
Indkaldelse af forslag og idéer

Vindmøller ved Blans

Sønderborg Kommune har med ProjectZero 
en målsætning om at blive CO2-neutral i 
2029. Opstilling af vindmøller på land og til 
havs spiller en vigtig rolle for realiseringen 
heraf. Kommunen er myndighed for plan-
lægning på land og energiministeren er 
myndighed på havet. Sønderborg Kommune 
har med baggrund i en konkret ansøgning 
udpeget et område ved Blans Slagteri nord 
for Aabenraavej, mellem Brobølvej i vest og 

Langbro i øst til opstilling af vindmøller med 
en totalhøjde på op til 150 meter. Før der kan 
meddeles en eventuel tilladelse til et konkret 
projekt skal der gennemføres en Vurdering 
af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) 
samt udarbejdes kommuneplantillæg, lokal-
plan og en miljøvurdering af planforslaget. 
VVM-redegørelsen og miljøvurderingen 
samles i én miljørapport.



Beskrivelse af projektet
Der er ansøgt om opstilling af 3 nye 
vindmøller ved Blans med en totalhøjde 
på 125-140 meter. Med en effekt på 2-3 
MW vil projektet have betydelige miljø- og 
energimæssige fordele. En enkelt vind-
mølle kan effektmæssigt erstatte 7-12 af 
de snart udtjente vindmøller i kommunen. 
De 3 vindmøller vil tilsammen producere 
miljøvenlig strøm svarende til 3.500 - 
4.000 husstandes årlige strømforbrug. 
Projektet vil også nedbringe udledningen 
af CO2 til atmosfæren sammenlignet 
med strømproduktion baseret på f.eks. 
afbrænding af kul. Området er udpeget 
som område B i Sønderborg Kommunes 
debatoplæg om vindmøller i Sønderborg 

Kommune, der har været udsendt i offent-
lig høring (idéhøring) i perioden 30. marts 
til 27. april 2011. 

Miljørapporten
Virkningerne af anlægget vil blive 
sammenlignet med 0-alternativet, som 
beskriver den situation, hvor projektet ikke 
gennemføres samt eventuelle alternative 
opstillinger af vindmøller. Miljørapporten 
vil endvidere indeholde forslag til pro-
jektoptimering og afværgeforanstaltninger 
for uønskede miljømæssige virkninger. 
Der vil også gives forslag til efterfølgende 
miljøovervågning, som skal sikre, at vind-
møllerne overholder de opstillede krav til 
en eventuel tilladelse.

Forslag og idéer ønskes
Med denne folder indkalder Sønderborg Kommune idéer og forslag til brug for den 
videre planlægning af vindmølleområdet ved Blans. Høringen, der er første led i 
planlægningsprocessen, strækker sig over en periode på 4 uger xx til xx 2011 og 
giver borgere og interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interes-
serede mulighed for at fremsætte synspunkter og komme med idéer og forslag, 
således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning. 

Idéfasen varer fra x oktober til x november 2011

Forsidebillede:  
Tre store, nye vindmøller



En række hovedspørgsmål vil sam-
men med relevante forslag og idéer fra 
debatfasen blive belyst i den kommende 
VVM-redegørelse.
• Hvordan kommer det til at se ud? 
• Hvordan berøres lokalområdet  

og naboer af opstillingen og  
driften af vindmøllerne?

• Hvordan vil vindmøllerne  
påvirke natur og landskab?

• Vil vindmøllerne forstyrre  
dyre- og plantelivet?

• Kommer det til at støje?
• Kommer der gener fra skygger og 

refleksblink?
• Er der risiko for ulykker?
• Er der risiko for nedsivning til  

grundvandet og vandløb?
• Hvad med landbrugsdriften, skal der 

anlægges en adgangsvej til møllerne?
• Hvor meget energi kan møllerne  

producere?
• Hvordan kan miljøpåvirkningerne 

minimeres? 
• Hvordan kan den grønne ordning 

anvendes i lokalområdet?
• Andet?

