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Høringssvar til Vindmøller ved Ny Søby (Skiftekær) 
 

 

1). I projektet har man givet dispensation til opstilling af 2 teknikbygninger på hver 15m2, i 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

De 2 store vindmøller (126,5 m) ved Søby på Tåsinge, har èn fælles teknikbygning på 7,5 m2, derfor er det 

unødvendigt at bygge 2 store teknikbygninger i et beskyttelsesområde. 

 

2). Det fremgår også af miljøkonsekvensrapporten, at kyststrækningen ud for de nye møller påvirkes med 

støj over vindmøllebekendtgørelsens grænseværdier og med skyggekast i mere end 10 timer om året, og at 

vindmøllerne kan indebære en barriereffekt for trækfugle 

 

Ifølge Miljø –og fødevarestyrelsens   ”Natura 2000-plan 2016-2021 Sydfynske Øhav Natura 2000-område 

nr. 127 Habitatområde nr. 111 Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og 72” 

Står der: 

Målsætningen for området er således grundlaget for vurderingen af planer og projekter, som skal foretages 

i henhold til de regler, der gennemfører habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, bl.a. efter 

habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17, der skal sikre, at 

udpegningsgrundlaget i området ikke skades, herunder især at arealet af naturtyper og levesteder for arter 

er stabilt eller i udbredelse, at naturtypernes strukturer og funktioner fortsat er til stede, og at bestande af 

arterne viser, at arten på lang sigt vil kunne opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens 

naturlige levesteder. 

Øhavet sikres som et af landets vigtigste yngle- og rasteområder for fugle knyttet til kyst, strandeng, 

lagunesøer og lavvandede havområder, hvor levestederne er tilstrækkeligt store og rummer gode og 

uforstyrrede fourageringsmuligheder og uforstyrrede ynglesteder med god struktur og hydrologi. 

• For trækfugle skal Natura 2000-området bidrage til at sikre levesteder for levedygtige bestande på 

nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for knopsvane, 

mørkbuget knortegås, troldand, ederfugl, havlit, hvinand, toppet skallesluger, havørn, fiskeørn og blishøne 

som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes egnede raste- og Natura 2000-plan 2016-21 

18 fødesøgningssteder for arterne. 

Tilstanden og det samlede areal af levesteder for sangsvane som trækfugl i området sikres eller øges, 

således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arten, så området kan huse en 

tilbagevendende rastebestand på 5230 sangsvaner. 

3).  Kommunen bruger 2 år gamle støjmålinger. 

 



Siden støjmålingen fra 2018, er der ændret på møllerne, så derfor skal der foretages en ny støjmåling, som 

dokumenterer at møllerne efter ændringerne, kan overholde vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser. 

Vindmøllebekendtgørelsen: 

Kapitel 4 

Anmeldelse m.v. 

§ 8. Den, der ønsker at etablere en vindmølle eller ændre den på en måde, der kan medføre øget 

støjudsendelse, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke for 

etablering eller ændring af vindmøller på havet. 

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i 

§ 4. 

Stk. 3. Dokumentation skal foreligge i form af følgende: 

1) En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte 

vindmølletype, jf. § 6. 

 

 
 
Gitte Nielsen 
Monnetvej 8 
5700 Svendborg 

  

 

 

 



 

1. Svar på orienteringsmøde om vindmøllerne. "Nej vi har ikke beskæftiget os med 
alternative placeringer". Det er nødvendigt både i forhold til 
kommuneplanlægningen men også i forhold til den dispensation man har fået i 
forhold til kystlinien at alternative placeringer er seriøst behandlet. Der er i 
Svendborg kommune udpeget adskillige områdertil vindmøller hvor dette projekt 
kunne ligge hvor man ikke er i konflikt med et natura 2000 område. I denne proces 
har man på forhånd udelukket at overveje alternative placeringer. 

