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ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

Rapporten ”Kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn” samt ”Baggrundsrapport til Kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn” er
udarbejdet i et samarbejde mellem:
Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune og
Energiplan Fyn.
Statens Vindmøllerejsehold har bistået ved udarbejdelsen.
Oktober 2014

2

Indholdsfortegnelse

ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

1. Indledning
Resultatet af kortlægningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Læsevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

2. Metode
Kortlægning af potentielle vindmølleområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Beregning af vindenergipotentialet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Værdisætning af beskyttelses- og benyttelsesinteresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Potentielt støjfølsomme boligområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Fejlkilder - usikkerhed ved kortlægningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

3. Baggrund for værdisætning
Faaborg-Midtfyn Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Assens Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Odense Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Kerteminde Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Nyborg Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Svendborg Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Nordfyns Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Langeland Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ærø Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3

1. Indledning

ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

RESULTATET AF KORTLÆGNINGEN

Til sammenligning er der på Fyn i dag opstillet 226 MW
fordelt på 324 vindmøller. En udnyttelse af det fulde potentiale vist i denne kortlægning vil således medføre, at
produktionen af vindenergi kan fordobles ved opstilling
af halvt så mange nye, men større vindmøller.

Resultaterne af kortlægningen på Fyns niveau samt på
kommuneniveau kan læses i hovedrapporten ”Kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn”.
Hovedresultatet af kortlægningen viser, at der er et
potentiale for vindenergi på Fyn, og at der er en sandsynlighed for at kunne få gennemført konkrete vindmølleprojekter.

LÆSEVEJLEDNING
Bilagsrapporten gennemgår værdisætningen og vurderingen af alle potentielle vindmølleområder inklusiv
de områder, der blev valgt fra, og ikke er medregnet i
vindenergipotentialet jf. figur 1.1.

Kortlægningen viser, at der med de opstillede forudsætninger kan udpeges 53 vindmølleområder, hvoraf 15 er
fravalgt på grund af en for lille indbyrdes afstand områderne imellem. Resultatet er, at der er 38 områder, der
vurderes bedst egnede set ud fra en produktionsoptimering. I de 38 områder vil der jf. tabel 1.1 kunne opstilles
158 vindmøller med en totalhøjde på 125 meter og en
samlet årlig produktion på godt 1 mio. MWh.

Gennemgangen af hvert område omfatter en beskrivelse
af historik, eventuel modstridende planlægning, eksisterende vindmøller og vurdering af landskabets robusthed.
Herudover vises kortudsnit for hvert område, samt en
tabel for de konkrete lovgivningsmæssige bindinger og
retningslinjer i kommuneplanen, som er registreret for
området, antal boliger, afstand til potentielt støjfølsomme
boligområder samt prioritering mellem eventuelt nærliggende potentielle vindmølleområder.

De 158 vindmøller vil med udgangspunkt i, at der opstilles
3 MW vindmøller have en samlet kapacitet på 474 MW.
Antal
områder

Antal
vindmøller

Samlet
kapacitet
(MW)

Samlet årlig
produktion
(MWh)

38

158

474

1.019.900

Bilagsrapporten fungerer som dokumentation for hovedrapportens resultater, herunder for den konkrete værdisætning af beskyttelsesinteresserne.
Endelig indeholder bilagsrapporten en uddybende metodebeskrivelse for kortlægningen, herunder for fejlkilder
og usikkerhed.

Tabel 1.1: Samlet potentiale for vindenergi på Fyn som angivet i
rapporten ”Kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn

Kommune

Områder

Antal vindmøller

Årlig produktion
(MWh)

Faaborg-Midtfyn

10

42

234.600

Assens

7

32

208.300

Nordfyns

5

28

197.400

Svendborg

4

14

88.800

Nyborg

4

14

82.400

Langeland

2

7

71.900

Kerteminde

2,5

10,5

71.050

2

6

41.000

Odense

1,5

4,5

24.450

I alt

38

158

1.019.900

Ærø

Tabel 1.2 Resultatet af kortlægningen. Område A31 ligger hen over kommunegrænsen mellem Kerteminde Kommune og Odense
Kommune, og indgår derfor i resultatet med det halve potentiale for hver af de to kommuner.
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ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

Signaturforklaring
Grøn prik: medregnede områder
Grøn prik med rød ring: medregnede, men
politisk afviste områder
Rød prik: ikke medregnede områder
Blå prik: allerede udbyggede områder
Kort 1: På kortet er vist de potentielle vindmølleområder på Fyn. Områder med grøn prik, grøn prik med rød ring omkring eller blå
prik er medregnet i vindenergipotentialet. Med rød prik er vist de potentielle områder, der ikke er medregnet på grund af for tæt
beliggenhed til andre områder, der er vurderet bedre egnet til opstilling af vindmøller.
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ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KORTLÆGNING AF POTENTIELLE VINDMØLLEOMRÅDER

BEREGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET
Indenfor afgrænsningen af de potentielle vindmølleområder er det vurderet, hvilken opstilling, der giver plads til
flest vindmøller på en lige række. Områdernes potentiale
er vurderet i forhold til opstilling af vindmøller med en
totalhøjde på 125 meter, en rotordiameter på 90 meter
og et rotorareal på 6351 m2. Vindmøllernes mulige opstillingsmønster er vurderet ud fra den nødvendige indbyrdes afstand i forhold til en fremherskende vindretning fra
vest-sydvest, hvor en opstilling på tværs af vindretningen
muliggør en indbyrdes afstand på 3 x rotordiameteren,
mens en opstilling på langs af vindretningen nødvendiggør en indbyrdes afstand på op til 5 x rotordiameteren.

Der er undersøgt for hvor og hvor mange vindmøller på
125 meters totalhøjde, der potentielt er plads til på Fyn
ud fra de gældende lovgivningsmæssige rammer samt
hvor meget, de kan forventes at producere på en given
placering.
I kortlægningen er følgende forudsætninger valgt:
Potentielle vindmølleområder omfatter de arealer, hvor
arealinteresser, lovgivning, gældende kommunale retningslinjer og forvaltningsmæssig praksis ikke som udgangspunkt forhindrer opstilling af vindmøller. Dog er potentielle
områder, hvor der kun er plads til to eller færre vindmøller,
fravalgt. Endelig er et antal potentielle områder fravalgt,
således at den indbyrdes afstand mellem to vindmøllegrupper som udgangspunkt er mindst 28 x totalhøjden.

Vindenergien er kortlagt for hele Danmark i et kvadratgrid på 200 x 200 meter i en række faste højder over
terræn, og opgjort som henholdsvis middelvind og
omregnet årlig energi pr. m2. Vindenergien i et potentielt vindmølleområde er aflæst som årlig energi pr. m2
rotorareal i 70 meters højde, og groft afrundet til hele
hundreder. Det er forudsat, at en vindmølle kan udnytte
cirka 1/3 af vindenergien i navhøjden pr. m2 rotorareal,
hvorved den årlige produktion for et vindmølleområde er
udregnet som:

Følgende lovgivningsmæssige rammer antages som
udgangspunkt at forhindre opstilling af vindmøller, og
arealer, som er berørt af disse, er derfor frasorteret:
•
•
•
•
•
•
•
•

Støjgrænser
Naboafstandskravet på 4 x totalhøjden (500 meter)
Sommerhusområder og lokalplanlagte boligområder
i byzone (støjfølsomme områder)
Fredskov og fredede områder
Internationale naturbeskyttelsesområder
(Natura 2000)
Strandbeskyttelseslinjen, Kirkebeskyttelseslinjen og
Fortidsmindebeskyttelseslinjen
Afstandskravet til overordnet infrastruktur
Indflyvningszone til lufthavn

•

Beregningen tager ikke højde for lokale vindforhold, herunder den nødvendige vindhastighed for at vindmøllen
kan sættes i drift. Potentialet kan også udregnes som
antal vindmøller x installeret effekt x gennemsnitligt antal
fuldlasttimer, men derved får man ikke vist variationen i
områdernes vindpotentiale, som bør indgå i afvejningen
af de forskellige områders potentiale.

Herudover er der sket fravalg af områder pba. de kommunale retningslinjer efter planlovens § 11 a og den forvaltningsmæssige praksis, som kan variere fra kommune til
kommune. Der er enighed hos de fynske kommuner om, at
følgende retningslinjer forhindrer opstilling af vindmøller:
•
•
•

1/3 x vindenergi/år/m2 (aflæst) x rotorareal 			
(6351m2) x antal vindmøller

VÆRDISÆTNING AF BESKYTTELSES- OG
BENYTTELSESINTERESSER
Kortlægningen har registreret en række beskyttelsesinteresser, der ikke som udgangspunkt forhindrer opstilling af
vindmøller, men som dog kræver enten dispensation efter
lovgivningen eller fravigelse af de kommunale retningslinjer for beskyttelsesinteresserne. Disse beskyttelsesinteresser er grupperet tematisk samt værdisat efter, hvor
restriktiv den enkelte beskyttelsesinteresse anses for at
være i de enkelte kommuner. Der kan således være forskel på, hvor restriktivt de forskellige kommuner forvalter
de enkelte beskyttelsesinteresser. De følgende beskyttelsesinteresser indgår i kortlægningen, og er værdisat:

Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige
landskaber
Kirkeindsigtszonen
Arealreservationer til infrastruktur og byudvidelse

Kortlægningen viser dermed de potentielle vindmølleområder, hvor vindmøller vil kunne opstilles, forudsat at
eventuelt nødvendige dispensationer kan gives efter de
respektive lovgivninger. Det er også en forudsætning for
udnyttelsen af de potentielle vindmølleområder, at det
politisk besluttes at prioritere en udbygning af vindenergien i afvejningen med øvrige kommunale beskyttelsesog benyttelsesinteresser.

Landskab
•
Sø- og åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)
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•
•
•
•

delse, som vil variere for den enkelte vindmølletype og
forskellige opstillingers kumulative påvirkning, uanset om
totalhøjden er den samme.

Skovbyggelinjen (Naturbeskyttelsesloven)
Kystnærhedszonen (Planloven)
Kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse,
geologi og kulturmiljø (Planloven)
Landskabets robusthed (konkret vurdering)

Tilsvarende er det ikke muligt at vurdere, om støjgrænserne til et nærliggende potentielt støjfølsomt boligområde vil kunne overholdes. I stedet er afstanden til registrerede potentielle støjfølsomme boligområder værdisat i
forhold til risikoen for, at et potentielt vindmølleområde
ikke vil kunne udnyttes eller må reduceres pga. støjkrav
hertil.

Natur
•
Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
•
Lavbundsarealer, potentielle vådområder og kom-		
munale retningslinjer for naturbeskyttelse
(Planloven)

Eksisterende vindmøller, afstand mellem vindmølleområder og udnyttelsesgrad:
Kortlægningen tager ikke højde for eksisterende vindmøller, og nogle områder vil derfor ikke kunne udnyttes/
opgraderes, før eksisterende vindmøller nedtages. Ofte
vil eksisterende vindmøller dog kunne nedtages, før de
er udtjente, ved en privatretslig aftale om opkøb som
forudsætning for et projekt. Muligheden for at udnytte
områderne med mindre eller større vindmøller er heller
ikke vurderet, og nogle områder vil derfor kunne udnyttes endnu bedre ved valg af større vindmøller, hvis støjog afstandskrav tillader det.

De berørte beskyttelsesinteressers tildelte værdier er talt
sammen for hvert område, og giver en indikation af, hvor
sårbart et område er samlet set, og dermed sandsynligheden for, at et område vil blive prioriteret i den planlægningsmæssige afvejning af områdernes egnethed.
For arealer med beskyttet natur indenfor de potentielle
vindmølleområder er værdisætningen fastlagt efter, om
de beskyttede arealer har en sådan udstrækning, at
anlægget ikke vil kunne placeres, uden at der vil skulle
gives en dispensation. Landskabets robusthed er vurderet konkret for hvert enkelt område, og i de områder,
hvor landskabets karakter er vurderet som robust overfor
opstilling af vindmøller, vil denne værdi tælle positivt.

