
Referat af bemærkninger til vindmøller v. Tjæreborg Enge 2 
 

 Placering 

Uddrag:  

1,17,21,38,55

,58,70,82,87,

101,114,127,

160,169,186,

190 

Ift. møller på land og til vands. Ikke et spørgsmål om enten/eller, det er 

både/og. Der er både behov for møller til lands og til vands for at dække 

behov for strøm. På lang bane er der også behov for solcelleparker. I Esbjerg 

er det valgt ikke at lave nye parker, men udskifte møllerne i eksisterende 

områder. Det er valgt ikke at lave store solcelleparker før der er lavet en 

samlet plan for dem. I den nye kommuneplan vil der være forslag til hvor 

solcelleparkerne kan ligge.  

 

Tjæreborgmøllerne har været der i mange år og der har stadig været 

befolkningstilvækst. Tjæreborg udvides også væk fra møllerne.  

 

Landskabet er et marsklandskab. Flade åbne landskaber kan bære 

vindmøllerne. De bakkede landskaber kan virke rodet, samt at vinden er 

optimal ved vestkysten.  

 

Det er arealet på 6000m2 der bliver hegnet ind, det er ikke det bebyggede 

areal. Man udlægger ikke et for lille areal til en transformerstation, så man 

vil være på den sikre side. Bygningen bliver omkring 100m2 i 5m højde. Der 

vil også komme udendørs transformerstationer, men det vil ikke blive vildt 

og voldsomt. I rapporten er der billeder af hvordan en transformerstation 

kan se ud.  

 

Transformatorstationen vil være lille og stort set usynlig fra flere steder. 

Derfor ikke med på visualiseringer. Normalt vil man sætte hegn omkring og 

lave beplantning udenom.  

 

Ville man vælge samme placering i dag? Tilbage i tiden blev det vedtaget at 

man ville fastholde de udpegede områder og ikke udlægge nye. Hertil var 

der mulighed for at udskifte møllerne og opstille teststationer ift. at være 

energimetropol.  

 

Ift. Vestkrafts nedlukning er det vanskeligt at sætte vindmøller op der, da 

det er et bynært område. Der er allerede udlagt et mindre vindmølleområde 

på Esbjerg havn, dette blev gjort for lang tid siden. Så havnenære arealer 

skal bruges til noget som skaber endnu større værdi som fx 

fabriksvirksomheder. Bl.a. vindmøller som kan skibes ud, da de er ved at 

være for store til at kunne transporteres på landevejene.  

 

 Attraktiv bosætning 

Uddrag: 

40,46,55,68,7

8,93,113 

Der er ikke taget politisk beslutning til noget endnu. Attraktiv bosætning kan 

være mange ting, også attraktivt at bo et sted hvor der produceres grøn 

energi. Selvfølgelig være opmærksom på dem som mister boligværdi. Vil 

ikke tage stilling til det nu, men kigger på hvordan der bedst kan skabes 

grøn energi i Esbjerg. Der er allerede lokalplan for vindmølleområdet og det 

har haft stor betydning hvilken effekt de vil have på områdets §3 

natura2000. Med aspekt i grøn omstilling, kommunen ser det som et 

attraktivt boligområde.  

 

Ingen huse bliver eksproprieret, alt er foregået med frivillige aftaler.  

 

Ift. kæmpe møller eller unik vadehavskultur. Kommunen skal have attraktive 

områder og dette område vil stadig ligge derude selv om vindmøllerne bliver 

rejst. Det er vedtaget at kommunen skal gøres CO2-neutral og selv skal 



forsyne med strøm. Vindmøllerne skal bidrage ind i det mål og området er i 

forvejen kendt for at have møllerne. 

 

 

 Støj 

Uddrag: 

2,17,18,24, 

25,26,27,28, 

29,30,31,52, 

60,72,86,90, 

91,95,96,97, 

104,110,119,

128,132,134,

147,160,164,

189 

Lovgivning regulerer vindmøllestøj. Bestemt man skal beregne støj for 6m/s 

og 8m/s. Grunden er, at når vindhastigheden stiger over 8m/s i jord niveau 

vil vindhastighed i nacelle højde være 10-11 m/s og når den er det, er 

møllen tæt på at producere og støje maksimalt. Kunne forestille sig en lille 

stigning ved 9m/s, men møllen er næsten på sin maksimale støj. 

  

Møllen støjer det samme dag og nat, men om dagen er der mere 

baggrundsstøj i form af biler osv.  

 

Møllerne er arbejdet meget igennem ved producenterne over de seneste år 

ift. lavfrekvens. Har gjort meget for at de ikke skal udsende lavfrekvens, 

specielt ved vingerne. Testet med savtakket form for at bryde vinden. Det 

ser ud til at det har virket ret godt ift. møller fra for 10 år siden. Derfor har 

de moderne 4 nye møller en mindre lavfrekvent støj.  

 

Møllerne i Måde. Som grundsætning laver man beregning på hvor meget 

møller støjer ud fra kildestøj, men er ret sikker på at der efterfølgende har 

været støjmålinger ift. klager.  

 

Hvis man erkender at støj er for høj? Man kan sagtens støjdæmpe efter de 

er sat op, de måles ud fra kildestøj, hvilket følger projektet i hele dens 

levetid. Hvis den på et tidspunkt kommer til at støje mere, er man forpligtet 

til at føre den ned til et støjniveau der kan overholde tilladelsen. Hvis den 

støjer for meget, vil det typisk være fordi der er noget galt. Defekter bliver 

så repareret. Møllerne kommer ikke til at støje mere over tiden, den bliver 

serviceret og overholdt til sin fulde kapacitet. Man har set det med ældre 

typer møller ift. mekanisk støj, men det vil typisk ikke ske på så store 

maskiner, da fejl skal repareres.  

 

Kommunen er miljømyndighed, hvis de støjer for meget, vil der blive givet 

påbud om at støjen skal bringes ned eller stoppes i drift indtil støjen kan 

bringes ned. 

 

Beregninger af støj er foretaget ud fra at der ikke er nogle objekter imellem 

møllerne og nabohusene.  

 

 Lys 

Uddrag: 

2,53,56,63, 

65,77,117, 

130,161 

Der arbejdes med forskellige modeller. Ingen tvivl om at blikkene lys om 

natten er generende for naboer. I Østerild er der testcenter for vindmøller. 

Lavet forsøg med radarløsning for at teste om lyset kan tænde/slukke 

automatisk når fly kommer. Skulle ikke undre hvis det også ville komme til 

det her projekt på et tidspunkt.  

 

Kunne godt forestille sig at møllerne kunne være mindre, men her er der 

mulighed for større møller som kan producere væsentligt mere strøm. Man 

kunne måske sætte 5 møller op på 150m i højden, men det gav det problem, 

at forøgelse af strømmængden ikke ville være så god. Derfor bedre at 

udnytte arealet til store møller, når det nu er muligt. 

 

 

 

 



 Konkret til møllerne 

Uddrag: 

34,35,39,41, 

42,48,67,75, 

81,85,88,98, 

99,115,121, 

129,135,136,

141,142,145,

156,159,168,

170,172,174,

180,182 

Første gang de følger de nye regler, men de har et andet projekt hvor der er 

mange naboer omkring i Brovst.  

 

Vattenfall er ved at trække sig ud af det danske marked, så det bliver en 

anden aktør der vil bygge og drive møllerne til den tid, men indtil endelig 

ejer er fundet driver Vattenfall projektet videre. Den nye VE-lov gør at man 

nu kompensere nærområdet på anden måde. Dette belyses i anden del af 

mødet.  

 

Forskel på hav og landvindmøller. Klima ude på havet ift. fx salt betyder at 

robustheden på havet skal være bedre. Lave dem så de ikke skal servicere 

dem så tit. Prismæssigt er havvindmøller derfor dyrere.  

Ved Østerild testcenter tester man forskellige typer møller. Her tester man 

op til 330m i totalhøjde for havvindmøllerne.  

 

Bortskaffelse af eksisterende møller. Når man fjerner en mølle, vil en stor del 

kunne gå i genbrugs apparat. Det er under forudsætning af at de skal 

skrottes. Møllerne kan muligvis genanvendes og køre nogle år endnu et 

andet sted. Vattenfall har ikke på nuværende tidspunkt kigget ind i hvad der 

skal ske med de eksisterende møller, det afhænger af møllens stand og 

størrelse, samt tilskud i andre lande. Da det er et gammelt testområde, er 

nogle af møllerne muligvis også i træls tilstand, men i det tilfælde vil de blive 

afskaffet på behørig vis.  

