforsyning, samt det positive samarbejde mellem disse
må vurderes at være væsentlige forudsætninger for, at det er
lykkedes at gennemføre projektet. En væsentlig forudsætning har
desuden været de betydelige tilskudsmidler til planlægning, for-
undersøgelser mv., det har været muligt at opnå.  Ikke mindst for
laugs-initiativer er det vanskeligt/umuligt at investere så betyde-
lige millionmidler med så høj risiko.

Fysiske forhold.
Middelgrunden er et lavvandet område
ud for Københavns Havn. Området
har tjent som dumpningsplads for
byggeaffald, og der er derfor områder
med lav vanddybde og sejlforbud.
Middelgrunden ligger ud foran bl.a.
Langelinie, der spiller en væsentlig re-
kreativ rolle for København, ligesom
det historiske militæranlæg, Middel-
grundsfortet, er placeret tæt på Mid-
delgrunden.
(Visualisering: Middelgrundens vind-
møllelaug I/S)

Fakta.
Den relativt høje andelspris budgetsat
til 4.250 kr. per andel har formentligt
bidraget til, at den endelige andels-
tegning har krævet en relativ stor
markedsføringsindsats. Det forventes,
at den reelle andelspris bliver lavere,
bl.a. fordi tilbud har ligget under det
budgetterede. Den beregnede andels-
pris ud fra foreløbigt budget og den
her beregnede pris på ca. 3300 kr./
andel er endog væsentlig under den
budgetterede andelspris, men tallene
er endnu noget usikre.

Planlægges opf.: 2000
Middelgrunden

Søterritorie
Opfyldsplads v. havn

Laug/elværk

20
2.000

40.000
7,4

63,9
-0,3%
0,0%

-6,4%
2.656

106.226

344
8.600
3.238
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Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform

Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
Middelvind, navhøjde
Navhøjde
Lokal lægiver virkning
Lokal bakkevirkning
Parkvirkning (skygge tab)
 Ber.specifik prod. KWh/kW
 Ber.produktion ialt MWh/år
 Forventet prod.
 Faktisk vindkorrigeret Prod.
Godhed (Faktisk/Ber.prod.)

Økonomi - Budgettal
Samlet anlægspris Mio. Kr
 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Hvide Sande havn

Projektets sagsforløb
Havnerådet i Hvide Sande tog i 1998 initiativ til at starte et pro-
jekt, der havde til formål at etablere et antal store vindmøller på
et areal umiddelbart vest for byens nordhavn. Havnerådets ar-
bejdsgruppe forelagde sagen for Holmsland kommunes økono-
miudvalg, og blev her anmodet om at udarbejde to projektforslag
samt forslag til konstruktionen af et vindmølleselskab. Dette har
arbejdsgruppen gjort sammen med en mølleproducent samt revi-
sor og advokat. Begge projektforslag omfatter tre vindmøller hver
på 1650 kW - altså knap 5MW.
Økonomiudvalget behandlede disse forslag men ønskede ikke
at tage stilling før i forbindelse med en kommuneplan revision i
begyndelsen af år 2000. Kommunen valgte at sende forslagene
videre til Ringkøbing amt til høring. Her var svaret, at da møllerne
er over 70 m i totalhøjde, skal der laves et regionplantillæg, men
at et sådan kan laves uafhængigt af regionplanrevisionen i 2001.
I stedet kunne det tilknyttes det i 1999 vedtagne regionplantillæg
for store møller. Projektforslaget er derfor blevet sendt tilbage til
Holmsland kommune, der har indføjet det i kommuneplan revi-
sionen, der p.t. er til høring blandt kommunens beboere.

Amtet har forlangt, at der skal laves VVM redegørelse for projekt-
forslaget.

Af de to projektforslag foretrækker Havnerådet det projektforslag,
der er beskrevet under Fysiske forhold.

Selskabskonstruktionen, som Havnerådets arbejdsgruppe er frem-
kommet med indebærer, at den første mølle ejes af Hvide Sande
havn, som på eget areal har mulighed til at eje een vindmølle.
Dette kan lade sig gøre i og med at havnen overgår fra statshavn
til kommunal selvstyrehavn. Den anden foreslås ejet af lokale
erhvervsvirksomheder i et A/S eller ApS, med en andel til hver
virksomhed, svarende til virksomhedens elforbrug. Den tredie
mølle udbydes som almindelig laugsmølle til private personer i
kommunen.

Brugere af Hvide Sande havn kan således få fordel af møllerne,
dels som interessenter i laugsmøllen, deltagere i virksomheds-
møllen, og dels gennem at indtjeningen fra den havneejede mølle
kan være med til at skabe økonomisk grundlag for forbedring af
havnens faciliteter.

Samlet vurdering.
Placering af meget store møller tæt ved byen og arbejdspladser,
giver en potentiel risiko for modvilje mod projektet lokalt. Dette
søges løst ved at give alle lokale interesseparter del i projektet.
Med den suveræne økonomi projektet kan udvise, giver det gode
muligheder for et succesfyldt projekt.

Men en kraftig lokal opbakning er også nødvendig, da projektet
står foran en vanskelig myndighedsbehandling, grundet den kyst-
nære placering og de store vindmøller, som vil kunne ses på store
afstande i det flade, bare vestjyske landskab.

Fysiske forhold.
Med det valgte opstillingsmønster, skal
den første mølle stå på en tidligere
støbeplads på havneområdet, mens
de to næste sættes på en linie ud mod
havet; en i klitterne og en på en eksi-
sterende læmole, udfor indsejlingen til
kanalen. Hvor de to østligste møller er
regulære landplaceringer, er den vest-
ligste en dyrere moleplacering. Hvide
Sande havn er omgivet af byen nord
og syd for og ikke præget af tung in-
dustri. (Visualisering: Vestas)

Fakta.
Med Vesterhavet lige ved foden af
møllerne i de vigtigste vindretninger,
og omkring 12 km vandområde i østlig
retning, er det måske den allerbedste
vindmæssige placering, der kan opnås
i Danmark på land, hvor en tilladelse
til opstilling af vindmøller er mulig. Med
9,4 m/s i middelvindhastighed i nav-
højde, kommer placeringen da også
på højde med mange af de bedste
vindmæssige placeringer, man finder
ved vindmølleprojekter i udlandet.
Dette giver en suveræn økonomi -
under 1900 kr pr. andel af 1000 kWh.

Planlægges opf.: 2000
Hvide Sande havn

Holmsland/Ringkøb.
Havn, industrikvarter
Enkelt, industri, laug

3
1.650
4.950

9,4
78,0

0,0%
1,1%

-2,8%
3.855

19.083

36
7.273
1.887
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Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform

Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
Middelvind, navhøjde
Navhøjde
Lokal lægiver virkning
Lokal bakkevirkning
Parkvirkning (skygge tab)
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Økonomi - Budgettal
Samlet anlægspris Mio. Kr
 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Århus havn

Projektets sagsforløb.
Under debatten om udvidelsen af Århus havn udad i bugten mod
øst blev det fra politisk hold foreslået at lade vindmøller indgå i
masterplanen for udvidelsen. De skulle i så fald stå på eller ved
den østligste del af havnens nye yderværker.

Placering af vindmøller på selve havneanlægget  blev dog afvist,
dels fordi møllerne her ville være i vejen for havnens drift, og fordi
de ikke ville kunne overholde støjkrav til de administrations-
bygninger, der skulle kunne opføres her.

En løsning på dette var at sætte møllerne ud i vandet. Århus amt
forestod udarbejdelsen af  regionplantillæg for havneudvidelsen,
og i den tilhørende VVM-redegørelse blev der som en mulighed
foreslået 5 vindmøller på omkring 1500 kW, placeret parallelt med
og i nogle hundrede meters afstand fra ydermolen.

I den visuelle vurdering i samme regionplantillæg vurderes vind-
møller både på og ud for havnen dog til “ikke på nogen måde, at
være en visuel heldig kombination”.

Den sydøstvendte ydermole skal  fungere som en promenade
med frit udsyn over havet til naturskønne områder som Marselis-
borgskovene og Samsø, og snurrende vindmøller vil her være et
forstyrrende element. Århus kommune erklærer sig enig i
regionplanens afvisning af vindmølleplaceringen, og vindmøller
indgår ikke i den gældende masterplan for Århus havn.

Samlet vurdering.
Vindmøller på havnemolerne vil forstyrre og genere driften af hav-
nen. Dette kunne løses ved at placere møllerne på havet ud for
havnen i stedet.

Dette er et eksempel på, at en VVM-redegørelse kan danne grund-
lag for, at et vindmølleprojekt kasseres. Det sker her med bag-
grund i, at vindmøllerne vurderes at være visuelt uheldige i sam-
menhæng med havnen, specielt i forbindelse med den planlagte
rekreative funktion, der i debatoplægget betegnes havne-
promenaden.

Men også det forhold, at projektet er opstået som ”en politisk
ide”, hvor der ikke er reelle aktører bag projektideen, har nok
været et væsentligt argument for at projektet faldt.

Der har således manglet en handlekraftig part til at forsøge at
lempe projektet igennem og medvirke til at forhandle ulemperne
på plads.

Det kan dog undre, at en sådan part ikke er kommet frem i det
område, hvor der gennem et mangeårigt forløb har været forsøgt
etablering af havmølleprojekt i Århus bugten - men måske netop
frustrationerne og de mange nederlag i forbindelse hermed kan
have været en årsag.