Det kan desuden ved en konkret vurdering vise sig, at
enkelte områder godt vil kunne udnyttes, selvom den
indbyrdes afstand er mindre end 28 x totalhøjden til naboområder, hvorved det samlede potentiale kan vise sig
at være større. Denne vurdering bør indgå i kommunernes eventuelle revision af vindmølleplanlægningen.

POTENTIELT STØJFØLSOMME BOLIGOMRÅDER
Antallet af boliger i nærområdet er undersøgt, hvilket
giver en indikation af, hvor mange der vil kunne føle sig
berørt ved en opstilling af vindmøller. Desuden er afstanden til potentielle støjfølsomme boligområder registreret, hvilket belyser risikoen for, at vindmølleområdets
potentiale kan blive reduceret for at kunne overholde de
skærpede støjgrænser. Både antal boliger og afstand til
potentielle støjfølsomme boligområder er værdisat, og
fremgår af den samlede vurdering for hvert område.

Boligafstand og nedlæggelse af boliger:
Kortlægningen tager udgangspunkt i lovgivningens afstandskrav til de boliger, som var registreret på tidspunktet for
kortlægningen. Kortlægningens forudsætninger kan derfor
ændre sig, hvis man vælger at nedlægge boliger for at
muliggøre opstilling af vindmøller. Dette kan både ske for
at forbedre udnyttelsen af et område eller for at skabe
nye områder, som kortlægningen ikke tidligere har vist.
Afstands- og støjkrav kan desuden fraviges for en vindmølleejers egen bolig. Der har i kortlægningen indgået
en analyse af, hvilke arealer der vil kunne blive potentielle
vindmølleområder ved nedlæggelse af 1 til 4 boliger pr.
vindmølle, hvilket viste et vist potentiale for udvidelse
og forbedret udnyttelse af visse områder. Derimod var
potentialet for at nye områder kan opstå ved nedlæggelse af boliger stort set ikke eksisterende. Da en sådan
kortlægning i sagens natur bliver meget konkret for den
enkelte bolig, indgår denne kortlægning ikke i rapporten,
men kommunerne bør overveje, på hvilken måde denne
mulighed bør indgå i en eventuel revision af vindmølleplanen, herunder muligheden for kommunalt opkøb af
ejendomme.

Endelig er det beregnede vindenergipotentiale værdisat.
Der er foretaget en rangordning af områderne efter en
normalfordeling, som viser, om et område ligger lavt eller
højt placeret sammenlignet med de øvrige områder på
Fyn. Områder med plads til mange vindmøller og / eller
god vindenergi (kystnært) vil være højt placeret.

FEJLKILDER - USIKKERHED VED KORTLÆGNINGEN
Støjgrænser og potentielt støjfølsomme boligområder:
Det er ikke muligt at vurdere for støjgrænserne, da det
forudsætter en beregning af vindmøllernes støjudbre-
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FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A01 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Den østlige del af området er udlagt som graveområde i
Råstofplan 2012.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fem eksisterende vindmøller
samt én husstandsvindmølle.

Foto af område A01

Foto af område A01

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A01
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Hjallelse moræneflade”. Området er et fladt, mellemskala jordbrugslandskab med spredte gårde. Hegn og bevoksede diger samt enkelte skovområder. Området ligger lige vest for
herregården Bramstrup, der ligger som et fint kulturmiljø omgivet af hovedgårdslandskab. Bramstrup fremstår som
en kulturhistorisk enklave i et ellers bypåvirket landskabsbillede. Området er præget af tekniske anlæg i form af
højspændingsledning og vindmøller.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets middelskala og flade karakter gør, at området har en vis robusthed i forhold til placering af vindmøller.
Området er i dag præget af tekniske anlæg.
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FAABORG-MIDTFYN

Kort 2: Placeringen af område A01. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg angiver kommunegrænsen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Mindre areal i den vestlige udkant

Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Volderslev indenfor 1000 meter

Øvrige

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (21 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (111 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A29

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.203

Odense Kommune. Fravalgt

Tabel 1.3 Baggrundsdata for kortlægningen for område A01.
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FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A02 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller. Der er dog et opmærksomhedspunkt omkring et gartneri i området.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A02

Foto af område A02

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A02
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Odense smeltevandsdal”. Landskabskarakteren er især betinget af
det bølgede dalstrøg, der har været grundlag for udbredelse af ekstensiv landbrugsdrift. Landskabet har en lukket
afgrænsning og lille skala betinget af mange mindre skovområder og mindre bevoksninger. Næsten alle hegn og
diger er forsvundet og mønstre fra udskiftningstiden udvisket. Oprindelige engarealer omkring åer er i vid udstrækning drænet, og de fleste åer blevet udrettet. Bebyggelsen i området består af mindre og middelstore gårde og
husmandssteder langs med eller tilbagetrukket fra vejene. Der er gartneri med væksthuse i en del af området.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området rummer kun få tekniske anlæg, der ikke er markante i landskabet. Området fremstår derfor visuelt roligt og
støjmæssigt afdæmpet. Placering af tekniske anlæg bør sikre, at den forholdsvis uforstyrrede tilstand sikres.
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ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 3: Placeringen af område A02. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi/ rangering

Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Rækken krydses af en stribe beskyttet natur

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Lavbundsarealer

-1

Kan placeres lige udenfor udpegningen

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Vejle indenfor 1000 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-7

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (19 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (361 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

0

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A03, A07

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

14.630

Område A07 valgt

Tabel 1.4 Baggrundsdata for kortlægningen for område A02.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A03 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller,
men der står tre eksisterende vindmøller i området. De
to af vindmøllerne er på 600 kW, har en totalhøjde på
henholdsvis 67 meter og 72 meter, og blev nettilsluttet
i henholdsvis 1996 og 1998. Den tredje vindmølle blev
nettilsluttet i 1999 og er på 660 kW med en totalhøjde på
68,5 meter (Kilde: Energistyrelsens stamdataregister for
vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står to eksisterende vindmøller.

Foto af område A03

Foto af område A03

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A03
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i den vestlige del af landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren
er betinget af en bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug.
Området præges af intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området.
De overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af
forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange
steder og landskabet opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landbrugslandskabet har en vis robusthed, de eksisterende vindmøller er placeret på en bakkekam, som giver stor
synlighed i det ellers relativt flade terræn.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 4: Placeringen af område A03. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Er sammenfaldende med lavbunds- og potentielt
vådområde udpegningerne

Lavbundsarealer

-1

En mindre del af rækken er sammenfaldende med
udpegningen

Potentielle vådområder

-3

Rækken ligger lige indenfor kanten af udpegningen

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Vejle indenfor 750 meter. Antal vindmøller kan reduceres, så afstanden øges

Sum, miljøpåvirkninger

-11

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (167 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (566 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A02, A04, A07,
A08, A09 og A10

Antal vindmøller, der kan opstilles

5

Samlet årlig produktion (MWh/år)

25.444

Områderne A07 og A10 valgt
Antal vindmøller kan reduceres, så færre boliger
påvirkes
Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.5 Baggrundsdata for kortlægningen for område A03.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A04 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
En del af området ligger inden for kommuneplanramme
Hed.T.1, hvor der er ved at blive etableret et biogasanlæg.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fem eksisterende vindmøller.

Foto af område A04

Foto af område A04

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A04
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger indenfor landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabet karakteriseres af
en bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde. Området er præget af intensivt drevne
marker samt mindre løvskovsområder. Landskabet opleves som et middel-/storskala landskab.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold, at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug, giver landskabet en vis robusthed. Lige vest for området ligger dog Allested ejerlav, der er et særligt bevaringsværdigt ejerlav.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 5: Placeringen af område A04. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Heden indenfor 750 meter. Afgrænsningen af det
potentielt støjfølsomme boligområde skal tjekkes –
vestlige del af Heden muligvis ikke støjfølsom

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (20 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (185 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A03, A05 og A10

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

15.266

Område A10 valgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.6 Baggrundsdata for kortlægningen for område A04.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A05 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fire eksisterende vindmøller.

Foto af område A05

Foto af område A05

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A05
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger midt i landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren er betinget af
en bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug. Området præges
af intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. De overordnede
landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange steder, og landskabet opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold, at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug, giver landskabet en vis robusthed.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 6: Placeringen af område A05. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Heden indenfor 750 meter. Afgrænsningen af det
potentielt støjfølsomme boligområde skal tjekkes –
østlige del af Heden muligvis ikke støjfølsom

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (25 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (144 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A04 og A06

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

19.507

Område A06 valgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.7 Baggrundsdata for kortlægningen for område A05.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A06 (MEDREGNET)
Historik
Området er udlagt til 75 m høje vindmøller i kommuneplanen Vin.T.1. Der står tre eksisterende vindmøller,
hvoraf én står inde i selve området. Vindmøllerne blev
nettilsluttet i 1999 og har en kapacitet på 750 kW og en
totalhøjde på 74 meter (Kilde: Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Nærhed til nye parcelhusudstykninger i den nordlige del
af Ringe.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller
foruden dem, der under Historik er nævnt opstillet lige
uden for områdets grænse.

Foto af område A06

Foto af område A06

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A06
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren er betinget af en
bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug. Området præges af
intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. Området ligger lige
ved herregården Nordskov.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold, at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug, giver landskabet en vis robusthed. Området ligger dog tæt på Ringe (cirka 1 km fra de nye parcelhusudstykninger) og kan
dermed konflikte med den fremtidige boligudbygning og de nærrekreative muligheder for Ringes indbyggere.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 7: Placeringen af område A06. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

0

Afstand større end 1250 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-1

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (17 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (194 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A05

Antal vindmøller, der kan opstilles

5

Samlet årlig produktion (MWh/år)

26.504

Fravalgt

Tabel 1.8 Baggrundsdata for kortlægningen for område A06.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A07 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A07

Foto af område A07

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A07
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Odense smeltevandsdal”. Landskabskarakteren er især betinget af
det bølgede dalstrøg, der har været grundlag for udbredelse af ekstensiv landbrugsdrift. Landskabet har en lukket
afgrænsning og lille skala betinget af mange mindre skovområdet og mindre bevoksninger. Næsten alle hegn og
diger er forsvundet og mønstre fra udskiftningstiden udvisket. Oprindelige engarealer omkring åer er i vid udstrækning drænet og de fleste åer blevet udrettet. Bebyggelsen i området består af mindre og middelstore gårde og
husmandssteder langs med eller tilbagetrukket fra vejene.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området ligger i en lavning præget af småskove, mose og engarealer. De omkring liggende arealer er landbrugsarealer. Landskabets kompleksitet gør området mindre egnet til opstilling af store vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 8: Placeringen af område A07. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-3

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Lavbundsarealer

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Mindre end 750 meter til Brobyværk

Sum, miljøpåvirkninger

-10

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (24 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (421 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A02, A03, A08,
A09 og A11

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

20.355

Fravalgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.9 Baggrundsdata for kortlægningen for område A07.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A08 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står syv eksisterende vindmøller.

Foto af område A08

Foto af område A08

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A08
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren er betinget af en
bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug. Området præges af
intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. De overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange steder og landskabet
opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster. Området grænser op til Tvedshave Skov, og ligger
lige nord for Sallinge Ås.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold, at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug, giver landskabet en vis robusthed. Den visuelle oplevelse af skoven og skovbrynet som et markant og dominerende landskabselement vil dog blive påvirket markant pga. områdets nærhed til skoven. Endvidere skal store vindmøllers påvirkning af Sallinge Ås vurderes. Sallinge Ås er udpeget som værdifuldt landskab og er sårbar overfor påvirkninger af
tekniske anlæg som vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 9: Placeringen af område A08. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Ølsted indenfor 1000 meter. Afgrænsningen af det
potentielt støjfølsomme boligområde skal tjekkes –
sydlige del af Ølsted muligvis ikke støjfølsom

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (14 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (71 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A03, A07, A09,
A10 og A11

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

19.507

Tabel 1.10 Baggrundsdata for kortlægningen for område A08.
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Område A07 og A10 valgt

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A09 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fire eksisterende vindmøller.

