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Bilag 1:  Byrådsmøde den 25. juni 2019  

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med forudgående høring for vindmøller øst for Broholm 

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden den 11. april til og med den 12. maj 

2019.  

 Offentliggjort i samme periode på plandataDK og Svendborg 

Kommunes hjemmeside. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

 Borgermøde afholdt 24. april på Broholm Gods med ca. 40 

deltagere.    

  

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 12 høringssvar, her af to enslydende 
underskriftsindsamlinger med i alt 82 underskrifter.   

 

1. Forsvarsministeriet 

2. Svendborg Museum 

3. Fyens Stift 

4. Frøsig og Møller Christensen, Boelsmosevej 29, 5883 Oure 

5. Gitta Nielsen, Stenmurvej 8, Lundeborg 

6. Susanne Kristensen, Gitte Knudsen, Boelsmosevej 37, Lundeborg 

7. To underskriftsindsamlinger med samme ordlyd: Per Helleskov, 

Fuglehavevej 18, Søren Møller Christensen Boelsmosevej 29 samt 

Susanne Kristensen og Gitte Knudsen, Boelsmosevej 37, 

Lundeborg.  

8. Lars og Charlotte Veilbæk, Hesselagergårdsvej 40, 5874, 

Hesselager 

9. Rune Hammar, Hesselagergårdsvej 40, 5874 Hesselager 

10. Kirsten Overgaard, Hesselagergårdsvej 39, 5874 Hesselager 

11. Benny Grested, Skelsmosevej 48, 5884 Gudme 

 

 

  

 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 
bemærkninger og forslag til videre proces.  

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 2.  
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Nr. 1 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces:   
1.1 Forsvarsministeriet har ikke bemærkninger som projektet 

foreligger. Ministeriet skal inddrages som høringspart og 
orienteres om eventuelle ændringer i projektet. Vindmøller 
må ikke opstilles, hvor de kan forstyrre Forsvarets 
overvågnings- og kommunikationsudstyr.   
 

 Forsvarsministeriet inddrages som 
høringspart fremadrettet i processen. 
 

Nr. 2 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

2.1 Svendborg Museum anbefaler en nærmere dialog i forhold til 
eventuelle arkæologiske forundersøgelser. Dette omfatter 
hvor møllerne placeres samt ved andre anlægsarbejder udført 
i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af vindmøllerne. 

Området mellem Gudme, Oure, 
Hesselager og Lundeborg 
indeholder særdeles mange 
arkæologiske spor og andre 
fortidsminder.  

Svendborg Museum inddrages som 
høringspart fremadrettet i processen. 
 
Administrationen vil tage initiativ til 
videre dialog mellem Svendborg 
Museum og ansøger.  
 
Arkæologiske forhold og fortidsminder 
undersøges nærmere i forbindelse med 
miljøvurderingen. 
 

Nr. 3 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   
3.1 Fyens Stift har forelagt projektet den kgl. bygningsinspektør.  

 
Det ikke kan udelukkes, at der er synsmæssig forbindelse 
mellem vindmøllerne og de fire nærliggende kirker i Oure (2 
km), Gudme (2 km), Lundeborg (3 km) og Hesselager (3 km). 
De visuelle forhold mellem møllerne og de fire kirker skal 
derfor undersøges i miljørapporten, herunder med 
visualiseringer. 

 Fyens Stift inddrages som høringspart 
fremadrettet i processen. 
 
De visuelle forhold mellem kirkerne og 
møllerne undersøges nærmere i 
forbindelse med mijøvurderingen.  
 
Administrationen indleder dialog med 
Fyens Stift og den kgl. bygnings-
inspektør om det videre arbejde. 
 

Nr. 4 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   
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4.1 Høringssvaret konkluderer, at de planlagte møllers størrelse 
og placering ikke er foreneligt med de beskyttelsesværdier, 
der er i området. Herunder at der er flere landskabstyper som 
jvf. kommuneplanen skal friholdes for store anlæg der bryder 
visuelle sammenhænge. Det nævnes, at det fremgår af 
kommuneplanen at udbygning af vedvarende energi skal ske 
under størst mulig hensyntagen til landskab, kulturhistoriske 
værdier og færrest mulige miljømæssige, visuelle og 
støjmæssige gener. 
 

