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Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde
I debatfasen afholdes et borgermøde for alle interesserede. Her 
vil ansøger og Hvidovre Kommune fortælle om projektet, og der 
vil være mulighed for at stille spørgsmål og bidrage til debatten. 

Borgermødet afholdes den 12. maj 2016 kl. 18:00 i Multihuset, 
Høvedstensvej 45, Hvidovre. Der serveres kaffe/the og kage. 

Vindmøller på Avedøre Holme

Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye 
vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde 
forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs den 
østlige kant af industriområdet på Avedøre Holme, hver med 
totalhøjder på op til 150 meter. De nye vindmøller vil erstatte 
de tre eksisterende, snart udtjente, vindmøller, som står i 
området i dag. 

Med denne folder starter Hvidovre Kommune en debatfase 
forud for den videre planlægning for planlægning for vind-
mølleprojektet på Avedøre Holme. 

Høringsperioden går fra den 25. april 2016 
til den 30. maj 2016.
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Vindmølleområdet  i den nuværende kommuneplan (gule areal) på østkysten af Avedøre Holme, 
og undersøgelsesområdet for opstilling af nye vindmøller (blå areal)

Hvidovre Kommune ønsker at bidrage til ud-
viklingen af den vedvarende energiproduktion, 
og som det fremgår af forslag til Kommuneplan 
2014 har kommunalbestyrelsen en målsætning 
om, at en større del af den lokale energiproduk-
tion skal stamme fra grøn energi, herunder vind-
energi. Som bykommune er der samtidig kun 
meget begrænsede muligheder for at udbygge 
med nye grønne energianlæg - Avedøre Holme 
mod syd har dog både plads og gode vindres-
sourcer i forhold til opstilling af vindmøller.

Industriområdet på Avedøre Holme rummer i dag 
fl ere vindmøller. Dels de nyere 150 meter høje 
demonstrationsmøller langs sydkysten, som er 
opført som havmøller, lige uden for kommune-
grænsen. Dels tre ældre vindmøller, hver på 
660 kW, som er opført langs østkysten og i dag 
er det eneste egentlige vindmølleområde inden 
for kommunen. I forslag til Hvidovre Kommune-
plan 2014 fremgår det, at en nedtagelse af de 
eksisterende, snart udtjente vindmøller i området 
og erstatning med nye, større vindmøller kan 
være en mulighed for at nå målsætningerne om 
en stærkere lokal, grøn energiproduktion. Det 
ansøgte projekt vil dog kræve, at det nuværende 
vindmølleområde i kommuneplanen udvides for 
at sikre plads til de nye, større vindmøller.

Med udsendelsen af denne informationsfolder 
påbegynder Hvidovre Kommune den konkrete 
VVM-undersøgelse for udskiftningen af de 
eksisterende møller med nye og mere effektive 
vindmøller i mølleområdet på Avedøre Holme.

Baggrund
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HOFOR A/S har ansøgt Hvidovre Kommune om 
opstilling af vindmøller i et område langs den 
østlige kant af Avedøre Holme. 

Det ansøgte mølleprojekt består af 3 stk. op til 
150 meter høje vindmøller med en rotordiameter 
på mellem 112 og 120 meter. Den endelige møl-
leopstilling: mølletyper og præcise placeringer er 
ikke afgjort på dette projektstadie, men skal af-
klares nærmere i den videre VVM-undersøgelse. 
Reglerne for opstilling af produktionsmøller som 
disse betyder, at vindmøllerne ikke kan blive 
højere end 150 meter. De nye vindmøller vil 
erstatte de tre eksisterende vindmøller langs den 
sydøstlige kant af Avedøre Holme, som nedta-
ges i forbindelse med opstilling af de nye møller. 

