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Svendborg Kommune
Miljø, Erhverv og Teknik 
Plan og Erhverv  
Att.: Helene L. Grenild (helene.grenild@svendborg.dk) 

Eft.: 
Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Høringssvar - Forudgående høring på kommuneplantillæg og 
miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, 
Broholmsvej 32, 5884 Gudme

Ved mail af 12. april 2019 har Svendborg Kommune anmodet om 
eventuelle bemærkninger til det fremsendte forudgående høringsma-
teriale.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan på vegne af Forsvarsmini-
steriet meddele, at der ikke er bemærkninger til det fremlagte vind-
mølleprojekt i dets nuværende form.

Da der er tale om en forudgående høring, ønsker Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse at blive inddraget som høringspart i den videre pro-
ces vedrørende projektet, herunder ændringer i det forelagte projekt.

Dette begrundes med, at det er Forsvarsministeriets nationale inter-
esse, at der ikke opsættes vindmøller, hvor det kan forstyrre Forsva-
rets overvågnings- og kommunikationsudstyr. 

Eventuelle bemærkninger bedes rettet til sagsbehandler Jens C. P. 
Berthelsen pr. mail fes-nps21@mil.dk eller via telefon 728 13168.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:  
CHPD; CHRA; CHNPS.

mailto:fes-nps21@mil.dk


Høringssvar nr. 2, Svendborg Museum 



Høringssvar nr. 3 – Fyens Stift



Høringssvar til Svendborg Kommune vedrørende kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller 
placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme 

Dette høringssvar konkluderer, at de planlagte møllers størrelse og placering ikke er foreneligt med de 
beskyttelsesværdige værdier, der er i området.  

Området mellem Oure, Gudme, Hesselager og Lundeborg er et unikt og naturskønt herregårdslandskab 
med mindre skalaer og mange natur- og kulturværdier. Området er friholdt for større anlæg og 
kendetegnet af landsbyer, mindre bebyggelser, bakker, skove, hegn, marker, åer og vandløb. Området er 
udlagt til turistcenter og indeholder rekreative interesser. Området er et dårligt vindområde . 

1

Denne beskrivelse bekræftes i kommuneplanen, hvoraf det fremgår, at området er uforstyrret, i middelstor 
til mindre skala og at området indeholder elementer, der skal beskyttes. Broholm og kystforlandet 
fremhæves som særligt beskyttelsesværdige. 

I forhold til Broholm gælder, at det skal undgås at placere anlæg af sådanne dimensioner i nærhed af 
hovedbygningen, at dennes markante udtryk domineres og nedtones. Idet vindmøllerne foreslås placeret få 
hundrede meter fra Broholm og vindmøllerne vil rejse sig 5-6 gange over Broholm i højden, vil de få 
Broholm til at fremstå lille.  

I forhold til kystforlandet skal dette i henhold til kommuneplanen friholdes for anlæg, der bryder den 
visuelle sammenhæng til kysten. Vindmøllernes blotte størrelse, der rækker næsten 200 m op over havets 
overflade, vil bryde denne sammenhæng. 

Det fremgår videre af kommuneplanen, at landbrugsfladen og skovområdet ved Lundeborg skal friholdes 
for store og markante anlæg. Det bemærkes, at to ud af tre møller foreslås placeret inden for 
skovbyggelinjer. 

Det fremgår samtidig af kommuneplanen, at udbygning af vedvarende energi skal ske under størst muligt 
hensyn til landskabet, til de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, visuelt, 
forureningsmæssigt og støjmæssigt. 

Disse hensyn er ikke forenelige med at bygge store vindmøller på den foreslåede placering, hvor 
vindforholdene er dårlige, mens der er væsentlige hensyn at tage til landskab og de kulturhistoriske 
værdier.  

Undersøgelsen bør således inddrage forholdet til naboer, Broholm, kystforlandet og landbrugsfladen og 
skovområdet ved Lundeborg. Derudover bør følgende forhold inddrages i undersøgelsen: 

Kystnærhedszone 

Møllernes placering er inden for 3 km af kysten og dermed beliggende i kystnærhedszone. Området skal 
derfor søges friholdt for anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. Kysten er østvendt, mens den 
fremherskende vindretning i Danmark og i området er fra vest/sydvest, hvorfor der ikke er et særligt 
argument for at opføre møllerne kystnært. Møllernes størrelse vil videre i sig selv påvirke kysten og dens 
særpræg negativt, idet møllerne vil være synlige fra Langeland, hele Langelandsbælt og formentlig også 
store dele af Storebælt herunder fra Storebæltsbroen. Undersøgelsen bør inddrage visualiseringer. 

