
Venstre stiller følgende ændringsforslag til dagsordenens pkt. 6: 
 
Baggrund: 
Venstre ønsker en udsættelse af pkt. 6, - som i den fremsendte dagsorden lyder :  
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.13, lokalplan 637 og VVM-tilladelse for vindmøller 
ved Ny Søby, Tåsinge. 
Byrådet har kompetencen til at vedtage kommuneplantillæg og lokalplan til vindmøller ved Ny 
Søby. Det er en forudsætning for vedtagelsen, at Miljø- og Naturudvalget d. 16. juni 2020 har 
godkendt, at der meddeles VVM-tilladelse til vindmøllerne. 
 
Indstilling : 
 
Venstre indstiller derfor følgende ændringsforslag til vedtagelse: 
 
Med baggrund i bestemmelserne i Vindmøllebekendtgørelsen (Bek nr. 135 af 07/02/2019) (Bilag 
3), udsættes dagsordenens punkt 6, vedrørende endelig godkendelse af Skiftekærmøllerne, med 
den bemærkning at en senere godkendelse vil forudsætte opfyldelse af bekendtgørelsens regler 
om støjmålinger, støjgrænser og kommunens kontrol hermed. 
 
Der henvises især, men ikke begrænset hertil, til bekendtgørelsens §er: 

 §6 om måling af vindmøllers kildestyrke og toneindhold, jf. beskrivelsen af ”Miljøstøjmåling 
– ekstern støj”  

 §11 om kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med overholdelsen heraf 

 §12 om kommunalbestyrelsens ret til at kræve støjmålinger udført som beskrevet i §6.  

 §12 stk 3. om begrundelsen for at kræve støjmålinger jævnfør §12, når det sker i 
forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser 
dette for at være nødvendigt. 
 

Udsættelsen baseres således på manglende gennemførelse og opfølgning af to helt centrale 
punkter: 

 
1) Manglende gennemførelsen af en fuld Miljøstøjmåling, inklusive måling for af toner - jf. 

Bek. §6 og tilhørende vejledninger. En sådan vil vise om støjkravene overholdes, også 
med indregning af den tonestøj, hvis eksistens for mere end 2 år siden blev anerkendt af 
kommunens miljøafdeling, uden af man dog derefter har fundet anledning til at anmode om 
den korrekte ”Miljøstøjmåling – ekstern støj”  (Se bilag 1 - Mail af 23/3-2018, fra Svendborg 
Kommunes Miljøafdeling – her illustreret uden personnavne )   
 

2) Manglende kontrol med overholdelsen af den begrænsede ”drifts mode”, efter det påbud 
om begrænset ydelse, som efter den i 2018 foretagne støjberegning, blev pålagt den 
nordlige mølle, ”M1”, som herefter kun må køre maksimum 23 omdrejninger, suppleret 
med begrænsninger i forhold til møllevingernes tilladte vinkel til vinden.   
Drifts data som viser M1 drifts mode, time for time, dag for dag, har ikke været fremlagt, og 
kommunen har derfor ikke kunnet opfylde sin tilsynsforpligtelse, og har dermed ikke kunnet 
sikre, at den støjbegrænsende driftsmode har været overholdt, igennem de snart to år, hvor 
møllerne har kørt på dispensation (Bilag 2. som er vedlagt, (uden personnavne) bekræfter 
at kommunen så sent som 15/4 i år, har drøftet med møllejer, ”om der kan”,  dannes data - 
til den kontrolfunktion, som kommunen jf. Vindmøllebekendtgørelsen er forpligtiget til at 
gennemføre. 

 
Yderligere sagsfremstilling: 
 



Beboerne oplyser at de, igennem årene, har overværet 5-6 støjberegninger, og de bemærker at 
M1 aldrig støjer, imedens disse støjberegninger har været gennemført. Det gør den derimod 
hyppigt og højt, efter en mængde driftstop, hvorunder det virker som om møllen indstilles til andre 
drift modes, som ofte medfører betydelig støj, og voldsomme toner. Derfor virker det meget rimeligt 
at de i stk 2) herover beskrevne kontroller bruges til at eftervise, at møllerne overholder de tilladte 
drift modes. Naboerne har en mængde tidsdaterede notater, som taler om kraftig støj og markante 
toner. Derfor ville det være let at gå ind og kontrollere hvordan møllernes driftsmodes har stået i 
det pågældende tidsrum, igennem de seneste to år på dispensationsdrift. 
 
Venstre har den holdning, at man reelt her lader en gruppe borgere alene, i forhold til opnåelse af 
den retssikkerhed de burde kunne forvente var en selvfølgelighed. Borgernes klager igennem 
årene er næsten alle blevet tilbagevist, men i en hel del tilfælde har de statslige myndigheder 
efterfølgende givet borgerne ret. Derfor står vi også her i dag, i den kedelige situation, at skulle 
lovliggøre to ulovligt opførte møller, som har kørt på dispensation, siden miljø- og ankestyrelser 
erklærede planprocessen og tilladelserne ulovlige.   
 
Vi kan derfor ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi gerne så, at borgernes retssikkerhed blev 
betrygget, ved gennemførelsen af de herover nævnte målinger og kontroller, således vi alle, både 
mølleejere, borgere, administrationen og kommunalbestyrelsen, kan få endelig vished for de tal og 
værdier, som er en forudsætning for ordentlig dokumentation for reglernes og lovens opfyldelse.   
 
Derfor indstiller Venstre at man, via en ”Miljøstøjmåling – ekstern støj”, som udføres efter 
Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums anvisninger, og efter indførelse af løbende kontrol, til 
sikring af overholdelse af møllernes drift modes, udlæst i en form hvor man let kan kontrollere 
møllernes indstilling, og med maksimum én times intervaller. (Fabrikken oplyser at den kan levere 
data, helt ned til 10 sekunders intervaller, men det findes dog unødvendigt til det aktuelle brug).   
 
Bilag 1             Mail fra kommunens miljøafdeling til en af møllernes naboer 
Bilag 2             Notat fra møde 15/4-2020, som omtaler kontrol med drifts modes 
Bilag 3             Vindmøllebekendtgørelsen (Bek nr. 135 af 07/02/2019) 
 
Med venlig hilsen 
Venstres byrådsgruppe 
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