
Indkaldelse af forslag og idéer til
planlægning for vindmøller

”Hvordan planlægger vi med størst
hensyntagen til omgivelserne?” 

Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016
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Målsætning

Vordingborg Kommunes målsætninger:

Målsætninger på energiområdet
(Strategisk Energiplan 2015):
• Reducere CO2-udledningen i kommunen som   

geografi sk område med mere end 20% inden 
2020 i forhold til 2008.

• Dække forbruget af el- og varme i kommunen med 
vedvarende energi i 2035.

• Reducere CO2-udledningen med 2% om året, og 
en samlet reduktion i forbruget på 30% i 2025 i 
forhold til 2008 for kommunen som virksomhed.

Målsætninger for vindmøller:
• Der skal planlægges for 40,9 MW landvindmøller i 

Vordingborg Kommune.
• Vindmølleplanlægning skal ske under størst hen-

syntagen til naboer, samt hensyntagen til natur- og 
landskabsværdier.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2015 at annullere 
den tidligere vindmølleplanlægning, som var udarbejdet 
i 2010. Vindmølleplanlægningen skal derfor genstartes, 
hvor nærværende indkaldelse af idéer og forslag til plan-
lægningen er første skridt.

Planlægning for vindmøller er en del af indsatsen for at 
reducere CO2-udledningen i Vordingborg Kommune med 
20% i 2020, og gøre Vordingborg Kommune CO2-neutral 
på længere sigt. Vordingborg Kommune tager dermed 
ansvar i den fælles udfordring på klimaområdet, hvor 
CO2-udledningen med tiden skaber temperaturstigninger, 
som forårsager massive ændringer i vejret.

Målet for vindmøller er ikke ændret siden klimastrategien 
fra 2010, hvor der blev indregnet, at der skulle etableres 
40,9 MW nye vindmøller for at nå klimamålene i 2020. 
Vindmøllerne er en af mange indsatser, men vindmøller-
ne er essentielle for at nå den samlede målsætning.

Der har ikke været opsat større vindmøller i Vordingborg 
Kommune siden år 2000, men der er i samme periode 
nedtaget ca. 8 MW. Vi producerer derfor mindre vedva-
rende energi vha. vindmøller i dag end for 15 år siden. 
Vindmøller har en levetid på ca. 25 år, så inden for de 
næste 10 år vil alle eksisterende vindmøller være fjernet.

Målsætningen på 40,9 MW svarer til ca. 13 store vind-
møller, hvordan de placeres bedst er omdrejningspunktet 
i denne indkaldelse af idéer og forslag.

Tidligere analyser af mulige placeringer i Vordingborg 
Kommune viser, at der er mange potentielle områder, 
som lever op til lovgivningens krav.

Udviklingen i vindmøllekapaciteten i Vordingborg Kommune 1990-2014,
samt forventningen 2015-2026 med og uden nye vindmøller.

Potentialet er således stort, men for at nå målsætningen 
skal vi kun bruge få områder, hvorfor der er mulighed for 
at prioritere hensynene til omgivelserne.

Spørgsmålet i denne indkaldelse af idéer og forslag er 
derfor ”Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til 
omgivelserne?” 

Selv om idéfasen er meget åben, så er Vordingborg 
Kommunes holdning, at hensynet til naboer skal vægtes 
højt.
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Potentielle vindmølleområder
Med henblik på at fi nde de bedst egnede placeringer til 
13 nye 150 meter høje vindmøller, er der foretaget en 
screening af hele kommunen. Grundlaget for screenin-
gen gennemgås i det følgende.

Naboer
Loven foreskriver, at der skal holdes en afstand på 4 gan-
ge møllernes højde til boliger og tilhørende opholdsarea-
ler inden for 15 meter. Herudover skal en række støjkrav 
være overholdt. For en sikkerheds skyld er screeningen 
udarbejdet med en afstand på 700 meter til boliger.

I forhold til samlede bebyggelser rummer lovgivningen 
skærpede støjkrav. I screeningen er der lagt en afstand 
på 900 meter til samlede bebyggelser og planlagte bolig-
områder. Dette skal sikre, at der ikke peges på områder, 
som kan blive begrænset af lovgivningens støjkrav.

Screeningen er foretaget med henblik på at lokalisere 
områder, hvor ejendomme ikke ligger i vejen for større 
vindmølleområder. Der er dog set på nedrivning af op til 
5 boliger i et givent område, hvilket har givet 2 potentielle 
vindmølleområder. Ofte vil øvrige områder også kunne 
gøres større gennem nedrivning, hvilket er en mulighed 
gennem frivillige ordninger eller ekspropriation.