 

Når møllerne engang overdrages til en ny aktør, vil der ske en udvikling i 

møllerne, da projektet løber over flere år. Det som er skitseret i dette 

projekt, er den maksimale højde og støjpåvirkning. Hvis man finder på at 

købe andre møller, skal disse leve op til de krav som er bestemt i dette 

projekt. Hvis møllerne ikke kan overholde de krav, vil der skulle laves en ny 

rapport. Man må ikke overskride de grænser som er skitseret i dette projekt.  

 

Testvindmøllerne i Måde har allerede kørt i længere tid. De kører ganske 

udmærket. Hvis man kigger rundt i landet, er det overalt at man sætter de 

her møller op da de giver en bedre produktion vha. færre møller. Det er 

ingen hemmelighed at vindmøller giver gener, men de er så udviklede at der 

ikke er nogen grund til at vente ift. udvikling af strøm.  

 

Ift. ændring af møllernes højde er det et løbene projekt, man opgraderer 

hele tiden og videreudvikler på det man har. Man sigter efter at opnå det 

mest optimale udbytte ift. mindst mulige gener for naturen og dem som bor i 

nærheden. Til sidst vil man skulle genbehandle sagen i byrådet, hvor der vil 

blive svaret på om man ønsker at køre videre med projektet.  

 

De 720m er fra møllen til beboelsen, det er ikke hen til grunden. Det er 

husmuren der fører ind til beboelse.  

 

Ift. om møllerne står stille når Tyskland sælger billigere strøm. 

Vindmølleparkerne reguleres af kontrolcenter i Esbjerg og Energinet. Dette 

gøres efter vind og markedspriser. Hvis fx Tyskland byder ind med meget 

billig strøm, vil Vattenfalls møller blive lukket ned i kortere perioder, men 

målet er jo at de skal køre og producere strøm.  

 

Ift. møllehøjden har de 130m høje møller ikke været i spil længe. Man 

arbejder med 150-180m i højden.  

 

 



 Møder 

Uddrag: 

4,13,102,103,

106,108,112,

151,155,156 

Ift. fysiske møder og at vente til det er muligt. Der hastes ikke noget 

igennem. Der har været en indledningsfase hvor der er afholdt møder inden 

der overhovedet lå noget materiale. Interessenter har været kaldt ind og på 

kommunens hjemmeside har alt materiale været tilgængeligt. Står i dag 

med materiale der er klar til at komme i høring. Man har gode muligheder til 

at se materialet. Dette borgermøde optages og kan vises for andre som ikke 

har haft mulighed for at se med i dag. Synes ikke der er en god begrundelse 

for at udskyde projektet. Lægger vægt på at belyse projektet og guide folk 

igennem materialet. Vigtigt at sige det gøres så grundigt som muligt.  

 

Offentlige møder? Coronarestriktioner gør at der ikke kan åbnes for alle. 

Kommunen har været meget ude i den indledende fase, men grundet nye 

restriktioner er der begrænsninger. Derfor blev et møde bl.a. kun for 

interessenter.  

 

Vedr. at holde fysiske møder mener kommunen det er vigtigt med så meget 

transparens som muligt. Planen her blev sendt i høring for nogle uger siden 

og alle har mulighed for at indsende bemærkninger. Alt der bliver sagt til 

borgermødet er optaget og offentligt tilgængeligt. Alle bemærkninger bliver 

taget med til videre drøftelse i plan og miljøudvalget, samt videre til byrådet. 

  

 

 Visualiseringer 

Uddrag: 

9,10,16,18, 

49,56,59,81, 

84,92,94,116,

126,147,162 

De er ikke kommet så langt med computeranimationer endnu. Men vil gerne 

prøve at gøre forsøget på at lave dem.  

 

Ift. hensyn til visuel effekt fra naboer, vil det blive drøftet i anden del af 

mødet ift. værditab. Møllerne er 180m høje og vil kunne ses af de nærmeste 

naboer, men hertil kan man også se de 8 møller i dag, hvis man ikke har 

andet end et muldvarpeskud imellem i dag.  

 

Natvisualisering ift. lys. Her er det dagsbilledet man tager og gør mørkere, 

da det er meget kompliceret at tage billeder om natten. Det kan altså godt 

gøres på flere billeder.  

 

 

 Påvirkning af dyreliv og mennesker 

Uddrag: 

43,44,69,80, 

89,100,120, 

125,132,144,

157,158,176,

181 

Få år tilbage er der lavet større undersøgelse af hvordan vindmøller påvirker 

mennesker. Kræftens bekæmpelse har stået for rapport. Umiddelbart ingen 

klare tegn på at vindmøller giver problemer for mennesker. Forskellige 

områder som hjertekarsygdomme, for tidligt fødte osv. For de bløde værdier 

som fx om man selv føler det generende er svært at gøre op i tal. Det kan 

sagtens være træls uden at man går til lægen med det.  

 

Mht. dyreliv er der indhentet information og udført undersøgelser i området 

over et par sæsoner. Der er kigget på trækmønstre og i den periode har der 

ikke været observeret et væsentligt antal trækfugle. Eksterne eksperter har 

lavet undersøgelserne. Arterne man ser, er vurderet til at have lille risiko for 

at kollidere med møllerne, men det kan ikke udelukkes ift. variation i 

sæsonerne. Det er dog ikke noget der har været konstateret endnu.  

 

Havørne er en af de arter der ofte kolliderer med vindmøller. Der er ikke set 

havørne i de observationer der er lavet og havørnes bestand er i kraftig 

stigning herhjemme. Med de data som foreligger, er der ikke en bekymring, 

men der bliver arbejdet med problemstillingen og det er noget som der er 

opmærksomhed på. Det er svært at sige hvordan det vil se ud om 10 eller 



20 år. Ift. andre fugle er det set på en proportionel skala, da havørnen ses i 

forholdsvis få tal, ser man den hyppigt under møllerne.  

 

 

 Bemærkninger der hører til ved Energistyrelsen. 

Uddrag: 

6,8,11,12,15,

18,20,23,33, 

50,54,63,86, 

118,122,124,

129,139,175,

184,185,187, 

193, 194, 

195, 196, 

198, 200, 

201, 202, 

203, 204, 

205, 206, 

207, 208, 

210, 211, 

212, 213, 

214, 215, 

217, 218, 

219, 220, 

221, 222, 

223, 225, 

226, 227, 

228, 229, 

230, 231,      

 

Værditab, erstatning, VE-bonus, hvem beregner afstand mølle til hus, salg til 

lokale, skyggekast, husstandsvindmølle som landmand, beregning på 

magnetfelt, salg af strøm til udlandet.  

 

 

For referat og tolkning af svar på disse spørgsmål henvises til: 

Anmeldelserne skal sendes til:  

www.taksationsmyndigheden.dk  

eller pr. e-mail til: 

POST@tksm.dk  

og være indsendt senest mandag den 25. Januar 2021 

 

  

Såfremt der er spørgsmål til Energistyrelsen vedrørende værditabs-, 

salgsoptions eller VE-bonusordningen kan Energistyrelsen altid kontaktes pr. 

post til: 

 

Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg  

eller pr. mail til:  

fo@ens.dk 

 

 

 

 

 Bemærkninger der umiddelbart ikke blev besvaret. 

Uddrag: 

37,61,62,64, 

66,70,78,83, 

86,109,111, 

123,133,137,

143,150,152,

161,163,165,

166,167,177,

189, 190, 

191, 197, 

209,  

 

Aftaler med nærmeste huse, etablering af lignende områder ved Sønderris 

og Sjelborgparken, om intention er at opkøbe store dele af Tjæreborg, valgt 

at udstykke området hvis møllerne havde været 180m for 10 år siden, hvor i 

DK findes der ellers 180m møller, rimeligt at gå videre med projektet trods 

450 husstande, kan møller flyttes over på anden side af vejen, hvorfor er der 

tale om erstatning, flade landskabers skønhed værdsættes ikke som bakkede 

landskaber, møller i Måde underlagt nye regler, politikere mærker dårlig 

stemning, højere møller for at Vattenfall tjener flere penge, hvad får 

Vattenfall ud af projektet, gælder krav om skyggekast alle møller i Esbjerg, 

hvorfor gøre Tjæreborg og omegn kede af det, hvem repræsenterer 

borgerne, garanti for radar styret lys, sammenligner med eksisterende 

møller selv om de ikke har lys, børn på Sønderbyvej når der skal bygges, 

Esbjerg Kommune forholde sig kritisk overfor rapport, rapport på støj fra 

Måde møller tilgængelig, grave generatorbygning 3m ned i jorden, er 

vindmøller CO2-neutrale craddle to grave, hvor stor produktion ved møller på 

130m, burde støjberegninger ikke vurderes laves af en uvildig konsulent?, 

gælder 10 timers/år skyggekast for alle vindmøller i Esbjerg Kommune.  