Nye, større og mere energieffektive vindmøl-
ler vil væsentligt øge energiproduktionen fra 
området. Den årlige el-produktion for det nye 
mølleanlæg anslås til ca. 34.000 MWh, hvilket 
svarer til forbruget i knap 8.500 (gennemsnitlige) 
husstande. Omregnet til CO2 besparelser kan 
det anslås, at mølleprojektet kan spare samfun-
det for udledning af ca. 25 tons CO2 årligt, i det 
omfang, at den grønne elproduktion fra vindmøl-
lerne erstatter produktion fra kraftværker baseret 
på fossile brændsler som kul, olie og gas.

De tre eksisterende vindmøller på Avedøre 
Holme producerer årligt ca. 1.200 MWh. Dermed 
bliver el-produktionen fra området ca. 7 gange 
højere med nye og mere energieffektive vind-
møller.

Det ansøgte projekt

Mulige placeringer af vindmøller i det ansøgte projekt (gule arealer) - den blå farve markerer eksisterende møller: de tre 150 meter 
høje demonstrationsmøller langs sydkysten (til venstre) og de mindre møller langs den sydøstlige del af kystlinjen, som nedtages.
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Det ansøgte vindmølleprojekt er VVM-pligtigt. 
Dvs. at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse 
(Vurdering af Virkning på Miljøet), før der kan 
gives tilladelse til at opstille vindmøller. En VVM-
undersøgelse skal vurdere anlæggets påvirknin-
ger af en lang række forskellige miljøforhold, jf. 
reglerne i VVM-bekendtgørelsen. 

VVM-undersøgelse og miljørapport

I overordnede træk handler det om:

Mennesker, fauna og fl ora
Jordbund, vand, luft, klima og landskab
Materielle goder og kulturarv
Samspillet mellem disse faktorer

Iht. til bekendtgørelsen om miljøvurdering skal 
der også udarbejdes en miljøvurdering for 
projektet. Sammen med denne miljøvurdering 
samles VVM-undersøgelser og vurderinger i en 
samlet Miljørapport for det nye vindmølleprojekt 
på Avedøre Holme.

Visualisering af 149 meter høje vindmøller, set fra Hvidovre Lystbådehavn
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Omkringliggende naboer
Vindmøller kan have konsekvenser for de 
nærmeste, omkringliggende naboer. Det gælder 
særligt visuelle gener, støj- og skyggepåvirknin-
ger. 
I VVM-undersøgelsen vil der blive redegjort nær-
mere for disse påvirkninger med visualiseringer 
og beregninger af støj- og skyggekastniveauer. 
Særligt skyggekastpåvirkninger ved de nærme-
ste, omkringliggende virksomheder i industriom-
rådet på Avedøre Holme kan være en væsentlig 
påvirkning at få afklaret mere præcist i de videre 
undersøgelser. 

Forhold, som vil blive undersøgt nærmere

Visuelle påvirkninger
Store vindmøller har klare fordele frem for små. 
Først og fremmest udnytter de vindenergien 
bedre, så der kan opstilles færre vindmøller for 
at opnå samme energiproduktion. En anden 
fordel er, at de har langsommere omdrejnings-
hastighed og derfor vil opleves som mere rolige 
end små møller. Ulempen ved store vindmøller 
kan være, at de er synlige over store afstande 
og kan virke dominerende i nærområdet. 
De visuelle konsekvenser ved opstilling af nye 
vindmøller skal klarlægges og vurderes i VVM-
undersøgelsen. Her vil der blandt andet være 
fokus på vindmøllernes synlighed set fra de 
nærmeste, omkringliggende grønne områder og 
rekreative faciliteter mod nord, på den anden 
siden af motorvejen, på synligheden fra selve 
motorvejstrækningen, og på møllernes visuelle 
påvirkning fra større afstand: i de omkringlig-
gende byområder i Hvidovre og i områderne 
omkring kysterne mod nord, øst, sydøst og vest.