Landskab
Kommuneplanen rummer en lang række udpegninger af 
landskabsværdier. Følgende områder skal jf. kommune-
planen retningslinjer friholdes for vindmøller:

 - Internationale naturbeskyttelsesområder
 - Naturbeskyttelsesområder
 - Større uforstyrrede landskaber

Ud over udpegningerne i kommuneplanen rummer natur-
beskyttelsesloven en række beskyttelseszoner, hvor føl-
gende som udgangspunkt må antages at skulle friholdes 
for vindmøller:

 - Fortidsminde beskyttelseslinjen
 - Fredede områder
 - Strandbeskyttelseslinjen

Tekniske anlæg
En lang række tekniske anlæg kan ikke placeres sam-
men med vindmøller, da haveri af vindmøllerne kan for-
årsage skade på infrastrukturen. Derfor skal vindmøller 
placeres i en vis afstand fra motorveje, jernbaner, høj-
spændingsledninger, naturgasledninger og radiokædefor-
bindelser. Afstandskravene (ofte vindmøllens højde) til de 
enkelte anlæg er fastsat i statslige vejledninger.

Vindmølleområder
I teorien kan vindmøller opstilles enkeltvis, men påvirk-
ningen af landskabet vil være massiv, og antallet af nabo-
er vil blive meget højt. For at begrænse den landskabe-
lige påvirkning og antallet af naboer er der i screeningen 
taget udgangspunkt i, at områderne skal kunne rumme 
mindst 3 vindmøller (afstand på 700 meter i en lige linje).

Resultat
Samlet kan der ud fra ovenstående parametre peges på 
7 potentielle områder, hvoraf 2 forudsætter nedrivning af 
boliger. Der vil højst skulle bruges 4 områder til planlæg-
ningen for 13 vindmøller. Screeningen tager ikke højde 
for en lang række forhold, som skal undergå en konkret 
vurdering i den videre planlægning, se mere herom på 
næste side.

7 potentielle vindmølleområder, som lever op til forudsætningerne i screeningen.
Ud over de 7 områder lever Koster Vig også op til kriterierne, men det er ikke medtaget, da der i tidligere planlæg-

ning for området er opstået usikkerhed i forhold til påvirkningen af de naturmæssige værdier på stedet.



4

For at illustrere nogle mulige prioriteringer i vindmølle-
planlægningen er der udarbejdet 3 scenarier for opstilling 
af vindmøller. De tre scenarier er lavet ud fra følgende 
prioriteringer:

- Færrest muligt antal vindmølleområder.

- Størst afstand til naboerne.

- Færrest antal naboer inden for 1,2 km.

Alle tre scenarier er udarbejdet i forhold til målsætningen 
om 40,9 MW (13 vindmøller), og  tager udgangspunkt i 
de 7 områder, som er kortlagt i screeningen.

Valg af scenarier
Der kunne opstilles andre scenarier for prioritering af 
vindmølleområder, men der er her lagt vægt på 3 scena-
rier, hvor nabohensynet vægtes højt.

Scenarierne er et udtryk for Vordingborg Kommunes 
umiddelbare prioritering i forhold til den kommende plan-
lægning, men er ikke nødvendigvis grundlaget for den 
endelige planlægning.

Forbehold i forhold til screening og scenarier
I screeningen og scenarierne knytter der sig en lang 
række forbehold til de foreslåede områder og opstillinger. 
Disse forbehold vil skulle belyses i den videre planlæg-
ning og omhandler:

- Vurdering af miljøforhold: Støjbelastningen, lys- og 
skyggebelastning mv.

- Vurdering af naturforhold: Virkningerne på beskyttede 
naturområder, beskyttede arter, den biologiske mang-
foldighed, ”det grønne naturnetværk” mv.

- Vurdering af landskabet: Påvirkningen af geologi, land-
skab, skalaforhold, kulturmiljøer, kulturarv mv.

- Vurdering af tekniske forhold: Udnyttelsen af vindres-
sourcen, udnyttelsen af det enkelte område, forholdet 
til øvrig teknik mv.

Såfremt der er andre forhold, som du fi nder bør belyses, 
så er indeværende indkaldelse af idéer og forslag en 
mulighed for at oplyse kommunen herom.

Scenarier for opstilling af 13 vindmøller

For at mindske påvirkningen af landskabet er det oplagt 
at placere møllerne samlet. Der er ikke ét område med 
plads til 13 vindmøller. Det vurderes dog, at målsætnin-
gen kan realiseres ved at placere vindmøller i screenin-
gens to største områder - Køng Mose og Barmosen.