 

 

 Ikke identificerbare bemærkninger. 

Uddrag: 

3,5,7,14,19, 

22,32,45,47, 

51,57,71,74, 

 

Som for eksempel: Konstateringer, spørgsmål til andre områder, antal online 

under mødet, mulighed for offentliggørelse af stillede spørgsmål.  



73,76,79,105,

107,131,138,

140,146,148,

149,154,171,

173,178,179, 

224183,186,1

88, 189, 192, 

199, 224, 

232, 233, 234  

 

  



Spørgsmål til digitalt borgermøde om vindmøller 30.11.2020 

Nr. Modtaget Navn Spørgsmål 

1 20-11-20 16:34 knud erik 
nielden 

hvor foregård mødet 

2 21-11-20 9:03 Lene M 
Hansen 

Hvorfor ønsker I at opsætte de nye møller her og ikke hvor der i 
forvejen er opsat høje møller enten på land eller vand? Her vil det 
have indflydelse på mange mennesker og værdien af mange 
ejendomme. 
Hvorfor ikke solenergi-parker, som ikke ses i højden og ikke 
støjer? 

3 21-11-20 9:25 Ove 
Thomsen 

Hej. 
Jeg vil gerne høre omkring lys- og støjforhold omkring de nye 
vindmøller.  
Hvormeget lys kommer der på de nye vindmøller?  
Bliver det stationært lys eller blink? 
Farven på lysene? 
Vedr. støjforhold vil det være samme støjniveau som nu? 
Mvh. Ove Thomsen 

4 22-11-20 11:27 Ingrid 
Jensen, 
Østertoften 
11, St. 
Darum , 
6740 
Bramming 

Vil der komme vindmøller op på Breum Banke, St. Darum? 

5 22-11-20 17:10 Stig Vide 
Petersen 

Afholdes der et møde "ansigt til ansigt" vedrørende dette. Det kan 
jo være praktisk hvis spørgsmål/svar er synligt for alle ??? 

6 23-11-20 18:12 Kurt 
Aakjær 

Hvor er Vattenfall skattepligtig? Er det i DK, hvad har selskabet 
betalt i skat? 

7 28-11-20 10:03 Kim 
Grumsen 

Kan jeg opnå erstatning,for værditab på min lejlighed skoleparken 
13 3tv 6705 Esbjerg ø. I forbindelse med opsætning af nye 
landvindmøller  ?  Mvh. Kim Grumsen . 

8 30-11-20 11:39 Bo Krat Dette er en Test 

9 30-11-20 16:56 Børge 
Pedersen 

Kommer vi, der har fritidshuse ved Sneum Slusevej, i betragtning 
ved evt. erstatning/kompensation for evt. gener? 
ejer hus nr. 3 (indenfor 5,5 km afstand) 

10 30-11-20 18:15 Bent H. 
Pedersesn 

Hvorfor har man ikke lavet nogle computeranimationer, der kan 
vise, hvorledes vindmøllerne vil fremstå fra forskellige væsentlige 
lokationer i lokalområdet, f. eks. fra Tjæreborg Kirke og beboelse 
indenfor afstande af 1, 1.5, 2 ... km? 

11 30-11-20 18:23 Gudmund 
Gjørding 

vil det værer muligt at få et vituelbillede fra ens egen grund med 
de nye møller mvh Ggudmund 

12 30-11-20 18:29 FN 
Flemming 
Nielsen 

Hvordan er det med kompensationen til hele lokalområdet (ikke de 
enkelte matrikler)? Er det et årligt beløb, eller et engangsbeløb? 
Hvor stort er det? Og hvordan sikrer man sig at det kommer 
Tjæreborg lokalområde til gode? 

13 30-11-20 18:30 Henning 
Laust 
Nielsen 

Hvorfor får man  bonus når man bor indenfor 8xvindmøllehøjden 
området, er der pga. gener fra møllerne og hvis dette er tilfældet 
skulle man nok finde en anden løsning 

14 30-11-20 18:38 Anders Hvorfor skal beslutningen hastes sådan igennem? Vent dog til 
medio 2021, så der kan holdes et fysisk borgermøde, hvor også de 
mange ældre interessenter kan deltage. 

15 30-11-20 18:39 Iben Synliggørelse af antal deltagere online, kan det lade sig gøre? 

16 30-11-20 18:43 Kurt 
Aakjær 

Skal noget af projektet sælges til lokale? 
Hvor stor en del og til hvilke priser? 

17 30-11-20 18:43 Anders Der mangler visualiseringer set fra haver i Tjæreborg, fx haver på 
Jens Kusks Vej, Peder Hedes Vej, Niels Storgaards Vej. 

18 30-11-20 18:47 Anders Når man planlægger motorveje og andre større veje, fører man 
dem pga. risikoen for støj næsten altid øst om større bysamfund. 2 
af de store vindmøller kommer til at stå sydvest for boligområdet 
Niels Storgårds Vej og Jens Kusks Vej. Vestenvinden vil jo kaste 
støj ind over område 

19 30-11-20 18:48 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvor langt må der være fra en mølle til et hus? Og hvem beregner 
denne afstand? Og er der taget højde for lavfrekvens? OG hvad 
gør vi der bor lige op af Sønderbyvej, med udsigt lige ud i møllerne 
ca 726meter fra møllerne...... 

20 30-11-20 18:49 Bettina Hvem henter kagen :-) 



Nr. Modtaget Navn Spørgsmål 

21 30-11-20 18:50 Anders Hvor stor ville produktionen være med møller på max højde 130 
m, som den nuværende lokalplan tillader? 

22 30-11-20 18:52 Bent H. 
Pedersesn 

Har man overvejet muligheden, at placere møllerne på den anden 
side af ribe-vej - mere kystnært og vil vel redde de hårdest 
berørte naboer? 

23 30-11-20 18:54 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Kurt fra Vattenfall, var hos os. Vores hus måtte ikke bruges til 
beboelse grundet møllerne. Hvorfor han sagde 4 eller 5 møller, så 
kunne de ikke komme udenom at købe vores hus indenfor 720 
meters regel. Derefter holder i os hen i 2 mdr, og drejer 
tegningen, så vi ikke er med!! 

24 30-11-20 18:55 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvem og hvordan måles afstand fra mølle til hus? 

25 30-11-20 18:57 Henrik Der er kun udført støjberegning ved 6 og 8 m/s (fordi det er 
kravene i lovgivningen).  
Men hvor meget støjer møllerne ved 10 m/s eller 12 m/s? 

26 30-11-20 18:58 Mikael Kirk 
Simonsen 

Hvordan er støjen hvis det blæser mere end 8 m/s? og hvad er 
forskellen mellem beregnet og faktisk støj? 

27 30-11-20 18:58 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Støj falder, men hvad med lavfrekvens???? 

28 30-11-20 18:58 Martin 
Olsen 

Nu blæser det ofte lidt mere end 6-8 m/s i denne del af landet. 
Har man regnet på støj ved møller på 130 m som den nuværende 
lokalplan tillader 

29 30-11-20 19:00 Anders Hvad så med de mange dage hvor det blæser en hel del mere end 
8 m/s? Og er der forskel på hvad der er tåleligt nat og dag? 

30 30-11-20 19:01 Jens Vedr Støjberegning-  er "normale"vindretning ikke med i 
betragtning? 

31 30-11-20 19:01 Salli Hej. Hvad er vindhastighed på en meget blæsende dag og 
støjniveau ved den hastighed? 

32 30-11-20 19:06 Martin 
Olsen 

Til Mogens 
 
Hvordan kan det være at alle andre, siger at jo større møller jo 
mere lavfrekvent støj? det stemmer jo ikke helt over ens med det 
du påstår. 
se vedhæftede 

33 30-11-20 19:07 Martin 
Olsen 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-
mennesker-og-
dyr?fbclid=IwAR384Kv8uTXvYuAdq35hJ3iz5vZLNdqUZCU3XNXP85
O9PQl8KgGyq_sfviM 

34 30-11-20 19:08 Anders Hvor meget skyggekast ville møller på max 130 m give, og hvad 
med de nuværende? 

35 30-11-20 19:11 Martin 
Olsen 

Er de eksistrende møller udtjente, eller vil de blive pillet ned, og 
sat op et andet sted?? 

36 30-11-20 19:12 Anders Hvorfor venter man ikke med at give tilladelse til nye store 
vindmøller nær Esbjerg til man har evalueret på Test-vindmøllerne 
ved Måde? 

37 30-11-20 19:13 Anders Esbjerg Kommune: Blinkene på møllerne i Måde kan ses helt fra 
Gørding!! 

38 30-11-20 19:14 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvorfor laver i ikke en aftale med de 3 huse i ved der bliver ekstra 
generet af møllerne??  
733 meter, 739 meter og 726 meter.... 