Foto af område A09

Foto af område A09

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A09
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren er betinget af en
bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug. Området præges af
intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. De overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange steder og landskabet
opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster. Området grænser op til Tvedshave Skov.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug giver landskabet en vis robusthed. Den visuelle oplevelse af skoven og skovbrynet som et markant og dominerende landskabselement vil dog blive påvirket markant pga. områdets nærhed til skoven.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 10: Placeringen af område A09. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Brobyværk indenfor 1000 meter. Afgrænsningen af
det potentielt støjfølsomme boligområde skal tjekkes
– østlige del af Brobyværk muligvis ikke støjfølsom

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (5 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (85 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A03, A07, A08,
A10 og A11

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

14.630

Tabel 1.11 Baggrundsdata for kortlægningen for område A09.
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Område A07 og A10 valgt

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A10 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står seks eksisterende vindmøller.

Foto af område A10

Foto af område A10

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A10
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren er betinget af en
bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug. Området præges af
intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. De overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange steder, og landskabet
opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster. Området ligger lige nord for Sallinge Ås. Åslandskabet er udpeget som værdifuldt landskab. Tekniske anlæg vil forstyrre åsens ellers uforstyrrede fremtoning.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold, at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug, giver landskabet en vis robusthed. Påvirkningen af Sallinge Ås, som ligger syd for området skal vurderes, da Sallinge Ås er
sårbar overfor store vindmøller, som vil dominere åsens terræn.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 11: Placeringen af område A10. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-3

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sallinge indenfor 750 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-9

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (26 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (113 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A03, A04, A08,
A09 og A11

Antal vindmøller, der kan opstilles

5

Samlet årlig produktion (MWh/år)

25.444

Fravalgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.12 Baggrundsdata for kortlægningen for område A10.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A11 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Opstilling A (nord-syd): Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling står én
eksisterende vindmølle.
Opstilling B (øst-vest): Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling står fire
eksisterende vindmøller.

Foto af område A11

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A11
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Sallinge dødis- og åslandskab”. Landskabskarakteren er betinget af et
bølget til bakket terræn, betinget af et dødis- og åslandskab, hvor især Sallinge Ås præger den nordlige del af området, der i øvrigt fremstår som et intensivt jordbrugslandskab i middel/stor skala. Spredtliggende små/middelstore
skove samt tætte levende hegn og bevoksede diger afgrænser middelstore, transparente landskabsrum.
Bebyggelsen i området består af mange mindre landsbyer, hvoraf enkelte stadig fremstår med synligt stjerneudskiftningsmønster, husmandssteder langs vejene og gårde, er ligger tilbagetrukket fra vejene. Området rummer
desuden herregårdslandskaber omkring fire hovedgårde: Sandholt, Arreskov, Søbo og Gelskov. Området ligger nær
Gelskov og lige syd for Sallinge Ås. Åslandskabet er udpeget som værdifuldt landskab. Tekniske anlæg vil forstyrre
åsens eller uforstyrrede fremtoning.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug giver landskabet en vis robusthed. Påvirkningen af Sallinge ås skal vurderes, da Sallinge ås er sårbar overfor store vindmøller,
som vil dominere åsens terræn.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
Kort 12 - modstående side: Placeringen af område A11. De stiplede streger angiver de anbefalede opstillingsretninger. Opstilling A
har retning nord-syd og opstilling B retning øst-vest.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Lyndelse indenfor 750 meter. Afgrænsning af det potentielt støjfølsomme boligområde skal dog tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (22 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (76 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A07, A08, A09,
A10 og A12

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

20.355

Område A07, A10 og A12 valgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.13 O Baggrundsdata for kortlægningen for område A11 - opstilling A (retning nord-syd)

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Lavbundsarealer

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Lyndelse indenfor 750 meter. Afgrænsning af det potentielt støjfølsomme boligområde skal dog tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-8

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (11 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (77 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A07, A08, A09,
A10 og A12

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

20.355

Område A07, A10 og A12 valgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.14 Baggrundsdata for kortlægningen for område A11 - opstilling B (retning øst-vest).
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A12 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Selve området er kommuneplanlagt Sah.T.1. Området er
tidligere losseplads og anvendes til affaldshåndtering.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står én eksisterende vindmølle.

Foto af område A12

Foto af område A12

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A12
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet Sallinge dødis- og ås-landskab. Landskabskarakteren er betinget af et
bølget til bakket terræn, betinget af et dødis- og ås-landskab, hvor især Sallinge Ås præger den nordlige del af området, der i øvrigt fremstår som et intensivt jordbrugslandskab i middel/stor skala. Spredtliggende små/middelstore
skove samt tætte levende hegn og bevoksede diger afgrænser middelstore, transparente landskabsrum. Området
ligger umiddelbart øst for Sandholt hovedgårdsejerlav, Sandholdt hovedgård fremstår meget markant og fremstår
velholdt. Oplevelsen er betinget af ejerlavets uforstyrrethed som derfor er sårbart overfor nye tekniske anlæg, der
visuelt eller støjmæssigt påvirker oplevelsen af landskabet.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets skala og det forhold at landskabskarateren i høj grad er domineret af intensivt landbrug giver landskabet en vis robusthed. Påvirkningen af Sandholdt hovedgårdsejerlav skal vurderes nærmere.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 13: Placeringen af område A12. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Lyndelse og Øster Hæsinge indenfor 1000 meter.
Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde
skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (20 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (170 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A11 og A13

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

16.539

Tabel 1.15 Baggrundsdata for kortlægningen for område A12.
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Fravalgt

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A13 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte
opstilling.

Foto af område A13

Foto af område A13

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A13
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Sallinge dødis- og åslandskab”. Landskabskarakteren er betinget af et
bølget til bakket terræn, betinget af et dødis- og åslandskab, hvor især Sallinge Ås præger den nordlige del af området, der i øvrigt fremstår som et intensivt jordbrugslandskab i middel/stor skala. Spredtliggende små/middelstore
skove samt tætte levende hegn og bevoksede diger afgrænser middelstore, transparente landskabsrum. Bebyggelsen i området består af mange mindre landsbyer, hvoraf enkelte stadig fremstår med synligt stjerneudskiftningsmønster, husmandssteder langs vejene og gårde, der ligger tilbagetrukket fra vejene. Området rummer desuden
herregårdslandskaber omkring fire hovedgårde: Sandholt, Arreskov, Søbo og Gelskov. Området ligger lige nord for
Arreskov Hovedgårds ejerlav og umiddelbart udenfor kirkebeskyttelsesområdet omkring Øster Hæsinge Kirke.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området har en sammensat karakter og middelstor skala. Store vindmøller vurderes med stor sandsynlighed at ville
dominere landskabets særlige udsigter fra kirken og omkring Arreskov Sø.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 14: Placeringen af område A13. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Øster Hæsinge indenfor 750 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (18 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (109 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A12

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.811

Område A12 valgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.16 Baggrundsdata for kortlægningen for område A13.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A14 (OPSTILLING A MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Egeskov Slot er kommunens største turistattraktion. Påvirkningen af herregårdsmiljøet bør undersøges nærmere.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra de to kortlagte
opstillinger A (rød streg) og B (sort stiplet streg).

Foto af område A14

Foto af område A14

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A14
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i den sydlige del af landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov Moræneflade”. Landskabskarakteren
er betinget af en bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug.
Området præges af intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området.
Området ligger cirka1,7 km vest fra Egeskov Slot. Hovedbygningen til Egeskov fremstår markant i landskabet set
fra øst, som den ligger med sine tårne og spir placeret på pæle i en sø. Området omkring Egeskov er karakteristisk
med særlige visuelle oplevelsesmuligheder, og udpeget som beskyttet landskab.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Det idylliske herregårdsmiljø omkring Egeskov er sårbart overfor større tekniske anlæg. Hovedbygningen til Egeskov fremstår markant i landskabet set fra øst, hvorfor vindmøller vest for slottet kan forstyrre og måske dominere
oplevelsen af herregårdsmiljøet. Større vindmøller har en stor fjernvirkningen, en visualisering vil kunne kvalificere
vurderingen af påvirkningsgraden.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
Kort 15 - modstående side: Den røde og stiplede streg angiver de to anbefalede opstillingsretninger. Opstilling A er markeret med
rød streg og er medregnet, da denne opstilling rummer det største produktionsmæssige potentiale. Opstilling B er markeret med
sort stiplet streg.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

0

Over 1250 meter til potentielt støjfølsomt boligområde

Sum, miljøpåvirkninger

0

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (10 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (69 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A15

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.203

Fravalgt (Opstilling B fravalgt)

Tabel 1.17 Baggrundsdata for kortlægningen for område A14 - opstilling A (rød steg).

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Snarup indenfor 1000 meter. Afstand kan øges med
færre vindmøller, eller ved at vælge opstilling A

Sum, miljøpåvirkninger

-7

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (12 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (84 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A15

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.203

Fravalgt (Opstilling A valgt)
Rækken kan gøres kortere med færre vindmøller

Tabel 1.18 Baggrundsdata for kortlægningen for område A14 - opstilling B (sort stiplet streg).

35

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A15 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand
på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling.

Foto af område A15

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A15
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i den sydlige del af landskabskarakterområdet ”Vejle-Egeskov moræneflade”. Landskabskarakteren
er betinget af en bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift og middelstore gårde primært med svinebrug.
Området præges af intensivt drevne marker samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området.
Området ligger cirka 1 km nord for Egeskov Slot. Området omkring Egeskov er karakteristisk med særlige visuelle
oplevelsesmuligheder og udpeget som beskyttet landskab.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Det idylliske herregårdsmiljø omkring Egeskov er sårbart overfor større tekniske anlæg. Området er beliggende lige
nord for Egeskov Slot, som har hovedindgang mod syd. Vindmøller som baggrund for slottet vil kunne virke dominerende for oplevelsen af det karakteristiske herregårdslandskab.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 16: Placeringen af område A15. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Rudme indenfor 750 meter. Afstand kan øges med
færre vindmøller

Sum, miljøpåvirkninger

-5

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (20 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (113 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A14

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.203

Valgt
Rækken kan gøres kortere med færre vindmøller
Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.19 Baggrundsdata for kortlægningen for område A15.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A16 (OPSTILLING B MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Opstilling A (sort stiplet streg): Indenfor en afstand på
28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling
står to eksisterende vindmøller.
Opstilling B (rød streg): Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling står fire
eksisterende vindmøller.

Foto af område A16

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A16
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Kværndrup moræneflade”. Landskabskarakteren er især betinget af et
fladt til let bølget terræn med primært intensivt landbrug drevet af mindre til middelstore gårde. Deltids- og fritidsbrug forekommer spredt i området. Mindre løvskovsområder og tætte levende hegn afgrænser mindre landskabsrum og skaber lukkede rumlige afgrænsninger. Omkring landsbyen Trunderup er skalaen dog middel og den rumlige
afgrænsning mere åben. Bebyggelsen udgøres af få mindre landsbyer, husmandssteder og mindre gårde, der ligger
tæt langs vejene. Den oprindelige struktur af landsbyerne i området er alle udvisket. Området ligger syd for Trunderup lige op ad Nordtorpe Skov og tæt på Svendborg motorvejen.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landbrugslandskab i middelskala. Området er præget af nærheden til motorvej og højspændingsledning.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
Kort 17 - modstående side: Placeringen af område A16. Den røde og stiplede streg angiver de to anbefalede opstillingsretninger.
Opstilling B er markeret med rød streg og er medregnet, da denne opstilling rummer det største produktionsmæssige potentiale.
Opstilling A er markeret med sort stiplet streg. Den sorte fuldt optrukne streg angiver kommunegrænsen mellem Faaborg-Midtfyn
Kommune og Svendborg Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Trunderup indenfor 750 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (28 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (460 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

16.539

Opstilling B valgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.20 Baggrundsdata for kortlægningen for område A16 - opstilling A (sort stiplet streg).