1 Ifølge DMI som gengivet i kommunens Klima- og Energipolitik fra 2013. 

Høringssvar   nr. 4



Tange Ådal og dyreliv 

Tange Ådal er karakteriseret som særligt sårbart overfor tiltag, som vil bryde områdets enkle karakter og 
bebyggelsesstruktur i kommuneplanen. Vindmøllerne tænkes placeret umiddelbart syd for ådalens 
sydvestlige arm og vil med deres højde være synlige fra store dele af ådalen.  

Det bør derfor undersøges, om vindmøllerne vil bryde med områdets enkle karakter og 
bebyggelsesstruktur. Undersøgelsen bør inddrage visualiseringer. 

Området indeholder videre et rigt og varieret dyreliv med flere sjældne pattedyr og fugle. Konsekvenserne 
for dyrelivet bør kortlægges i forbindelse med en miljøundersøgelse af projektet. Det bemærkes i denne 
forbindelse, at området som noget unikt i Danmark rummer en stamme af det oprindelige sorte egern, der 
også ses afbilledet i familien Friis’ våben på Hesselagergaard og i Hesselager kirke. 

Fredede bygninger og kirker 

Vindmøllerne vil være synlige og udgøre en markant ændring af landskabet set fra kirkebakkerne ved i hvert 
fald Oure og Gudme. 

Vindmøllernes placering indebærer, at flere af de få fredede bygninger på landet i kommunen bliver 
nærmeste nabo til vindmøllerne. Det drejer sig om herregården Broholm og Isebækgaard. Begge gårde vil 
komme til at ligge under 700 m fra vindmøllerne, hvorfor disse vil blive oplevet i sammenhæng med de 
fredede bygninger. Vindmøllerne vil således gribe ind i disse bygningers fredningsværdi herunder 
betydningen af disse bygninger for landskabet og turismen. 

Forholdet til de nærliggende kirker og de nævnte fredede ejendomme bør undersøges. Visualiseringer bør 
indgå i undersøgelsen. 

Fortidsminder og kulturarvsareal 

Området indeholder mange fortidsminder og nogle af landets tidligste bosætninger. Det fremgår således af 
kommuneplanen, at en nationalt helt enestående og rig kulturarv ligger gemt under mulden på store 
arealer omkring Gudme, ved godset Broholm og nord for Lundeborg. Fundforholdene inden for de 
udpegede arealer knytter Sydøstfyn tæt til den samtidige europæiske historie i perioden 200-700 e. kr.  

Forholdet til fortidsminder bør indgå i undersøgelsen. 

Turistcenter Lundeborg og øhavsstien 

Lundeborg er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø og turistcenter ved Storebæltskysten i 
kommuneplanen. En opstilling af af 150 meter høje vindmøller umiddelbart vest for Lundeborg vil påvirke 
oplevelsen af ankomsten til Lundeborg fra land og vand.  

Vindmøllernes påvirkning af Lundeborg bør indgå i undersøgelsen, herunder med visualiseringer fra 
Langelandsbælt. 

Byrådet har videre en ambition om at understøtte arbejdet for at skabe oplevelsesmæssig merværdi af den 
kulturhistoriske sammenhæng mellem Gudme, Broholm og Lundeborg. Vindmøllernes påvirkning af dette 
kulturhistoriske miljø bør tillige indgå i undersøgelsen. 

Øhavsstien løber gennem det område, hvor vindmøllerne planlægges opstillet. Møllernes højde vil gøre 
dem synlige fra en stor del af stien. 



Forholdet til øhavsstien bør undersøges nærmere herunder med visualiseringer fra stien. 

Oure den 6. maj 2019 

Med venlig hilsen 

Ejerne af Isebækgaard, Boelsmosevej 29, 5883 Oure 

Søren Møller Christensen 

Helle Frøsig 

Simon Frøsig 
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Høringssvar nr. 6 

Fra: Susanne Christensen 
Sendt: 12. maj 2019 21:05 
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk> Emne: 
Broholm Vindmøller 

Til  Svendborg kommune. 