39 30-11-20 19:15 Janne 
Bødker 
Christen-
sen 

I kommuneplanen ses det at møllerne skal placeres i et landskab, 
som siden testmøllernes opførelse, er udpeget som værdifuldt 
landskab. Hvordan vil kommunen argumentere for, at de 
landskabelige værdier ik forringes med opstilling af nye møller og 
transformerstation på 6000 m2? 

40 30-11-20 19:15 Martin 
Olsen 

Hvis de eksisterende møller ikke er udtjente, vil det så ikke belaste 
klimaet at skulle pille dem ned og sætte dem op igen, her tænker 
jeg på transport og det omfattende arbejde med at tage dem ned 
og sætte dem op igen. 

41 30-11-20 19:16 Mikael Kirk 
Simonsen 

Jf. Energistyrelsens brev pr.19. nov er der 430 husstande indenfor 
8*møllehøjde 1.440 meter).   
Tjæreborg har, som en af de eneste byer i kommunen, en positiv 
befolkningstilvækst. Hvordan forholder man sig til risikoen for 
fremtidig negativ bosætning i Tjæreborg? 
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42 30-11-20 19:16 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

De 720 meter, er det målt hen til huset eller til grunden? 

43 30-11-20 19:17 Mikael Kirk 
Simonsen 

Har Vattenfall udført lignende projekter hvor 430 husstande har 
været indenfor 8*møllehøjde (1.440 meter)? 

44 30-11-20 19:17 Mikael Kirk 
Simonsen 

I oplyser at der kan opnås kompensation hvis man bor inden for 
8*møllehøjde – hvilken gener oplever man inden for denne afstand 
siden der gives økonomisk kompensation? 

45 30-11-20 19:22 Mikael Kirk 
Simonsen 

Til Esbjerg kommune:  
Hvordan oplever borgerne omkring Måde genere fra de 4 
kæmpemøllerne? 

46 30-11-20 19:22 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Vi har ikke beplantning hos os der skjuler de møller!!! 

47 30-11-20 19:22 Janne 
Bødker 
Christen-
sen 

Tjæreborg har et godt brandingpotentiale i vadehavsnaturen ifht. 
tiltrækning af nye beboere.  Opsætning af kæmpemøller er ikke 
foreneligt med dén strategi. Hvad synes kommunen gør byen mest 
tiltrækkende for nye beboere; kæmpemøller eller unik 
vadehavsnatur? 

48 30-11-20 19:22 Morten 
Møller 

Hvor mange er online præcis ? 

49 30-11-20 19:23 Maria Just Hvorfor ligger valget på offshore-møller fremfor onshore møller? 
Hvad er formålet med de nye møller? Tidligere møller i området 
var for test. 

50 30-11-20 19:23 carsten Hvorfor er der ingen visualiseringer i mørke, evt video når det er 
nævnt i tidligere høring ? 

51 30-11-20 19:23 Thomas 
Helle 

Hvordan er man stillet som økologisk landmand, hvis man gerne 
vil have opstillet en husstandsvindmølle? 

52 30-11-20 19:24 Morten 
Møller 

vi har krav på at vide hvor mange der er online 

53 30-11-20 19:24 Dan Støjer Det sandsynliggøres at de nye møller ved larme mindre i.f.t. de 
eksisterende - ændres støjen som møllen slides - m.a.o. hvordan 
ser forventes dette at være om f.eks. 10 år. 
M.v.h. Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

54 30-11-20 19:24 Ove 
Thomsen 

Hvordan vil de blinkende lys indvirke på beboelserne? 
Er der tænkt på en løsning, som i Tyskland, hvor lyset først 
tændes når der er flytrafik. 

55 30-11-20 19:25 Daniel Vil i uddybe hvordan 10 timers skyggekast defineres - er det 10 
timer total med "blink" eller er det 10 timer sammenlagt, hvor 
man har reel skygge 

56 30-11-20 19:25 Thomas 
Helle 

Det er nok de færreste i Tjæreborg som bevilliger projektet.  
Hvorfor har Esbjerg kommune indvilliget i sådan et projekt, der 
påvirker et lokalsamfund på 3000 borgere og vadehavet som 
varemærke? 

57 30-11-20 19:25 Maria Just I belyser selv i Miljørapporten at lysene kan være generende - 
hvorfor er det ikke visualiseret i rapporten? Det ses tydeligt i Måde 
at lysene er meget kraftige på 1-2 km afstand. 

58 30-11-20 19:25 Anders Nej men man er sgu da mere følsom om natten! Så må der være 
samme støj om natten, som om dagen! 

59 30-11-20 19:25 Maria 
Mikkelsen 

Hvad skal der ske med området? Vi er mange der ridder heste 
derude nu, vil vi kunne det fortsat? 

60 30-11-20 19:26 Hans 
Godske 

Hvordan kan det være, at der ikke er flere fotopunkter fra 
Tjæreborg by. Jeg kan se, at der kan ses en over Tjæreborg kirke. 
Hvordan med andre pkt? 

61 30-11-20 19:26 Daniel Der findes idag flere situationer hvor reelle målinger af vindmølle 
støj ligger langt over hvad der blev beregnet ? Hvorfor tages disse 
forhold ikke med? 

62 30-11-20 19:26 Anders Til Esbjerg Kommune: Har Esbjerg Kommune så planer om at 
etablere lignende områder nær andre populære boligområder, fx 
ved Sønderris og Sjelborgparken ? 

63 30-11-20 19:26 Thomas 
Helle 

- Hvordan sikre I at møllerne vil være til mindst mulig gene? 
- Er intentionen at opkøbe store dele af Tjæreborg for at kunne 
opstille fire nye store møller? 

64 30-11-20 19:27 carsten Er det besluttet at skyggekast styringen indgår i paragraf 25 
vilkårerne ? og i givet fald vil der blive fulgt op på dette af 3. part 

således man kan være sikker på at lysmåleren virker. 
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65 30-11-20 19:27 Anders Til EK: Havde man også valgt at udstykke områderne Peder Hedes 
Vej, Jens Kusks Vej og Niels Storgårdsvej, hvis der da de for 10-20 
år siden blev udstykket havde stået 180 m høje vindmøller på 
områderne mellem Tjæreborg og Diget? Og havde været muligt at 
sælge grundene. 

66 30-11-20 19:27 Dan Støjer Der blev talt rigtigt meget om lyd og meget lidt om lys - vi bor 
med direkte udsigt til møllerne. Er det givet at møllerne skal være 
180 m eller kunne vi ikke få nogle mindre - under 150 m meget 
hvor lyskravet er væsentligt mindre. 
M.v.h. Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

67 30-11-20 19:27 Anders Til Esbjerg Kommune: Er det rimeligt at gå videre med projektet 
når tæt på 450 husstande i Tjæreborg ligger inden for den kritiske 
afstand? 

68 30-11-20 19:27 Maria Just Hvorfor ligger valget nu på 180 m høje møller fremfor 150 m høje 
møller som vil genere ejendommene langt mindre, til deles da der 
ikke er behov for lys i samme omfang. 

69 30-11-20 19:27 Hans 
Godske 

Til Esbjerg kommune. Når nu der er relativt mange der får et 
værditab, hvordan harmonere det med det med at skabe 
attraktive bosætningsbyer? 

70 30-11-20 19:27 Hanne Juhl Der er undersøgt nøje hvordan Møller  påvirker dyr - vil Esbjerg 
kommune også se på hvordan det påvirker mennesker? 

71 30-11-20 19:28 Richard 
Andersen 

Er det en helt umulig tanke at tænke sig at møllerne flyttes over 
på den anden side af Tjæreborgvej. Det vil sige ind i Naturpark 
Vadehavet? 

72 30-11-20 19:28 Anders Til Esbjerg Kommune: Jeg har hørt om flere der nu ikke tør købe 
hus i Tjæreborg. 

73 30-11-20 19:28 Henning 
Laust 
Nielsen 

Kan man samligne støjen fra de nye Møller med støjen fra 
møllerne i Måde 

74 30-11-20 19:28 Anders Til Esbjerg Kommune: JA men PHs Vej, JKs Vej og NS Vej er 

udstykket for 10-20 år siden 

75 30-11-20 19:29 Anders Virkelig mange i Tjæreborg er negative. Vel omkring 80-90 % er 
negative. 

