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Forespørgsel i henhold til byrådsbeslutning om tilladelse til kæmpevindmøller ved PØL, 6470 Sydals.

Indledningsvis så repræsenterer sammenslutningen H&G de 6 grundejerforeninger med lidt under 750 
grundejere i det rekreative sommerhusområde i Skovmose. H&G har valgt at lade sig repræsentere af den 
nordlige og sydlige mose ved underskriverne. 

H&G har noteret sig, at byrådet den 19. december 2012 tilsyneladende har udlagt og godkendt området 
nord for Skovmose som egnet til kæmpevindmøller, lige som det er opfattelsen, at området er udvidet i 
sydlig retning mod sommerhusområdet, hvis ellers det tilgængelige billedmateriale er rigtig forstået. 

H&G v/ Steen Jønsson har i en skrivelse til borgmesteren af 17.12.12 (dog dateret 17.03.12) anbefalet 
byrådet at sige nej ud fra sommerhusejernes ønske om, at et rekreativt område ikke bør have 
kæmpevindmøller som nabo, og med hvad deraf følger.

Det er opfattelsen, at placeringen af kæmpevindmøller i et naturområde væsentlig vil reducere 
naturoplevelsen, for de som færdes i området, ligesom større møller vel næppe kan undgå at kollidere med 
hensigten med en strandbeskyttelseslinje. 

Hvorvidt det for år tilbage etablerede rovfugleprojekt er afsluttet eller stadig består, skal være usagt, men 
større møller kan næppe have en gavnlig indvirkning på et rigt vildt- og fugle liv.   

Kendsgerningen er, at de 7 nuværende mindre møller specielt leverer lavfrekvent støj i det nordligere 
område af moserne, med bemærkning at møllerne med jævne mellemrum kan høres ned til det sydlige 
område ved campingpladsen, hvorfor en fremtidig stigning i målt støj vil være aldeles uacceptabel.   

Som det er byrådet bekendt, så er Sønderborg kommune for regning grundejerne ved at sikre Skovmose 
mod det tiltagende ekstremvejr for ca. 7,5 mill. kroner, alt som værn mod de større regnmængder som 
sidst forårsagede skader med ca. 100 indberetninger til forsikringsselskaberne. I tilfælde af at der gives 
tilladelse til kæmpevindmøller, så kan pengene til vandløbssagen vise sig at være spildte millioner, idet man 



nemt risikerer at nulstille den normale omsætning set i relation til køb og salg af fast ejendom, ligesom 
turisterne næppe vil ødelægge en ferie ved at lægge øre til lavfrekvent støj, skyggepåvirkning m.v. fra 
kæmpevindmøller.  

Der er tilgået H&G oplysninger om, at de ”gamle møller” er solgt til en investor på Randerskanten, 
herunder at de tidligere ejere har været i dialog med godkendelsesmyndigheden om at erstatte de gamle 
møller med kæmpevindmøller, forstået således at købet, hvis det skal have en mening, formentlig er 
betinget af en forhåndstilladelse til nedrivning af de gamle møller, og opstilling af x antal kæmpevindmøller.

Der findes næppe mange sommerhusejere i området, som generelt er imod vindmølleenergi, og dermed 
vindmøller, men der findes formentlig ingen, som vil lægge helbred til de gener, som naboer til 
kæmpevindmøller vil blive udsat for i form at lav- og høj frekvent støj, skyggekast og blink fra de højt 
placerede intensive markeringslys.

H&G har noteret sig en udtalelse i Jyllands-Postens indlæg om vind og vækst af 1. april 2012 fra en nabo til 
kæmpevindmøller, idet Evald Skød Pedersen, Skalstrup udtaler, ”Jeg bor 650 meter fra 3 mindre 
vindmøller, og vi kan høre lavfrekvent støj gennem hovedpuden, så kan andre vel også”.

H&G har også noteret sig Miljøministeriet/Miljøstyrelsens egne oplysninger under STØJ, Vindmøller, FAQ 
vindmøller, hvor der oplyses følgende, ”Erfaringer viser, at store vindmøller udsender mere støj end små, så 
derfor kan de ikke stå så tæt ved naboerne. Men der er ikke en sammenhæng mellem, hvor store 
vindmøller er, og om de udsender en særlig lavfrekvent støj. Det afhænger mere af opbygning end af 
størrelse.”

Samtlige grundejerforeninger har pålagt udvalget for H&G at søge oplysninger om status for området og 
status for evt. projekt. Pålægget til H&G gælder i påkommende tilfælde også en samlet indsats for 
sommerhusejerne i forbindelse med ansøgninger om værditabserstatning, idet H&G overfor 
forsikringsselskaberne er mellemled for grundejerforeningernes fælles forsikringsordninger.  

Som det formentlig kan tolkes ud af det skrevne, så er kæmpevindmøller ikke et tema for 
sommerhusejerne, såfremt de opstilles i samme afstand som de gamle møller, og da slet ikke, hvis det er 
nærmere sommerhusområdet. H&G er bekendt med, at kæmpevindmøller anbefales opstillet i en afstand 
til beboelse på 1,5-2 km, hvilket synes at falde i tråd med Miljøministeriets udtalelser om mere støj fra 
store møller, hvilket igen harmonerer udmærket med tilgængelige undersøgelser foretaget af en afdeling 
under Ålborg Universitet.  

Med udgangspunkt i offentligheds- og forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt, skal vi derfor som 
naboer anmode om en kopi af en eventuel ansøgning/ansøgninger, herunder fremtidige. Samtidig har vi et 
ønske om en besvarelse af nedenstående relativt enkle spørgsmål. 

1. Kan det bekræftes, at området er udset til og godkendt til opstilling af kæmpevindmøller.
2. Foreligger der en ansøgning/godkendelse til nedrivning af de 7 ældre møller.
3. Foreligger der en ansøgning(er) om opstilling af større møller, benævnt kæmpevindmøller og i givet 

fald antallet.
4. Hvilken tidshorisont kan H&G i givet fald regne med vil forløbe inden en høringsfase.
5. Hvilken placering er der i givet fald ansøgt om. 



6. Har kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af området til kæmpevindmøller 
betinget sig en bestemt afstand til Skovmose som nærmeste naboer.

7. Finder Sønderborg Kommune anledning til at give yderligere relevant information til borgerne, 
skatteyderne og dermed sommerhusejerne.

Som vandplanen har været generalforsamlingerne i grundejerforeningernes store samtaleemne, så 
fornemmer vi allerede, at naboskab til kæmpevindmøller vil få samme opmærksomhed allerede fra de 
kommende generalforsamlinger som starter i andet kvartal 2013. 

Vi forventer et tilbagesvar så betids, at grundejerforeningerne har mulighed for at informere medlemmerne 
i henhold til ovennævnte.

På vegne Sammenslutningen,

Svend Koch, Fyrremose Eigil Lauridsen, Egemose      