2. Svar på orienteringsmøde om vindmøllerne. "mølleejerne udfører egenkontrol med 
at gældende støjgrænser overholdes". Nej det er selvfølgeligt ikke godt nok. 
kommunen bør aktivt føre tilsyn med ikke bare en gang om året men løbende 
kontinuerligt at støjgrænserne overholdes.Kan kommunen ikke løfte den opgave bør 
møllerne ikke tillades.Som det er nu stiller vi os tvivlende overfor at den støjmåling 
der tog et halvt år at fabrikere i 2018 danner et retvisende bllede af støjudledningen 
fra møllerne under normale forhold. 

3. Støjmålingen fra 2018 der danner grundlag for behandlingen af projektet er forældet 
og bør erstattes af en ny opdateret måling. Her bør tages hensyn til at stranden for 
enden af Tørvevej er et rekreativt område der kræver støjbeskyttelse som et 
støjfølsomt område. Husene for enden af Udflyttervej op til Søren lolksvej er tæt lav 
bebyggelse der er et støjfølsomt område.Ydermere er Søren Lolks vej 5 
erhvervsmæssigt benyttet som behandlingscenter for stressramte og derudover qua 
status som flexbolig godkendt til udlejning til sommerhusgæster. Vi vil derfor gøre 
opmærksom på at de gældende støjgrænser for støjfølsomt område også bør tages i 
anvendelse i forhold til denne adresse. 

4. Overordnet er dette projekt isoleret set for lille og med en yderst beskeden effekt i 
forhold til grøn omstilling( her stod tre vindmøller før, den ene af dem kunne være 
erstattet af en ny moderne mølle med langt større effekt , vel og mærke i et område 
der allerede var udlagt til vindmøller.). Gener for naboer og den omgivende natur 
overvejer i høj grad nytteværdien i projektet. Særligt hvis man seriøst indtænkte 
alternative placeringer. 

5. Æstetisk er de opsatte møller der nu skal lovliggøres særdeles uheldige dels på grund 
af den klodsede udformning af møllehuset/navet og dels på grund af det meget 
uharmoniske forhold i mellem møllevingernes store spændvidde og mølletårnets 
forholdsvist lave højde.  

6. Så vidt vi kan vurdere det, er konsekvenser for naturen i et natura 2000 område der 
støder op til møllerne ikke tilstrækkeligt undersøgt. Vi kan ikke se at det positivt i en 
vvm rapport kan udelukkes, på baggrund af konkrete lokale feltundersøgelser og 
studier, at naturtilstanden i det tilstødende natura 2000 område ikke forringes på 
grund af dette projekt.  

Venlig hilsen H.C. og Grace Wulff 
Søren Lolks Vej 5 5700 Svendborg 
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27.05.2020 

     

Fremsendt til Plan@svendborg.dk 

Indsigelser vedrørende Lokalplan 637 ang. vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge. 

 
 Manglende og manipulerende støjdokumentation. 
  

Den fremlagte støjdokumentation af 07.06.2018 er ikke valid, da den lider af betydelige mangler, som 

Svendborg Kommune fra lokale borger i flere omgange er gjort opmærksom på, men som Kommune har 

valgt at ignorere.  

Der er blandt andet i støjrapporten udeladt ejendomme, som ligger inden for støjberørt området.  

 

Ejendomme i området, som er beliggende i støjfølsomt område, er i støjrapporten indsat til støjniveau på 

henholdsvis 42db og 44db, og ikke 37db og 39db som er gældende for disse ejendomme.  

 

Rekreativt område tæt ved møllerne er ikke medtaget i støjrapporten. 

 

Der er ikke afholdt den lovpligtige høring af borgerne om planerne, så længe materialet ikke indeholder en 

støjrapport som er gyldig. 

Samtidig hermed henvises til mail af 12 jan fra EMD,( Støjberegningsfirmaet ) hvor det fremgår ” så har jeg 

fået lavet støjberegninger (normal støj) og det er ikke opmuntrende”. ”  

”Kildestøjen for den mølle, som i kigger på er meget høj og det giver os udfordringer ved naboen mod 

nordøst – Søren Lolks Vej 5.” 