Fysiske forhold .
Den store havneudvidelse i Århus vil
medføre, at store områder langt ud i
Århus bugt bliver inddraget som
havneareal (udenfor prikket område).
Hele området inden for de nye yder-
værker bliver meget teknisk med
containerpladser, havneorienteret in-
dustri og administration. Langs hele
den sydøstlige mole  anlægges dog
afvekslende områder med  beplan-
tede, rekreative elementer. Bl.a. en
havnepromenade med frit udsyn til
Marselisborgskovene og det nordlige
Samsø’s bakker. Yderst mod øst er
der planlagt et rampeanlæg, stigende
til et udsigtspunkt i 30-40 meters højde.
Der blev aldrig lagt konktrete vindmølle
planer, men forslag blev skitseret, som
her 5 gange 1500 kW, et par hundrede
meter ud for ydermolen. På kortet er
de nye ydermoler ikke med. (Visuali-
sering: Arkitektfirmaet C.F Møllers teg-
nestue.)

Fakta.
En pæn energiproduktion trods nær-
heden til Århus og Marselisborg sko-
vene mod vest.

Opgivet
Århus havn

Århus/Århus
Havn

ukendt

5
1.500
7.500

7,5
60,0

-0,2%
-1,1%

-10,8%
2.537

19.028
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Rødby havn

Fakta.
Vindmæssigt den tredje bedste case,
kun overgået af de kystnære vestjy-
ske placeringer. Med forventninger
om at kunne bygge fundering relativt
billigt i tilknytning til eksisterende mole,
vil projektet blive økonomisk attrak-
tivt med en forventet pris på omkring
2600 kr. pr. 1000 kWh – det er noget
under, hvad vindmølleandele typisk
sælges for i dag (3700 kr./andel). Pri-
serne er dog kun baseret på grove
skøn.

Landskabsbeskrivelse Rødbyhavn
Der forslås placeret 3 stk. MW-møller i forbindelse med mole-
anlægget i Rødbyhavn.

Landskabet ved og omkring Rødbyhavn og Rødby er karakteri-
seret ved et ganske fladt landskab uden de store tærrænmæssige
udsving. Desuden er landskabet særegen i den henseende, at
der ikke findes større beplantninger.

Jordens beskaffenhed bevirker, at det ganske enkelt ikke er nød-
vendigt med læhegn i større omfang for at holde på landbrugs-
jorden. Landbrugsarealerne består herved af åbne og forholds-
vis store markpartier. Størstedelen af beplantningen findes i til-
knytning til bebyggelserne i området eller som mindre skov- og
plantageplantninger.

Rødbyhavn bærer præg af at være en havneby, ikke mindst på
grund af den store last- og persontransport færgeforbindelsen til
Tyskland medfører. Der er både motorvejsforbindelse og tog-
forbindelse direkte til havnen, og parallelt med motorvejen tillige
en højspændingsledning. Der er udført en visualisering fra
motorvejsbro, fotostandpunkt 3 - denne er dog ikke medtaget her.

Kyststrækningen nordvest og sydøst for Rødbyhavn er mere eller
mindre henlagt til rekreative formål. Umiddelbart nordvest for Rød-
byhavn ligger feriecentret Lalandia, som er et af Danmarks stør-
ste og videre langs kysten afløser det ene sommerhusområde
det andet.

Overvejes
Rødbyhavn

Rødby/Storstrøm
Havn

Erhvervsejet

3
2.000
6.000

8,2
68,0

-0,1%
0,0%

-4,2%
3.132

18.793

49,05
8.175
2.610
2.851

Umiddelbart sydvest for Rødby, har der i 10 år været en vindmølle-
park, Syltholm Vindmøllepark bestående af 25 stk. 400 kW møl-
ler. Denne er i 1999 udskiftet og udbygget, så der i dag er 31 stk.
750 kW vindmøller.

Landskabet vi her har med at gøre er forholdsvis teknisk præget
ved og omkring havneanlægget ved Rødbyhavn, et rekreativt vel-
udnyttet kystlandskab samt et åbent og oversigtligt landbrugs-
land. Et landskab hvori større vertikale elementer vil være synlige
over betragtelige afstande.

Specielt fra kystlandskabet vil det foreslåede vindmølleanlæg være
synligt. Vindmøllerne på havnen vil i flere situationer observeres
i sammenhæng med den eksisterende vindmøllepark ved Sylt-
holm som vist fra fotostandpunkt 1, men begge anlæg vil stå som
særskilte anlæg uafhængig af hinanden.

Der forslås placeret 3 vindmøller langs den vestlige mole ved
havneanlægget. Vindmøllerne vil have naturlig sammenhæng til
det i forvejen teknisk prægede og industrielle miljø ved og om-
kring havnen og vil selv på større afstand kunne sættes i forbin-
delse hermed.

Vindmøllerne harmonerer skalamæssigt med de markante siloer
på havnen, og synes at falde ind som et naturligt element i dette
industrielle miljø. Vindmøllerne har et enkelt og entydigt opstillings-
princip, der vil være letopfatteligt fra stort set alle vinkler og af-
stande. Fotostandpunkt 2 viser møllerne set fra havnen.

Projektets sagsforløb.
I forbindelse med dette projektet er der i 1999 taget kontakt til
rederiet ScanLines, der ejer færgeanlægget i Rødbyhavn, med
henblik på at få en vurdering fra ScanLines til opstilling af MW-
vindmøller på havnen. Umiddelbart har ScanLines vist positiv in-
teresse over for ideen, med udgangspunkt i en potentiel mulig-
hed for økonomisk gevinst og grønt image.

ScanLines stiller som betingelse, at vindmøllerne ikke må genere
færgedriften, hvad angår f.eks. radio-kommunikation eller sikker-
hed, hvilket vurderes ikke at være tilfældet.

Vindmøllerne foreslåes placeret på indersiden af molerne med
”skrabede” havmølle fundamenter, således at fundamenterne kan
etableres til en anslået beskeden merudgift på 20% i forhold til
land-fundamenter. Færgerne vil ved ind- og udsejling komme re-
lativt tæt på vindmøllerne, cirka 100 m.

Storstrøms Amt har efterfølgende i november 1999 indført en 3
km´s grænse mellem vindmølle klynger. Denne grænse kan ikke
overholdes i forhold til SEAS´s vindmøllepark, Syltholm. Tilsva-
rende i forhold til 90 kW vindmølle nord for færgelejet.

Samlet vurdering.
Rødbyhavn er et principelt interessant eksempel på, at en større
virksomhed overvejer opstilling af vindmøller i forbindelse med
deres tekniske anlæg bl.a. med henblik på „grøn elproduktion“.

Den nuværende regel om, at en virksomhed kan dække op til
150% af eget elforbrug med vindkraft, forudsat at elforbruget sker
i kommunen eller,  hvor vindmøllen er placeret, stiller sig i dette
og forventeligt mange andre tilfælde i vejen for, at større virksom-
heder med afdelinger spredt over landet kan udnytte vindkraft til
dækning af større dele af deres elforbrug.  Den forventede libe-
ralisering af tilslutnings-bekendtgørelsen, med bortfald af
”nærheds-princippet” for ejerskabet, vil fjerne ævnte problem.

Sikkerheds-aspektet nævnt i forhold til kemisk industri mv.  spiller
også en rolle i overvejelser vedr. opstilling af større vindmøller
tæt på færgens sejlrute.  Kan vindmøllerne have en potentiel ne-
gativ effekt på færgeselskabets kunders oplevelse af færgeturen?
I Ebeltoft Færgehavn står en enkelt vindmølle tæt på færgelejet
for Mols-linien, uden dette tilsyneladende er gjort til et større pro-
blem. Men her er der også tale om en mindre vindmølle (55 kW).

Storstrøm Amt´s krav om 3 km´s afstand mellem vindmøller ud-
gør en hindring for udnyttelsen af Rødbyhavn lokaliteten, med
mindre der kan opnås dispensation. Generelt må det forventes,
at ikke mindst planlægningsmæssige restriktioner for placering
af vindmøller vil stille sig hindrende i vejen for placering ved tek-
niske anlæg. Også selv om disse placeringer i øvrigt synes vel-
egnede. Dette paradoks kan have sin årsag i, at placering af vind-
møller ved tekniske anlæg er planlægningsmæssigt overset i den
regionale og lokale vindmølle-planlægning.

Kortet viser med røde vinkler foto-
punkterne for visualiseringerne, hvor-
af fotopunkt 1 og 2 er vist på de
efterfølgende sider. Mølleplaceringer
er markeret med blå prikker.

Case- 10

Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
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Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
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Navhøjde
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Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform
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Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
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 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Alustål, Rudkøbing

Fysiske forhold
Alustål møllen er en 78 m høj (total-
højde) 600 kW mølle (56,5m nav,
43m rotor), der står på Alustål fabrik-
kens grund i Rudkøbing på Lange-
land. Fabrikken ligger i et industri
kvarter i byens østlige udkant og
området rummer blandt andet et
kraftværk. Der er en del større vind-
møller i Rudkøbing kommune, i om-
råderne øst og nord for Rudkøbing
by. I kapitel 1 i denne rapport, ses et
foto, hvor en del af de øvrige møller
ligeledes ses. (Foto: alustål)

Fakta.
Trods megen industri og byområde
vest for møllen, og dermed i hoved-
vindretningen, producerer møllen
ganske godt. Den store navhøjde gør,
at møllen kommer fri af de væsentlig-
ste vindreducerende elementer i det
tæt bebyggede område med mange
store bygninger. Faktisk produktion
stemmer meget fint overens med den
beregnede.

Projektets sagsforløb.
Alustål fabrikken i Rudkøbing, ønskede i midten af halvfemserne
at rejse en vindmølle på egen grund blandt andet i kraft af, at en
af virksomhedens hovedaktiviteter er fremstilling af vindmølletårne.