76 30-11-20 19:29 Martin 
Olsen 

kan kommunen forklare hvorfor vi har behov for med vind energi, 
når vindmøller bliver slukket 
 
https://solidaritet.dk/groen-kapitalisme-goer-det-til-en-fed-
forretning-at-slukke-vindmoeller-i-
blaesevejr/?fbclid=IwAR3YiffTkBlEHfegoGzZCfo4EHDSzCUFE_qum
OwxaKHbqNrHZNd57Si7RBc 

77 30-11-20 19:29 Minna Vi har svært ved at vurdere om vores matrikel er indenfor 6 x 
møllens højde. På billedet ligner det grænsen går hen over vores 
have. Kan man se nogen steder præcis hvilke boliger, som er 
indenfor den blå linje? Vi har matrikel nr. 2am. 

78 30-11-20 19:30 Hanne Juhl Røde lys - hvordan påvirker det menneskers velbefindende? 

Kan de dæmpes slukkes - har hørt om forsøg ved Østerild!, 

79 30-11-20 19:30 Dan Støjer Til Esbjerg kommune - vi gør rigtigt meget for at gøre Tjæreborg 
til et fantastisk sted - vi bor i en udstykning der er på alder med 
de eksisterende møller - hvorfor nu dette hvor der skal tales om 
kompensation = en forringelse af området 
Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

80 30-11-20 19:31 Anders Ja vind som kastes ind over en hel by! 

81 30-11-20 19:31 carsten Hvorfor er der brugt så meget tid på at undersøge betydningen for 
dyr og natur og der tilsyneladende ikke er brugt tid på borgerne og 
dermed skatteydere men er overladt til hvad man i tror i 
forvaltningen ? 

82 30-11-20 19:32 Ulla 
Hansen 

1.hvorfor kan man ikke se den Sub Station der skal til møllerne på 
tegningerne ?  
2. når nu de hedder hav vindmøller, hvorfor skal de så ikke ud på 
havet 

83 30-11-20 19:32 Hans 
Godske 

Peter akke taler om indhegning. Er det konkret at der skal hegn op 
om de 6000 kvadratmeter? 

84 30-11-20 19:32 Hanne Juhl Sidsel: så flade landskaber skønheds- værdisættes ikke som 
bakkede landskaber? 

85 30-11-20 19:32 Morten 
Møller 

Hvorfor viser VVM redgørelsen ikke visuelle billeder af de mest 
berørte gade tættest på de nye møller ? 

86 30-11-20 19:33 Lis Roborg Til Vattenfall og Esbjerg kommune: indgår det i planen, at sælge 
projektet til anden privat investor efter færdiggørelse ? 
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87 30-11-20 19:34 Christian 
Pedersen 

Er de eksisterende møller i Måde underlagt de nye regler om 8 X 
møllens højde? Vi har ikke fået en lignende rapport men blot en 
nabohøring. Møllerne larmer i dag i Østerbyen i Esbjerg når vinden 
er i syd. Hvordan søges erstatning for evt værditab? 
/Christian Pedersen 

88 30-11-20 19:35 Martin 
Olsen 

Til peter bagge 
 
i lokalplan forslaget, er der skrevet transformator station på op til 
6000 m2, så hvordan kan i sige at den ikke bliver særlig stor, hvis 
der bliver givet tilladelse til det, så er det jo en reel mulighed 

89 30-11-20 19:35 Morten 
Møller 

I de første oplæg var der tale om møller på 130m , hvornår 
skiftede det fra 130m til 180m. 
Mvh 
Anders 

90 30-11-20 19:35 Ulla 
Hansen 

Vi læser at lignende projekter stoppes både i Danmark og i 
udlandet.  
vi hører at, der er laves så meget strøm, at det går i jorden og gør 
mennesker og dyr syge , hvad kan I sige om dette ? 

91 30-11-20 19:36 Hanne Juhl Kommer de nye Møller til at Lærke mere med alderen? 

92 30-11-20 19:36 Maria Just Er der lavet målinger støjen ved møllerne i Måde? 

93 30-11-20 19:36 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Kunne kommunen incl Mogens besøge de nærliggende huse (fx 
vores 726 meter) og se hvordan de ville påvirke udsigten, lyden 
mv?  
Steffen Fjord mente det ville være spild af kaffe at komme på 
besøg.. 

94 30-11-20 19:37 Morten 
Møller 

Til Esbjerg kommune.  
Er i ikke bange for at den fine landsby bliver en del af det 
industrielle del af havnen måde / esbjerg Ø 

95 30-11-20 19:38 carsten Det er fint der bliver talt om hvad man kan engang i fremtiden, 
der er svarfrist på høringen senest 13/1. så hvorfor bliver 
animationerne ikke lavet nu ? så vi som borgere har muglihed for 
at se det inden ? 

96 30-11-20 19:38 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Dem der laver møllerne siger noget helt andet end jer ift støj mv - 
hvordan kan det hænge sammen? 

97 30-11-20 19:38 Hanne Juhl Kan der støjdæmpes på møllerne? 

98 30-11-20 19:38 Dan Støjer Omkring støjberegningerne - vil der løbende blive "målt efter" for 
at verificere simuleringerne og hvad sker der hvis det målte 
støjniveau er højere end antaget ? 
M.v.h. Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

99 30-11-20 19:39 Olav Møller Jeg synes man skal holde sig på max 150meter som var den 
oprindelige tilladelse, hvornår er det ændret 

100 30-11-20 19:39 Palle 
Nordtorp 

Hvor mange procent af de kWh som møllerne kan producere, kan 
realt udnyttes. 

101 30-11-20 19:39 Salli Hvilke overvejelser er der gjort ift. lavfrekvente bivirkninger for 
helbredet? 

102 30-11-20 19:40 Bent 
Martinus-
sen 

Hvis området ikke i forvejen var udlagt til vindområde, ville 
kommunen så vælge det til et vindprojekt. 

103 30-11-20 19:40 morten 
møller 

Et online møde som dette, giver ikke det samme som et rigtig 
borger møde 

104 30-11-20 19:40 Ulla 
Hansen 

ikke alle møder har været offentligt tilgængeligt, eks. det på hotel  
.  Brittania   hvorfor ikke det ? 

105 30-11-20 19:40 Jonas 
Madsen 

Ligger der støjmålinger fra Mådemøllerne og hvad viser disse 
målinger i afstande fra 720m og op? 
 
Mvh Jonas Madsen 

106 30-11-20 19:40 Martin 
Olsen 

https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/128590961_10218142288764852_5403895737044784211_n.jp
g?_nc_cat=103&cb=846ca55b-
ee17756f&ccb=2&_nc_sid=825194&_nc_ohc=5lXHsSuymHEAX9L1
c6L&_nc_ht=scontent-cph2-
1.xx&oh=049f2c3f8e44c2c8ba3c8343f929b5b3&oe=5FE9E6FD 

107 30-11-20 19:40 carsten peter bagge omtaler tidligere møder, hvornår er der inviteret til 
disse via e-boks ? 

108 30-11-20 19:41 morten 
møller 

folk i tjæreborg er ikke blevet oplyst om dette 
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109 30-11-20 19:41 Martin 
Olsen 

Hvorfor kan man i ikast- bording afholde fysisk borgermøde, og 
ikke i esbjerg 

110 30-11-20 19:41 Anders Til Karen Sandrini: Men mærker I politikere så den lokale 
befolknings stemning? 

111 30-11-20 19:43 Thomas 
Helle 

Vi efterspørger en målerapport på støj for store vindmøller frem 
for en beregnederapport? 
Fra andre områder viser det sig, at beregnerrapporter generelt 
ikke holder stik med virkeligheden. 

112 30-11-20 19:43 Bent 
Martinus-
sen 

Der nævnes at der er udarbejdet undervisningsforløb til 
folkeskolen. Er det normalt at kommunen samarbejder med 
private selskaber for at påvirke børnene ? 

113 30-11-20 19:43 Jonas 
Sørensen 

Hvorfor er de oplysnings arrangementer der er afholdt ikke blevet 
tidligere ikke blevet lavet som en indkaldelse i E-boks og ikke kun 
annonceret på kommunens hjemmeside og i ugeaviser? 

114 30-11-20 19:43 Alex Ekspropriation af nogle ejendomme er en del af projektet hvis jeg 

har forstået det korrekt. Hvorfor kan man dette set i forhold 
ejendomsretten for den 8. mølle ? Det vil æstetisk se lidt skævt ud 
ifht. 4 store og 1 lille, 

115 30-11-20 19:44 Lene 
Jensen 

Møllerne i Tjæreborg Enge er vokset og vokset, men byen er også 
vokset mod møllerne med Peder Hedes Vej så sent som i 2008. 
Bør man ikke overveje om byen allerede er for tæt på 
mølleområdet med 430 huse som tætte naboer og derfor flytte 
mølleområdet til et mindre bynært område. 

116 30-11-20 19:44 Hans 
Godske 

Konkret til Vattenfall: 
Hvor meget strøm afsætte i danmark og hvor meget i udlandet. 
Plus: vil møllerne stå stille når el-prisen på markedet er meget lille 
eller man nærmest skal betale for at komme af med strømmen? 