Hovedspørgsmål ved etablering af vindmøller 

Planområde for  
vindmøller ved Blans



Visualisering af 3 stk. 140 meter høje møller set fra Blans

Visualisering af 3 stk. 140 meter høje møller set fra Ullerup

Visualisering af 3 stk. 140 meter høje møller set fra Aabenraavej ved Brobøl



Interesser i det åbne land
Vindmøllerne opstilles på åbne arealer 
omkring slagteriet ved Blans, der i dag er 
udlagt som erhvervsområde og land-
brugsjord. De landskabelige konsekven-
ser, herunder den visuelle påvirkning, 
geologiske og arkæologiske interesser 
samt naturbeskyttelse bliver klarlagt i 
miljørapporten.

Vindmøllerne vil ikke berøre arealer, der 
er fredet, pålagt fredskovspligt eller na-
turarealer omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3 eller § 16. Beskyttede jorddiger, 
der ligger tæt på slagteriet og er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 4, vil blive 
vurderet i forhold til møllernes placering.
Vindmøllerne opstilles ikke i et interna-
tionalt naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000 område). Der er ikke registreret 
særligt beskyttelseskrævende dyre- eller 
plantearter (bilag IV arter) i området, men 
det vil blive undersøgt nærmere. 

Landskabet omkring projektområdet 
er fladt og præget af industribygninger 
og dyrkede marker med spredte gårde. 
Området syd for møllerne gennemskæ-
res af Hovedvej 41 mellem Aabenraa og 
Sønderborg.  

I Kommuneplan 2009-2012 er der ikke 
udpeget områder med særlige landska-
belige, kulturhistoriske eller geologiske 
interesser i projektområdet, men møllerne 
vil være synlige langt omkring, hvilket vil 
blive illustreret ved visualiseringer efter 
nærmere aftale med Sønderborg Kom-
mune. Landskabspåvirkningen i kumulati-
on med eksisterende tekniske anlæg som 
skorstene, veje, højspændingstracéer og 
andre vindmøller vurderes. 

Der er ingen fredninger i området og ikke 
registreret fortidsminder.

Vindmøllerne placeres i et industriom-
råde, der ikke anvendes til beboelse. 
Nærmeste større beboelsesområder ud-
gøres af  byområderne Blans og Ullerup, 
der ligger henholdsvis ca. 750 meter og 
1000 meter fra nærmeste planlagte mølle. 
Afstandskravene til beboede nabobebyg-
gelser på mindst 4 x møllehøjden vil være 
overholdt, ligesom støjkravene både i 
forhold til enkeltliggende ejendomme og 
støjfølsomme områder vil kunne overhol-
des.

Sønderborg Lufthavn ligger ca. 8 km 
sydvest for mølleområdet. Mølleområdet 
vil ligge indenfor den flysikkerhedszone 
omkring lufthavnen, der er udlagt i kom-
muneplanen. Eventuelle påvirkninger af 
luftfarten vil blive vurderet i dialog med 
luftfartsmyndighederne ligesom eventu-
elle krav om lysafmærkning. Desuden vil 
projektet blive vurderet i forhold til den 
lokale trafik i området.

Støj og skyggevirkninger
Der vil blive udført beregninger af støj- og 
skyggevirkninger af relevante mølletyper, 
som vil blive vurderet i forhold til beboelse 
og afstandskrav i vindmøllecirkulæret og 
støjbekendtgørelsen samt kommunepla-
nen. Støjgrænserne og vejledende krav 
om højest 10 timers skyggetid om året på 
naboejendomme forventes overholdt med 
det ønskede projekt. Skulle det ikke være 
tilfældet, vil projektet blive tilpasset eller 
der vil kunne stilles betingelser i VVM-
tilladelsen, der sikrer at de overholdes.



