
Energiproduktionsberegninger 
for  husstandsvindmøller 
Drømmer du om en husstandsvindmølle? 
– Så skal du overveje tre vigtige forhold 

1. Er min placering egnet til vindmølle energiproduktion?
Den samme mølle kan producere op til fi re gange så meget energi på en rigtig god placering i forhold 
til en dårlig placering. Dels handler det om hvor i landet du bor, men ofte endnu mere om, hvordan de 
lokale omgivelser er. Både de helt nære beplantninger og bebyggelser, men også det, der ligger 50 til 
1000 m væk. Alt har stor indfl ydelse på den energi, der er i vinden og om energien når frem til vindmøl-
len.

2. Hvor på grunden skal jeg placere vindmøllen?
Det at fl ytte møllen 50 m kan i nogle tilfælde øge energiproduktionen markant, og en optimering af 
placeringen er derfor vigtig.

3. Kan jeg få problemer med støj? 
Kommunen skal godkende opstillingen, og et af de vigtigste dokumenter i denne forbindelse er en offi  ciel, uvildig støjberegning der 
følger lovgivningens krav. Denne støjberegning kan resultere i at møllen måske skal placeres et andet sted end oprindelig tiltænkt.

Ovennævnte spørgsmål samt andre kan vi hjælpe med at besvare, før den endelige beslutning tages. Nedenfor gennemgås lidt mere 
teknisk og detaljeret hvad vi kan tilbyde, hvad det koster og hvordan det arrangeres. 

Den forventede energiproduktion for en husstandsmølle beregnes af EMD ved opsætning af en beregningsmodel i windPRO softwaren. 
EMD samler vindmodelberegningerne og tolkning af resultaterne i en samlet kortfattet rapport, der e-mailes til kunden som et PDF 
dokument. 

Beregningsresultaterne indeholder den forventede energiproduktion for den ønskede husstands- vindmølle, beregningsresultater 
for valgte kontrolmøller samt en detaljeret oversigt over produktionsberegningen for den aktuelle husstandsvindmølle opdelt på 12 
vindretninger. Derved synliggøres bl.a. lægivernes betydning i de forskellige vindretninger. Hvis der er tilkøbt ekstra beregninger, jvf. 
efterfølgende, udarbejdes der særskilte rapporter for disse beregninger.

Det er vigtigt at bemærke, at resultaterne kan være behæftet med en del usikkerhed, da der er tale om kalibrerede, idealiserede 
vindmodelberegninger, der udføres for små møller med en lav navhøjde i et turbulent vindklima. Forskellige mølletyper påvirkes 
forskelligt af sådanne eff ekter, og der kan være tale om en betydelig påvirkning fra lokale lægivere (f.eks. bygninger, læbælter og træer).

Forudsætninger – data fra kunden

Produktbeskrivelse

Prisen og omfanget af beregningen er baseret på at EMD løser opgaven uden besøg på placeringen. Derfor er det nødvendigt at du 
hjælper med at fremskaff e følgende lokale oplysninger og sender dem til EMD per e-mail:
• Den ønskede placering af møllen (koordinater via markering på luftfoto) og markering af egen bolig.
• Møllens data – navhøjde og eff ektkurve.
• På kort angives: Type, udstrækning og højde af bygninger, træer og beplantninger (skove) inden for en afstand af 800 m.
• Fotos taget fra den ønskede mølleplacering i otte kompasretninger (N, NØ, Ø, SØ, S, SW, W, NW). 
• For støjberegninger / skyggekastberegninger som tillægsydelse: Naboers (støjmodtageres) placering og deres 

planlægningsmæssige status (nedlagt ejendom, særligt støjfølsomt område).
• For visualiseringer som tillægsydelse: Foto med GPS-position og retning (hvis der ikke er Streetview 
         for den aktuelle placering).
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Kontakt

Procedure – energiberegning

Tillægsydelser og tilkøb 

Pris og levering

Leveringstid og priser er som følger:
• Energiberegning: Pris 4.000 kr. + moms. 
• Tilkøbsberegninger: Priser for disse er specifi seret nedenfor.
• Betalingsbetingelser: Ved bestilling af opgaven fremsendes faktura til kunden per e-mail. Ved modtagen betaling opstartes opgaven 

hos EMD.
• Leveringstid: Normalt indenfor ca. to til tre uger.
• Leveringsbetingelser: I henhold til EMD´s standardbetingelser for konsulentydelser.

For yderlige oplysninger og bestilling, kontakt EMD på adressen nedenfor:

Følgende tilkøb er mulige for beregninger på husstandsmøller, f.eks. hvis der er udpræget mange og/eller betydende lægivere eller 
såfremt myndighedsbehandling hos kommunen fordrer støj- eller skyggekast-beregninger. Tillægspriserne (til en energiberegning) 
herfor er følgende:  
• Følsomhedsanalyser for eff ekten af ændringer af højden af lokale lægivere (levende hegn, beplantninger, etc.): Pris 2.000 kr. + moms
• EMD kan udføre beregninger af omgivelsernes (naboers) belastning med vindmøllestøj: Pris 2.000 kr. + moms for projekter med op 

til fem naboplaceringer. Kontakt os for aktuel pris, hvis der er tale om et projekt, hvor fl ere naboers støj skal indregnes. 
• EMD kan udføre beregninger af omgivelsernes (egne arealer, naboers) belastning med skyggekast: Pris 2.000 kr. + moms
• Energiberegninger med op til to andre mølletyper eller navhøjder: Pris 1.000 kr. + moms
• Visualisering af møllen via Streetview (hvis muligt) eller via geo-referencieret foto (GPS-position og kompasretning indlagt i billede): 

Pris  2.000 kr. + moms

Dette er arbejdsgangen ved en energiberegning på en husstandsmølle med en given navhøjde.
• Kunden fremsender anmodning til EMD om at få lavet en produktionsberegning for en 

husstandsvindmølle samt oplysningerne, som er angivet ovenfor.
• EMD sætter en beregningsmodel op i windPRO og laver en optimeringsanalyse af den ønskede placering af møllen i forhold til de 

lokale vindressourcer.
• Kunden orienteres per e-mail om optimeringsanalysen og træff er endelig beslutning om placering.
• EMD laver en beregning af den forventede årlige produktion på møllen på den aftalte placering samt på et passende antal 

kontrolmøller i området.
• EMD laver en afsluttede tolkning af beregningsinput, møllens eff ektkurve og beregningsresultaterne. Derpå udarbejdes rapport på 

husstandsmøllens forventede årlige energiproduktion, som efterfølgende mailes til kunden.

Forudsætninger – data fra EMD

EMD benytter følgende egne oplysninger ved beregningen:
• Vinddatagrundlag: Nyeste vindstatistikker for Danmark. 
• Ruhedsmodel for Danmark. 
• Højdekurver for Danmark (DK DHM 2.5 liner).
• Overfl adescanninger af Danmark (DK DHM 1.6m grid overfl ade).
• Topografi ske kort og luftfoto.
• Generisk eff ektkurve, hvis ikke andet stilles til rådighed af kunden.
• Produktionsberegninger for et antal eksisterende nabomøller (kontrolmøller).
• For støjberegninger som tillægsydelse: Indplacering af støjmodtageres placeringer fra                    

orthofotos og kundens informationer.

Niels Jernes Vej 10  I  9220 Aalborg Ø  I  Danmark
tel: +45 9635 4444  I  fax: +45 9635 4446  I  email: emd@emd.dk

EMD International A/S
www.emd.dk
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