”Samtidig er der en anden nabo- udflyttervej 19- som kommer til at ligge lige på støjgrænsen” 

” jeg har prøvet at flytte jeres møller så langt væk fra Søren Lolks Vej 5 som muligt ( dog sådan at jeg bliver 

indenfor de to udlagte arealer/ parceller). Ved en flytning ser vi dog stadig en overskridelse af 

støjgrænsen ved Søren Lolks Vej 5 på 0,5 dB”. 

 

Samtidig henvises der til Svendborg Kommunes tilbagetrukket tidligere tilladelse af 15.2.17 på grundlag af 

ejendommen Søren Lolks Vej 8 er en udlejningsejendom, og derfor underlagt andre regler for 

støjberegning, som bevirkede at ansøger ikke kunne overholde støjgrænserne, ud fra de fremsendte 

kildestøjtal. Ligeledes skriver Svendborg Kommune at der er ikke mulighed for at foretage skøn i forbindelse 

med overskridelser af støjgrænser i medfør af vindmøllebekendtgørelsen, og der er således tale om en 

lovbunden afgørelse og ikke et skøn. 

Ligeledes fremgår det af en skrivelse af 14.7.17 fra Rasmus V. Fristed, Svendborg Kommune hvor det 

fremgår ” det faktum, at der er tale om udlejningsboliger på Søren Lolks Vej 8, 10A og 10B er den primære 

årsag til at der endnu ikke foreligger en godkendt støjberegning for Peter Bay Knudsens vindmølle på 

Skiftekær”.  
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Miljø og Konsekvensrapport. 

Der er fejl og mangler i Miljø og Konsekvensrapport. 

 

Dispensation fra Kyst. 

Samtidig hermed skal det oplyses at Naturstyrelsens udstedelse af dispensation af 4.12.2015, er udstedt på 
grundlag af en tidligere udstedelse af 1.3.2013 fra Naturstyrelsen, hvor der ikke forelå en 
væsentlighedsvurderingen fra COWI, da denne først udkom i maj 2015. Ligeledes gøres det gældende at 
Dispensationen fra 4.12.2015 udløb 4.12.2018, og er derfor ikke gældende.  
 
Alternativ placering  
Der oplyses i materialet at der ikke er alternative placerings muligheder uden for strandbeskyttelseslinjen, 
dette er ikke korrekt. Svendborg Kommune tog beslutning til dette projekt tilbage i 2012 hvor der den 
06.03.12 blev afholdt møde i Udvalget for Kultur og Planlægning, hvor det b.la fremgår at der er 
fremkommet flere anmodninger vedr. vindmølleopstilling med alternative med placeringer, uden for 
strandbeskyttelseslinjen. Ligeledes fremgår det, at administrationen ” fastholder at der meddeles afslag til 
de indkomne anmodninger”. At projekt A, alligevel blev realiseret skyldes kammerateri mellem 
projektmagerne og ledende politiker i udvalget, som b.la fik stillet gratis jagt til rådighed. Samtidig hermed 
skal nævnes at Energiplan Fyn har udpeget i ”Kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn” område A42, og 
som er betegnet som det bedste sted for placering af møller i Svendborg Kommune. Dette område er 
beliggende 2 km. Øst for Skiftekær området, og derved uden for strandbeskyttelseslinjen. Ligeledes var der 
ved udstedelse af tilladelser til Skiftekærmøllerne ansøgt om opstilling af møller i dette område. 
 
Natura 2000 område. 
 
Det fremgår af materialet at støjniveauet for natura området ikke overholdes. 
 
Værditabsordningen. 
Der har ikke været afholdt orienteringsmøde vedrørende værditabsordningen.  
 
Byrådets afstemning. 
Byrådets afstemningen omkring igangsættelse af høringen er ulovlig.  
  
Med venlig hilsen 

 

Ulrik Møller Andreasen 

Søren Lolks Vej 26 

5700 Svendborg. 
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