117 30-11-20 19:44 Hanne 
Hørkjær 

Til arkitekterne. 
Er det klogt, at beslutte noget i den her sag - før en animationsfilm 
kan være med til at gøre det tydeligere, hvordan møllerne vil 
passe ind? 

118 30-11-20 19:46 carsten Det er jo rart at der er sat vindmøller op i måde. Dette giver da et 
fingerpeg om at det blinkende lys vil genere voldsomt. Det gør de 
allerede idag, de ses tydeligt også på lang afstand, så hvorfor 
stilles der ikke krav om styring af lyset ? 

119 30-11-20 19:46 Henrik Vil I venligst forklare hvad 1,5% VE-bonusloftet vil betyde for 
størrelsen af den årlige skattefrie VE-bonus til de 430 beboere der 
bor i en afstand af 4-8 gange møllehøjde. 

120 30-11-20 19:47 Anders Nu har vi i Tjæreborg levet med støj og skyggekast fra vindmøller i 
så mange år. Er det så rimeligt at vi skal yderligere belastes? 
Måske nogle andre nu skulle have "aben"... 

121 30-11-20 19:47 Peter Lund Bliver fejlen i rapporten som beskriver at trækfuglene trækker 
langs kysten rettet, da dette er faktuelt forkert. 
Gæsene trækker i tusindvis, fra vandet og nordpå, lige igennem 
mølleområdet i forskellige højder afhængig af vejret, de fouragere 
på marker op til Niels storgaardsvej 

122 30-11-20 19:48 Thomas 
Helle 

Argumentet for at sætte store vindmøller på land er at de skaber 
mere strøm, men faktum er at Danmark har svært ved at afsætte 
deres strøm bl.a. til Tyskland, hvilket resultere i at Tyskland 
betaler store millionbeløb for at Danmark slukker for produktion. 

123 30-11-20 19:48 Peter 
Tonnesen 

Der er tidligere blevet nævnt at der bliver mulighed for, som 
borger i Tjæreborg, at investere i møllerne. Er der yderligere 
informationer vedrørende dette. ? 

124 30-11-20 19:49 Hanne 
Bachmann 

Til kommunen: Hvorfor vælge højere vindmøller alene for at 
Vattenfall skal tjene flere penge, når mange Tjæreborg borgeren 
vil miste livskvalitet - som ikke kan kompenseres for med penge. 
Hvorfor ikke fortsætte med lavere møller der ikke vil genere os så 
meget 

125 30-11-20 19:50 Lene 
Jensen 

Med 430 naboer som kan få del i VE-bonus, så bliver den bonus 
formodenlig under 1000 kr /år udfra den produktion, der er 
angivet i materialet? Hvordan kan det være rimeligt at det er 
naboerne som får mindre, når der er rigtig mange naboer og ikke 
Vattenfall? 

126 30-11-20 19:50 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvordan påvirker lavfrekvens mennesker? Det ligger der flere 
artikler omkring - Tager i hensyn til det? 

127 30-11-20 19:51 NSV25 Peter Ladegaard. 
Fra terrasserne i folks haver der ligger ud til engene i området, er 
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der ikke noget højere end muldvarpeskud. Tages der ikke hensyn 
til dette, når der udmåles støjgener og visuelle gener? 

128 30-11-20 19:52 Hans 
Jeppe 

Fantastisk, at 4 møller kan producere strøm til 25.000 husstande 
:-) 
Spørgsmål: er udpegede områder til havs brugt op? eller er det 
ren økonomi, der gør at møllerne skal på land. 
mvh hja 

129 30-11-20 19:53 Janne 
Bødker 
Christen-
sen 

Ang. støj: Kunne kommunen overveje at foretage faktiske 
målinger på den lavfrekvente støj på møllerne i Måde, så støjen 
ikke kun overvejes ud fra en beregnet tilgang? 

130 30-11-20 19:53 Martin 
Olsen 

Hvor mange mw skal denne såkaldte lille transformator station 
kunne klare, og er der beregnet hvor stort et magnet felt denne 
ville skabe 

131 30-11-20 19:53 carsten Nu da man tilsyneladende fra kommunen vil acceptere 
lysforureningen i det åbne land, er man så villig til fra 
forvaltningen at se positivt på tidligere forslag der er afvist med 
begrundelse i lysforureningen af det åbne landskab ? 

132 30-11-20 19:54 Stefan Er der nogen i panelet, der vil købe et hus der ligger lige uden for 
den zone, hvor husene ikke bliver ekspropieret? 

133 30-11-20 19:54 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Er der taget højde for hvordan lavfrekvens påvirker mennesker? 
Det ligger der flere artikler om.. 

134 30-11-20 19:54 Jens N 
Jørgensen 

Hvor mange steder i Danmark findes der 180 m høje vindmøller ? 

135 30-11-20 19:55 NSV25 Peter L. Jensen.  
Det opleves at på relativt stille/vindstille dage, hvor man er nødt til 
at pitche vingerne hårdt for at de kan drives rundt, der synes den 
generende støj højere, og dybere i frekvens 

136 30-11-20 19:55 Nanna Hvad skal der ske med de gamle møller - er det med i 
overvejelserne, hvordan bortskaffelse eller måske kun deponi af 
disse, påvirker den grønne og bæredygtige vinkel på projektet, 
som der fokuseres så meget på? 

137 30-11-20 19:55 Maria Just Ifølge SiemensGamesa's hjemmeside er der ikke Onshore (land-
)møller på over 5.8 MW - så disse møller er ifølge SiemensGamesa 
IKKE landmøller?! 

138 30-11-20 19:55 Morten 
Møller 

Hvad for Esbjerg kommune ud af dette projekt og hvad vil 
Vattenfall få ud af dette projekt ? 

139 30-11-20 19:58 Morten 
Møller 

De 130 M var med på et hurtige møde i Tjæreborg i 2018 . Der må 
da være nogen der  kan huske dette ? 

140 30-11-20 19:58 Flemming kan man oplyse hvor meget en husejer får i ve bonus 

141 30-11-20 19:58 Anders 
And 

Nu er det 180 m høje møller, hvad som om 10 år er det så 300 m 
høje møller, hvornår stopper det her cirkus 

142 30-11-20 19:59 Martin 
Olsen 

til steffen  
det oprindelige projekt som din kollega fremlade lød på 5-6 møller 
med en maks højde på 150m 
så hvornår blev det ændret til 180m?? 

143 30-11-20 19:59 Bent H. 
Pedersesn 

Når nu Vattenfall overdrager projektet til en anden operatør på 
markedet, kan det så garanteres, at miljø-målingerne også er 
gældende for de mølletyper, en ny operatør måtte foretrække? 

144 30-11-20 19:59 Henrik Gælder Esbjerg Kommunes krav om maksimalt 10 timers 
skyggekast pr. år alle vindmøller i Esbjerg kommune? 

145 30-11-20 19:59 Anne 
nielsen 

der er da netop påvist forbindelsen mellem gener for mennesker af 
kræftens bekæmpelse  
’ For førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og 
antidepressiv medicin fandt forskerne en sammenhæng med høje 
niveauer af udendørs vindmøllestøj  ’ citat sundheds- og 
ældreministeriet 

146 30-11-20 19:59 Karin 
Schwartz 

Hvorfor vælger man at ændre 150 meter m til 180 m møller? Det 
er gjort undervejs i processen og det der gør at møllerne skal have 
lys på. Da borgerne blev inviteret i første omgang var det i forhold 
til 150 m møller.Da man vælger at gå over grænsen på de 175 m - 
burde man så ikke starte processen forfra, for gennemsigtighedens 
skyld. 

147 30-11-20 20:00 Morten 
Møller 

Hvor mange er logget på online ? 
Det skal vi da vide 
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148 30-11-20 20:02 Anders Kan man forestille sig at Vattenfall planter noget tæt og høj 
beplantning tæt ved byen, som vil skærme for støj og blik til 
møllerne? Ligesom man i dag har langs Niels Storgaards Vej. 

149 30-11-20 20:02 Anders Nej det er det ikke. Det er dårlig planlægning... 

150 30-11-20 20:03 Morten 
Møller 

Definer proactive hvad de har gjort for at gøre det synlig 

151 30-11-20 20:03 Anders 
And 

Hvorfor gør Tjæreborg og omegn kede af det, når man kan opføre 
det på havet, da der jo skal opføres mange tusinde, så er de få på 
land urimeligt 

152 30-11-20 20:03 Palle 
Nordtorp 

Mødet på Britannia kunne vel også være online og optages 

153 30-11-20 20:04 Dan Støjer Hvem repræsenterer i grundet os borgere i Tjæreborg rundt om 
bordet ? 
M.v.h. Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

154 30-11-20 20:04 Morten 
Møller 

Er i godt klat over at lokalråds formanden er lodsejer af møllerne ? 
Dette må da være et konflikt spørgsmål 

155 30-11-20 20:04 Hans 
Godske 

Kan vi se spørgsmålene også? 

