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Store vindmøller ved Kalvebod Syd – Københavns Kommunes forslag til 

tillæg til Kommuneplan 2011  

 

Københavns Kommune har sendt forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 for store 

vindmøller ved Kalvebod Syd i offentlig høring i perioden 30. april 2013–30. juni 

2013.   
 

Københavns Kommune har tidligere haft et Kommuneplantillæg for store 

vindmøller, blandt andet ved Kalvebod Syd, i offentlig høring i perioden 30. 

november 2011–8. februar 2012. Naturstyrelsen fremsatte indsigelse mod 

planforslaget, idet det ikke var i overensstemmelse med overordnede interesser. 

Indsigelsen vedrørte kystnærhedszonen, Fingerplanen og Natura 2000 og tillige 

blev der fremsat indsigelse i forhold til støj.  

 

Planområdet Kalvebod Syd ligger i kystnærhedszonen, er omfattet af 

landsplandirektivet Fingerplanen og planområdet grænser direkte op til Natura 

2000 områder. Som følge heraf skal Københavns Kommunes tillæg til 

Kommuneplan 2011 for store vindmøller ved Kalvebod Syd blandt andet indeholde 

redegørelse for disse forhold, ligesom forslaget skal indeholde redegørelse i forhold 

til støj. 

 

Indsigelse 

Københavns Kommunes forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 for store 

vindmøller ved Kalvebod Syd indeholder ikke redegørelse for ovennævnte forhold.  

Idet der er tale om statslige interesser, fremsætter Naturstyrelsen på den baggrund 

indsigelse mod planforslaget. Naturstyrelsen fremsætter indsigelse i forhold til støj, 

idet det er Miljøstyrelsens vurdering, at støj ikke er fyldestgørende håndteret. 

 

Indsigelsen er fremsat i henhold til planlovens § 29, stk. 1
1
. Indsigelsen har den 

virkning, at planforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed 

med de statslige myndigheder om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, 

stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. 

 

                                                             
1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 
stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se ”Oversigt over 
statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, udsendt af Miljøministeriet 2011. 
Indsigelsen har hjemmel i § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om 
planlægning med senere ændringer. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, i 
bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. 
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud 
over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene 
vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. 
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Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Københavns Kommunes endelige 

vedtagelse af planforslaget om store vindmøller ved Kalvebod Syd skal afvente den 

endelige udformning og vedtagelse af Fingerplan 2013, jf. afsnit om Fingerplanen 

herunder.  

 

Naturstyrelsen er opmærksom på, at relevante redegørelsestekster for flere af 

emnerne indgår i planforslagets VVM med bilag. 

 

Kystnærhedszonen 

Vindmøllerne på Kalvebod Syd er foreslået placeret på landzonearealer beliggende 

i kystnærhedszonen. I henhold til planloven § 5b, stk. 1, 1) må der i 

kystnærhedszonen kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig 

planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.  

 

Idet Københavns Kommunes forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 for store 

vindmøller ved Kalvebod Syd ikke indeholder redegørelse for en sådan særlig 

begrundelse, fremsætter Naturstyrelsen indsigelse i forhold hertil. 

 

Natura 2000 og bilag IV arter 

Alle planforslag, der behandles efter planloven, skal vurderes for deres mulige 

påvirkning af Natura 2000 områder. I planforslaget redegøres der ikke for 

forholdet til Natura 2000 og til arter på habitatdirektivets bilag IV.  

 

Naturstyrelsen fremsætter indsigelse i forhold hertil. 

 

Fingerplanen – indre grønne kiler 

I planforslaget redegøres der ikke for forholdet til Forslag til Fingerplan 2013, som 

har været i offentlig høring i perioden 19. april 2013–14. juni 2013 – og således var 

i offentlig høring, da Københavns Kommunes forslag til tillæg til Kommuneplan 

2011 for store vindmøller ved Kalvebod Syd blev sendt i høring den 30. april 2013.  

 

Af Københavns Kommunes planforslag fremgår, at vindmøllerne på Kalvebod Syd 

foreslås placeret i et område, der i Forslag til Fingerplan 2013 (og i Fingerplan 

2007) er fastlagt som indre grøn kile, jf. §§ 14 og 15.  

 

Naturstyrelsen fremsætter indsigelse mod planforslagets manglende redegørelse i 

forhold til Fingerplanen, herunder manglende konkret vurdering i forhold til 

placering af vindmøller i Fingerplanens indre grønne kile med Kalvebod Syd. 