Rudkøbing kommune mente som udgangspunkt, at møllen ville
virke meget høj, men en visualisering af møllen godtgjorde at
højden var acceptabel. Kommunen fandt det også rimeligt, at virk-
somheden rejste et af sine egne produkter på egen grund.

Der var få indsigelser gående på støjforurening fra møllen. Efter
møllen var i drift, blev en støjmåling foretaget, og den godtgjorde,
at støjkravene ikke blev overskredet.

Vindmøllen blev rejst i 1997, og hverken ejer eller kommune har
bemærket nogen speciel gene fra vindmøllen i den tid den har
kørt.

Der har ikke været nogen overvejelser vedrørende sikkerhed på
trods af at møllen står i og tæt på arbejdsområder.

Virksomheden oplever ikke nogen gene ved at have møllen stå-
ende. Den fungerer derimod som reklamesøjle, i forbindelse med
virksomhedens produktion af vindmølletårne. Virksomheden er i
dag selvforsynende med elektricitet.

Samlet vurdering.
Kun få problemer i forbindelse med projektering af møllen og drif-
ten af den, til trods for at vindmøllen i kraft af nærheden til by og
industri har mange naboer.

Set på afstand, fx. fra Langelandsbroen (se side 4), er der dog
ingen egentlig visuel ”gevinst” ved at møllen er placeret ved et
teknisk anlæg. Men fra nærområdet, opleves møllen som en na-
turlig del af det tekniske landskab.

Alustål møllen er et eksempel på en stor vindmølle placeret i et
blandet erhvervsområde, ansøgt og opstillet af erhvervslivet selv.

Det antyder en stor accept hos myndigheder og naboer, når et
vindmølleprojekt sammenkædes med lokale arbejdspladser.

Opført: 1997
Alustål, Rudkøbing

Rudkøbing/Fyn
Industri

erhvervsejet

1
600
600
6,9

56,5
-0,1%
-1,9%
0,0%
2.498
1.499
1.550
1.550

1,03
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Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform

Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
Middelvind, navhøjde
Navhøjde
Lokal lægiver virkning
Lokal bakkevirkning
Parkvirkning (skygge tab)
 Ber.specifik prod. KWh/kW
 Ber.produktion ialt MWh/år
 Forventet prod.
 Faktisk vindkorrigeret Prod.
Godhed (Faktisk/Ber.prod.)

Økonomi - Budgettal
Samlet anlægspris Mio. Kr
 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Haderslev industri

Sagsforløb.
Vindmølleplanerne i Marstrup begyndte i 1997 med, at beboere i
kommunen forespurgte om mulighederne for store møller gene-
relt i Haderslev kommune. Kommunen imødekom disse ønsker
ved at lave et forslag til samlet planlægning for kommunens
vindmølleområder i 1997, heriblandt for Marstrup Erhvervs-
område.

Ifølge kommunens planer kunne vindmøllerne blive op til 90 m
høje i totalhøjde, dog med det forbehold, at der så skulle laves et
regionplan tillæg for området, da møllerne er over 75 m høje. Der
blev medtaget 3 møller i planen, hvoraf den ene siden blev taget
ud af planen. Som en del af planlægningsarbejdet er en del af
industriområdet er taget ud af byzonen og er overgået til land-
zone (vindmølleområde), med den begrundelse at møllerne så
ikke skal betale tilslutningsafgift til kommunen.

For ikke også at skulle afvente et regionplan tillæg besluttede
ansøgergruppen at arbejde videre med en totalhøjde under 75
m. Derved kunne vindmøllerne indgå i kommuneplan tillægget i
1999 uden regionplantillæg. Planen blev godkendt, og der ble-
vet opført 2 stk. 1,3 MW møller i februar 2000.

Ansøgergruppen ønsker dog stadig at få både flere og større
møller op og er villig til at erstatte de to nyopførte, hvis det er
muligt at opføre 2-2,5 MW vindmøller. Teknisk udvalg i Hader-
slev kommune har derfor i november 1999 anmodet Sønderjyl-
lands amt om at udarbejde plangrundlag for en udvidelse af
vindmølleområdet til 6 - 8 møller på minimum 1,3 MW og med
nav- og totalhøjde på henholdsvis minimum 60 og 100 m.

Sønderjyllands amt har forud for denne anmodning vurderet “at
det vil være overordentlig svært at indpasse vindmøllerne på det
pågældende sted, når der skal tages omfattende hensyn til
vindmøllernes påvirkning af landskabet.” Desuden ønsker Søn-
derjyllands amt først at begynde planlægningsarbejde, når der
er skabt klarhed over den overordnede vindmølleplanlægning med
Regionplan 2001 – 2012, hvilket vil sige det sene forår 2001.

Samlet vurdering.
Kompleks sagsbehandling trækker processen i langdrag, så en
dyr “mellemløsning” vælges ved indtil videre at etablere to 1,3
MW møller, der så senere skal skiftes ud, hvis der gives tilladelse
til at opføre de større møller. Mange lodsejere er interesserede
og lempeligere ejermuligheder, hvor flere lodsejere kunne dele
en mølle ville være en væsentlig gevinst.

Dette er et eksempel på at kommunen i sin planlægning udvæl-
ger sig et erhvervsområde som særligt velegnet til store møller.
Men selv om det er et industriområde, giver det ikke umiddelbare
gevinster i sagsbehandlingen. De miljøkrav, som vindmøllerne
skal overholde, er kun i beskedent omfang på forhånd tilgodeset
ved, at det er et industriområde. Visuel fjernvirkning og skygge-
kast ses som hovedproblemerne.

Fysiske forhold.
Området ved Marstrup syd for Hader-
slev er et åbent, højtliggende område,
der er udlagt til industri med særlige
miljøkrav. Her ligger et eksisterende
kraftvarmeværk med en 65 m høj
skorsten.  De to 1,3 MW vindmøller,
der er opført februar 2000, står nær
kraftværket, mens placeringen af de
ønskede 2,5 MW møller endnu ikke
er afklaret med lodsejerne. Billedet vi-
ser en visualisering fra planlægnings-
processen med navhøjde på 60 m.
(Visualisering: Møller og Grønborg)

Fakta:
Beregningerne på dette projekt om-
fatter kun de to eksisterende vindmøl-
ler. Vindmæssigt er området i den
dårlige ende med kun 6 m/s i nav-
højden (45 m). Den beregnede energi-
produktion på kun 1671 kWh pr kW
er absolut i underkanten af hvad der
økonomisk kan holde – de eksiste-
rende møller er dog opstillet med fuld-
lasttilskud, hvilket hjælper en del på
økonomien. Samtidig er projektets
anlægspris meget lav.

Opført: 2000
Haderslev industri

Haderslev/Sønderjyll.
Industrikvarter

Enkeltejet

2
1.300
2.600

6,0
45,0

0,0%
0,1%

-1,6%
1.671
4.345
4.900

15
5.769
3.452
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Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform

Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
Middelvind, navhøjde
Navhøjde
Lokal lægiver virkning
Lokal bakkevirkning
Parkvirkning (skygge tab)
 Ber.specifik prod. KWh/kW
 Ber.produktion ialt MWh/år
 Forventet prod.
 Faktisk vindkorrigeret Prod.
Godhed (Faktisk/Ber.prod.)

Økonomi - Budgettal
Samlet anlægspris Mio. Kr
 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Ringkøbing industri

Planlægges opf.: 2000
Ringkøbing Industri

Ringkøbing/Ringkøb.
Industrikvarter

Laug

2
1.650
3.300

7,6
67,0

-0,5%
0,3%

-3,2%
2.618
8.639

Projektets sagsforløb.
Da Ringkøbing kommune i 1995 gik i gang med at finde egnede
områder til vindmøller, var industrikvarteret i det østlige Ringkø-
bing et af de områder, kommunen fandt særligt egnet på grund af
områdets tekniske karakter, og fordi dette areal i kommuneplanen
i forvejen var reserveret industri og skulle friholdes for boliger.
Området blev i 1997 udlagt til 2 vindmøller større end 1 MW på
samme vilkår som almindelige vindmølle områder med den for-
skel, at der her kun var mulighed for store møller. Der var ingen
lempelser fra de almindelige miljøkrav eller krav om økonomisk
tilknytning til den omkringliggende industri.

Kort efter at området blev udlagt, meldte en ansøger sig i form af
et møllelaug, der gerne ville stille 2 x 1,65 MW møller op. Møl-
lerne skulle sættes op på lejet jord, men mange protester fra na-
boer øst for industri området har fået lodsejerne til at tvivle på
projektet. Mølleplaceringerne er som konsekvens blevet justeret
nogle gange.

Da møllerne er over 75 m høje, var der krav om regionplantillæg
for møllerne, før lokalplan evt. kunne godkendes. Et lokalplan-
forslag blev udarbejdet af ansøgeren i 1999, men blev forkastet
af byrådet, fordi møllernes placering var ændret i forhold til det
forud godkendte område fra oktober 1997.

Sagsbehandlingen til seneste lokalplanforslag blev påbegyndt
inden 13. marts, der var skæringsdato for kravet om VVM-rede-
gørelse for store mølleprojekter. Men siden da er en lodsejer igen
sprunget fra, hvorfor behandlingen af projektet må gå om for tredje
gang. I den nye placering er møllerne drejet fra at være nord-syd
orienteret til at være øst-vest orienteret, men vindmølletyperne er
de samme. Det er dog nok til at Ringkøbing amt nu forlanger en
VVM redegørelse for møllerne. Lauget søgte i den forbindelse at
ændre projektet til én 2 MW mølle, men dette ville kommunen
ikke umiddelbart acceptere.

Det gældende projekt har kommunen givet tilladelse til den 20.
januar 2000 og afventer nu VVM-redegørelsen.

