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Den perfekte “grønne” storm

Hastebehandle projektoplæg
Fjerne forhindringer og indsigelseret



Projektanalyse

• Projekt ansøgning begrænser ikke 
tårnhøjde og rotor diameter

• Nuværende støjprognose / estimat er kun 
for 150/180m 

• Omfattende ændringer på vejanlæg lokalt

• Lokalt service anlæg ca. 2.000m2 per 
turbine, lige under 1ha

• Estimeret 4-6 mdr. anlægsarbejde 
(opsætning) …minus nedtagelse af 
eksisterende møller og anlæg af veje og 
service pladser

• Miljøpåvirkning for natur – dette passer 
ikke rigtigt sammen med eksisterende 
planer omkring genoprettelse af 
vådområder

• Økonomisk påvirkning af udlejningshuse 
under anlægsarbejde og efterfølgende

• Værditab for husejere 
salgsoptionsordning
bonusordning (årlig refusion)
gælder kun for fastbopæl

• Støjgener kan ikke begrænses, når først 
anlægget er i drift

• Højest sandsynligt vil dette anlæg kunne
ses fra hele sommerhusområdet



140m 150m

Perspektiv skitse, ikke målfast

Alsik Sønderborg … tårnet er 70m højt



210m 230m

Perspektiv skitse, ikke målfast



Adgang til 
anlægs arbejde  
og fremtidig 
service

• Antages en vejbredde på min. 6m og omlægning af nuværende sving til at 
fremfører tårn og turbineblade



Fig. 11 Scenarie A ved 6m/s 42dB(A) og 37dB(A) Fig. 12 Scenarie B ved 8m/s 42dB(A) og 37dB(A)

Støjprognose, ved 6m/s og 8m/s



Status, hvad har vi gjort og hvad bør vi gøre

• Søgt aktindsigt via borgmesterkontoret og 
diverse udvalg, mangler svar fra politisk 
side. Har modtaget projektoplæg fra 
Wind Estate

• Søgt aktindsigt for 2011/2014 vedr 
projektansøgninger for udskiftning af 
eksistrende møller – modtaget 
dokumentliste

• Kontakt til LNTK, afholdt telefonmøde 
med næstformanden

• Danmarks Naturfredningsforening, 
afholde møde internt 17. Maj

• Har kontaktet restende GF’er, fremsendt 
projektoplæg fra Wind Estate

• Pres via 
• Danmarks Naturfredningsforening
• Jyske Vestkysten
• TV2 Syd

• Spørgsmål til Sønderborg Byråd

• Lysabild Landsbyråd

• Facebook gruppe for Sydals ?

• Forslag til aktiviteter ?



Kampagne
Facebook opslag m.v



140m 150m

Perspektiv skitse, ikke målfast

Vindmøller på Sydals, mere end 2-3x alsik tårnet
Ansøgninger ligger inde på opgraderinger 
af vindmølleranlæg 2-3x højden på alsik tårnet.

Landbaserede
vindmøller på

150-180m
helt op til
230m
i højden ?

Spørg dit
byråd !

Tilsidesætter vi
hensyn til miljø
og natur ?
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