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ANMODNING OM BEKRÆFTELSE
Støjreduceret drift på Hagesholm Vindmøllepark
På baggrund af klager fra flere naboer til vindmøllerne, vil Holbæk Kommune gerne sikre sig,
at driften af Vattenfalls vindmøller, er i overensstemmelse med reglerne i
vindmøllebekendtgørelsen og forudsætningerne i anmeldelsen af vindmøllerne.
Baggrund
Vattenfall har i efteråret 2011 opsat 10 vindmøller af typen Siemens SWT 2,3. Møllerne er
opført i henhold til byggetilladelse af 13. december 2010, med baggrund i støjanmeldelse af
25. november 2010.
I støjanmeldelsen er beregningerne foretaget med vindmøllerne indstillet i -1 og -5 dBsettings. Holbæk Kommunes accept af støjanmeldelsen og meddelelsen af byggetilladelsen er
således baseret på, at møllerne kører i støjreduceret drift.
Kent Nørskov, Siemens Wind Power, har i december 2011 pr telefon oplyst til Anders
Lauritsen, Teknik og Miljø, at det normale program som nedregulerer møllerne ved høje vindhastigheder (WPS systemet), er indstillet til at lade møllerne "slippe fri" ved 13 m/s, så de
derved kører fuld effekt, med den begrundelse, at baggrundsstøjen overstiger vindmøllestøjen
ved høje vindhastigheder.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at det vil være i strid med kravene bekendtgørelsen nr.
1517 af 14/12 2006 om støj fra vindmøller, at annullere den støjreducerede drift ved visse
vindforhold. Hvis den støjreducerede drift annulleres på en vindmøller, er det at betragte som
en ændring af møllen i forhold til det anmeldte, og der skal derfor i hht. bekendtgørelsens § 5
stk. 1, indgives ny anmeldelse herom til kommunen.
I forhold til generne hos nærmeste naboer til vindmøllerne, har Holbæk Kommune modtaget
flere klager over kraftige støjgener - der klages især over støjgener i forbindelse med høje
vindhastigheder. Holbæk Kommunes har ved flere tilsyn i stærk vind selv konstateret, at
vindmøllestøjen ikke overdøves nævneværdigt af baggrundsstøj, og vurderer at den pulserende
lyd fra møllevingerne virker langt mere generende, når møllen kører hurtigt.
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Holbæk Kommune imødeser en tilbagemelding på ovenstående samt en bekræftelse fra
Vattenfall Wind Power på, at vindmøllerne også fremover vil køre i støjreduceret drift ved alle
vindforhold som forudsat i støjanmeldelsen af 25. november 2011.
Bekræftelse kan sendes med post til Teknik og Miljø, Postboks 89, 4300 Holbæk, att. Anders
Lauritsen, eller på mail til virksomhed@holb.dk.
Spørgsmål til dette brev kan Miljøplanlægger Anders Lauritsen tlf. 72363729 eller mail
andsl@holb.dk

Med venlig hilsen
Jeppe Søndergaard
Chef for Teknik og Miljø
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