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Indledning 

Denne projektbeskrivelse indeholder et forslag til opstilling af 3 vindmøller ved Broholm Gods øst for Gudme 

i Svendborg Kommune. På kortene herunder er de 3 møller vist med røde markeringer.  

 

 
Figur 1. Oversigtskort 

 

Projektet 

Vindmølleprojektet omhandler et forslag med opstilling af 3 vindmøller opstillet på række. Møllerne opstilles i 

denne foreløbige opstillingsskitse med en indbyrdes afstand på ca. 380 meter. Afstanden mellem møllerne 

vil kunne reduceres en smule, hvis det viser sig fordelagtigt set ud fra en samlet vurdering i den efterfølgen-

de planlægning. 

 

Møllerne opstilles på tre forskellige matrikler, hvoraf de to nordligste ejes af Broholm Gods og den sydlige 

ejes af Fuglehavegård.  

 

Den nordlige mølle opstilles på matrikel 2c, Broholm Hgd., Oure 

Den midterste mølle opstilles på matrikel 1c, Albjerg By, Oure 

Den sydligste mølle opstilles på matrikel 1a, Albjerg By, Oure 
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Figur 2. Matrikelkort 

 

Vindmølletyper 

Vindmølletypen kan blive en Vestas V126 med en navhøjde på 87 meter og en rotordiameter på 126 meter, 

hvilket giver en totalhøjde på lige under 150 meter til vingespids i topstilling.  

Hver vindmølle vil have en effekt på ca. 3,3-3,6 MW og derved har forslaget med 3 møller en samlet effekt 

på ca. 9,9-10,8 MW. 

 

Produktion 

Hver vindmølle i forslaget med 3 stk. V126-møller forventes at kunne producere mere end 12 mio. kWh, 

hvilket giver en samlet produktion på mere end 36 mio. kWh årligt, svarende til det årlige el-forbrug i ca. 

9.000 enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på 4.000 kWh. 

Det svarer til 1/6 af el-forbruget i alle husstande i Svendborg Kommune. 

 

Miljø 

Forslagets 3 stk. 150 meter høje møller vil have en el-produktion, der bl.a. vil muliggøre fortrængning af op til 

5.500 ton CO2 pr. år. 

 

Eksisterende vindmøller 

De nærmeste eksisterende vindmøller står langt fra de nye møller, og beregninger viser, at disse møller 

fortsat kan være i drift og overholde støjbekendtgørelsen sammen med de nye møller. Der skal derfor ikke 

saneres eksisterende vindmøller i forbindelse med opstilling af de nye møller i dette projekt. 

 

Beboelser  

Ved realisering af forslaget med 3 vindmøller skal ingen eksisterende beboelser nedlægges. 

 

Veje og kranpladser 

For at kunne etablere møllerne, og udføre den nødvendige service efterfølgende, bliver der anlagt nye grus-

veje, der giver adgang til hver enkelt vindmølle. Vejene vil være ca. 5 meter brede, og vil hovedsageligt blive 

anlagt, hvor de eksisterende veje er beliggende. 
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Ved hver mølleplacering etableres en permanent kranplads på ca. 1500 m2. Både veje og kranpladser vil 

kunne bruges i den daglige drift af arealerne. 

 

Området 

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er benævnt Område 4 i den forudgående høring for tematillæg 

til Kommuneplan 2017-29 for Svendborg Kommune. 

 

Hele mølleområdet er beliggende i et småkuperet landbrugsområde tæt på Tange Å øst for Broholm. 

 

Der er ca. 3,7 km til det nærmeste Natura 2000-område. Området ligger i Storebælt nord for Lundeborg. 

Mølleprojektet vurderes umiddelbart ikke at påvirke dette område, men en efterfølgende planlægning vil 

selvfølgelig uddybe dette punkt. 

 

 
Figur 3. Område 4 - Broholm. 
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Der findes flere gravhøje i området omkring mølleplaceringerne, men ingen så tæt på, at de berøres af pro-

jektet. 

Der findes flere beskyttede jorddiger i området. Enkelte diger ligger tæt ved mølleplaceringerne, og i den 

senere VVM-fase, skal det beskrives, hvordan beskadigelse af digerne kan undgås. 

 

 
Figur 4. Oversigtskort med gravhøje og beskyttede diger 

Der er et enkelt §3-areal tæt ved den sydlige mølleplacering, men møllernes placering kan justeres, hvis den 

efterfølgende planlægning viser, at der vil være behov for det. §3-arealet vil ikke blive berørt i forbindelse 

med etablering af møllens fundament ud fra den viste placering af møllen. 

Tange Å er et beskyttet vandløb. Der vil ikke ske påvirkning af dette vandløb. 
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Figur 5. §3-områder ved vindmølleområdet - vist sammen med vindmøllerne 

 

Naboer - afstand, støj og skygge 

Naboer 

Beregningerne viser, at afstanden til de nærmeste naboer er ca. 610 meter, mens lovkravet på fire gange 

møllens totalhøjde til nærmeste nabo er 600 meter ved møller på 150 meter i totalhøjde. De to af de tre 

nærmeste naboejendomme ejes af projektdeltagerne. 

 

Der er forholdsvis stor afstand fra møllerne til de nærmeste bymæssige bebyggelser. 
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Figur 6. Afstandskort for forslag med 3 møller på 150 meter i totalhøjde (rødt område viser 600 meter og blå 

streg viser 900 meter). 
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Støj 

Både den almindelige støjberegning og beregningen for lavfrekvent støj viser, at støjkravene overholdes for 

samtlige naboer både ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Støjen ved nærmeste nabo vil endda være knap 3 

dB under gældende lovkrav, og dermed vil støjen reelt være cirka halvdelen af lovens grænseværdier, da 3 

dB svarer til en halvering/fordobling af den hørbare støj.  

Støjberegningen er foretaget med udgangspunkt i Vestas V126 med totalhøjde lige under 150 meter. 

 

  
Figur 7. Støjberegning ved 6 og 8 m/s, hvor støjgrænsen ved naboer vises med rød oval og grænserne ved 

bymæssig bebyggelse med blå oval. 

 

Den lavfrekvente støj fra møllerne ligger meget langt under grænseværdierne på 20 dB(A). 

 

  
Figur 8. Lavfrekvent støj ved 6 og 8 m/s, hvor støjgrænsen på 20 dB(A) vises med gul linje. 

 

Skygge 

Beregninger af skyggekast for forslaget med 3 vindmøller viser, at flere af naboerne får mere end de maksi-

malt 10 timers skyggekast pr. år. Der vil blive påmonteret skyggestopmodul på alle møller, så antallet af 

skyggetimer aldrig vil overstige de 10 timer pr. år for nogen nabo. 
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Figur 9. Skyggekast fra vindmøllerne i forslaget med 3 møller, hvor grænseværdien vises med rød linje. 
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