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Baggrund  

Lolland Kommune vedtog den 23. september 
2010 ”Temakommuneplan for vindmøller”. 
Temakommuneplanen vil blive en del af 
Kommuneplan 2010. I Temakommuneplanen 
er der udpeget 11 områder/lokaliteter hvor 
der fremadrettet kan opstilles nye vindmøller i 
Lolland Kommune. Det langsigtede mål er, at 
Danmark skal være uafhængigt af fossile 
brændsler. Det er målet, at andelen af 
vedvarende energi skal forøges til mindst 30 
% af det samlede energiforbrug i 2025. 
Lolland Kommune fremhæver i 
planstrategien, at Lolland er det sted i verden, 
hvor der produceres mest energi fra 
vindmøller pr. indbygger. Desuden har 
Lolland Kommune igennem tilslutningen til 
forskellige Klimapagter forpligtiget sig til, at 
reducere udledningen af CO2, hvilket 
vindenergi kan være med til at realisere.  

Lolland Kommune har modtaget en 
ansøgning om opstilling af vindmøller ved 
Knuthenborg/Hunseby. Området er i 
Temakommuneplanen udlagt til 
vindmølleområde nr. 360-T8. Ansøger, 
Knuthenborg Gods v. Christoffer Knuth, 
ønsker at opstille tre vindmøller med en 
totalhøjde på ca. 140-150 m. Knuthenborg 
Gods har oplyst at opsætningen af tre 
vindmøller i umiddelbar tilknytning til 
indkørslen til Knuthenborg Park, ikke på 
nogen måde vil påvirke turismen negativt. 
Tværtimod er Knuthenborg af den opfattelse, 
at vindmøllerne vil styrke både Knuthenborg 
og Lollands profil overfor de mange 
besøgende. Knuthenborg agter at formidle 
aktivt om vindmøllerne over for både turister 
og omboende. 

Med Debatoplægget foretages en indledende 
høring forud for den videre planlægning og 
redegørelse.  

 

Beskrivelse af projektet 

Projektforslaget indeholder opsætning af tre 
vindmøller i nord/sydøstlig retning. 
Vindmøllerne placeres på en lige række i 
området umiddelbart nord for Skolevej ved 
Hunseby. Vindmøllerne forventes at få en 
rotordiameter på 101 m og en navhøjde på 
89,5 m, hvilket giver en total højde på 140 m. 
I forbindelse med den forestående proces og 
analyse af projektets påvirkning af 
landskabet, hensyn til omboende, miljøet og 
naturen, eksisterende møller, vindressource 
mv. tages der forbehold for, at den ansøgte 
vindmølletype kan udskiftes med andre 
vindmølletyper med en maksimal totalhøjde 
på 150 m. Det forventes, at de projekterede 
møller tilsammen vil kunne producere op til 
24.000 MWh årligt. Hvilket svarer til 
elforbruget for omtrent 6.800 husstande.  

 

Figur 1: Viser et oversigtkort over området 360-T8 
med placering af tre møller. Mølleplaceringer er vist 
med rød signatur.  

 

Planproces og Vurdering af Virkning på 
Miljøet (VVM) 

Første trin i planlægningsprocessen er dette 
Debatoplæg, som over en periode på fire 
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uger giver naboer, interesseorganisationer, 
foreninger, myndigheder og andre 
interesserede mulighed for at fremsætte 
forslag og ideer til den forestående 
planlægning.   

Lolland Kommune er myndighed for den 
forestående planlægning. Hvis Lolland 
Kommune efter debatfasen fortsat ønsker at 
fremme projektet, vil bygherres konsulent 
tilvejebringe oplysninger og undersøgelser i 
form af en VVM-redegørelse. Lolland 
Kommune vil løbende være involveret i 
arbejdet og vil kunne kræve yderligere 
undersøgelser og supplere med oplysninger 
til sagen. Desuden skal der sideløbende med 
VVM-redegørelsen udarbejdes en 
Miljørapport, som skal redegøre for hvorledes 
kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav 
til vindmøllerne.  

Når Lolland Kommunes Byråd kan godkende 
materialet, vil materialet blive sendt i offentlig 
høring.  

Endvidere vil der skulle udarbejdes et forslag 
til Lokalplan, som blandt andet vil fastsætte 
møllerne præcise placering, størrelse, 
udseende, vejadgang mv.  

Høringsperiode for alle planforslag, VVM-
redegørelse og Miljørapport er minimum 8 
uger før der tages endeligt stilling til projektet. 

Miljøforhold som vil blive undersøgt  

VVM-redegørelsen skal belyse, beskrive og 
vurdere projektets direkte og indirekte 
påvirkning på omboende, flora og fauna, 
jordbunden, topografi, beplantning, 
overfladevand, klima, landskab og kulturarv.  

Projektområdet ved Knuthenborg Park ligger i 
et herregårdslandskab præget af 
landbrugsdrift med flade åbne marker 
indrammet af mindre bevoksninger, solitære 
træer og levende hegn, samt med flere 
tyngdegivende skovbevoksninger.  

Vindmøller op til 140-150 m i totalhøjde er 
synlige på stor afstand og vil nogle steder 
være visuelt dominerende. I den forestående 
planlægningsfase skal det undersøges 
hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen 
af landskabet fra omkringliggende boliger, 
herunder hensynstagen til støj og 
skyggekast. Nedenstående er vist 
støjberegninger og skyggekastberegninger 
for de projekterede møller. Alle lovens krav i 
forhold til støj vurderes til fulde at være 
overholdt, mens der i den kommende 
planlægningsfase skal tages stilling til om 
vindmøllerne skal forsynes med tekniske 
foranstaltninger som sænker skyggekast 
påvirkningen for boliger på Skolevej.  Der vil 
blive foretaget foto visualiseringer ved de 
nærmeste nabobeboelser.  