Samlet vurdering.
Protester fra naboer øst for området er en mulig forhindring for
projektets gennemførelse. Og det har allerede bevirket at projek-
tet er trukket i langdrag og fordyres med en VVM undersøgelse
samt mistet fuldlasttilskud.

Projektet er et eksempel på, at de kommunale myndigheder ud-
vælger et erhvervsområde som særligt velegnet til store vindmøl-
ler, med henvisning til at området allerede er teknisk præget.

Men det er også et godt eksempel på at manglende inddragelse
af de nærmeste naboer giver store problemer – ikke at vi ved om
de ønsker at være med i projektet, men det ligner et meget pro-
blematisk projekt, hvis der ikke opnåes forståelse mellem
vindmølleprojekt og disse.

Fysiske forhold.
Vindmølleområdet ligger i det åbne
land ud for og i tilknytning til et indu-
strikvarter i det østlige Ringkøbing.
Industrikvarteret består af blandet in-
dustri overvejende af beskeden stør-
relse, men dog med en høj skorsten
og stor gittermast (radiomast). Dette
industriområde afgrænser mølle-
området mod øst, mens der i de øv-
rige retninger er  landbrugsområder.
Øst og syd for området løber desuden
to større landeveje. Projektet kommu-
nen har givet tilladelse til består af to
1,65 MW møller ikke over 100 m total-
højde, som placeres på lejet jord. Ef-
fekten kan eventuelt hæves til 2 MW,
hvis max. højde og støjkrav kan over-
holdes. Billedet er taget fra industri-
kvarteret ud over det udlagte
vindmølleområde. (Foto: Vestas, Vi-
sualisering: EMD)

Fakta.
Der er ganske gode vindforhold, grun-
det den relativt nære placering til Ring-
købing Fjord (ca. 2 km). Selv om Ring-
købing By er ”i vejen”, opnås grundet
stor navhøjde gode vindforhold.

Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform

Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
Middelvind, navhøjde
Navhøjde
Lokal lægiver virkning
Lokal bakkevirkning
Parkvirkning (skygge tab)
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Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
Ejerform

Tekniske data

Antal
Effekt pr. Mølle
Effekt ialt
Middelvind, navhøjde
Navhøjde
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Økonomi - Budgettal
Samlet anlægspris Mio. Kr
 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

Shell - Fredericia

Fysiske forhold.
Olieraffinaderiet og råolieterminalen
nord for Fredericia er et stærkt indu-
strialiseret område med olietanke, la-
gerhaller, fabrikker mv. Fra Frederi-
cia kommune er det oplyst, at raffi-
naderiet er omgivet af en konse-
kvenszone på 1000 m, der skal fri-
holdes for boliger, og inden for 300
m. må der ikke være oplag af eller
byggeri med brændbare materialer af
sikkerhedshensyn. Der er derfor åbne
arealer omkring olieanlægget.
De 3 - 4 møller i klassen fra 1000 til
1500 kW, der indgik i planen, skulle
stå på disse åbne arealer vest for raf-
finaderiet. De nærmeste olietanke ville
da være lige under 300 m borte.
(Foto: Dansk Shell.)

Fakta.
Vindmæssigt er placeringen noget i
underkanten. Den forventede ret be-
skedne anlægspris, gør dog at en
hæderlig økonomi vil kunne opnås,
med ca. 3300 kr. pr. 1000 kWh. Dette
har dog vist sig at være i underkan-
ten af, hvad der er acceptabelt som
virksomheds investering.

Opgivet
Shell-Fredericia
Fredericia/Vejle

Industri
Erhvervsejet

4
1.000
4.000

6,1
50,0

0,0%
0,2%

-2,6%
1.906
7.625

25
6.250
3.279

Projektets sagsforløb.
Da amterne i midten af halvfemserne blev bedt om at undersøge
mulige vindmølle områder ved tekniske anlæg, blev Olie-
raffinaderiet ved Fredericia nævnt som et sådan stort teknisk an-
læg med åbne arealer omkring med plads til store vindmøller.

Dansk Shell, der har raffinaderi virksomhed her, var interesseret
i at prøve at sætte vindmøller op. Shell er en energiorienteret
virksomhed med en begyndende interesse i vindkraft og under-
søgte da forskellige placeringsmuligheder. Et feasibility studie blev
udført på stedet med forskellige opstillingsmønstre, der dog ikke
kunne udvise helt tilfredsstillende økonomi i projektet. Et eventu-
elt ejerskab kunne deles med raffinaderiets nabo og medlodsejer
på de foreslåede mølleplaceringer.

Shell stillede dog selv krav om, at der ikke måtte være nogen
sikkerheds risiko forbundet med at stille møllerne op, og det var
da også amtets forudsætning for at kunne lade projektet indgå i
deres regionplantillæg i 1999, at der skulle foretages en risiko-
analyse af at sætte møller op i nærheden af olieanlæg. Risikoen
var, at mølledele ved havari kunne kollidere med olieanlæggene.
Gennemførelsen af en sikkerhedsanalyse ville være kostbar og
skulle laves i udlandet.

Fredericia kommune nægtede derimod kategorisk overfor Vejle
Amt at tillade vindmøller i nærheden af raffinaderiet. Med henvis-
ning til de ekstreme sikkerhedskrav, som konsekvenszonen om-
kring raffinaderiet illustrerer (se Fysiske forhold), fandt kommu-
nen det helt urimeligt, sikkerhedsanalyse eller ej, at placere vind-
møller, hvor det indebar en sikkerhedsrisiko, når der er mange
andre steder, hvor vindmøller kan placeres risikofrit.

Denne indsigelse medførte at mølleplaceringen ikke blev medta-
get i Vejle Amts regionplantillæg for store møller. Dette accepte-
rede Shell, der ikke gjorde indsigelser overfor amtet og skrinlagde
projektet.

Samlet vurdering.
Den væsentligste problemstilling er sikkerhedsspørgsmålet. In-
gen, inklusive raffinaderiet selv, vil acceptere at vindmøller må
kunne udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Mens amtet blot for-
langte risikoen belyst, afviste kommunen projektet kategorisk af
denne årsag. En tvivlsom økonomi grundet “beskedne” vindfor-
hold, havde muligvis stoppet projektet alligevel. Her ville større
navhøjder dog nok kunne have rettet op på dette forhold.

Projektet er et eksempel på en udvælgelse af vindmølleområde
ud fra det kriterium, at større tekniske anlæg harmonerer godt
med store vindmøller. Men individuelle forhold gør, at visse typer
tekniske anlæg er mindre velegnede end andre. I dette tilfælde
er sikkerhedsspørgsmålet højt prioriteret, så højt at selv den hy-
potetiske mulighed for et fatalt havari udelukker lokaliteten som
vindmølleområde. En påmindelse om at sikkerhed i forhold til area-
lernes primære anvendelse er en væsentlig overvejelse.

Fakta
Status
Lokalitet
Kommune/amt
Teknisk anlæg
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 Anlægspris (kr/kW)
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Østhavnen, Aalborg

Sagsforløb.
I 1999 tog Aalborg erhvervsråd, Aalborg Østhavn og Aalborg kom-
mune initiativ til at starte et projekt med det formål at fremme
erhvervsudbygningen på Aalborg Østhavn specielt med henblik
på at få vindmølleindustri til området, (som ved Frederikshavn
Havn). Som del af planlægningen af Østhavnen udlægges derfor
en række vindmølleplaceringer på havnens arealer, som
vindmølleindustrien kan bruge til testmøller, især store møller med
henblik på off-shore.

Nordjyllands Amt er tidligt kommet med i en dialog med initiativta-
gerne og også NV-Kraft, det stedlige kraftværk, er blev inddra-
get, idet projektet er blevet sammenkædet med projektet ved
Nordjyllandsværket på nordsiden af Limfjorden (se case 16).

Sammen er parterne kommet frem til en løsning med en enkelt
række store vindmøller på hver side af Limfjorden.  Samtidig ud-
går et planlagt regionalt vindmølleområde på nordsiden af fjor-
den, overfor Østhavnen, lige sydøst for Nordjyllandsværket.

De konkrete placeringer er fremkommet ved at afveje anvendelses
interesser i industriområdet med et simpel geometrisk opstillings-
mønster. Herved har det vist sig at være svært at indpasse vind-
møllerne med den eksisterende industri, når den strenge geome-
tri skulle holdes. Så møllerne blev, med undtagelse af en enkelt,
placeret i det endnu ikke udbyggede areal.

Forslagets tilblivelse er i høj grad baseret på et stort antal visua-
liseringer af forskellige opstillingsmuligheder, hvor både dette og
et projekt ved Nordjyllandsværket har været set under et.

Det endelige forslag er pt. (marts 2000) sendt ud til offentlig de-
bat. Området forbliver byzone.

Samlet vurdering.
Et af hovedproblemerne har været at finde et passende opstillings-
mønster, der overholder geometriske krav (ens afstand mellem
møller - kun parallelle rækker), som også tager hensyn til den
eksisterende industri.

Fremtidig industri må tilpasse sig møllerne. Dette forventes
uproblematisk for den del, der er vindmølleindustri, men kan give
problemer for anden industri i form af sikkerhed samt de store og
meget nært placerede vindmøllers “psykologiske” virkninger på
ansatte.

At møllerne placeres indenfor byzone, betragtes som en fordel,
idet man herigennem har en større lokal beslutningskompetance.

Projektet er et eksempel på en planlægning af et erhvervsområde,
hvor vindmøller indgår som en integreret del af industrien. Plan-
lægningen er dog målrettet mod vindmølleindustrien og det er et
spørgsmål om en tilsvarende model kan bruges i erhversområder
med andre typer erhverv.