156 30-11-20 20:04 Anders Kunne man så ikke have lavet mødet på Britania som både online 
og fysisk møde? Og hvorfor afholder man et møde om vindmøller 
ved Tjæreborg i Esbjerg? Hold det dog lokalt, fx på Blichers Kro 
eller i Hallen. 

157 30-11-20 20:04 Karin 
Schwartz 

Hvorfor vælger man at ændre 150 meter m til 180 m møller? Det 
er gjort undervejs i processen og det der gør at møllerne skal have 
lys på. Da borgerne blev inviteret i første omgang var det i forhold 
til 150 m møller.Men interessenterne blev jo mange flere da i 
ændrede møllehøjden? Så var det rimeligt at der ikke var flere der 
kunne deltage på Brittania? 

158 30-11-20 20:06 Anders Er man ikke bekymrede for at møllerne skaber problemer for de 
havørne, der i 2020 er set nær Ribe og Tjæreborg? 

159 30-11-20 20:07 Morten 
Møller 

Har i set den sidste rapport ved flagermuse og vindmøller , som er 
lavet af national center for miljø og energi. Møller over 100 M 
tilføjer voldsom extra drab .? 

160 30-11-20 20:09 Ulla Skaber man ikke en ny forurening ,med gl. Vindmøller som man 
har svært ved at nedbryde 

161 30-11-20 20:09 Anders Det er dårlig planlægning at lægge et område der støjer 
vest/sydvest for et større boligområde. De skal placeres øst for 
byområder, eller meget langt væk. Ligesom når man planlægger 
motorveje. Motorvejen ved Horsens er eksempelvis ført langt vest 
om byen... 

162 30-11-20 20:09 Jens N 
Jørgensen 

Hvilken garanti har vi som beboere for at man vil installere radar 
til at tænde/slukke lyset på møllerne ? hvordan vil den beslutning 
blive taget ? 

163 30-11-20 20:10 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Vi kan fx se hele møller nu ud af vinduet, men vi vil komme til at 
se en mast, tager i hensyn til det?? 

164 30-11-20 20:10 carsten Hvorfor sammenligner man hele tiden med de eksisterende møller 
? de står jo ikke med lys 

165 30-11-20 20:11 Ulla Kan man samligne støjen fra de nye møllerne, med støjen fra 
møllerne i Måde 

166 30-11-20 20:12 Karsten 

Østergaard 
Christen-
sen 

Hvad med os der har børn der cykler til skole på Sønderbyvej - når 

det bliver en byggeplads med lastbiler mv? 

167 30-11-20 20:12 Anders Til Esbjerg Kommune: Kan I med de mange negative spørgsmål 
fornemme, hvor stor utilfredshed der er i byen? 

168 30-11-20 20:12 Mikael Kirk 
Simonsen 

Esbjerg kommune virker meget positive overfor projektet. Kan 
Esbjerg kommune forholde sig kritisk overfor en rapport bestilt og 
betalt af Vattenfall? 

169 30-11-20 20:13 Karin 
Schwartz 

Hvis møllerne kan genanvendes, og bruges andet sted - hvorfor så 
pille dem ned? 

170 30-11-20 20:13 Bent H. 
Pedersesn 

Når nu Vestkraft lukkes ned om få år, kunne man så ikke placere 
møllerne der? 

171 30-11-20 20:13 Fosgrau Vil vi komme til at se vindmøller stå stille når tyskland producerer 
for meget strøm. Som det er ny kan tyskland jo betale for at 
danske vindmøller står stille. Det har jo været flere tilfælde hvor 
store møller står stille, selv om det blæser 
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172 30-11-20 20:14 Jonas 
Sørensen 

Til Steffen  
Er det ikke præcist noget man burde have plads inden projektet 
eventuelt skal sættes igang, da det jo skal tages med i den grønne 
profil for projektet? 

173 30-11-20 20:14 Ulla Er det korrekt at Selskaberne bliver betalt af Tyskland  for at 
stoppe møller , pga de ikke kan aftage strømmen 

174 30-11-20 20:16 Anders Godt spørgsmål 

175 30-11-20 20:17 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Når man måler afstand fra møllerne til hus, måler man så fra 
møllen til huset eller til grunden?? 

176 30-11-20 20:18 Hans 
Godske 

Er der ikke en væsentlig pointe, at den ændrede højde giver 
mange flere gener for mange hustande - så flere skal have 
værditab? 

177 30-11-20 20:20 Anders Havørn: Men det ønsker vi vel netop at den bliver i nationalpark 

Vadehavet?! 

178 30-11-20 20:21 Morten 
Møller 

Er der nogen af dem i panelet der har været i Tjæreborg og gå en 
tur på de veje der for mest gene af disse kæmper ? 

179 30-11-20 20:22 Dan Støjer Jeg vil foreslå at alle spørgsmål med tilhørende svar deles efter 
møde på skrift - i forlængelse af det spørgsmål der netop faldt 
20.21 
M.v.h. Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

180 30-11-20 20:23 carsten Hvad med de svar vi ikke får på vores spørgsmål, hvornår bliver 
de besvaret ? 

181 30-11-20 20:23 Hanne 
Bachmann 

Til Mogens 
I dag produceres 42 kwh. Kan der med flere lavere møller 
produceres de ca 100 kw som I forventer med det nye forslag 

182 30-11-20 20:23 Janne 
Bødker 
Christense
n 

Ifht. fuglebestanden, tager man så kun højde for fuglenes 
kollidering med møllerne, eller tager man også højde for 
bestanden i form af yngel? 

183 30-11-20 20:24 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvad så hvis vores have ligger inden for 720 meter?? Men hus 
muren 726 meter. 

184 30-11-20 20:25 Anders ENIG!!! 

185 30-11-20 20:26 Hans 
Godske 

Hvor meget af den strøm der produceres sælge til udlandet. 

186 30-11-20 20:27 Palle 
Nordtorp 

Er vindmøller egentlige CO2 neutrale hvis man ser på cradle to 
grave 

187 30-11-20 20:28 Anders Hvad er det for noget vrøvl at Tjæreborg er glade for vindmøller! 
Det er 40-50 år siden den mølle blev sat op. Vi vil gerne have grøn 
energi i Tjæreborg, men man skal stadig kunne holde ud at bo 
her. Så lad os nøjes med 130 m høje møller. 

188 30-11-20 20:29 carsten Er baggrunden for at der skal produceres mere VE strøm at 
Esbjerg skal varmeforsynes via en varmepumpe ? 
Således at forstå at vi borgere på landet skal belastes på naturen 
for at byboerne kan sige "vi bruger VE strøm" 

189 30-11-20 20:30 Morten 
Møller 

Hvor mange deltager ? 

190 30-11-20 20:37 Maria Just Vil en eventuel rapport på støjmålinger på møllerne i Måde blive 
offentliggjort? 

191 30-11-20 20:41 Flemming 
Gad 

En generatorbygning 5 meter høj i et fladt åbent landskab vil være 
forholdsvis synlig. Kunne man ikke grave den f.eks. 3 meter ned i 
jorden? 

192 30-11-20 20:41 Anne-
Mette 
Nørregaard 

Jeg er nysgerrig i forhold til den reelle effekt af dette møde, og i 
hvor høj grad vi som borgere har noget at skulle have sagt? 
Esbjerg kommune skal være energi neutral og Vattenfall skal tjene 
penge, og i den sammenhæng er 3000 borgeres utilfredshed 
ubetydelig. 

193 30-11-20 20:45 Bent H. 
Pedersesn 

værditabsbetaling: "... herunder udendørsarealer...". 
Så er det jo ikke helt korrekt, at afstanden skal være til mur til 
beboelse? 

194 30-11-20 20:46 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvem vurdere prisen på en salgsoption?? 

195 30-11-20 20:50 Karsten 
Østergaard 

Hvis man søger salgsoption, skal man så også anmode om 
værditab? 
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Christen-
sen 

196 30-11-20 20:51 Henrik Hvorfor gælder værditabsordning og salgsoptionsordning ikke for 
forsøgsmøller? (f.eks. dem i Måde ved Esbjerg) 
Mener Energistyrelsen at en forsøgsmølle giver mindre gene end 
en alm. mølle? 

197 30-11-20 20:53 Anders Så det er opstillers konsulent der leverer støjberegninger mm til 
taksationskomiteen ? Burde det ikke være en uvildig konsulent? 