Der skal udarbejdes et forslag til 
kommuneplantillæg i forbindelse 
med planlægningen. I forslaget vil 
ændringer i forhold til den 
gældende Kommuneplan 2017-29 
blive behandlet. 

De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

4.2 Høringssvaret har særlig fokus på vindmøllernes visuelle 
påvirkning af omgivelserne. Specifikt nævnes visuel påvirkning 
af  

 Herregårdslandskabet  

 Kystforlandet  
 Kystnærhedszonen 

 Skovbryn  

 Storebælt, Langelandsbæltet og Storebæltsbroen 

 Tange Ådal herunder ådalens landskabelige karakter 
og dyreliv 

 Landsbykirker og fredede bygninger herunder 
Broholm Gods og Isebækgaard 

 Ankomsten til Lundeborg, der er udpeget turistcenter  
 Dele af Øhavsstien 

 

 De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

4.3 Der ud over nævnes forhold mellem møllerne og 
fortidsminder i området omkring Gudme, Broholm og 
Lundeborg samt at området har dårlige vindforhold. 

Ansøger har oplyst, at møllerne 
med den ansøgte højde på 150 m, 
vil nå vindforhold, der gør møllerne 
rentable. 
 

 

Nr. 5 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   
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5.1 Borgeren synes, at det ødelægger det åbne landskab med så 
høje vindmøller på landjorden. Synes kommunen skal finde et 
sted, hvor flere møller kan placeres samlet, så de ikke spredes 
over hele landskabet. Ser helst møllerne placeres på vandet, 
hvor de ikke skæmmer så meget eller langs motorvejen, hvor 
det i forvejen larmer. 

 De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

Nr. 6 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   
6.1 Indsigelse mod møllerne. Borgerne bor mindre end 800 meter 

fra møllernes placering.  

 Frygter chikane af lyde da vindretningen mest er i 
vestlig retning. 

 Frygter forringelse af ejendomsværdi, da en af 
møllerne vil stå i direkte udsyn. 

 Naturen, herunder Tange Ådal og dyrelivet som sorte 
egern, ugler og flagermus vil blive berørt. 

 De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

6.2 Jf. vindkort over Danmark, har området dårlige vindforhold. 
 

Se nr. 4.3  

6.3 I Energiaftalen 2020-24 opfordres der til, at ”landvindmøller 
skal reduceres betydeligt” 
 

  
Tages til efterretning 

Nr. 7 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

7.1 5 Underskriftsindsamling mod vindmøller ved Broholm. 
 
Området er meget naturskønt med Tange Ådal i centrum. 
Øhavsstien kommer til at gå mellem to af møllerne I området 
ligger også Margueriteruten samt Lundeborg med 
campingpladser og havn. Hele området er som skabt til 
turisme og så store møller passer slet ikke ind, når det 
samtidig er et af de dårligste vindområder i Danmark. 
I området lever sjældne dyrearter som det sorte egern, 
grønspætten, hasselmus m. fl. 
 

Administrationens bemærkninger   
Tages til efterretning 
 
De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 
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Vi opfordrer til at projektet bliver stoppet, så vi kan bevare 
området så dejligt som det er. 
 
I alt 82 borger har underskrevet brevet. 
 

Nr. 8 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   
8.1 Borgerne synes der er meget forkert, at stille 3 så store møller 

op, i et meget naturskønt område. Tange Ådal, Øhavsstien, 
Margueriteruten og Klokkefrøstien vil blive påvirket visuelt og 
støjmæssigt. 
Lundeborg er et attraktivt turistområde med ny havn, 3 
campingpladser og nye ferieboliger på vej. De store 
vindmøller vil ikke passe ind i den ro og natur som turismen 
henvender sig til.  
Sjældne dyrearter som sort egern, grønspætte, hasselmus og 
flagermus vil blive forstyrret af vindmøllerne. 
Bekymring over helbredsmæssig påvirkning fra tre store 
møller  
Bekymring over økonomiske tab på værdien af egen ejendom. 
Projektet ønskes stoppet, så det dejlige område kan bevares 
som det er! 