Fysiske Forhold.
Et stort areal er udlagt til industri og
havneudbygning, men indtil videre er
kun en mindre del af dette område
udbygget. Det resterende område
henstår p.t. som engareal.
Vindmøllerne får mulighed for at blive
mindst 120 m i totalhøjde og en ef-
fekt fra 2000 kW og op og kommer til
at stå i baglandet til molerne, midt i
det kommende industriområde. Ud
over de 6 møller, påregnes at give
tilladelse til en mindre vindmølle (ca.
660 kW) i den vestlige ende af Øst-
havnen, hvor der påregnes udvikling
af vind-diesel anlæg. Visualiseringen
er fra foroffentlighedsfasen.

Fakta.
Der er fornuftige vindforhold, grundet
fjorden samt den store navhøjde. Der
er kun beskeden skyggevirkning møl-
lerne imellem, selv om der med 300m
afstand og 80m rotordiameter kun 3,8
rotordiametre imellem dem.

Planlægges opf.: 2001
Østhavnen, Aalborg
Aalborg/Nordjylland
Havn/industrikvarter

Erhvervsejet

6
2.000

12.000
7,2

80,0
-0,1%
-1,0%
-4,8%
3.013

36.159

Case- 15
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Fakta
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Lokalitet
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Antal
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Samlet anlægspris Mio. Kr
 Anlægspris (kr/kW)
 Ber.anlægspris (kr/1000 kWh)
 Fakt.anlægspris (kr/1000 kWh)

NV-Kraft

Fysiske forhold.
NV Krafts produktionsanlæg udgør et
af landets største og nyeste
kraftværksbyggerier og er beliggende
i et åbent område på nordsiden af
Limfjorden. Største kedelbygning er
op mod 90 m høj og området er præ-
get af høje skorstene og
højspændingsmaster og -ledninger.
NV Krafts anlæg er i regionplanen
omgivet af en støjkonsekvenszone,
der rækker ud over vindmøllernes
støjudbredelse. Visualiseringen er fra
foroffentlighedsfasen og har møllerne
ved kraftværket i forgrunden til ven-
stre og vindmølleprojektet på Aalborg
Østhavn til højre..

Fakta.
Energiproduktionen er rimelig, dog
bærer vindforholdene præg af lokal
læreduktion fra de store kraftværks-
bygninger, der alene giver 5% fra-
drag. Desuden er Ålborg by sydvest
for værket med til at reducere vind-
forholdene. Energiproduktion er her
beregnet med 1,8 MW møller – stør-
relsen er dog ikke endeligt fastlagt.

Projektets sagsforløb.
Siden midten af 80’erne har området sydøst for Nordjyllands-
værket på nordsiden af Limfjorden været udlagt af Nordjyllands
amt som regionalt vindmølleområde. Kraftværket er siden blevet
bygget og herefter udvidet med en blokenhed og fusioneret med
kraftværket i Aalborg.

Nu hedder det tidligere NEFO således NV kraft A/S, i daglig tale
kaldet Nordjyllandsværket.

Med baggrund i at produktionsanlæggene  er store tekniske an-
læg søger NV-Kraft A/S om at rejse store møller (2 MW klassen)
i dette område.

Da der i løbet af planlægningsarbejdet blev bragt et andet, nært-
liggende projekt, frem på Aalborg Østhavn sydvest for på sydsi-
den af Limfjorden (se denne Case 15) blev projektet ved
Nordjyllandsværket kædet sammen med dette. Dermed kom NV-
Kraft til at indgå i en samarbejdsgruppe med Aalborg kommune,
Aalborg Østhavn og Nordjyllands Amt.

En række visualiseringer har ført frem til forslaget vist på kortet,
men det helt endelige forslag er endnu ikke på plads..

Det består af 3 ca. 2 MW møller på dæmningen, der afgrænser et
opfyldsområde nordvest for værket og 3 ca. 2 MW møller på eng
arealerne sydøst for værket.

Projektet er pt. sendt ud i offentlig debat.

Samlet vurdering.
Det visuelle indtryk og fjernvirkningen vægtes meget højt i
myndighedsbehandlingen og har været dominerende for udvæl-
gelsen af de konkrete placeringer.

Her ved kraftværket er det dog erkendt at også fjernvirkningen er
præget af det tekniske miljø.

Begrænsningen har ligget i at mølleprojektet visuelt vil optræde i
sammenhæng med et stort mølleprojekt på sydsiden af Limfjor-
den (se Case 15) og det har derfor været et krav, at disse to
anlæg skulle koordineres.

De mange højspændingstraccéer omkring kraftværket begræn-
ser placeringsmulighederne.

Til gengæld forventes der ikke at opstå specielle miljø og sikker-
heds problemer med den aktuelle placering.

Store anlæg som ved NV Kraft synes at være velegnede
placeringsmuligheder for meget store møller som følge af, at også
fjernvirkningen er domineret af det store energianlæg. Det er des-
uden en økonomisk fordel for NV-Kraft, at kunne sætte møller op
på egne arealer frem for hos fremmede lodsejere.

Planlægges opf.: 2000
NV-Kraft

Aalborg,Hals/Nordjyl.
Kraftværk

Elværk

6
1.800

10.800
6,9

67,0
-4,7%
-1,3%
-2,7%
2.152

23.237

Case- 16
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Herningværket

Fakta.
Typisk indlandsplacering med ret
beskedne vindforhold. MW-størrel-
sen med stor navhøjde (67 m)
kompenserer i nogen grad land-
skabets relative store ruhed. Men
produktionen er stadig lav og kan
næppe bære den elafregningspris
elreformen lægger op til, med min-
dre der kan opnåes særlige tilskud
eller rabatter i tilknytning til projek-
tet.

Landskabsbeskrivelse Herning
Forslaget består af 4 stk. MW-møller opstillet ved Herningværket
sydvest for Herning.

Kraftværket er beliggende i et forholdsvis fladt og lavtliggende
terræn bestående af mose- og engarealer, hvorigennem Ham-
merum Å har sit løb.

Herning by er ved industrikvarterer og anden bebyggelse mere
eller mindre vokset sammen med Hammerum mod øst og Lind
mod syd, i en sammenhængende bebyggelsesstruktur, der præ-
ger området. Hammerum og Lind består i dag af villa- og
parcelhuskvarterer.

Beplantningsstrukturen i området består hovedsagelig af læhegns-
plantninger, mindre skovplantninger samt beplantning i tilknytning
til bebyggelsen i området.

Umiddelbart syd for Herning ved Knudmose findes et større sam-
menhængende beplantet areal. Ligeledes syd for Lind findes en
større skovplantning. Den samlede mængde af beplantning i
området er forholdsvis stor.

Lind og Hammerum er begge beliggende på en bakkeformation,
der hæver sig fra de omkringliggende arealer. Ligeledes ligger
Nørre Fastrup og Sønder Fastrup sydøst for Herningværket på
en sådan formation. De lavere mose- og engarealer smyger sig
imellem disse bakker.

Umiddelbart skulle man tro, at der fra Lind, Hammerum og Fas-
trup ville være udsyn over engene, men mængden af beplant-
ning bevirker imidlertid et begrænset udsyn over landskabet fra
de højere liggende arealer.

Dog vil der fra forskellige positioner være udsyn, og fra sådanne
standpunkter vil Herningværket markere sig som en enkeltstå-
ende og fritliggende større bygning i det lavere liggende land-
skab.

Vindmøllerne og Herningværket ses fra Herning Boligselskab ved
fotostandpunkt 1 og fra syd ved fotostandpunkt 2/3.

Kraftværket er beliggende i tilknytning til en sydgående jernbane-
linie (se forsidebillede). Parallelt med jernbanen løber en overjor-
disk rørledning fra kraftværket og ind til Herning. Jernbanen og
rørledningen udgør et lineært, retningsgivende element i land-
skabet.

Vindmøllerne tager udgangspunkt i jernbanens og rørledningens
retning i landskabet og understreger visuelt set disse elementer.

Møllerne harmonerer skalamæssigt fint med kraftværkets
bygningskrop og skorsten, og der synes at opstå en fin sammen-
hæng mellem vindmøllerne og kraftværket.

Vindmøllerne vil ses i sammenhæng med kraftværket, og de 2
elementer vil tilsammen stå markant i landskabet.

Overvejes
Herningværket

Herning/Ringkøbing
Kraftværk

Elværk

4
1.650
6.600

6,4
67,0

-2,8%
-0,9%
-1,4%
1.851

12.214

40
6.061
3.395
3.395

Projektets sagsforløb.
Ringkøbing Amt foreslog i 1999 i forbindelse med den regionale
planlægning for udpegning af lokaliteter for MW-vindmøller pla-
ceringen ved Herningsværket som lokalitet for opstilling af MW-
vindmøller. Herning Kommune meldte tilbage til amtet, at man
ikke ønskede en sådan udpegning. Dog er placeringen med i
amtets vedtagne regionplantillæg for større vindmøller med 3 stk.
større vindmøller.

Herning Kommunale Værker (HKV) var interesseret i at belyse
de mere konkrete muligheder for placering af vindmøller ved
Herningværket, hvorfor der i forbindelse med dette projekt i som-
meren 1999 blev udarbejdet en visualisering med placering af 4
stk. 1,65 MW vindmøller placeret langs med banelegemet. HKV
fandt placeringen så interessant, at man gik videre med at under-
søge mulighederne for opførelse af de 4 stk. vindmøller.