Plan og Erhverv 
Frederiksø 4 
5700 Svendborg      
Lundeborg d. 12 maj 2019 

Høringssvar vedrørene: 3 muligt placerede vindmøller ved Broholm. 

Idet vi er nogle af de naboer, der vil  komme til  at bo tættest på de påtænkte møller - mindre end 800 meter, vil  vi hermed gøre indsigelse mod opførelsen. 

Det vil  give meget chikane af lyde, idet vindretningen i størstedelen af året er i  vestlig retning. 

Forringelse af vores ejendoms beliggenhed, da møllen på sydsiden af Stenmurervej vil  stå ti l  direkte udsyn, mindre end 800 meter fra ejendommen. 

Naturen heromkring vil  også blive berørt af dette, såsom Tange ådal, dyrelivet som blandt andet har det sorte egern, ugler og flagermus. 

I henhold ti l  vindkort over Danmark, er møllernes evt. placering, i  et område med dårlige vindforhold. 
http://xn--drmstrre-64ad.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/da/tour/wres/dkmap.htm 

I Energiaftalen 2020-2024, opfordres der ti l  at ”landvindmøller skal reduceres betydeligt.” www.efkm.dk/media/12222/energiaftale2018.pdf 

Gitte Lyder Knudsen & Susanne Lindahl Christensen 

Boelsmosevej 37, Lundeborg 
5874 Hesselager 
E-mail: boelsmosevej@gmail.com 

mailto:boelsmosevej@gmail.com
mailto:plan@svendborg.dk
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/da/tour/wres/dkmap.htm
http://www.efkm.dk/media/12222/energiaftale2018.pdf
mailto:boelsmosevej@gmail.com
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Underskriftsindsamling



















Høringssvar nr. 8, Hesselagergårdsvej 40



Dato: 11 Maj 2019 

Høringssvar vedr. opstilling af 3 vindmøller i området ved Broholm 

Dårligt for turismen 

Området er et meget naturskønt område med Tange Ådal i centrum. Den nordlige mølle kommer 

til at stå få hundrede meter fra Tange Ådal, og desuden har vi Øhavsstien, som vil komme til at gå 

mellem to af møllerne, margeritruten ligger også i området, samt Lundeborg med campingpladser 

og havnen som turistområde.  

Området er desuden et af de dårligste vindområder i Danmark. 

Ideer 

Store vindmøller hører til i havet hvor det blæser mest, eks. Storebæltsbroen, Vesterhavet osv. 

Kan man spare på CO2 på andre måder - via landbrugsomlægninger, markomlægninger, 

affaldssortering, transportområdet, osv.  

Den sydfynske natur 

 Den sydfynske natur skal jo være kendt for naturstilhed – uberørt natur, Øhavsstien osv.

 Synet af 3 store vindmøller passer ikke ind i den sydfynske stil og det som Svendborg

Kommune sælger udadtil.

Husstands-konsekvenser 

Jeg kan være bange for at miste værdien af vores hus, pga. støjkonsekvenserne 

Jeg er flyttet herned til Sydfyn for at nyde naturen og stilheden, og jeg nyder den dagligt via gåture 

i området og i vores store køkkenhave. 

Nu skal jeg fremover dagligt høre en slags ” jumbojet”lyd 

Derfor håber jeg at politikkerne tænker sig om en ekstra gang, og opfordrer til at projektet bliver 

stoppet.  

Vh.  

Rune Hammar 

Hesselagergårdsvej 39 

5874 Hesselager 

Mail: rune.hammar@get2net.dk 

Høringssvar nr. 9

mailto:rune.hammar@get2net.dk


Kirsten Overgaard – Hesselagergårdsvej 39 – 5874 v/Lundeborg – Hesselager mail. ko@kirstenovergaard.dk 

Dato: 11 maj 2019 

”Svendborg Kommune skyder sig selv i foden” 

Høringssvar vedr. opstilling af 3 vindmøller i området ved Broholm 

Jeg har været til info- mødet og fik ikke klare svar vedr. støj Mogens fremlagde vage svar- gisninger 

og gentog sig selv ift. At lovgivningen bliver overholdt. Jeg har så været ude og cheke selv, der hvor 

de ellers har anlagt vindmøller og konstateret, at der er væsentlige støjkonsekvenser.  

Ideer 

Store vindmøller hører til i havet hvor det blæser mest, eks. Storebæltsbroen, Vesterhavet osv. 