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala 1-3

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Trunderup indenfor 1000 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (11 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (383 boliger)

Rangering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

16.539

Opstilling A fravalgt

Tabel 1.21 Baggrundsdata for kortlægningen for område A16 - opstilling B (rød streg).
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A17 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte
opstilling.

Foto af område A17

Foto af område A17

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A17
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger på ”Håstrup moræneflade”. Landskabskarakteren er især betinget af det let bølgede og stedvist bakkede terræn med megen bevoksning i form af større sammenhængende skovområder og levende hegn i varierende
tæthed. Bebyggelsen udgøres af enkelte middelstore spredtliggende gårde og få husmandssteder langs vejene.
Områdets landsbyer ligger på en nordvest/sydøst gående linje, der deler området i en nordlig og en sydlig del.
Området gennemskæres af en række åer som har deres udspring i det bagvedliggende randmorænestrøg og herfra
løber mod kysten. Terræn, bevoksning og bebyggelse danner et middelskala landskab med en sammensat kompleksitet. Den megen bevoksning skaber en overordnet lukket afgrænsning.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabet vurderes generelt som sårbart over for synlige indgreb. Vindmøller i området vil være synlige fra Svanninge Bakker og fra kysten/vandet vil de præge oplevelsen af de terrænmæssige formationer ved Svanninge Bakker, da de vil stå i forgrunden. I dag er området i det store hele friholdt for tekniske anlæg.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 18: Placeringen af område A17. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Assens Kommune og Middelfart Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Kystnærhedszonen

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-1

Faldsled indenfor 1250 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (6 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (299 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A18

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

29.685

Område A18 valgt

Tabel 1.22 Baggrundsdata for kortlægningen for område A17.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A18 (MEDREGNET)

Modstridende planlægning
I forbindelse med etablering af en eventuel Als-Fyn bro
vil der skulle etableres en bedre vejforbindelse som vil
kunne påvirke området.

Historik
I forbindelse med Kommuneplan 2009 blev der udarbejdet en synlighedsanalyse for området. På den baggrund
blev det vurderet, at vindmøller i området vil have en dominerende virkning på betydelige dele af de tilstødende
beskyttede landskaber.

Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte
opstilling.

I 2012 vurderede Cowi mulighederne for opstilling af
vindmøller i området. Konklusionen var, at det ikke kunne anbefales, da opstilling af vindmøller vil have en negativ indvirkning på oplevelsesmulighederne i landskabet
omkring Svanninge Bakker, hvorfra der i dag er bred og
uhindret udsigt over øhavet.

Foto af område A18

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A18
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i den sydlige del af landskabskarakterområdet ”Håstrup moræneflade”. Håstrup Moræneflade ligger
langs kysten ud mod Helnæs bugt. Området ligger på en smeltevandsslette, det er spredt bevokset og men fremstår
overvejende som åbent.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området er vurderet som sårbart overfor vindmøller, baseret på en vurdering af konsekvenserne for nabokarakterområderne Horne Land og Svanninge Bakker. Især de visuelle sammenhænge til og fra Svanninge Bakker er vigtig
at bevare uforstyrret.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 19: Placeringen af område A18. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Kystnærhedszonen

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Særlige biologiske beskyttelsesområder

-3

Potentielle vådområder

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Millinge indenfor 750 meter. Afstand kan øges med
færre vindmøller

Sum, miljøpåvirkninger

-12

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (47 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (433 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A17

Antal vindmøller, der kan opstilles

7

Samlet årlig produktion (MWh/år)

47.495

Fravalgt
Rækken kan gøres kortere med færre vindmøller
Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.23 Baggrundsdata for kortlægningen for område A18.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A19 (MEDREGNET)

Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.

Historik
Området blev vurderet uegnet til vindmøller i forbindelse
med udarbejdelse af Kommuneplan 2009.

Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte
opstilling.

Cowi vurderede i 2012 mulighederne for opstilling af
vindmøller i området. Konklusionen var, at det ikke kunne anbefales, da opstilling af vindmøller vil have en negativ indvirkning på de kulturhistoriske værdier omkring
Holstenshus. Samtidig vil landskabet mod nord blive
væsentligt negativt påvirket.

Foto af område A19

Foto af område A19

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A19
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i den sydligste del af landskabskarakterområdet ”Svanninge Bakker/De fynske alper”. Svanninge
Bakker er et stort og sammenhængende randmorænelandskab. Der er generelt i området udsigter over området
og tilstødende karakterområder. Bebyggelsen består af mellemstore, spredtliggende gårde, husmandsudstykninger
langs vejene og enkelte landsbyer. Endvidere rummer karakterområdet hovedgårdene Østrupgård og Holstenshus
samt et mindre sommerhusområde. Området er beliggende lige øst for hovedgården Holstenhus, som er udpeget
som beskyttet landskab. Området er et velbevaret herregårdslandskab med sin struktur af store markarealer, fri for
bebyggelse og hegnet af diger og levende hegn. Området fremstår uforstyrret.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området ligger umiddelbart øst for Holstenshus, som er udpeget som beskyttet landskab. Ejerlavet omkring Holstenshus er sårbart over for bygninger eller tekniske anlæg, der forringer kulturmiljøets intakthed og visuelle udtryk.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 20: Placeringen af område A19. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

0

Mere end 1250 meter til potentielt støjfølsomt boligområde

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (10 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (70 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

18.477

Tabel 1.24 Baggrundsdata for kortlægningen for område A19.

45

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN
OMRÅDE A38 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står to eksisterende vindmøller.

Foto af område A38

Foto af område A38

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A38
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Højby-Ørbæk moræneflade”. Landskabskarakteren er betinget af et
fladt til bølget terræn på en landbrugsmæssigt udnyttet moræneflade præget af middel/storskala jordbrug samt
små/middelstore løvskovsområder spredt i området. Området er en del af et større herregårdslandskab, hvor hovedparten ligger i Nyborg Kommune.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Herregårdslandskabets skala med store markfelter giver en vis robusthed for opstilling af vindmøller. Samtidig brydes tidsdyben i oplevelsen af landskabet.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

FAABORG-MIDTFYN

Kort 21: Placeringen af område A38. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-1

Havndrup indenfor 1250 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (1 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (58 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.203

Tabel 1.25 Baggrundsdata for kortlægningen for område A38.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A20 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte
opstilling.

Foto af område A20

Foto af område A20

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A20
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Brændeå mosaikhøjland”. Landskabet er især karakteriseret ved et
let kuperet terræn og en mosaik af dyrkede marker, afgræssede enge, moser og småsøer samt små bevoksninger,
bevoksede diger og hegn, der delvist afgrænser markerne. Landskabet har en middel skala og sammensat karakter.
Bevoksningen afgrænser transparente landskabsrum, og ofte er landskabet præget af udsigter over landskabet.
Området afgrænses overordnet af de store bakker, der markerer overgangen til de omkringliggende landskaber.
Landskabet er kun let forstyrret.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Trods nærhed til Aarup, og jernbane syd for samt Assenbøllevej, der gennemskærer området fremstår det uberørt
og naturrigt. Det er vurderingen, at området på grund af karakteren som græsnings- og frodigt mosaiklandskab ikke
kan bære store vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 22: Placeringen af område A20. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Skovbyggelinje

-1

Kommunale retningslinjer
Blå-grøn struktur

-2

Biologiske interesseområder

-3

Potentielle vådområder

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Bred indenfor 1000 meter. Afstand kan øges med
færre vindmøller

Sum, miljøpåvirkninger

-13

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (14 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (502 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A22

Antal vindmøller, der kan opstilles

7

Samlet årlig produktion (MWh/år)

35.622

Fravalgt
Rækken kan gøres kortere med færre vindmøller

Tabel 1.26 Baggrundsdata for kortlægningen for område A20.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A21 (MEDREGNET)

Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.

Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller, men
der står en række på tre vindmøller ved området, hvoraf
kun den ene står inden for områdets afgrænsning. Vindmøllerne blev nettilsluttet i 2000 og har en kapacitet på
660 kW og en totalhøjde på 73,5 meter (Kilde: Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller).

Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står én vindmølle ud over de tre
nævnte ovenfor under Historik.

Foto af område A21

Foto af område A21

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A21
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Det storbakkede landbrugslandskab”, der især er karakteriseret ved et
storbakket terræn og intensivt dyrkede marker, der delvist afgrænses af hegn eller spredt bevoksede diger. Et net
af små veje betyder, at landskabet er præget af spredt bebyggelse, der ligger langs de snoede veje eller trukket tilbage på markerne. Landskabet har en middelstor skala og sammensat karakter. Fra det storbakkede terræn er der
mange steder vid udsigt over landskabet og mod syd over kystlandskabet samt Helnæs Bugt. Andre steder opleves
landskabet relativt lukket, idet terræn og bevoksning afgrænser landskabet og begrænser udsigten. Landskabet er
moderat forstyrret af tekniske anlæg.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Det er vurderingen, at landskabet ikke er velegnet til opsætning af store møller, da landskabselementerne vil blive
forklejnet, og møllernes basis og nederste del af tårnet med stor sandsynlighed vil være delvist skjult bag bakkerne
set fra de forskellige retninger. Set fra øst vil møllerne stå dominerende i landskabet på grund af udsigten fra øst
mod vest, men landskabet opleves herfra dog meget stort og åbent, og møllerne vil set fra øst kunne opleves mere i
harmoni med landskabet end set fra vestlige retninger.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 23: Placeringen af område A21. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Blå-grøn struktur

-2

Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Ørsbjerg indenfor 750 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-9

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (43 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (119 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A22

Antal vindmøller, der kan opstilles

5

Samlet årlig produktion (MWh/år)

23.455

Fravalgt

Tabel 1.27 Baggrundsdata for kortlægningen for område A21.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A22 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A22

Foto af område A22

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A22
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Brændeå Mosaikhøjland”, der især er karakteriseret ved et let kuperet
terræn og en mosaik af dyrkede marker, afgræssede enge, moser og småsøer samt små bevoksninger, bevoksede
diger og hegn, der delvist afgrænser markerne. Landskabet har en middel skala og sammensat karakter. Bevoksningen afgrænser transparente landskabsrum, og ofte er landskabet præget af udsigter over landskabet. Området
afgrænses overordnet af de store bakker, der markerer overgangen til de omkringliggende landskaber. Landskabet
er kun let forstyrret.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Grænsen mellem de to landskabskarakterområder løber midt ned igennem område A22, og møllerne vil komme til
at stå på kanten af bakkerne mod vest. Terrænet i selve området er relativt jævnt, men landskabet som helhed er
storbakket, og opleves uforstyrret uden anden væsentlig bebyggelse end Skydebjerg, der ligger tydeligt afgrænset i
landskabet. Vindmøller i området vil virke forstyrrende på oplevelsen af det bakkede og uforstyrrede landskab.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 24: Placeringen af område A22. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Kommunale retningslinjer
Blå-grøn struktur

-2

Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Skydebjerg indenfor 1000 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-8

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (25 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (228 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A20 og A21

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

16.539

Tabel 1.28 Baggrundsdata for kortlægningen for område A22.
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Begge områder valgt i stedet

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A23 (OPSTILLING B MEDREGNET)
Historik
I Kommuneplan 2009-2021 var området udlagt som et
vindmølleområde. I 2009 blev ansøgt om opstilling af
tre vindmøller på 130 meters totalhøjde. På projektet
blev gennemført en VVM-proces, og i 2012 besluttede
byrådet, at projektet ikke skulle gennemføres. I maj 2014
er der vedtaget et kommuneplantillæg, der udtager vindmølleområdet af kommuneplanen.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra de to kortlagte
opstillinger A (sort stiplet streg) og B (rød streg).