Der blev taget kontakt til Herning Kommunes planlægningsafde-
ling, som var positiv over for at gå videre med at undersøge de
planlægningsmæssige muligheder. Et af HKV væsentlige argu-
menter for vindmøllerne var at disse kunne bidrage til at frem-
hæve Herning som en grøn by. Endvidere at opstillingen kunne
kombineres med nedtagning af mindre og “fejlplacerede” vind-
møller.

I fortsættelse heraf kontaktede HKV den lodsejer, der skønnedes
at blive mest berørt af vindmøllerne med hensyn til  visuel effekt,
et boligselskab med boligblokke med udsigt til vindmøllerne og
med en afstand på 585 meter til den nærmeste vindmølle. Bolig-
selskabet udtrykte ved indledende sonderinger at være positiv
indstillet i forhold til den foreslåede placering. Det skal bemær-
kes, at HKV ønskede at give mulighed for at tegne andele i vind-
møllerne, herunder samme mulighed for boligselskabet.

Sideløbende kørte der en generel debat om vindmølleudbygning
i Herning Kommune. Den resulterede i, at Herning Kommune i
sommeren 1999 besluttede at indføre midlertidigt stop for etable-
ring af flere vindmøller i kommunen.

Samlet vurdering.
Med vedtagelse af regionplantillægget, hvor placeringen er med-
taget, er der åbnet op for opstilling af vindmøller.

Der er blandt de lokale aktører en umiddelbar positiv holdning
over for HKV’s ide om at placere MW-vindmøller ved Herning-
værket. Amtet har også vurderet placeringen som velegnet netop
grundet nærheden til det tekniske anlæg.

Tilbage er kommunens midlertidige stop for vindmøller, samt en
nærmere vurdering af om økonomien kan holde på denne
indlandsplacering, hvor vindforholdene er beskedne.

Går disse to forhold i orden, ligger der naturligvis et større
organiseringsarbejde, idet der er lagt op til en bred ejerkreds.

Kortet viser med røde vinkler foto-
punkterne  for de visualiseringer, der
er vist på de efterfølgende sider.
Mølleplaceringerne er vist med blå
punktmarkeringer.

Case- 17
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Måbjerg Holstebro

Fysiske forhold
Måbjergværket ligger umiddelbart
nord for Holstebro og består af en
stor kedelbygning og andre relativt
store tilbygninger samt en høj skor-
sten. Den oprindelige plan place-
rede møllerne tæt ved kraftværket,
mens den nye placering nord for
værket, er mere løsrevet fra det tek-
niske miljø og præget af åbent land.
Det består af 4 møller på hver ca.
1,5 MW og med en totalhøjde på
100 m. Kortet og visualiseringen er
baseret på regionplantillæget.
(Visualisering: Vestas)

Fakta
Der er rimelige vindforhold primært
grundet den store navhøjde. Der er
ca. 30 km til vestkysten, så direkte
glæde heraf får placeringen ikke,
men nyder dog lidt godt af den ge-
nerelt bedre vind i Nordvestjylland.
Siden denne beregning blev kørt er
nye placerings oplysninger modta-
get, der rykker møllerne tættere
sammen. Herved kan den reelle
produktion blive noget mindre grun-
det møllernes skyggevirkning

Projektets sagsforløb.
I 1994 begyndte Vestkraft at undersøge mulighederne for vind-
møller ved Måbjergværket, og tog på det tidspunkt kontakt til Hol-
stebro kommune for at orientere om mulighederne.

I januar 1997 blev der søgt om tilladelse til at rejse to 1,5 MW
møller sydøst for kraftværket på kraftværkets grund. Dette var,
meddelte Holstebro kommune, i overensstemmelse med kom-
munens forslag til kommuneplanen, og over den næste måned
blev der forhandlet en løsningsmodel for at afstemme med
afstandskrav i kommuneplanen.

Der dukker imidlertid et mølleprojekt op 1 km nord for
Måbjergværket med 4 store møller og i juni samme år gør Holste-
bro kommune det klart, at der kun kan komme møller op et af
stederne.

Kommunen foretrækker placeringen 1 km nord for Måbjergværket,
angivelig for at få møllerne længere væk fra byen. Til gengæld
skulle Vestkraft få mulighed for at erhverve den ene af de fire
vindmøllerplaceringer.

I august beslutter kommunen at lave lokalplan for det nordlige
område, men bremses  i november 1997 da Ringkøbing amt med-
deler, at der ikke kan opnås tilladelse til at sætte store møller op
før der er udarbejdet et regionplantillæg.

Dette regionplantillæg er udsendt marts 1999 og indeholder kun
det ene projekt 1 km nord for Måbjergværket. Denne placering
med 4 store møller bliver i regionplan forslaget dog stadig betrag-
tet som værende under indflydelse af det tekniske anlæg og
visualiseringerne dokumenterer dette. For Vestkraft er det dog
blevet væsentligt mindre fordelagtigt, idet det nu ikke længere er
egen jord, der skal bygges på.

I lokalplanen er møllerne rykket tættere sammen end vist på kort
og visualisering, der bygger på regionplanen. Med denne opstil-
ling er møllerne definitivt rykket væk fra kraftværket.

Projektet gennemføres muligvis uden Vestkrafts deltagelse.

Samlet vurdering.
Dette er et eksempel på to “konkurrerende” projektforslag, hvor
det ene udelukker det andet. Og hvor der spildes meget tid med
forarbejde til begge, før det ene forkastes. Samtidig meget lang
sagsbehandlingstid. Dette illustrerer vigtigheden af en god og
entydig planlægning.

Elafregningspriser er afgørende for om projektet er interessant
at realisere.

Placering tæt på stort teknisk anlæg giver projektet en vis ”kredit”
ved myndighederne, men dog ikke af afgørende betydning. Deri-
mod er dette samspil droppet.

Overvejes
Måbjerg, Holstebro

Holstebro/Ringkøbing
Kraftværk

Laug/elværk

4
1.500
6.000

7,1
68,0

-0,3%
1,0%

-1,0%
2.542

15.251

Case- 18
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Oddesund

Fysiske forhold.
Oddesund er en væsentlig infrastruk-
tur korridor, der forbinder Jylland nord
og syd for Limfjorden. Over sundet
føres jernbane, hovedvej og
højspændingstraccé. På de to land-
tanger står desuden mange ældre
møller. De 9 nye foreslåede vindmøl-
ler fordeles med 4 på nordsiden og 5
på sydsiden. Møllernes effekt bliver
mellem 1000 og 1300 kW pr. stk. og
totalhøjden til vingespids bliver op til
90 m. I regionplantillægget er møllerne
placeret i simple rækker som vist på
kortet, men der arbejdes med en al-
ternativ opstilling i bueform. Visualise-
ringen er et tidligere forslag. (Visuali-
sering: Hasløv & Kjærsgaard, arkitek-
ter M.A.A.)

Fakta.
Placeringen med vand både mod øst
og vest, samtidig med at det er Nord-
vestjylland, gør at vindforholdene er
suveræne. Der tabes kun 2,6% som
følge af skyggevirkning møllerne imel-
lem, og placeringen kunne af denne
årsag fysisk set sagtens bære væ-
sentligt flere møller.

Sagsforløb.
Dansk Vindmøllepark A/S (privat) har 45 små vindmøller (under
100 kW)  stående omkring Oddesund i den vestlige del af Lim-
fjorden.

Dansk Vindmøllepark A/S, der ejer hovedparten af de eksiste-
rende møller, ønsker at udskifte disse mange møller med nogle
få moderne vindmøller. Denne udskiftning blev belyst i Energi og
Miljøministeriets rapport fra 1996 om opstilling af store møller i
det åbne land, hvorfra visualiseringen er hentet.

Ringkøbing Amts regionplantillæg nr. 4 fra 1999 rummer mulig-
hed for placering af 4 store møller nord for og 5 stk. syd for Odde-
sund. Tilbage forestår fastlæggelse af placeringer med henblik
på udarbejdelse af lokalplaner for området.

De nye møller vil komme til at stå tæt på jernbane og højspændings
tracé (ca. 50 m), hvilket er inden for de afstandskrav, der er sat
(100 m). Da disse krav er sikkerhedsrelaterede er bygherren gået
i forhandling med henholdsvis Banestyrelsen og elselskabet.

Bygherren har opstillet to sikkerhedsfaser: Monteringen af vind-
møllerne og driften af møllerne.

Monteringen af møllerne vurderes som den mest kritiske og her
har bygherren foreslået en vagt aftale med DSB, der skal sikre,
at der ikke arbejdes med møllerne, mens togene passerer. I for-
bindelse med højspændings tracéen kunne en mulighed være
midlertidigt at omdirigere strømmen, de få dage, det drejer sig
om.

Risikoen for uheld under driften af møllerne anses for at være
væsentligt mindre, men også svært at undersøge (se afsnit om
sikkerhed). Banestyrelsen har pt. givet dispensation fra afstands-
kravene.

Samlet vurdering
De gode vindforhold og det faktum, at de eksisterende møller
betragtes som et meget ”rodet” projekt, giver gode muligheder
for accept af det nye projekt.

Ejerforholdene er specielle, idet at den eksisterende park ejes af
et A/S, som kunne lade sig gøre, fordi de nuværende møller blev
opstillet som landets første vindmøllepark, før nyere begræns-
ninger i ejerforhold kom til.

Nye møller vil kunne ejes tilsvarende ud fra reglerne om, at ældre
møller under 100 kW kan udskiftes med nye med op til 3 x de
gamle møllers produktion. Det burde nok overvejes at udnytte
denne suveræne placering med flere og større møller og en udvi-
det ejerkreds, primært lokalt.

En del af kritikken af de eksisterende møller er det “rodede” ud-
seende, hvilket en udskiftning som denne vil afhjælpe.

