
Nyt projekt  

 

 3 Vindmøller med en totalhøjde på 150 meter.  

 Tårnhøjde på ca. 82 meter.  

 Samlet estimeret produktion: 48.200.000 kWh/år. 

 Vindmøllerne placeres praktisk taget i det eksisterende vindmølleområde. 

 Nærmeste vindmølle placeres ca. 900 meter fra sommerhusområdet. Lovkravet er 600 meter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksisterende vindmøller 

 

 7 vindmøller med en totalhøjde på 72 meter. 

 Tårnhøjde på 50 meter.  

 Samlet produktion: 10.395.000 

 Nærmeste vindmølle er placeret ca. 890 meter fra sommerhusområdet.  



 

 

  



Støj 

 Beregnet støjpåvirkning fra nyt projekt ved grænsen til sommerhusområdet.  

Vindhastighed på 6 m/s = 34,6 db.  

Vindhastighed på 8 m/s = 35,3 db. 

  

 Beregnet støjpåvirkning fra eksisterende vindmøller ved grænsen til sommerhusområdet.  

Vindhastighed på 6 m/s = 34,6 db.  

Vindhastighed på 8 m/s = 35,8 db. 

  

Grøn Pulje 

 Baseret på vindmøller med en installeret effekt på 4,2  MW, udløser projektet kr. 1.575.000 

fra såkaldt Grøn Pulje, som er en ordning under VE-loven. Intentionen med ordningen er at 

midlerne skal allokeres lokalt og/eller til klimarelaterede tiltag, hvorfor det vil være oplagt, at 

grundejerforeningerne ”rækker ud efter dem”. Puljen administreres og fordeles af 

Sønderborg Kommune.  

  

Status i sagen er, at vi for nylig er blevet enige med de involverede lodsejere, og at vi som det næste 

forelægger Sønderborg Kommune det konkrete projekt.  

Kortillustration med de eksisterende og planlagte vindmøller er vedhæftet denne mail, ligesom jeg 

har vedhæftet to helt simple eksporter fra Wind Pro til Google Earth, som illustrerer eksisterende og 

fremtidige forhold. Det er ikke rigtige visualiseringer, så tag dem med et gran salt.  

Wind Estate og lodsejergruppen håber at I kan se det positive perspektiv i projektet, og at I kan 

bakke op om det. Hvis I har spørgsmål i sagen må I endelig vende tilbage, ligesom I må sige til, 

hvis vi skal afholde et fysisk møde når COVID 19 situationen tillader det.  

  

 