Foto af område A23

Foto af område A23

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A23
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Sandager kystlandskab”, der især er karakteriseret ved et lavtliggende
fladt terræn, der er opdyrket med middelstore marker, som afgrænses af hegn og bevoksede diger. Fra kysten
strækker store lavbundsområder sig ind i landskabet. Landskabet har en lille til middelstor skala og en enkel karakter. Bevoksningen i området giver landskabet en transparent til lukket karakter, hvorved landskabet adskiller sig fra
landskabet mod syd og øst. Den vestlige del af området er præget af udsigter over havet, ofte til modstående kyster
på Bågø, men derudover er landskabet præget af, at bevoksningen begrænser udsigterne og giver landskabet en
mere lukket karakter. Der er kun få tekniske anlæg i området.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabet fremstår uden væsentlig forstyrrelse og indgår i de særlige udsigter, der knytter sig til kystforlandet.
Vindmøller i området vil derfor have en væsentlig landskabelig påvirkning på landskabet, men landskabets skala
gør, at det vil kunne bære større vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
Kort 25 - modstående side: Placeringen af område A23. Den røde og stiplede streg angiver de to anbefalede opstillingsretninger.
Opstilling B markeret med rød streg er medregnet, da denne opstilling rummer det største produktionsmæssige potentiale. Opstilling A er merkeret med sort stiplet streg. Den sorte fuldt optrukne streg angiver kommunegrænsen mellem Assens Kommune og
Middelfart Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Kystnærhedszonen

-1

Kommunale retningslinjer
Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed
Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde
Sum, miljøpåvirkninger

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-3

Sandager indenfor 750 meter

-6

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (43 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (132 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor 28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

27.988

Opstilling B er ligeværdigt alternativ

Tabel 1.29 Baggrundsdata for kortlægningen for område A23 - opstilling A (sort stiplet streg).

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Kystnærhedszonen

-1

Kommunale retningslinjer
Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sandager indenfor 750 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-6

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (40 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (136 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor 28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

27.988

Opstilling A er ligeværdigt alternativ

Tabel 1.30 Baggrundsdata for kortlægningen for område A23 - opstilling B (rød streg).

55

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A24 (MEDREGNET)

Modstridende planlægning
Der vil eventuelt blive tilvejebragt et plangrundlag for
etablering af et biogasanlæg i det karakterområde, som
område A24 ligger i.

Historik
Område A24 har i Kommuneplan 2009-2021 været
udlagt som lokaliseringsområde til vindmøller. Der har
været gennemført en planlægningsproces med VVM for
en ansøgning om opstilling af tre til fire vindmøller med
en totalhøjde på 140 meter. Projektet blev nedstemt ved
den endelige vedtagelse. Den 28. maj 2014 besluttede
et flertal af byrådet at udtage området helt af kommuneplanen.

Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står ni eksisterende vindmøller.

Foto af område A24

Foto af område A24

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A24
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabskarakterområdet ”Det småbakkede landbrugslandskab”, der især er karakteriseret ved et
højtliggende, småbakket terræn, hvor arealanvendelsen domineres af intensivt dyrkede marker, der delvist afgrænses af hegn og bevoksede diger. Spredt i området ses små bevoksninger og skove. Bebyggelsesmønsteret tegnes
især af små landsbyer, der samler huse og små gårde langs vejene. Uden for landsbyerne ligger mange steder rækker af husmandssteder langs vejene, mens middelstore og store gårde ligger trukket tilbage på markerne. Assens
er områdets eneste store by, dog har Ebberup tydelig karakter af stationsby. Landskabet har en middelstor skala,
let sammensat og stærkt transparent karakter. Vide udsigter over landskabet er karakteristisk, og i den sydlige og
vestlige del af området er der også udsigt til kysten.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabet, som område A24 ligger i, egner sig til vindmøller. Dog skal der være opmærksomhed på påvirkningen
af kystlandskabet og de vide udsigter og på ikke at forklejne landskabets elementer. Landskabet har en stor skala,
og opleves som et langstrakt åbent landskabsrum med et terræn, der er relativt jævnt. Landskabet fremstår uden
væsentlig forstyrrelse, men kan pga. sin store skala bære store vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 26: Placeringen af område A24. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Biologiske interesseområder

-3

Potentielle vådområder

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-1

Barløse indenfor 1250 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-7

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (20 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (113 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

24.596

Tabel 1.31 Baggrundsdata for kortlægningen for område A24.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A25 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A25

Foto af område A25

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A25
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Område A25 ligger på kanten af landskabskarakterområdet ”Det storbakkede landbrugslandskab”, og den samlede
landskabsoplevelse er derfor også præget af nabokarakterområdet ”Krengerup skovlandskab”. Landskabet i selve
karakterområdet er især karakteriseret ved et storbakket terræn og intensivt dyrkede marker, der delvist afgrænses
af hegn eller spredt bevoksede diger. Et net af små veje betyder, at landskabet er præget af spredt bebyggelse, der
ligger langs de snoede veje eller trukket tilbage på markerne. Landskabet har en middelstor skala og sammensat
karakter. Fra det storbakkede terræn er der mange steder vid udsigt over landskabet og mod syd over kystlandskabet samt Helnæs Bugt. Andre steder opleves landskabet relativt lukket, idet terræn og bevoksning afgrænser
landskabet og begrænser udsigten. Landskabet er moderat forstyrret af tekniske anlæg. Landskabet mod syd domineres af skovbevoksninger, og opleves mere lukket.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabet generelt vurderes ikke egnet til store vindmøller, da landskabet har en sammensat karakter, middelstor
skala og markant bakket terræn. Vindmøller i området vil komme til at stå på en linje, der går gennem en større
bakke, hvorfor landskabet/vindmøllerne vil opleves som gennemskåret. Vindmøllerne vil ikke være i harmoni med
landskabets form, og vil virke utilpasset i det overvejende uforstyrrede landskab.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 27: Placeringen af område A25. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Kommunale retningslinjer
Blå-grøn struktur

-2

Biologiske interesseområder

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Ørsted indenfor 1000 meter

Sum, miljøpåvirkninger

-8

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (16 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (178 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.203

Tabel 1.32 Baggrundsdata for kortlægningen for område A25.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A26 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står én eksisterende vindmølle.

Foto af område A26

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A26
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet ligger i landskabskarakterområdet ”Det småbakkede landbrugslandskab”, der især er karakteriseret
ved et højtliggende, småbakket terræn, hvor arealanvendelsen domineres af intensivt dyrkede marker, der delvist
afgrænses af hegn og bevoksede diger. Spredt i området ses små bevoksninger og skove. Bebyggelsesmønsteret
tegnes især af små landsbyer, der samler huse og små gårde langs vejene. Uden for landsbyerne ligger mange steder rækker af husmandssteder langs vejene, mens middelstore og store gårde ligger trukket tilbage på markerne.
Landskabet har en middelstor skala, let sammensat og stærkt transparent karakter. Vide udsigter over landskabet
er karakteristisk, og i den sydlige og vestlige del af området er der også udsigt til kysten. Landskabet opleves moderat forstyrret af tekniske anlæg.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
For landskabskarakterområdet gælder, at det vurderes muligt at finde placering til store vindmøller i området. Det
er dog væsentligt, at der i høj grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge, der er mellem området og kysten.
Store vindmøller bør således ud fra et landskabeligt fokus ikke forstyrre de særlige udsigtsmuligheder, der er fra
området over kystlandskabet, ligesom der bør være opmærksomhed på, at vindmøllerne kan påvirke oplevelsen af
kystlandskabet set fra vandet. Vindmøller i område A26 vil påvirke de udsigter, området indgår i samt kulturhistoriske værdier i omkringliggende områder. Skalamæssigt og landskabeligt lokalt, vil området kunne være egnet til
vindmøller. Dette må bero på en nærmere visualisering. Vindmøller i området vil dog have en væsentlig påvirkning
på kystlandskabet.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 28: Placeringen af område A26. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Kystnærhedszonen

-1

Kommunale retningslinjer
Blå-grøn struktur

-2

Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Saltofte indenfor 750 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-9

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (20 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (198 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

37.318

Tabel 1.33 Baggrundsdata for kortlægningen for område A26.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A27 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A27

Foto af område A27

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A27
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Område A27 ligger i landskabskarakterområdet ”Snave landbrugsflade”, der især er karakteriseret ved et lavtliggende bølget terræn, der skråner mod den omkringliggende bakkede moræne. Arealanvendelsen domineres af
intensivt dyrkede marker, der helt eller delvist afgrænses af hegn eller spredt bevoksede diger. Bebyggelsesstrukturen tegnes især af områdets landsbyer, der samler huse og gårde langs vejene. Udenfor landsbyerne ligger enkelte
gårde, huse og husmandssteder langs vejene, især i den nordlige del af området. Landskabet har en middelstor
skala og en stærkt transparent karakter, mange steder præget af udsigter over landskabet. De karaktergivende elementer og strukturer tegner et overvejende enkelt landskab. Området er kun i nogen grad præget af tekniske anlæg
i form af vindmøller, der står nær områdegrænsen i nabokarakterområdet mod nord.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Område A27 ligger på kanten mellem en større flade og et meget kuperet område. Variationen i landskabet er
stor og skifter fra meget lukket til meget åbent. Vindmøller i området vil påvirke landskabet væsentligt. Landskabet
indgår i de særlige udsigter, der er karakteristiske for kystforlandet, og landskabet ligger lavt i forhold til landskabet mod nord. Det vurderes, at en placering på kanten mellem det meget kuperede landskab og landskabsfladen
vil virke forstyrrende. Vindmøller vil desuden påvirke oplevelsen af Dreslette kirke væsentligt. Terrænet indenfor
område A27 falder cirka 17 meter.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 29: Placeringen af område A27. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Kystnærhedszonen

-1

Kommunale retningslinjer
Blå-grøn struktur

-2

Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-11

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (20 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (306 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A28

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

32.229

Fravalgt

Tabel 1.34 Baggrundsdata for kortlægningen for område A27.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS
OMRÅDE A28 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller, men
der står tre vindmøller lige udenfor områdets afgrænsning. De tre blev nettilsluttet i 1999 og er på 750 kW og
har en totalhøjde på 74 meter (Kilde: Energistyrelsens
stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står syv eksisterende vindmøller
ud over dem, der er opstillet på grænsen til området.

Foto af område A28

Foto af område A28

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A28
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Område A28 ligger i landskabskarakterområdet ”Snave landbrugsflade”, der især er karakteriseret ved et lavtliggende bølget terræn, der skråner mod den omkringliggende bakkede moræne. Arealanvendelsen domineres af
intensivt dyrkede marker, der helt eller delvist afgrænses af hegn eller spredt bevoksede diger. Bebyggelsesstrukturen tegnes især af områdets landsbyer, der samler huse og gårde langs vejene. Udenfor landsbyerne, ligger enkelte
gårde, huse og husmandssteder langs vejene, især i den nordlige del af området. Landskabet har en middelstor
skala og en stærkt transparent karakter, mange steder præget af udsigter over landskabet. De karaktergivende elementer og strukturer tegner et overvejende enkelt landskab. Området er kun i nogen grad præget af tekniske anlæg
i form af vindmøller, der står nær områdegrænsen i nabokarakterområdet mod nord.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Vindmøller i område A28 vil kunne påvirke de særlige udsigter, der er karakteristiske for kystforlandet. Herudover vil
Dreslette og særligt Dreslette Kirke blive påvirket negativt. Afstanden til kirken er under 700 meter, og vindmøller vil
dominere kirken væsentligt. Terrænet indenfor område A28 falder cirka 25 meter.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ASSENS

Kort 30: Placeringen af område A28. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering

Bemærkninger

Kommunale retningslinjer
Særlige udsigter

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750
meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-7

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (39 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (135 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A27

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

18.447

Tabel 1.35 Baggrundsdata for kortlægningen for område A28.
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Valgt i stedet

3. Baggrund for værdisætning

ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ODENSE
OMRÅDE A29 (IKKE MEDREGNET)

Formålet med den grønne struktur er, at strukturen som
udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg, så de
sammenhængende landskaber kan opleves, og naturindholdet kan bevares og gerne styrkes. De rekreative
interesser er desuden store i de bynære landskaber og i
kilerne, der udgør den grønne struktur.

Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Ingen planer om anlæg i eller i nærheden af området,
men området ligger i en af de grønne kiler, der tilsammen udgør den grønne struktur i Odense Kommune,
ligesom området er udlagt til bynært landskab.

Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling, står seks eksisterende vindmøller.

Foto af område A29

Foto af område A29

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A29
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet har landbrugskarakter præget af middelstore markflader samt lysåben natur langs vandløb og dele af
lavbundsområderne, der også stedvist er præget af bevoksning med karakter af krat. Bevoksningsmønsteret tegnes
af bevoksede diger, hegn samt små og middelstore skove spredt i området. Bebyggelsen består i høj grad af huse
og husmandssteder langs vejene samt gårde, der typisk ligger trukket tilbage fra vejene.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets middelskala gør, at området har en vis robusthed i forhold til placering af vindmøller. Opstillingsområdets naturindhold giver dog landskabet en mosaikstruktur i lille skala, som vil blive trykket af eventuelle vindmøller.
Områdets nærhed til Højby og dermed de oplevelses- og rekreative muligheder, området giver til Højby, vil blive
forstyrret af eventuelle vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ODENSE

Kort 31: Placeringen af område A29. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering

Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Skovbyggelinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskab

-2

Potentielle naturområder

-1

Lavbundsområder

-2

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750
meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-12

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (58 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (634 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A01

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

15.903

Tabel 1.36 Baggrundsdata for kortlægningen for område A29.
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Valgt i stedet

3. Baggrund for værdisætning

ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ODENSE
OMRÅDE A30 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der
strider mod opstilling af vindmøller, men A30 ligger i et
område, hvor naturindholdet ønskes bevaret og meget
gerne styrket.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fem eksisterende vindmøller
samt én husstandsvindmølle.

Foto af område A30

Foto af område A30

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A30
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet har landbrugskarakter præget af middelstore markflader samt lysåben natur langs vandløb og dele af
lavbundsområderne, der også stedvist er præget af bevoksning med karakter af krat. Bevoksningsmønsteret tegnes
af bevoksede diger, hegn samt små og middelstore skove spredt i området. Bebyggelsen består i høj grad af huse
og husmandssteder langs vejene samt gårde, der typisk ligger trukket tilbage fra vejene. Selve opstillingsområdet er
meget præget af de store højspændingsmaster/-ledninger, der løber nord for området, ligesom området er præget
af motorvejene i området (den fynske motorvej og Svendborgmotorvejen. Betragtes området fra øst ved Fraugde,
så er der imidlertid ikke den helt store påvirkning fra disse tekniske anlæg. Herfra vil eventuelle vindmøller stå
”alene” og markante.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets middelskala gør, at området har en vis robusthed i forhold til placering af vindmøller. Der bør dog ikke
tilføres nye tekniske anlæg, da det vil forstærke og udvide det teknisk prægede område lige nord for opstillingsområdet, hvilket vil forstyrrer oplevelsen af landskabet yderligere. Opstillingsområdet ligger med by og bymæssig
bebyggelse hele vejen rundt, og opstilling af vindmøller vil derfor i mere eller mindre grad støjpåvirke sammenhængende by uanset vindretning.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ODENSE

Kort 32: Placeringen af område A30. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskab

-2

Potentielle naturområder

-1

Økologiske forbindelser

-1

Lavbundsområder

-2

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-10

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (113 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (534 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

15.903

Tabel 1.37 Baggrundsdata for kortlægningen for område A30.
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3. Baggrund for værdisætning

ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ODENSE
OMRÅDE A31 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller, men området ligger i et
område, hvor naturindholdet ønskes bevaret og meget
gerne styrket.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fire eksisterende vindmøller.

Foto af område A31

Foto af område A31

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A31
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabets middelskala gør, at området har en vis robusthed i forhold til placering af vindmøller. Der bør dog ikke
tilføres nye tekniske anlæg, da det vil forstærke og udvide det teknisk prægede område lige nord for opstillingsområdet, hvilket vil forstyrrer oplevelsen af landskabet yderligere. Opstillingsområdet ligger med by og bymæssig
bebyggelse hele vejen rundt, og opstilling af vindmøller vil derfor i mere eller mindre grad støjpåvirke sammenhængende by uanset vindretning.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets middelskala gør, at området har en vis robusthed i forhold til placering af vindmøller. Det er afgørende,
at eventuelle vindmøller ikke bliver altdominerede, derfor vil antal og størrelse have stor betydning.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ODENSE

Kort 33: Placeringen af område A31. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Odense Kommune og Kerteminde Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskab

-2

Odense

Potentielle naturområder

-1

Odense

Lavbundsområder

-2

Odense

Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Samlet boligområde evt. indenfor 1000 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Øvrige

Sum, miljøpåvirkninger

-8

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (22 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (169 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A34

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.175

Fravalgt

Tabel 1.38 Baggrundsdata for kortlægningen for område A31.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KERTEMINDE
OMRÅDE A32 (MEDREGNET)
Historik
Det kortlagte opstillingsmønster er i skyderetningen for
den nærliggende skydebane Odense Skydecenter. Der
har tidligere været en lokalplan for vindmøller i høring i
området, som ikke blev vedtaget på grund af indsigelser
fra skydebanen.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling, står syv eksisterende vindmøller
samt én husstandsvindmølle.

Foto af område A32

Foto af område A32

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A32
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger på grænsen mellem de to landskaber Langeskov-Seden Hedeslette mod øst og Hjallelse Moræneflade mod vest. Nøglekarakterene i landskaberne er: Landbrugsflade med mellemstore arealer i omdrift, skovområder og sporadisk bevoksede diger. (Langeskov-Seden Hedeslette) og fladt, mellemskala jordbrugslandskab med
spredte gårde. Hegn og bevoksede diger samt enkelte skovområder. (Hjallelse Moræneflade).
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området er mere storskala end landskabets generelle karakter, og området er omkranset af flere tekniske anlæg:
motorvej, jernbane og højspændingsledninger.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KERTEMINDE

Kort 34: Placeringen af område A32. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Kerteminde Kommune og Odense Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Samlet boligområde evt. indenfor 1000 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (14 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (187 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A34

Antal vindmøller, der kan opstilles

5

Samlet årlig produktion (MWh/år)

28.625

Fravalgt

Tabel 1.39 Baggrundsdata for kortlægningen for område A32.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KERTEMINDE
OMRÅDE A33 (MEDREGNET)
Historik
Området er udbygget med 4 2,3 MW vindmøller med en
totalhøjde på 126,5 meter. Vindmøllerne blev opstillet i
2010. Området giver dermed ikke mulighed for udbygning med nye vindmøller før tidligst i 2035-2040.
Modstridende planlægning
En del af området er udlagt til industrierhverv, men ikke
lokalplanlagt eller udnyttet. Fremtidig udnyttelse til vindmøller kan afhænge af fremtidig udnyttelse til industri.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte
opstilling.

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A33
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger i landskabet Langeskov-Seden Hedeslette. Nøglekarakterene i landskabet er: Landbrugsflade med
mellemstore arealer i omdrift, skovområder og sporadisk bevoksede diger.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området er mellemskala, men ligger op til de store bygninger og tekniske anlæg i Lindø Industripark, der selv ved
opstilling af vindmøller præger området.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KERTEMINDE

Kort 35: Placeringen af område A33. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Kerteminde Kommune og Odense Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Kystnærhedszonen

-1

Kommunale retningslinjer
Karakteristiske landskaber

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Eksisterende vindmøller overholder støjgrænser

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (17 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (90 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

33.925

Er opstillet

Tabel 1.40 Baggrundsdata for kortlægningen for område A33.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KERTEMINDE
OMRÅDE A34 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Der er opstartet en VVM-redegørelse for et konkret
projekt med opstilling af op til to vindmøller med en totalhøjde på op til 130 meter. Den ansøgte placering svarer
til opstilling A i nærværende kortlægning (sydlige linje).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller, men området ligger i et
område, hvor naturindholdet ønskes bevaret og meget
gerne styrket.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Opstilling A (nordvest-sydøst): Indenfor en afstand på
28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling,
står fire eksisterende vindmøller.
Opstilling B (nord-syd): Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling står fire
eksisterende vindmøller.

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A34
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området ligger på grænsen mellem de to landskaber Langeskov-Seden Hedeslette mod øst og Hjallelse Moræneflade mod vest. Nøglekarakterene i landskaberne er: Landbrugsflade med mellemstore arealer i omdrift, skovområder og sporadisk bevoksede diger. (Langeskov-Seden Hedeslette) og fladt, mellemskala jordbrugslandskab med
spredte gårde. Hegn og bevoksede diger samt enkelte skovområder. (Hjallelse Moræneflade)
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området er mere storskala end landskabets generelle karakter. Området er dog ikke så stort, hvilket begrænser
robustheden.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

KERTEMINDE
Kort 36: Placeringen af område A34. De stiplede streger angiver de to mulige opstillingsretninger. Hverken opstilling A (nordvestsydøst) eller opstilling B (nord-syd) er medregnet i resultatet af kortlægningen.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Samlet boligområde evt. indenfor 1000 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (17 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (412 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A31 og A32

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.175

Begge områder valgt i stedet

Tabel 1.41 Baggrundsdata for kortlægningen for område A34 - opstilling A (nordvest-sydøst).

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Samlet boligområde evt. indenfor 1000 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (17 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (305 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A31

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.175

Valgt i stedet

Tabel 1.42 Baggrundsdata for kortlægningen for område A34 - opstilling B (nord-syd).
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG
OMRÅDE A35 (MEDREGNET)
Historik
Området har tidligere været inddraget i Nyborg Kommunes vindmølleplanlægning, men blev opgivet på grund af
stor nabomodstand mod vindmøller i området.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller, men området ligger i et
område, hvor naturindholdet ønskes bevaret og meget
gerne styrket.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling, står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A35

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A35
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet karakteriseres som et mindre markant og usammenhængende randmorænestrøg, der strækker sig fra
Skalkendrup til Juelsberg. Terrænet er let bølget til jævnt. Bebyggelsesstrukturen har sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen, som afspejles i de udflyttede gårde. Landsbyernes placering med indbyrdes kort afstand og de
hyppigt forekommende middelstore gårde, afspejler jordens høje bonitet. Samlet giver bebyggelsesstrukturen og
bevoksningen et småskalalandskab, der står i kontrast til de vide udsigter over Storebælt. Området ligger uden for
områder med landskabelige beskyttelsesinteresser og uden for områder med beskyttelseslinjer i øvrigt. Området
ligger ikke i lavbundsområde og rummer ingen beskyttede naturområder.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabets middelskala gør, at området har en vis robusthed. Det er afgørende, at eventuelle vindmøller ikke
bliver for dominerende i størrelse.

78

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG

Kort 37: Placeringen af område A35. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (27 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (144 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A37

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

19.719

Fravalgt

Tabel 1.43 Baggrundsdata for kortlægningen for område A35.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG
OMRÅDE A37 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Der står ikke eksisterende vindmøller indenfor en afstand
på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling.