Kan man spare på CO2 på andre måder - via landbrugsomlægninger, markomlægninger, 

affaldssortering, transportområdet, osv.  

Den sydfynske natur - Turismen 

 Den sydfynske natur skal jo være kendt for naturstilhed – uberørt natur, Øhavsstien osv.

 Synet af 3 store vindmøller passer ikke ind i den sydfynske stil og det som Svendborg

Kommune sælger udadtil.

Vedr.  turisme og hestecenter ved Broholm Gods 

Jeg tror ejeren Anders Sehested stirrer sig blind på indtjeningen nu og her, og ikke har erfaringer 

nok til at gennemskue konsekvenserne af sine egne handlinger på den lange bane.   

Broholm gods og Broholm Ridecenter vil på den langen bane miste noget af deres indtjening på 

turisme 

- Hestene kan ikke lide støjen, og lysglimt, og Danmarksmesterskabet i ridning vil måske 

blive flyttet til anden lokation pga. hestene bliver halvstressede af lyden fra vindmøller.  

- turister/bryllupsfolk, osv.  kan ikke lide støjen når de går en tur rundt på kærlighedsstien på 

godset eller sidder på terrassen for at nyde ænderne på søen. 

Husstands-konsekvenser 

Jeg kan være bange for at miste værdien af vores hus, pga. støjkonsekvenserne 

Jeg er indfødt københavner og har boet 17 år i Århus. Jeg er flyttet herned til Sydfyn for at nyde 

naturen og stilheden, og jeg nyder den dagligt via gåture i området og i vores store køkkenhave. 

Nu skal jeg fremover dagligt høre en slags ” jumbojet”lyd 

Som gammel stressramt ved jeg at vi ubevidst bliver påvirket fysiks negativt meget mere af 

lydfaktorer end vi går og tror, og det vi bevidst opfanger, kan forstyrre vores trivsel.  

Derfor håber jeg og beder for at politikkerne tænker sig om en ekstra gang. 

Vh. 

en almindelig borger, som ikke har ordet i sin magt til at påvirke noget, men som er meget meget 

ked af støj konsekvenserne. 

Høringssvar nr. 10
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Høringssvar nr. 11, Skelmosevej 48 

Undertegnede Benny Grested Skelmosevej 48 5884 Gudme, 

skal hermed, protestere mod at der opstil les 3 stk. møller som vist i  jeres meddelelse d. 11 april. 

 Min begrundelse for at jeg ikke ønsker møllerne opsat er bl.a. 

1. Vindmøller støjer, se l ink fra Videnom:

http://www.videnomvind.dk/fordele-ulemper/konkrete-ulemper-for-vindmoellenaboen.aspx 

2. Afstandskrav: 

I mange undersøgelser anbefales det at møller ikke opstil les tættere end 2000 m fra bebyggelse. 

Min ejendom er ca. 600 meter fra den tænkte opstil ling. 

Alene af denne grund er placeringen forkert. 

Find placering som anvist eller i  Havet. 

 http://www.videnomvind.dk/svar-paa-rede-haand/hvor-mange-af-de-naermeste-naboer-oplever-gener-ved-vindmoeller.aspx 

3. Værdiforringelse af min ejendom.

Det er undersøgt at ejendomme tæt på møll er, mister værdi. 

Det er kun ejer og udlejer at jorden som laver forretning. 

For alle andre virksomheder, er der miljøkrav for etablering af virksomhed, herunder støj, lugt, forurening og ikke mindst vi l  Møllerne skæmme landskabet, det 

fortjener naturen ikke på det pågældende sted 

 https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/keb/bilag/318/1380648.pdf 

http://www.videnomvind.dk/fordele-ulemper/konkrete-ulemper-for-vindmoellenaboen.aspx
http://www.videnomvind.dk/svar-paa-rede-haand/hvor-mange-af-de-naermeste-naboer-oplever-gener-ved-vindmoeller.aspx
https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/keb/bilag/318/1380648.pdf


Afslutningsvis  min klage kortfattet oplistes: 

Møller opstil les al form tæt på beboelse. 

Møllerne vil  genere med deres støj, det er bevist 

Støjen påvirker vores helbred. 

Møller vil  efter manges mener skæmme landskabet. 

Vedlagt 3 l ink, som bekræfter min klage. 

Med Venlig hilsen 

Benny Grested 

Skelmosevej 48 

5884 Gudme 

20669010 
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