
Kære Niels

Vi er sommerhus ejere i Skovmose (Fyrremose 158) og er for nylig blevet gjort bekendt med at virksomheden Wind Estate har ansøgt Sønderborg Kommune om at udskifte den 

eksisterende vindmøllepark ved Pøl’s Rev med nye - og væsentlig større møller. Vi er meget bekymrede over at få så store møller, så tæt på sommerhusområdet, med alle de 

gener det medfører. Derfor har min mand og jeg et ønske om at starte en arbejdsgruppe, for at gøre opmærksom på (og protestere) mod dette projekt!

Grundejer Foreningerne har for nylig modtaget ansøgningen fra Wind Estate om nedtagelse af den nuværende vindmølle park og opsætning af kæmpevindmøller ved Pøl’s rev.

Efter gennemlæsning af materialet samt en vurdering af de nuværende meldinger fra Sønderborg Byråd, har vi arrangeret et informationsmøde således at vi gerne vil give så

mange som muligt muligheden for at få information omkring dette projekt.

Vi har fået oplyst fra Sønderborg Kommune, at de nuværende møller ligger inden for en lokalplan, som kun giver mulighed for møller i det nuværende omfang. Fordi projektet

her går ud over den ramme, skal der ske ny planlægning. Det vil sige, at der skal udarbejdes ny kommuneplanramme og lokalplan, som skal sendes i høring. Vindmøller i denne

størrelse skal desuden miljøkonsekvensvurderes.

Planlægningsprocessen er ikke igangsat endnu. Byrådet er orienteret om, at ansøgningen er modtaget, men der er ikke truffet beslutning om, hvorvidt planlægningen skal

igangsættes. Det er forventningen, at Byrådet i forbindelse med behandling af forslag til Planstrategi 2022 vil beslutte om vindmølle-temaet i kommuneplanen skal revideres.

Denne beslutning vil blive sendt i høring. Forventeligt i slutningen af juni og 8 uger frem.

Derfor vil vi gerne give sommerhusejere en mulighed for at få information om, hvad et sådant projekt kan få af konsekvenser -

For området og naturen

For sommerhusejerne

Økonomisk

Turisme

Vi håber at I vil dele denne invitation med jeres medlemmer.

Vedlagt invitation til informationsmøde samt oplæg til præsentation af selve projektet.

Venlig hilsen

Maria Klingenbrunn

Fyrremose 158



150m

180m … eller 230m ?

Kæmpevindmøller på Als ?
Er måske tættere på end du tror

Invitation til informationsmøde
Lørdag d. 11. Juni 2022

Der er fremsat projektplaner for opgradering af den nuværende vindpark 
ved Pøls Rev, fra 70m til 150m / 180m eller helt op til 230m.



Kæmpevindmøller på Als

150m / 180m … 230m

?



150m

180m … eller 230m ?

Kæmpevindmøller på Als ?



Den perfekte “grønne” storm
Wind Estate projektoplæg for Pøls Rev Regeringen’s grønne udspil

Usikker energi forsyningByråd, project zero “quick fix”

Hastebehandle projektoplæg
Fjerne forhindringer og indsigelseret



Projektanalyse

• Projekt ansøgning begrænser ikke 
tårnhøjde og rotor diameter

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

• Omfattende ændringer på vejanlæg lokalt

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

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

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

• Økonomisk påvirkning af udlejningshuse 
under anlægsarbejde og efterfølgende

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

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

• Højest sandsynligt vil dette anlæg kunne
ses fra hele sommerhusområdet



140m 150m

Perspektiv skitse, ikke målfast

Alsik Sønderborg … tårnet er 70m højt



210m 230m

Perspektiv skitse, ikke målfast



Adgang til 
anlægs arbejde  
og fremtidig 
service

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



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

Støjprognose, ved 6m/s og 8m/s



Status, hvad har vi gjort og hvad bør vi gøre

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

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

• Kontakt til LNTK, afholdt telefonmøde 
med næstformanden

• Danmarks Naturfredningsforening, 
afholde møde internt 17. Maj

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

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

• Spørgsmål til Sønderborg Byråd

• Lysabild Landsbyråd

• Facebook gruppe for Sydals ?

• Forslag til aktiviteter ?



140m 150m

Perspektiv skitse, ikke målfast

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

Landbaserede
vindmøller på

150-180m
helt op til
230m
i højden ?

Spørg dit
byråd !

Tilsidesætter vi
hensyn til miljø
og natur ?



Kæmpevindmøller på Als ?

150, 180 eller 230m ?



150m

180m … eller 230m ?

Kæmpevindmøller på Als ?