Foto af område A37

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A37
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Området omkring Regstrup fremstår intakt med karaktergivende elementer i form af bevoksede diger, spredte gårde
og det intensivt dyrkede agerland. Strukturen af landsbyen og det omgivende landskab, herunder ejerlavet til Regstrup, er stort set uændret i forhold til den oprindelige form fra 1800-tallet. Det samme gælder den nordlige del af
ejerlavet til herregården Juelsberg, som ligger syd for Regstrup. Herregårdslandskabet fremstår med store uforstyrrede vidder, der afgrænses mod syd af langstrakte skovbryn. Landskabskarakteren og de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til området øst for Regstrup, fremstår uforstyrret og roligt. En stor del af området er udlagt til
skovrejsning. Hele området ligger højt i terræn og rummer ingen beskyttede naturområder.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Udsigten til Storebælt og dermed de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til området øst for Regstrup
er sårbart overfor etablering af markante landskabselementer, som fx beplantning eller større tekniske anlæg. De
visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til det nærliggende uforstyrrede herregårdslandskab, gør, at området
nord for skovbryn til herregården Juelsberg er visuelt sårbart overfor etablering af tekniske anlæg.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG

Kort 38: Placeringen af område A36. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Kystnærhedszonen

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-5

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (80 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (781 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A35 og A51

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

20.991

Tabel 1.44 Baggrundsdata for kortlægningen for område A37.

81

Begge valgt i stedet

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG
OMRÅDE A51 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står to eksisterende vindmøller.

Foto af område A51

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A51
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet fremstår fladt til let bølget, præget af vådområder. Landskabselementerne består af enge, moser, overdrev og ekstensivt dyrkede landbrugsflader. Området består primært af rene naturområder og er friholdt for bebyggelse. Bevoksningsmønstret er præget af småskove spredt i området. Ladegård å gennemskærer området. Mod
nord afgrænses vådområdet af den fynske motorvej og mod øst af Hjulbyvej.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Sårbarheden af landskabskarakteren vurderes generelt som høj. På grund af det flade til let bølgede terræn, samt
naturtyperne, moser, enge og overdrev, er området sårbart over for yderligere dræning og inddragelse af arealer til
landbrug, anlæggelse af større tekniske anlæg, ny bebyggelse og tilplantning.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG

Kort 39: Placeringen af område A51. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Åbeskyttelseslinje

-1

Skovbyggelinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-3

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskabsområde

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-9

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (18 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (135 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A37

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

22.900

Fravalgt

Tabel 1.45 Baggrundsdata for kortlægningen for område A51.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG
OMRÅDE A52 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling, står seks eksisterende vindmøller.

Foto af område A52

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A52
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabskarakteren er især betinget af det storbakkede dyrkede morænelandskab med spredte små til mellemstore gårde, skovområder, enkelte hegn langs vejene og bevoksede diger. Området ligger højt mellem to ådale.
De landskabselementer der betinger karakteren fremtræder overvejende velholdte og rolige, og er ikke påvirket af
tekniske anlæg.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Det overvejende intensivt drevne landbrugsområde fremstår generelt i middel vedligeholdelsesmæssig tilstand.
Mange hegn er fældet, hvilket har efterladt landskabet mere åbent og i lidt større skala. Højspændingsledninger og
spredte klynger af vindmøller ligger i nærområderne, men virker ikke markant, hvorfor området virker uforstyrret af
tekniske anlæg. Opsætning af vindmøller eller tekniske anlæg vil påvirke landskabskarakteren.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG

Kort 40: Placeringen af område A52. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering

Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Kystnærhedszonen

-1

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskabsområde

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-5

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (85 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (152 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.175

Tabel 1.46 Baggrundsdata for kortlægningen for område A52.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG
OMRÅDE A53 (MEDREGNET)

at området i kommuneplanen er placeret i et større sammenhængende landskabsområde.

Historik
På baggrund af en ansøgning om opstilling af vindmøller
i området, har der været foretaget en vurdering af områdets egnethed til vindmøller. Området kom med i forslag
til vindmølleplan for Nyborg kommune, men der blev fra
Naturstyrelsen rejst indsigelse for placering af vindmøller
med henvisning til, at området ikke var egnet til vindmøller. Naturstyrelsen fandt, at der var forholdsvis mange
vindmøller i området tæt ved, og henviste endvidere til,

Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står nitten eksisterende vindmøller.

Foto af område A53

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A53
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet fremstår som et højtliggende storbølget plateau, dannet som moræneflade fra sidste istid, der tilsammen giver et landskab i storskala. Området afgrænses mod nord af den markante Kongshøj Å-dal, og mod vest af et
eksisterende råstofgraveområde.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabselementerne er overordnet set god, og landskabskarakteren
fremstår generelt uforstyrret i og med, at der ikke findes større tekniske anlæg i området. Der er dog udsyn til andre
vindmøller i området, da dette ligger højt i terræn. Landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af nye større
tekniske anlæg som vindmøller. En visualisering og vurdering i en efterfølgende planlægning og VVM-screening,
skal derfor afklare områdets anvendelse for vindmøller, når det konkrete ansøgte projekt er kendt.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG

Kort 41: Placeringen af område A53. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskabsområde

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (16 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (228 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A54

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

22.900

Fravalgt

Tabel 1.47 Baggrundsdata for kortlægningen for område A53.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG
OMRÅDE A54 (IKKE MEDREGNET)

Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.

Historik
På baggrund af en ansøgning om opstilling af vindmøller
i området, har der været foretaget en vurdering af områdets egnethed til vindmøller. Området kom ikke med i
vindmølleplanlægningen på grund af beskyttelsesinteresser for kulturmiljø, herunder placering op af et særlig
beskyttet hovedgårdsejerlav. Herudover på grund af
beliggenheden i et større sammenhængende landskabsområde.

Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står ti eksisterende vindmøller.

Foto af område A54

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A54
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabskarakteren er betinget af en let bølget moræneflade, som har været grundlaget for udbredelsen af store
sammenhængende ekstensivt drevet skove, intensivt dyrkede jordbrug, drevet af få store gårde, samt mange hovedgårde. De store sammenhængende skovområder står som oprindeligt, og hovedgårds- og gårdstrukturerne er
velbevarede. Glorup og Rygård fremstår som kulturmiljøer, med muligheder for visuelle oplevelser.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabselementerne er overordnet set god, og landskabskarakteren
fremstår generelt uforstyrret i og med, at der ikke findes større tekniske anlæg i området. Landskabskarakteren er
sårbar overfor etablering af nye større tekniske anlæg som vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NYBORG

Kort 42: Placeringen af område A54. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning. Den sorte fuldt optrukne streg
angiver kommunegrænsen mellem Nyborg Kommune og Svendborg Kommune.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering

Bemærkninger

Kommunale retningslinjer
Større sammenhængende landskabsområde

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (10 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (121 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A53

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

22.051

Tabel 1.48 Baggrundsdata for kortlægningen for område A54.
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Valgt i stedet

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG
OMRÅDE A39 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står én eksisterende vindmølle.

Foto af område A39

Foto af område A39

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A39
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
17M4. Oure Moræneflade (nr. 17). Karakteristisk, middel tilstand. Områder, hvor der skal ske en tilpasning. Middelskala
åbent jordbrugslandskab med punktvise frugtplantager. Lange sammenhængende levende hegn skaber velafgrænsede landskabsrum, hvor middelstore gårde delvist omkranset af bevoksning ligger spredt. Landskabet rummer
lange kig henover landskabet. Hovedbygningen til Broholm, som ligeledes er markant og oplevelsesrig, opleves
derimod tydeligt fra vejene, som passerer forbi. Til gengæld er det omkringliggende landskab ikke i nævneværdiggrad præget af hovedgårdslandskabets karakteristika.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Opstilling af vindmøller vil, når afstandsforhold mellem de enkelte vindmøller er opfyldt, betyde, at opstillingen skal
ske i forskellige landskabsrum, hvoraf nogle er naturprægede. Vindmøllerne vil skabe visuel uro i herregårdslandskabet omkring Broholm Gods.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG

Kort 43: Placeringen af område A39. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Kystnærhedszonen

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Kommunale retningslinjer
Naturnetværk

-3

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

0

Mere end 1250 meter til potentielt støjfølsomt område

Sum, miljøpåvirkninger

-7

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (12 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (71 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

22.900

Tabel 1.49 Baggrundsdata for kortlægningen for område A39.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG
OMRÅDE A40 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står to eksisterende vindmøller.

Foto af område A40

Foto af område A40

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A40
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
5.M3. Egebjerg Bakker (nr. 5). Karakteristisk, god tilstand. Områder, hvor der skal ske tilpasning. Varieret småskala
jordbrugslandskab med spredte skovområder og levende hegn i storbakket terræn, hvor husmandssteder og mindre
gårde ligger spredt med udsigt over det Sydfynske Øhav. Landskabet omkring Skjoldemose præges af ubebyggede
middelstore markflade, som afgrænses dels af stendiger dels større skovområder. Hovedgården og driftsbygningerne ligger tæt ved vejen og giver sammen med stendiger i markskel og den ubebyggede hovedgårdsjord en klar
fornemmelse af at befinde sig i et fungerende og sammenhængende hovedgårdslandskab. Landskabet er generelt
roligt og uforstyrret af tekniske anlæg. En højspændingsledning løber dog over Egebjerg Bakker tværs igennem
udsigtsfeltet fra de højestliggende dele af bakkepartiet, hvor der også findes en sendemast. Pga. skovområdernes
rumdannende virkning afskæres disse tekniske anlæg visuelt fra de øvrige dele af karakterområdet. En samling
vindmøller, syd for Ollerup, står i udsigtsfeltet fra Bakkerne, hvorved de virker forstyrrende på den ellers uforstyrrede småskala karakter, som området har.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskabsområdets terrænmæssige overskuelighed med udsigt over markfelter omgivet af lave hegn betyder, at
området trods dyrkningsmæssige småskala forhold opleves som mellemskala med en vis robusthed for opstilling af
vindmøller. Dog skal antallet og størrelsen vurderes i sammenhæng med de øvrige vindmøller inden for synsvidde.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG

Kort 44: Placeringen af område A40. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt område skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (25 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (86 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.811

Tabel 1.50 Baggrundsdata for kortlægningen for område A40.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG
OMRÅDE A41 (OPSTILLING B MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Opstilling A (nord-syd): Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling står ni
eksisterende vindmøller.
Opstilling B (nordvest-sydøst): Indenfor en afstand på
28xtotalhøjden (3500 meter) fra den kortlagte opstilling
står syv eksisterende vindmøller.

Foto af område A41

Foto af område A41

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A41
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
19.M3. Skårup Moræneflade nr. 19. Jordbrugslandskab med middelstore markfelter i bølget terræn med høj andel
af små gårde og husmandssteder, der primært ligger langs vejene. Bebyggelsen er meget velholdt, hvilket understreger områdets bynære placering. Karakteristisk for området er endvidere de spredtliggende mindre skovområder med markante skovbryn samt kraftige hegn/bevoksede diger. Langs vejene findes flere steder levende hegn i
form af tætte hæklignende beplantninger, der stedvist er tunneldannende. Skovbrynene skaber markante rumlige
afgrænsninger af de ellers transparent afgrænsede middelskala landskabsrum, som de levende hegn og bevoksningen omkring bebyggelserne afgrænser.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Området vurderes som middel robust, idet der er tale om middelskala. Området støder mod vest op til større erhvervsområde. Mindre robust, fordi området består af flere afvekslende/forskelige typer landskabsrum. Store vindmøller vurderes at ville påvirke mange boliger både i Tved og boligområder mod syd på den anden side af Ring Nord.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG
Kort 45 - modsatte side: Placeringen af område A41. Den røde og den stiplede streg angiver de to anbefalede opstillingsretninger.
Opstilling B markeret med rød streg er medregnet, da denne opstilling rummer det største produktionsmæssige potentiale.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Kystnærhedszonen

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750 meter.
Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-6

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (49 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (647 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

1

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor 28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

17.175

Opstilling B valgt i stedet

Tabel 1.51 Baggrundsdata for kortlægningen for område A41 - opstilling A (nord-syd).

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Skovbyggelinje

-1

Kystnærhedszonen

-1

Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750 meter.
Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-6

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (38 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (1070 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor 28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

22.900

Valgt i stedet for opstilling A

Tabel 1.52 Baggrundsdata for kortlægningen for område A41 - opstilling B (nordvest-sydøst).
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG
OMRÅDE A42 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står seks eksisterende vindmøller.