Når mange vindmøller placeres sammen vil støjpåvirk-
ningen af omgivelserne øges, da det er den samlede 
støjpåvirkning fra samtlige vindmøller, som er afgørende. 

Der er ikke foretaget støjberegninger, hvorfor de konkre-
te støjberegninger kan begrænse mulighederne for at 
placere så mange vindmøller på et sted.

Ved den illustrerede opstilling opnås en afstand på ca. 
800 meter til nærmeste nabo, og vindmøllerne vil være 
placeret med god afstand til byområder.

Scenarie 1 - Få områder
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Lovgivningen foreskriver, at der ikke kan stilles krav ud 
over de i lovgivningen fastsatte 4 gang møllens højde, 
men Vordingborg Kommunes målsætning vil kunne nås 
med en afstand på ca. 1000 meter fra nærmeste nabo.  

I 4 områder kan der placeres vindmøller med en afstand 
på 1000 meter til naboerne. De 1000 meter gælder til 

egentlige naboer, hvor lodsejers egen bolig, samt lods-
ejers udlejningsboliger ikke tælles med.

På nedenstående er de fi re områder illustreret, der er 
fundet plads til 4 vindmøller i hhv. Køng Mose og Barmo-
sen, samt 3 vindmøller ved hhv. Rosenfeldt og Nordfeldt.

Scenarie 2 - Størst afstand til naboer

Scenarie 3 - Færrest antal naboer inden for 1,2 km
Selv om vindmøllerne lever op til lovgivningens støjkrav 
kan de i visse vindsituationer høres hos naboerne. Der er 
her set på antallet af naboer i en afstand på 1,2 km. De 
1,2 km er en tilfældigt valgt afstand, men giver et billede 
af hvor mange naboer der potentielt bliver berørt.

Igen giver de to største områder (Køng Mose og Barmo-
sen) gode muligheder for at tilrettelægge planlægningen, 
og giver sammen med Rosenfeldt færrest naboer i en 

afstand på 1,2 km. Herunder en sammenligning af de tre 
scenarier i forhold til antallet af naboer.

Naboer (1,2 km) Nærmeste nabo
Scenarie 1 58 800 m
Scenarie 2 49 1000 m
Scenarie 3 34 800 m



6

Indkaldelse af idéer og forslag
HOVEDSPØRGSMÅL
”Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgi-
velserne?”

Vordingborg Kommune indbyder med dette spørgsmål 
alle til at komme med forslag og ideer til den videre plan-
lægning. Det kan eksempelvis være:

- Forslag til prioriteringen af hensyn (Natur, Landskab, 
Naboer mv.) i den videre planlægning.

- Emner som bør belyses i den videre planlægning.

- Andre områder til vindmøller end dem som er fundet 
gennem screeningen, men hvor det vil være hensigts-
mæssigt at placere vindmøller.

- Egentlige vindmølleprojekter.

DEN VIDERE PLANLÆGNING OG KRAV
Når denne indkaldelse af ideer og forslag er afsluttet, vur-
deres de indkomne bemærkninger, og der udarbejdes et 
forslag til kommuneplantillæg, hvori der vil være udpeget 
konkrete områder til opstilling af 40,9 MW.

Kommuneplantillægget forventes at kunne udsendes i 8 
ugers offentlig høring medio 2016, hvor der bliver mulig-
hed for at komme med bemærkninger til planforslaget.

VIL DU VIDE MERE?
Spørgsmål kan rettes til Karsten Kolle, Afdeling for Plan 
og Byg, tlf.: 5536 2414, e-mail: kako@vordingborg.dk. 

SEND FORSLAG OG IDÉER
Idéer og forslag skal være modtaget af Vordingborg Kom-
mune senest den 13. januar 2016. Indlæg sendes til:

tekpost@vordingborg.dk

eller

Vordingborg Kommune
Afdeling for Plan og Byg
Valdemarsgade 43  
4760 Vordingborg

Eksisterende vindmøller på over 25 meter i Vordingborg Kommune.
(Vindmøller under 25 meter betegnes som husstandsvindmøller, og opstilles ikke efter en samlet vindmølleplan.)
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2. Køng Mose



Â

Â

Fæby

Stuby

Remkolde

Kastelev

Ornebjerg

Bjergmarken

Over Vindinge

Neder Vindinge

Ørslev Lillevang

0 0,5 1 1,5 20,25

Kilometer

21

3. Barmosen
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5. Vest for Mern (Maglemose)
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6. Nordfeld (Gammelsø mose)
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7. Borre Sømose