198 30-11-20 20:54 Henrik Flere naboer til de 200 meter høje møller i Måde melder nu om 
skyggekast i deres huse. Men ingen blev tilkendt erstatning i de 
sager af taksationsmyndigheden.  
Hvorfor skulle os i Tjæreborg stole på at vi får erstatning for 
generne? 

199 30-11-20 20:54 Anne 
nielsen 

Vil alle spørgsmål og skriftlige kommentarer blive offentliggjort? 

200 30-11-20 20:56 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Hvad betyder frivillig forlig i denne situation? 

201 30-11-20 20:59 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

hvis man som vi, har en salgs pris fra en egendomsmægler. inden 
projektet kom frem, vil denne pris så gælde eller skal der laves en 
ny vurdering? 

202 30-11-20 21:02 Karsten 
Østergaard 
Christen-
sen 

Skal man søge VE bonus, hvis man også søger salgsoption? 

203 30-11-20 21:03 Annette Hvis ens hus er udlejet, kan lejer så søge om VE? Selvom ejer har 
søgt om erstatning? 

204 30-11-20 21:03 Lene 

Jensen 

Hvor finder man listen med huse, som ligger indenfor 6 gange 

mølle højden? 

205 30-11-20 21:04 Lasse Hvordan skal man forholde sig, hvis man har købt en ejendom, 
som man først overtager efter fristen,  men hvor der evt. Kan 
være en værdiforringelse på? 

206 30-11-20 21:05 Hvorfor 
bliver der 
nænvt 
5000kr når 
Mogens 
selvsamme 
agde at 
dette ikke 
var korrekt 
i hans 
bilag 

hvis an nu lige pludselig kigger ind i det røde lys Er dette ikke et 
værditab ? 

207 30-11-20 21:05 Charlie Hvad menes med "Delvist" indenfor 6 x vindmøllenshøjde. Den 
grænse dækker over halvdelen af vores matrikel, men vi er ikke 
kommet med under den liste der kan søge uden gebyr på 4000 kr. 

208 30-11-20 21:05 Bent 
Martinus-
sen 

Hvad er største afstand til en vindturbine, hvor en ejendom har 
fået erstatning 

209 30-11-20 21:08 Henrik Gælder Esbjerg kommunes krav om maksimalt 10 timers 
skyggekast pr. år alle vindmøller i Esbjerg kommune? 

210 30-11-20 21:08 Bent 
Martinus-
sen 

Bonusordning har et loft over hvor meget projektmager skal betale 
ialt. Der er 430 ejendomme der skal dele. Hvad forventes den 
enkelte husstand at modtage 

211 30-11-20 21:09 Gudmund 
Gjørding 

camilla sagde at dem inedefor 6xmøllenshøjde kan søge den 
energipulje der bilv sat det må være 8 gange  
mvh Gudmund 

212 30-11-20 21:09 Henrik Vil I venligst forklare hvad 1,5% VE-bonusloftet vil betyde for 

størrelsen af den årlige skattefrie VE-bonus til de 430 beboere der 
bor i en afstand af 4-8 gange møllehøjde. 

213 30-11-20 21:09 carsten Ved de visualiseringer der fremstilles for de enkelte ejendomme 
der har søgt værditabsordning, gælder det også i mørke med lyset 
tændt på møllerne ? 
og selvfølgeligt kan det lade sig gøre at lave  visualiseringer i 
mørke, det er blot et spørgsmål om teknik. 

214 30-11-20 21:10 Teddy Hvad er regnestykket for udbetaling af VE-Bonus, til den enkelte 
husstand, for det pågældende projekt ? 
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Der er nævnt beløb på 5.000 årligt, men maksimalt 1,5% af 
anlæggets kapacitet - hvad betyder det for beregningen ? 

215 30-11-20 21:11 Anonym Skal det betales 4000 kr for at tilmelde sig VE bonus. Jeg bor i 
området 8 x møllehøjde 

216 30-11-20 21:11 Hans Hvad skal der stå i en ansøgning, hvis jeg ønsker en VE bonus? 

217 30-11-20 21:11 Henrik Flere naboer til de 200 meter høje møller i Måde melder nu om 
skyggekast i deres huse. Men ingen blev tilkendt erstatning i de 
sager af taksationsmyndigheden. Alle fik afslag.  
Hvorfor skulle os i Tjæreborg kunne stole på at vi får erstatning for 
generne? 

218 30-11-20 21:11 Flemming Nu bliver der sagt at man får ca 5000kr i VE bonus. Det kan det 
vel ikke blive til hvis det skal deles med 430 husstande. Hvor 
meget kan de så få? 

219 30-11-20 21:11 Karsten Til Camilla: Såfremt man søger om eventuel "accept af VE-bonus", 
mister man så samtidig sin ret til at gøre indsigelser i 

høringsfasen, der løber frem til d. 13.01.2021? 

220 30-11-20 21:12 Hans Bonus inden for 8  gange afstand fordeles på ca 430  - i dette 
konkrete projekt vi de give til hver cpr. registrerede beboer 

221 30-11-20 21:14 Daniel er det rigtig forstået, at fordi der er over 430 husstande indenfor 
8x møllers højde, er VE-bonus beløb nærmere 1000 kr end de 
oplyste 5000 kr. 

222 30-11-20 21:15 Henrik Af Henrik Mikkelsen 
 
Vil Energistyrelsen (Camilla) venligst forklare hvad 1,5% VE-
bonusloftet vil betyde for størrelsen af den årlige skattefrie VE-
bonus til de 430 beboere der bor i en afstand af 4-8 gange 
møllehøjde. 

223 30-11-20 21:17 Hans 
Jeppe 

Er der konkrete eksempler fra andre projekter, hvor der er tildelt 
Værditabserstatning i hhv. området 6 - 8 gange vindmøllehøjden, 
hhv. uden for området 8 gange vindmøllehøjden? 

224 30-11-20 21:17 hvad 
tjener 
vattenfall 
på disse 
møller om 
året 

hvad tjener vattenfall på disse møller om året 

225 30-11-20 21:19 Ulla 
Hansen 

det bekymre ikke mig, at der er stor økonomisk tab for 
opstiller,hvis de skal af med meget i VE ordningen,  de vælger jo 
selv dette projekt, det gør vi naboer ikke !! 

226 30-11-20 21:19 Christian 
Pedersen 

Vil det blive muligt at søge værditabserstatning  
/ salgsoption for møllerne der er opsat i måde? Der er intet 
materiale sendt ud på noget tidspunkt ud over en nabohøring før 
opstilling. 
mvh Christian Pedersen. 

227 30-11-20 21:20 Dennis Mht VE bonus. Hvordan kan det være der er lyst ca 5000 kr i 

compentsation i camillas præsentation samt information udsendt 
på eboks. Når det aktuelle beløb er som omtalt ca 900 kr. Mvh 
Dennis 

228 30-11-20 21:24 Anders 
And 

Hvis der er 3 i en hustand der er over 18 år får man så 3 gange 
bonus 

229 30-11-20 21:24 Ove 
Thomsen 

Det bliver sagt at der ligger 400 husstande indenfor 8 x 
vindmøllehøjden. Hvor mange ligger indenfor afstanden på 6 x 
vindmøllehøjde, hvor der kan søges salgsoption? 
Det lyder af mange husstande der bliver berørt af de nye møller. 

230 30-11-20 21:25 Christian 
Pedersen 

Hvad gør man hvis ikke man har modtaget besked om 
værditabserstatning i eboks om måde møllerne? Der er kun sendt 
brev fra kommunen om en nabohøring og mail til indsendelse af 
klager tilbage i 2018. 
mvh Christian Pedersen. 

231 30-11-20 21:25 Henrik Af Henrik Mikkelsen 

 
Til Camilla. 
Naboer til de 200 meter høje møller i Måde melder nu om 
skyggekast i deres huse. Ingen blev tilkendt erstatning i de sager 
af taksationsmyndigheden. Alle fik afslag.  
Hvorfor skulle os i Tjæreborg kunne stole på at vi får erstatning for 
gener? 
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232 30-11-20 21:31 høringssva
r er den 
13.1 

13.1 er høringsfrist 

233 30-11-20 21:31 Dan Støjer Pas på jeres troværdighed - vi kan ikke se alle spørgsmålene der 
bliver stillet og det er jer der vælger de der er i bliver talt til. 
Offentliggør alle de spørgsmål der er blevet stillet. 
M.v.h. Henrik Weis Aalbæk - Niels Storgaardvej 9 

234 30-11-20 21:31 Martin 
Olsen 

Det er jo det et borgermøde går ud på, at få svar på sine 
spørgsmål, det er godt nok dårlig stil at der er så mange 
spårgsmål som ikke er blevet besvaret 

 