De nye vindmøller vil endvidere skulle 
vurderes i forhold til de eksisterende 
vindmøller øst for ved Krårup og vest for 
mellem Nørreballe og Bandholm. Desuden vil 
det skulle vurderes om vindmøllerne påvirker 
oplevelse af kirker i kulturlandskabet indenfor 
en radius på 4,5 km.  
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Figur 2: Viser en foreløbig støjberegning for de projekterede vindmøller. Vindmøller er vist med rød signautur. 
Støjberegningen er foretaget ved en vindhastighed på 6 m pr. sek. i 10 m højde. Den røde cirkel viser, at inden 
for dette område forventes støj svarende til maksimalt 42, 0 dB, som er maksgrænseværdien gældende for 
beboelser i det åbne land. Den blå cirkel viser, at inden for dette område forventes støj svarende til maksimalt 
37,0 dB, som er maksgrænseværdien gældende for bymæssig bebyggelse og anden støjfølsom 
arealanvendelse. (Program: WindPRO version 2.7.473)   
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Figur 3: Viser en beregning af skyggekast timer. Isolinjer viser skygge i timer pr. år, hvor rød linje er 10 timer, 
blålinje er 5 timer og smal sort længst fra møllerne er 0 timer. (Program: WindPRO Shadow 2.7.473)

 

Lovgrundlag og hensyn til de 
omkringboende 

Der findes forskellige lovkrav som skal 
efterleves i forbindelse med opførelse af 
vindmølleprojekter. Vindmøllecirkulæret 
fastsætter en mindsteafstand på 4 gange 
møllernes total højde til nærmeste 
nabobeboelse, og støjbekendtgørelsen 
fastsætter grænser for den højst tilladte støj  

 

påvirkning, som de nærmeste nabobeboelser 
må udsættes for. Desuden findes der 
vejledende retningslinjer for, hvor meget 
skyggekast målt i timer pr. år, en 
nabobeboelse må udsættes for.  

Alle lovkrav og vejledende retningslinjer vil 
blive beskrevet yderligere i forbindelse med 
VVM-redegørelsen.  
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Værditabsordningen 

VE-loven (Loven for fremme af vedvarende 
energi) fra 2008 åbner mulighed for 
kompensation af værditab på fast ejendom i 
forbindelse med opsætning af vindmøller. 
Bygherre skal informere om 
værditabsordningen på et offentligt møde, 
hvor der redegøres for opstillingens 
konsekvenser for de omkringliggende 
ejendomme og mulighederne for at søge om 
værditabserstatning.  

Mødet skal afholdes senest fire uger inden 
udløbet af høringsfasen for VVM og 
Lokalplan.  

Erstatningen søges gennem Energinet.dk, 
som administrerer ordningen. De nedsætter 
en vurderingskommission, der fastsætter 
omfanget af en eventuel erstatning.  

Lokalt medejerskab 

VE-loven fastsætter at bygherre skal udbyde 
mindst 20 % af vindmøllerens produktion i 

andele til fastboende indenfor en afstand på 
4,5 km fra vindmøllen. Bliver andelene ikke 
solgt indenfor en given frist, kan de tilbydes til 
fastboende i hele kommunen. Andelene skal 
sælges til kostprisen og skal tilbydes gennem 
annoncering. Ordningen administreres af 
Energinet.dk.  

Grøn ordning 

Med VE-loven er endvidere oprettet en Grøn 
ordning, hvor der opspares 88.000 kr. pr. MW 
installeret vindmølleeffekt i en pulje, som er til 
rådighed for Lolland Kommune på baggrund 
af en ansøgning til Energinet.dk 

Midlerne kan anvendes til styrkelse af lokale 
landskabelige, kulturelle og rekreative 
værdier, som kan være med til at styrke 
accepten af vindmøller og vedvarende energi 
generelt.  

Læs mere om ordningerne på 
www.energinet.dk  

 

 

Figur 4: Foto visualisering fra Hunseby Kirke

  



Debatoplæg 
 

 7 

Deltag i debatten 

Hvilke forhold mener du, at kommunen bør 
belyse nærmere i forbindelse med 
udarbejdelse af en VVM-redegørelse og 
Miljørapport.  

Det kan for eksempel være:  

- Steder hvorfra det er særligt vigtigt at 
visualisere vindmøllerne. 

- Undersøgelser, der ud over de 
skitserede, bør indgå i VVM-
redegørelsen. 

- Andre emner, der bør indgå i 
vurderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse af forslag, ideer og 
synspunkter 

Debatoplægget er udarbejdet af Lolland 
Kommune i henhold til Planlovens § 23c om 
indkaldelse af forslag og ideer mv. med 
henblik på planlægningsarbejdet.  

Debatperioden varer fire uger fra den 23. 
november 2010 til den 21. december 2010.  

Oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Lolland Kommune 

PlanTeam 

Jørgen Nielsen telefon nr. 54 67 64 17 eller 
mail: joeni@lolland.dk 

 

Bemærkninger, forslag og ideer sendes 
til: 

Lolland Kommune 

Jernbanegade 7 

4930 Maribo 

Mail: lolland@lolland.dk  