Værditabsordning, køberets  
ordning og den grønne ordning
Der er i lov om fremme af vedvarende 
energi fastsat regler om fastlæggelse af 
erstatning ved værditab på fast ejendom 
ved opstilling af vindmøller. Loven inde-
holder også en bestemmelse om, at 20% 
af vindmølleprojektet skal udbydes som 
anparter i lokalområdet til netto kostpris 
(køberetsordning). I høringsperioden og 
inden 4 uger før udløbet af høringsfristen 
for det offentliggjorte forslag til kommu-
neplantillæg med tilhørende VVM-rede-
gørelse skal Danish Crown og European 
Wind Farms A/S som bygherre holde et 
offentligt møde, hvor der redegøres for 
ordningerne. Mødetidspunkt og sted an-
nonceres i dagspressen. 

Ifølge den grønne ordning kan Søn-
derborg Kommune søge tilskud hos 
energinet.dk til lokale projekter omkring 
mølleområdet, der styrker landskabet og 
de rekreative muligheder, kultur og infor-
mationsaktiviteter. Midlerne søges, mens 
lokalplanforslaget er i offentlig høring. 
Godkendte projekter får midlerne udbe-
talt, når vindmøllerne er tilsluttet elnettet. 
Størrelsen af beløbet afhænger af antallet 
og størrelsen af de opsatte vindmøller. 

Den videre planlægning og krav
Forud for eventuelt realisering af projek-
tet skal Byrådet i Sønderborg Kommune 
vedtage et kommuneplantillæg med 
VVM - redegørelse og en lokalplan og 
herefter meddele en VVM-tilladelse og 

Støjudbredelse omkring 
møllerne ved Blans vist 
ved en vindhastighed 
på 8 m/s. Støjniveauet 
ved naboejendomme må 
ikke overstige 44 dB (rød 
kurve).
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Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til denne folder eller 
vil du vide mere om dine muligheder for 
at påvirke planlægningen er du velkom-
men til at kontakte:  
 
Sønderborg Kommune, PLAN 
Jan Daniel Fandrey  
jdfa@sonderborg.dk  
Tlf. direkte 8872 5443  

eller  

Lone Bahn Frederiksen  
lbfe@sonderborg.dk  
Tlf. direkte 8872 5455

Idéer og forslag sendes  
til Sønderborg Kommune 
Forslag og bemærkninger skal  
sendes til: 

Sønderborg Kommune  
Rådhustorvet 10  
6400 Sønderborg 

eller til  

planafdeling@sonderborg.dk  

senest xx november 2011  for at kunne 
indgå i det videre planlægningsarbejde.
Afsenders navn, adresse og evt. e-mail 
adresse anføres.

en byggetilladelse. Vindmøllerne vil blive 
etableret efter kommunens retningslinjer 
for placering af vindmøller og opfylde 
gældende krav i lovgivningen. Herudover 
vil der på baggrund af VVM-redegørel-
sens resultater kunne fastlægges andre 
krav i kommuneplantillægget, lokalplanen 
og VVM-tilladelsen. Sønderborg Kom-
mune vil få miljøtilsynet med vindmøl-
lerne og kan til enhver tid stille krav 
om overholdelse af retningslinjerne og 
lovkrav. Miljørapporten, kommuneplantil-
lægget og lokalplanen vil blive udarbejdet 
som forslag og derefter offentliggjort i 
en 8 ugers periode. I forbindelse med 

denne høring afholdes et borgermøde om 
projektet, som annonceres i Sønderborg 
Ugeavis, når tid og sted ligger fast. Her 
får borgerne mulighed for at komme med 
bemærkninger til projektet.

Forventet tidsplan
VVM, kommuneplantillæg og lokalplan 
forventes politisk behandlet primo 2011 
med en 8 ugers offentlig høring i marts/
april 2011. Endelig vedtagelse medio 
2011. Hvis Byrådet på baggrund af 
høringsfasen giver tilladelse til projektet, 
vil anlægsfasen kunne påbegyndes i 
efteråret 2012. 



Sønderborg Kommune  
Rådhustorvet 10  
6400 Sønderborg 