Natur og fugleliv
Vindmøller kan påvirke dyrelivet. Det kan være 
på grund af arter, som fortrænges, fordi de vil 
undgå møllerne, eller det kan være grund af kol-
lisioner med møllevinger og -tårne. 
Der skal redegøres nærmere for konsekven-
serne i den kommende VVM-proces. Der vil her 
være særligt fokus på det nærliggende beskyt-
tede naturområde i kystområdet lige øst for 
mølleområdet (Natura 2000), og de beskyttede 
arter, som fi ndes her. Som en del af grundlaget 
for VVM-undersøgelsen er der her igangsat 
forudgående undersøgelser af områdets lokale 
forekomster af beskyttede raste- og ynglefugle 
samt fl agermus.
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VE-loven (Lov om vedvarende energi) giver na-
boer til kommende vindmøller en række mulig-
heder og fordele:

Borgere, som er nabo til projektet, har ret til at 
købe andele til kostpris i vindmølleprojektet. 
Som udgangspunkt skal mindst 20 % af ande-
lene i projektet udbydes til lokale borgere med 
bopæl indenfor 4,5 km fra møllerne, der hver har 
fortrinsret til køb af 50 andele. Hvis der herefter 
er usolgte andele, vil øvrige borgere i Hvidovre 
Kommune også få mulighed for at købe andele i 
projektet. 

Muligheder for naboer

Ved opstilling af nye vindmøller gives der, ifølge 
VE-loven, midler til en såkaldt ”grøn ordning” til 
styrkelse af lokale landskabelige og rekreative 
værdier. Hvidovre Kommune kan søge midlerne 
hos Energinet.dk, når kommunen har valgt, 
hvilke formål midlerne skal bruges til. Midlerne 
kan bruges som tilskud til for eksempelvis lokalt 
foreningsliv, kulturelle eller informative aktivi-
teter eller anlægsarbejder, som kan styrke de 
landskabelige eller rekreative værdier. Der gives 
88.000 kr. pr. MW installeret effekt. Det svarer til, 
at det ansøgte projekt udløser ca. 900.0000 kr. 
til disse formål.

Naboer kan søge om erstatning for eventuelt 
værditab på deres ejendom, som følge af opstil-
lingen af nye vindmøller. Naboer har ret til at få 
dækket et eventuelt værditab, hvis værditabet 
vurderes at overstige 1 % af boligens værdi. 
Regler for og takseringen af et evt. værditab 
administreres af Energinet.dk.

Ordningerne under VE-Loven administreres af 
Energinet.dk og ikke af Hvidovre Kommune. 

Kontakt Energinet.dk for mere information: 
tlf. 70 20 13 53 eller www.energinet.dk

Visualisering af 149 meter høje vindmøller set fra Amagermotorvejen (Skrædderholmen), vestgående retning
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Idéer og synspunkter fra debatfasen vil indgå i 
det videre planarbejde, der består af:

- En miljøvurdering og en VVM-redegørelse, 
som samles i en Miljørapport. Rapporten vil blive 
offentliggjort i en 8 ugers høringsperiode, hvor 
der igen vil være mulighed for at komme med 
bemærkninger. 

- Et kommuneplantillæg, der indeholder overord-
nede retningslinjer for det tilpassede vindmøl-
leprojekt.

- En lokalplan, der fastsætter de præcise ret-
ningslinjer for opstilling og drift af vindmøllerne i 
området.

Den videre planlægning

Send dine idéer, synspunkter og kommentarer 
til: 

Hvidovre Kommune 
Plan- og Miljøafdelingen
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

eller mail på: kmv@hvidovre.dk

Husk borgermødet den 12. maj 2016 kl. 18:00

Borgermødet afholdes i Multihuset, 
Høvedstensvej 45, Hvidovre.

Skriv til os inden den 
30. maj 2016.

Har du spørgsmål til denne folder, eller vil du 
vide mere om dine muligheder for at påvirke 
planlægningen, kan du kontakte:

Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen 
Sagsbehandler Danna Borg

Tlf. direkte 36 39 35 79 - dab@hvidovre.dk

Vil du vide mere?