Foto af område A42

Foto af område A42

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A42
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
23. M1. Tåsinge moræneflade (nr. 23). Landskabskarakteren er især præget af det flade terræn og de intensivt dyrkede marker, som inddeles i middelstore markfelter af lange levende hegn og bevoksede diger. Karaktergivende er
endvidere de mange små landsbyer, som ligger spredt i området samt de udflyttede gårde.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Områdets forholdsvis store skalaforhold sammenholdt med områdets flade karakter, hvorfra nye vindmøller vil være
synlige, gør området robust for opstilling af nye vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG

Kort 46: Placeringen af område A42. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-2

Samlet boligområde evt. indenfor 1000 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (16 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (112 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A43

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

25.444

Fravalgt

Tabel 1.53 Baggrundsdata for kortlægningen for område A42.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG
OMRÅDE A43 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling, står fem eksisterende vindmøller.

Foto af område A43

Foto af område A43

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A43
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
23.M1. Tåsinge moræneflade (nr. 23). Landskabskarakteren er især præget af det flade terræn og de intensivt dyrkede marker, som inddeles i middelstore markfelter af lange levende hegn og bevoksede diger. Karaktergivende er
endvidere de mange små landsbyer, som ligger spredt i området samt de udflyttede gårde.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Områdets forholdsvis store skalaforhold sammenholdt med områdets flade karakter, hvorfra nye vindmøller vil være
synlige, gør området robust for opstilling af nye vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

SVENDBORG

Kort 47: Placeringen af område A43. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Samlet boligområde evt. indenfor 750 meter. Afgrænsning af potentielt støjfølsomt boligområde skal
tjekkes

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (43 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (245 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A42

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

24.808

Valgt i stedet

Tabel 1.54 Baggrundsdata for kortlægningen for område A43.

99

3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A44 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller, men
der står to eksisterende vindmøller i området. Den ene
vindmølle blev nettilsluttet i 1997 og har en kapacitet på
600 kW og en totalhøjde på 72 meter. Den anden vindmølle blev nettilsluttet i 1998 og har en kapacitet på 600
kW og en totalhøjde på 77 meter (Kilde: Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A44

Foto af område A44

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A44
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Meget fladt landskab med middelhøj bevoksning i en del af markskellene. Få bebyggelser i området. Landskabet
har en stor skala og en åbent karakter med vid udsigt i området. Landskabet opleves med minimal forstyrrelse fra
andre tekniske anlæg.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Der er ingen sårbare landskabstræk i området, og der er ikke andre større anlæg i området. Områdets storskala og
enkelthed gør det robust over for opstilling af vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 48: Placeringen af område A44. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (32 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (164 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

30.533

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.55 Baggrundsdata for kortlægningen for område A44.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A45 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller, men
der står tre eksisterende vindmøller i eller lige udenfor
områder (én vindmølle står indenfor områdets afgrænsning). Vindmøllerne blev nettilsluttet i 1998 og er på 660
kW og har en totalhøjde på 69,5 meter (Kilde: Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Nærhed til eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står seks eksisterende vindmøller.

Foto af område A45

Foto af område A45

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A45
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskab med langstrakte bakker, begrænset beplantning, landsby mod øst, ellers få bebyggelser i området.
Landskabet har stor skala med en åben karakter med vid udsigt. Det opleves med minimal forstyrrelse fra andre
vindmølleanlæg.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Område i stor skala, som er upåvirket af andre høje anlæg. Området vil være robust for udskiftning af de eksisterende vindmøller med nye store vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 49: Placeringen af område A45. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Nærhed til potentielt støjfølsomt område

-3

Sum, miljøpåvirkninger

-2

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (49 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (114 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

4

Samlet årlig produktion (MWh/år)

28.837

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.56 Baggrundsdata for kortlægningen for område A45.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A46 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tolv eksisterende vindmøller.

Foto af område A46

Foto af område A46

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A46
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet har et jævnt stigende/faldende terræn. Nord for området er der skovområde, som afkaster skovbyggelinje. Ellers er der minimal beplantning i området. I området er der arealer med beskyttet natur (eng, mose, søer
- naturbeskyttelseslovens § 3) samt en del beskyttede diger. Cirka 500 m øst for området ligger der en landsby med
en kirke i den vestlige udkant af byen. Fra kirken er der udsigt direkte til vindmølleområdet.
Robusthed

-1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Det er vurderet, at vindmøllerne vil få en negativ påvirkning af den nærliggende landsby og kirken.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 50: Placeringen af område A46. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

-1

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (44 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-1

Skala -2 til 0 (206 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A47

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

21.627

Valgt i stedet

Tabel 1.57 Baggrundsdata for kortlægningen for område A46.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A47 (MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller, men
der står tre eksisterende vindmøller i området, dog med
den ene lige udenfor områdets afgrænsning. Vindmøllerne blev nettilsluttet i 1999 og har en kapacitet på 750
kW og en totalhøjde på 74 meter (Kilde: Energistyrelsens
stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står elleve eksisterende vindmøller.

Foto af område A47

Foto af område A47

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A47
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet er meget fladt og åbent. Beplantningen i området er begrænset og ikke særlig høj eller
tæt. Øst for området ligger der en virksomhed med høje bygningselementer.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Område i stor skala, som nærmest er upåvirket af andre høje anlæg. Dets terrænmæssige overskuelighed og lave samt
sparsomme beplantning gør området robust for opstilling af vindmøller trods de høje bygningselementer mod øst.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 51: Placeringen af område A47. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-2

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (61 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (298 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A46

Antal vindmøller, der kan opstilles

7

Samlet årlig produktion (MWh/år)

50.464

Fravalgt

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.58 Baggrundsdata for kortlægningen for område A47.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A48 (IKKE MEDREGNET)
Historik
Området er og har ikke været planlagt til vindmøller.
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står syv eksisterende vindmøller
samt én husstandsvindmølle.

Foto af område A48

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A48
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet har en middel skala med middelhøj bevoksning i nogle af markskellene. Landskabet er uden forstyrrelser fra tekniske anlæg, og der er meget lidt bebyggelse i området.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Områdets skala og minimale bebyggelse taler for vindmøller, men dets uforstyrrethed taler imod.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 52: Placeringen af område A48. Den stiplede streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

-1

Skala -2 til 0 (23 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (97 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

2

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A50

Antal vindmøller, der kan opstilles

3

Samlet årlig produktion (MWh/år)

19.719

Valgt i stedet

Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.59 Baggrundsdata for kortlægningen for område A48.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A49 (MEDREGNET)
Historik
Området blev i 1996 lokalplanlagt til vindmøller. I 1997
blev fem vindmøller nettilsluttet - alle med en effekt
på 600 kW og med en totalhøjde på 71,5 meter (Kilde:
Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står tre eksisterende vindmøller.

Foto af område A49

Foto af område A49

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A49
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet er fladt og åbent og med meget lidt beplantning. Den beplantning, der er, er ikke særlig høj eller tæt.
Der er meget lidt bebyggelse i området.
Robusthed

0

Begrundelse for vurdering af robusthed
Landskab i stor skala, hvor der i forvejen er vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 53: Placeringen af område A49. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

0

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Det skal vurderes om Askeby og Ørritslev er potentielt støjfølsomme boligområder

Sum, miljøpåvirkninger

-4

Antal boliger indenfor 750 meter

0

Skala -2 til 0 (12 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

0

Skala -2 til 0 (103 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

Ingen

Antal vindmøller, der kan opstilles

6

Samlet årlig produktion (MWh/år)

43.255

Antal vindmøller kan reduceres
Kan blive reduceret pga. nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

Tabel 1.60 Baggrundsdata for kortlægningen for område A49
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN
OMRÅDE A50 (MEDREGNET)
Historik
Området blev i 1994 lokalplanlagt til vindmøller. I 1997
blev der nettilsluttet én vindmølle med en effekt på 600
kW og en totalhøjde på 67 meter. I 1998 blev yderligere
to 600 kW vindmøller med en totalhøjde på henholdsvis
67 meter og 72 meter nettilsluttet (Kilde: Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller).
Modstridende planlægning
Der er ikke planlagt for anden arealanvendelse, der strider mod opstilling af vindmøller.
Eksisterende vindmøller
Indenfor en afstand på 28xtotalhøjden (3500 meter) fra
den kortlagte opstilling står fire eksisterende vindmøller.

Foto af område A50

Foto af område A50

LANDSKABELIG ROBUSTHED
Område A50
Overordnet beskrivelse af det landskab, området ligger i
Landskabet er småbakket med små lavninger og søer samt mindre skove. Der er både store og små marker, og
bebyggelsen i området er meget spredt.
Robusthed

1

Begrundelse for vurdering af robusthed
Områdets storskala og overskuelighed gør det forholdsvis robust over for vindmøller, som dog ikke må blive altdominerende for området.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

NORDFYN

Kort 54: Placeringen af område A50. Den røde streg angiver den anbefalede opstillingsretning.

Bindinger / konflikter

Værdi / rangering Bemærkninger

Lovgivningsmæssige bindinger
Beskyttet natur (§3)

-1

Øvrige
Vurdering af landskabets robusthed

1

Nærhed til potentielt støjfølsomt boligområde

-3

Sum, miljøpåvirkninger

Skala -1, 0, 1, hvor 1 er bedst

-3

Antal boliger indenfor 750 meter

-2

Skala -2 til 0 (57 boliger)

Antal boliger indenfor 1500 meter

-2

Skala -2 til 0 (282 boliger)

Rangering af vindudnyttelse

3

Skala 1-3

Andre kortlagte områder indenfor
28xtotalhøjden

A48

Antal vindmøller, der kan opstilles

7

Samlet årlig produktion (MWh/år)

44.527

Fravalgt
Antal vindmøller kan reduceres, så færre naboer
påvirkes

Tabel 1.61 Baggrundsdata for kortlægningen for område A50
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

ÆRØ
OMRÅDE A55 OG A56 (MEDREGNET)
Status på vindmølleplanlægning
Ærø Kommune har indgået i kortlægningen med potentialet indenfor den gældende planlægning, og har
derfor bidraget med to områder: Rise Mark og Vejsnæs.
I begge områder er opstillet tre vindmøller. Vindmøllerne
har en totalhøjde på 100 meter og en installeret effekt på
2 MW.

lagt område, hvilket har været kriteriet for medregning af
arealer på Ærø.
Da Ærø Kommune har indgået i kortlægningen med den
eksisterende planlægning, er der ikke kortlagt for nye
områder, og derfor ikke foretaget en værdisætning af
områderne A55 og A56.

Herudover er der ansøgt om opstilling af tre vindmøller
ved Leby Kobbel med en totalhøjde på 100 meter og en
installeret effekt på 2 MW. Typen er den samme, som
der står ved Rise Mark og Vejsnæs. Området er ikke
medtaget i kortlægningen, da det endnu ikke er et plan-

Kort 55: Placeringen af område A55 (tv) og A56 (th). De røde streger angiver opstillingsretningerne for de eksisterende vindmøller.
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3. Baggrund for værdisætning
ENERGIPLAN FYN - KORTLÆGNING AF VINDENERGIPOTENTIALET PÅ FYN

LANGELAND
OMRÅDE A57 OG A58 (MEDREGNET)
Status på vindmølleplanlægning
Langeland Kommune har indgået i kortlægningen med
potentialet indenfor den gældende planlægning, og har
derfor bidraget med to områder: A57 (Lejbølle) og A58
(Magleby).
A57 er udnyttet med 3 vindmøller med en totalhøjde på
130,5 meter og en installeret effekt på 3 MW hver. A58
er udpeget til fire vindmøller på minimum 2 MW.
Da Langeland har indgået i kortlægningen med den
eksisterende planlægning, er der ikke kortlagt for nye
områder, og derfor ikke foretaget en værdisætning af
områderne A57 og A58.

Kort 56: Placeringen af område A57 (tv) og A58 (th). De røde streger angiver opstillingsretningerne for de eksisterende vindmøller.
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