Planlægges opf.: 2001
Oddesund

Thyholm og Struer
Bro, vej, højspænding

A/S

9
1.000
9.000

8,3
60,0

0,0%
-0,4%
-2,6%
3.550

31.952

Case- 19
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Idé-projekt
Lolland-Falster

Storstrøms amt
Motorvej

16
1.500

24.000
7,0

68,0
0,0%

-0,4%
-1,8%
2.356

56.551

Fakta-kommentarer
Vindforholdene er ganske fornuftige,
hvilket ved stor navhøjde stort set
gælder for hele Lolland-Falster grun-
det nærheden til kyst i alle retninger.
Der er her regnet på 1,5 MW møller,
men 2 MW eller større ville kun for-
bedre forholdene. Der er ikke sat
økonomital på projektet, men bl.a.
erstatning til nedtagning af en række
eksisterende møller vil skulle indreg-
nes.

Motorvej Lolland-Falster

Landskabsbeskrivelse Lolland-Falster motorvej
Forslaget skal ses som et eksempel på placering af vindmøller
langs større infrastruktur anlæg i Danmark. Eksemplet tager ud-
gangspunkt i motorvejsstrækningen over Falster og Lolland til
Rødbyhavn, E47. Der er i forslaget taget hensyn til sikkerheds-
afstande til motorvejen samt afstande til omkringliggende bebo-
elser. Ligeledes opretholdes en visuel acceptabel afstand til ny-
ere eksisterende vindmølleanlæg på strækningen.

Ældre vindmøller indenfor en vis radius kan eventuelt inddrages
i projektet som led i en udskiftningsprocedure ved opstillingen af
de nye vindmøller.

Landskabet langs motorvejen på Falster består af et let bølgende
morænelandskab med lokale højdepunkter og gennembrydende
ådale. Beplantningen findes hovedsagelig i tilknytning til beboel-
sen i området og herudover som sammenhængende skov-
plantninger. Læhegnsplantninger findes i begrænset omfang.
Landbrugslandet består herved af åbne fritliggende markpartier.
Landskabsstrukturen bevirker således et forholdsvis frit og lang-
trækkende udsyn over landskabet.

Fra det let bølgende morænelandskab på Falster ændrer land-
skabet sig til et mere eller mindre fladt landskab uden de store
terrænmæssige udsving på Lolland. Beplantningsstrukturen på
Lolland består ligeledes som på Falster af beplantning i tilknyt-
ning til beboelserne samt af skovplantninger. Læhegnsplantning
findes kun i begrænset omfang. Landbrugslandet består også
her af fritliggende markpartier med et åbent udsyn.

Bebyggelsesstrukturen på Lolland og Falster består af få større
byer, et større antal mindre landsbyer samt et utal af solitære
bebyggelser, hovedsagelig landbrugsejendomme, spredt i land-
skabet. Landbrugsejendommene er stort set alle beliggende ud
til en landevej. Bebyggelsesstrukturen er karakteristisk netop ved
den spredte bebyggelse forbundet ved små landeveje, der om-
kranser de enkelte ejendommes jordlodder.

Generelt består landskabet langs motorvejsstrækningen af et over-
sigtligt landskab med langtrækkende udsyn over åbne markpartier.

Vindmøller og andre vertikale elementer i landskabet vil derfor
ofte kunne være synlige over større afstande. Dette bemærkes
fra fotostandpunkt 1, hvor man ser tværs over Guldborgsund

Motorvejen på Lolland og Falster ses som et markant horisontalt
element i landskabet, med markant fysisk og visuel dominans.
Vindmøllerne vil medvirke til at understrege dette element - på
afstand som på nært hold - og vil indgå som en integreret del af
infrastruktur anlægget. Vindmøllerne vil samtidigt for trafikanterne
kunne opleves som gigantiske skulpturelle elementer langs ve-
jen, markerende vejens forløb. Fotostandpunkterne 2 og 3 viser
møllerne set fra motorvejen.

Opstillingen består som udgangspunkt af 16 stk. 1,5 MW-møller
fordelt på strækningen Guldborg Sund - Sakskøbing og på
strækningen Farø - Nørre Alslev. Det ville være ønskeligt at opnå
et sammenhængende forløb langs hele motorvejsstrækningen fra
Farø til Rødbyhavn.

Motorveje - stort teknisk anlæg af regional karakter.
Motorveje er et markant “teknisk element” i det danske landskab
og udgør hermed en potentiel mulighed for opstilling af vindmøl-
ler i forbindelse med tekniske anlæg.

Der er mange eksempler på opstilling af vindmøller i nærheden
af motorveje, herunder også eksempler på opstillinger, der virker
uheldige ud fra landskabsæstetiske og trafik-sikkerhedsmæssige
sammenhænge.

Med udgangspunkt i motorvejes principielle karakter af at være
”større regionale landskabselementer” er der i forbindelse med
dette projekt forsøgsvist indsat vindmøller langs med motorvej
E47 på Lolland-Falster. Følgende forudsætninger indgår:

a) 1,5 MW vindmøller med navhøjde 68 m.-rotordiameter 68 m.
b) opstilling af de nye vindmøller kombineres med nedtagning af
eksisterende vindmøller inden for en 3 km´s radius i henhold til
amtets regler
c) opstilling 150 meter fra vejmidten og minimum 200 m. mellem
vindmøllerne
d) opstilling uden for de af amtet udpegede “regionale naturom-
råder”
e) opstilling i større grupper (række), hvor det er muligt og ikke
enkeltvis.

De strækninger, der er udvalgt til mølleplaceringer, er dels begræn-
set af eksisterende nyere møller, dels af nærhed til beboelse.

Blandt andet er der syd for Sakskøbing så mange eksisterende
nyere vindmøller, at det er økonomisk urealistisk at udskifte disse
på nuværende tidspunkt. Lufthavnen nord for Rødby ligger også
i området syd for Sakskøbing.

Opstilling af vindmøller langs E47 er sket overvejende ud fra land-
skabelige hensyn og ud fra de muligheder regionplanen giver for
arealanvendelse og ikke ud fra en vindressource-vurdering.

Samlet vurdering.
Som det fremgår af dette eksempel, kan opstilling af vindmøller
langs motorveje ses ikke mindst som en strategi for udskiftning af
eksisterende og mindre vindmøller, idet der herved er mulighed
for at arbejde med storskala løsninger. Hensigtsmæssigheden
må vurderes konkret i forhold til de specifikke forhold.

En potentiel mulighed for placering af vindmøller i tilknytning til
motorveje er ved nyanlæg af motorveje, hvor motorveje-vindmøl-
ler ses som et integreret anlæg.

Ved uformel drøftelse med Storstrøms Amts forvaltning var den
umiddelbare reaktion på idéen om at sammenknytte vindmøller
og E47, at man ved projekteringen af motorvejen havde gjort
meget ud af indpasningen i landskabet. Dette frygtede man at
ødelægge ved opstilling af vindmøller.

På kortudsnit ses mølleplaceringer
med sorte prikker. De røde vinkler er
fotopunkterne. Der er visualiseret fra
9 punkter ialt, heraf gengives de 3
punkter på de følgende sider.

Case- 20

42



43Motorvej Lolland-Falster  fotopunkt 6.



Motorvej Lolland-Falster, fotopunkt 7.44



45Motorvej Lolland-Falster, fotopunkt 8.



46

5.2 Sammenfatning - væsentligste hindringer.

Det er primært havneområderne, der er interessante som “vær-
ter” for større vindmølleanlæg. Dette primært begrundet i at vind-
forholdene her er gode nok til, at økonimien kan bære. De større
kraftværker anses som nogle af de få tekniske anlæg, der er store
nok til umiddelbart at kunne bære meget store vindmøller.
Der vil være behov for nytænkning, bl.a. i forbindelse med ek-
sempelvis “indramning” af større transportkorridorer, hvis der skal
opføres større vindmølleanlæg på land i nævneværdigt omfang.
Summarisk kan følgende hindringer opstilles i forbindelse med
vindmøller ved tekniske anlæg:

5.2.1 Fjernvirkningen af de store møller.

Kun få anlæg i Danmark er så store, at store MW møllers visuelle
virkninger dæmpes i så væsentligt omfang, at de tekniske anlæg
i sig selv giver nye vindmølleopstillingsmuligheder.

5.2.2 Økonomien/navhøjdebegrænsning.

De fleste amter opererer med så begrænsede højdemuligheder,
at der med den nye elreform kun i få egne af landet kan findes
acceptabel økonomi i virksomhedsejede vindmøller, hvis sådanne
navhøjder skal holdes.

5.2.3 Organisering/ejerforhold.

 Det kræver et meget stort forarbejde at tilvejebringe den nødven-
dige accept af store vindmølleprojekter. En bred ejerkreds med
stort lokalt medejerskab synes at være en af de væsentlige forud-
sætninger for lokal accept.

5.2.4 Ejerforholdene.

At en virksomhed kun må eje een vindmølle, med mindre et me-
get stort elforbrug berettiger til flere, kan begrænse interessen
blandt ejere af tekniske anlæg. At flere naboer ikke kan dele en
vindmølle, eksempelvis 3 naboer om een 1,5 MW vindmølle, an-
ses som en væsentlig begrænsende faktor i områder med flere
lodsejere/nære naboer, end der må opstilles vindmøller.

5.2.5 Myndighedsbehandlingen.

Der er generelt meget lang vej fra projektidé til byggetilladelse.
Krav om VVM ved større anlæg har ikke gjort denne vej kortere,
ligesom der må påregnes up-front at skulle investeres betydelige
summer i forudgående planlægningsarbejde, uden man med sik-
kerhed ved om projektet vil blive godkendt.