  
Tages til efterretning 
 
De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

Nr. 9 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces:   
9.1 Borgeren nævner det naturskønne område med Tange Ådal i 

centrum, Øhavsstien der vil gå mellem to af møllerne, 
Margueriteruten samt Lundeborg som turistområde.  
Synes ikke 3 store vindmøller passer ind i det sydfynske 
landskab med uberørt natur og det som Svendborg ellers 
sælger udadtil. 
Desuden er området et af de dårligste vindområder i 
Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se nr. 4.3 

 
Tages til efterretning 
 
De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

9.2 Forslag til placering på havet hvor det blæser mest, fx 
Vesterhavet eller Storebæltsbroen. 
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Kan der spares CO2 på andre måder, fx landbrugs- og 
markomlægninger, affaldssortering, transportområdet etc.? 
 

De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

9.3 Bekymring om fald i værdien af egen bolig. Flyttede til Sydfyn 
for at nyde naturen og stilheden. Nu skal der fremover høres 
en ”jumbojet-lyd”. 
Håber politikerne vil stoppe projektet. 

 Tages til efterretning. 
De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

Nr. 10 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces:   

10.1 Borgeren deltog i borgermødet og fik ikke klare svar fra 
rådgiver vedr. støj, blot at lovgivningen blev overholdt. Hun 
har selv været ud at checke hvor der er vindmøller og har 
konstateret væsentlige støjkonsekvenser. 
 
Forslag til placering på havet, hvor det blæser mest, fx 
Vesterhavet eller Storebæltsbroen. 
Kan der spares CO2 på andre måder, fx landbrugs- og 
markomlægninger, affaldssortering, transportområdet etc.? 
 
Synes ikke 3 store vindmøller passer ind i det sydfynske 
landskab med uberørt natur og det som Svendborg ellers 
sælger udadtil. 
 

  
Tages til efterretning 
 
 
 
 
De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

10.2 Borgeren tror, at ejer af Broholm Gods fokuserer på indtjening 
her og nu og ikke har erfaringer nok til at gennemskue 
konsekvenserne af sine egne handlinger på den lange bane. 
Broholm vil miste indtjening på turisme og arrangementer 
med heste. Danmarksmesterskaberne i ridning vil måske blive 
flyttet, da hestene stresses af støj og lysglimt og bryllupsfolk 
og andre turister vil blive generet af støjen. 

  
Tages til efterretning 

10.3 Bekymring om fald i værdien af egen bolig. Efter mange år i 
København og Århus er borgeren flyttet til Sydfyn for at nyde 
naturen og stilheden. Nu skal der fremover høres en 
”jumbojet-lyd”.  

  
Tages til efterretning. 
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Ved at menneskers fysisk ubevidst påvirkes af lyde og det 
påvirker vores trivsel.  
Borgeren er meget, meget ked af støjkonsekvenserne. 
 

De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 

Nr. 11 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces:   

11.1 Protestere mod opstilling af de tre møller. 
Vindmøller støjer, det generer og påvirker helbredet– 
henvisning til artikel fra Viden om Vind. 
Møller opstilles alt for tæt på beboelse. Undersøgelser 
anbefaler en afstand til beboelse på min 2000 meter. 
Borgerens ejendom er ca. 600 meter fra møllerne. Find evt en 
placering i havet. – henvisning til artikel fra Viden om Vind. 
Værdiforringelse af egen ejendom. Ejendomme tæt på møller 
mister værdi. Kun ejer og jordudlejer tjener penge. For alle 
andre virksomheder, er der miljøkrav for etablering af 
virksomhed. – henvisning til artikel fra Viden om Vind. 
Møllerne vil skæmme landskabet, hvilket det ikke fortjener.  
 

  
De nævnte forhold vil blive behandlet i 
forbindelse med miljøvurderingen. 
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