5.2.6 Sikkerheden.

Der savnes brugbare metoder til risikovurdering, især ved “føl-
somme” tekniske anlæg såsom raffinaderier eller hvor mange
mennesker færdes.

5. Checkliste og sammenfatning

5.1 Checkliste.

Med få dages indsats, kan det afgøres om en projektidé er værd at arbejde videre med. Nedenfor er opstillet en 4-punkts checkliste, der
afklarer de væsentligste forhold. Selve præsentationen af projektet overfor de berørte parter er det helt afgørende punkt, der kan medføre
STOP-GO for en detailprojektering. Men før denne præsentation, er der en række punkter, der skal afklares, og som kan medføre et STOP
før de mere omkostningskrævende undersøgelser sættes igang.

1. Er vindforhold acceptable, og dermed de økonomiske muligheder til stede, samt tillader placeringen i forhold til støj- og afs tandskrav
en eller flere større vindmøller.

Overslag via vindressourcekort, se kapitel 2.5.
Bemærk at off-shore/semi off-shore medfører meromkostninger, hvilket kan forrykke grænserne noget.
Er der muligheder ud fra støj- og afstandskrav - opmåling/støjberegning.
Grundlæggende er 4 x totalhøjde mindste afstand til nærmeste nabo (beboelse). Dvs. typisk min 320m for møller i 1 MW klassen og min. 500m for møller
i 2 MW klassen.

2. Er der en tilstrækkelig stor interesse for et vindmølleprojekt til, at man vil ofre de omkostninger, der skal til for at gøre  projektet
etableringsmodent.

Muligheder:  Økonomi, grønt image, lokalområde aktivering, erhvervstilbud, inddragelse af lokalbefolkning
Begrænsninger: Sikkerhed, naboskab, arealanvendelse.
Hvis ejer vurderer, at mulighederne er tilstrækkelig attraktive og begrænsningerne til at leve med/imødegå, vil der være basis for at gå videre.

3. Er mulighederne i forhold til lokale myndigheder og planlægning til stede i en sådan grad, at det vurderes realistisk at genn emføre
projektet.

Muligheder: Område er udlagt i kommunal vindmølleplan. Område er ”positiv område” i region plan. En række eksisterende møller i området kan fjernes,
hvilket kan gøre den samlede „vindmøllebelastning“ mindre. Vindmølleprojekt kan tiltrække erhvervsaktiviteter til lokalområde.
Begrænsninger: Regionplan (Amt): Er der begrænsninger for områdets anvendelse/bebyggelse, fx. luftfarts højdebegrænsninger, telekommunikations-
linier el. lign. Er området i “negativt vindmølleområde” (vil ikke nødvendigvis afskære muligheden)
Kommuneplan: Vil normalt ikke rumme oplysninger om mulighed for vindmøller ved tekniske anlæg, men ofte generelle begrænsende forhold, som
afstand til veje, jernbaner, naboer osv. - vil dog ikke nødvendigvis kræves overholdt ved teknisk anlæg.

4. Udarbejdelse af indledende projektdokumentation samt præsentation overfor de parter, der skal overbevises/indgå i projektet.

Miljø:
Beregning af støj, skyggekast og visualisering vil normalt være den nødvendige beregningsdokumentation for en drøftelse med myndighederne. VVM
redegørelse er påkrævet, hvis mere end 3 vindmøller samlet eller hvis totalhøjde af vindmøller er > 80m. VVM redegørelsen vil dog først komme ind i
en senere fase af projektet.

Energi- og økonomi:
Konkret vindatlasberegning (Terrænvurdering og skyggetabberegning(PARK))
Budgetforslag (møllepris, eltilslutning, fundering, vejanlæg, erstatninger/rettigheder)
Afregning af produceret el (erstatning af egetforbrug, salg, VE-beviser)
Forventede driftsomkostninger
Finansiering (lånerente, løbetid).
Skatteforhold.

Organisering:
Hvem forventes at kunne deltage, bl.a. muligheder for lokalbefolknings deltagelse og evt. kommunal deltagelse vil være et væsentligt argument for at få
accept af et projekt.
Præsentation af projektforslag for parter, der påregnes involveret eller påvirket.

STOP - GO
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6.3 Opskalering til landsplan.

Århus er med hensyn til vindkraftmuligheder meget tæt på et
gennemsnitsamt, og udgør ret præcist 10% af både elforbrug og
areal. Det er derfor enkelt blot at skalere op til landsplan ved at
gange med en faktor 10.

Realistiske muligheder for vindkraftudnyttelse i tilknytning til tek-
niske anlæg på landsplan:

Antal: 410 stk a gns. 1,5 MW, i alt 615 MW.

Disse vil producere ca. 5% af  DK-elforbruget.

Men dette er med de nuværende muligheder. Der vil være langt
større muligheder, hvis fantasien for alvor får plads til udfoldelse,
og der kan skabes en politisk vilje og folkelig opbakning.

6.1 Potentialeopgørelse - metoden.

Metoden for potentiale opgørelse blev diskuteret med Århus Amt,
som er udvalgt som “prøveamt”. Man havde ikke her en systema-
tisk registrering af tekniske anlæg, men anbefalede istedet, at vi
lokaliserede alle større bygninger via 4 cm kort fra KMS.

Dette kunne gøres rimeligt effektivt med WindPRO, som er base-
ret på anvendelse af digitale CD-ROM kort fra KMS. Hver enkelt
større bygning (bortset fra dem i større byområder/boligområder,
som kunne udelukkes på forhånd) blev markeret ved at indpla-
cere en vindmølle. Denne markeringsmulighed gjorde det senere
enkelt at beregne energiproduktion via baggrundsdata fra Vind-
ressourcekort for Danmark 1999, og dermed klassificere de en-
kelte tekniske anlæg efter vindressourcen.

Næste fase i potentiale opgørelsen var et møde med Århus amt,
hvor vi sammen skulle gennemgå de mere lovende af placerin-
gerne for videre studier. Dette møde blev imidlertid ret kort, idet
man fra amtet var nået frem til, at der ikke ville blive givet mulig-
hed for flere vindmøller i amtet.

De mange møller opstillet de seneste par år, og det faktum, at der
stadig var en del udlagte områder i det åbne land, der endnu ikke
var udnyttet, gjorde, at man havde besluttet, at der ikke kunne
peges på nye muligheder, før man så, hvordan det gik med de
resterende udlagte områder. Om det var ved tekniske anlæg gjorde
ingen forskel, da fjernvirkningen (det visuelle), blev anført som
hovedproblemet ved de nuværende mange vindmøller.

Dog var et par af områderne ved de tekniske anlæg udlagt eller
forhåndsgodkendt på anden måde, så helt tomt blev resultatet
ikke, og med muligheden for at nuværende udlagte områder gli-
der ud og evt. giver plads til nye, vurderes der alligevel at være
basis for en potentialeberegning.

Her er fastlagt følgende retningslinier for beregningen:

Der beregnes 2 scenarier:

a) 750 kW vindmøller med 45 m navhøjde
b) 1,5 MW vindmøller med 68 m navhøjde.

Ved havne/moler samt ved store energianlæg (store kraftværker),
påregnes plads til 5 vindmøller pr. placering, uanset størrelse.

Ved øvrige industrielle anlæg, påregnes at være plads til:

a) 2 stk. 750 kW vindmøller ELLER
b) 1 stk. 1,5 MW vindmølle.

Energiproduktionsberegningerne kategoriseres efterfølgende ef-
ter samme klasser som anvendt i økonomiafsnit og vindressource-
kort, kapitel 2.4 og 2.5.

6. Potentialeopgørelse

6.2 Beregnet potentiale i Århus Amt.

Nedenstående figur viser hovedresultaterne af beregningen. Det
beregnede brutto potentiale, ved placering af 1 stk. 1,5 MW ved
alle større industrivirksomheder, samt 5 ved hvert af de(t) store
kraftværker og havnene, er, at vindmøllerne kan dække 11,4% af
amtets elforbrug.
Benyttes kun 750 kW møller, men dog 2 stk. ved hver industri,
reduceres til 8,7% - men her er placeringerne generelt ringere
grundet den lavere navhøjde. Reduceres for placeringer i katego-
rien “uegnet”, er man nede på 7,2% af amtets elforbrug.

Et realistisk potentiale er vurderet med følgende indgangs-
parametre:
De eksisterende møller ved Bønnerup havn, 7 stk. á 600kW
Det planlagte projekt ved Grenå, 9 stk. á 2 MW
En forventet udskiftning ved Ebeltoft med 5 stk. (á 750 eller 1500
kW).

Hertil kommer yderligere 20 stk. møller i tilknytning til tekniske
anlæg på sigt.  Her kan nævnes Studstrupværket, Århus Havn og
Hou havn som kandidater til projekter med flere møller. Og så er
der ca. 70 større industrivirksomheder at vælge imellem, samt
muligheder for vindmøller ved trafikanlæg.

Det skal dog igen præciseres, at det er pointeret fra  Århus amt, at
der ikke ønskes givet plads til nye vindmølleprojekter, før der er
afklaring om udnyttelsen af de tilbageværende placerings-
muligheder i det åbne land - uanset om det er i tilknytning til tekni-
ske anlæg.

Figur 25  Beregnet potentiel energiproduktion fra vindmøller ved tekniske anlæg.
Label indikerer andelen af det nuværende elforbrug i Århus amt, der dækkes
ved de 4 scenarier.

Som det fremgår af figuren, vil de realistiske scenarier give en
dækning på hhv. 4,8% ved 1,5 MW møller og 3,1% ved 750 kW
mølle alternativet.  Dette vel og mærke oveni de ca. 10%, der
forventes fra placeringer i det åbne land.
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