 

Støj 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at støj er ikke fyldestgørende håndteret.  

13.2, 2. afsnit: Det er ikke korrekt, at reglerne om støj fra vindmøller ikke omfatter 

forskellige støjgrænser for forskellige områdetyper, idet der i bekendtgørelsen om 

støj fra vindmøller skelnes mellem boliger i det åbne land og støjfølsom 

arealanvendelse. Det er dog korrekt, at der ikke er fastsat støjgrænser for 

erhvervsområder og kontorarbejdspladser. 

 

13.3, Drift, 1. afsnit: Der henvises til bekendtgørelsen fra 2006. Bekendtgørelsen 

blev revideret i 2011 og den gældende bekendtgørelse, der finder anvendelse for 

projektet her, er bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011. Ved denne revision 

blev der indført nye, bindende støjgrænser for lavfrekvent støj fra vindmøller. Der 

henvises i afsnittet til tabel 13.1, der skal angive de gældende støjgrænser, men 

tabellen indeholder ikke støjgrænsen for indendørs lavfrekvent støj på 20 dB. I 
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tabellen er note 2 taget fra bekendtgørelsen fra 2006. Definitionen af områder til 

støjfølsom arealanvendelse blev dog ændret i den nye bekendtgørelse og noten er 

derfor ikke korrekt. 

 

Afsnittet lige efter omtaler toner. Det er muligt, at støjen fra nye vindmøller ikke 

bør indeholde toner, men det er ikke korrekt, at støjen ikke må indeholde toner. 

Hvis der konstateres en tydeligt hørbar tone, skal der ved beregning af 

støjbelastningen adderes 5 dB som anført i teksten. Hvis vindmøller med et tillæg 

på 5 dB kan overholde støjgrænserne, er forholdene støjmæssigt ok. 

 

I 1. afsnit side 87 anføres det, at beregningerne for de nye møller (alene) i alle 

beregningsscenarier viser, at støjgrænserne i tabel 13.1 ikke overskrides. Dette er 

interessant nok, men ikke det afgørende. Det afgørende er, om den samlede støj 

fra alle vindmøller, dvs. de nye + de eksisterende, overskrider støjgrænserne. 

Beregnes en samlet støj, der er højere end støjgrænserne, kan projektet ikke 

realiseres i denne form. Den samlede støj omtales i afsnittet om kumulative 

virkninger, men de kvalitative betragtninger, der anføres her om hvorvidt man kan 

høre møllerne samtidigt eller ej mm., er i forhold til bekendtgørelsen om støj ikke 

relevante. Den samlede støj må ikke være højere end bekendtgørelsens 

støjgrænser, ikke engang 0,1 dB. Dette skal dokumenteres ved anmeldelse af 

vindmøllerne. 

 

Hele afsnittet om lavfrekvent støj stammer tilsyneladende fra før ikrafttrædelsen 

af den nye bekendtgørelse, der har været gældende siden 1. januar 2012. Afsnittet 

er således forældet og misvisende, idet der i dag er bindende grænser for 

lavfrekvent støj, og bekendtgørelsen foreskriver at lavfrekvent støj skal beregnes 

og dokumenteres i forbindelse med anmeldelse til kommunen. Desuden anføres 

der i afsnittet vurderinger af Miljøstyrelsen, som i dag ikke længere er gældende. 

 

Lavfrekvent støj er behandlet og vurderet i bilaget fra side 3 og frem, og her ser det 

ud til at beregninger og metoder er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om 

støj fra vindmøller. Det foreslås, at dette afsnit skal erstatte afsnittet om 

lavfrekvent støj i hoveddokumentet (side 87) i VVM’en eller, at afsnittet side 87 

slettes og erstattes af en henvisning til bilaget. 

 

13.6, Kommunens vurdering, 3. afsnit: Det fremgår af tabellen på samme side, at 

støjen fra de eksisterende vindmøller alene medfører et støjniveau over 

støjgrænsen ved 6 m/s. Dette i sig selv gør ikke de eksisterende møller ulovlige, 

fordi de er reguleret af den bekendtgørelse, der var gældende, da disse møller blev 

anmeldt, og en eventuel vurdering af deres lovlighed ville skulle vurderes på 

baggrund af den bekendtgørelse. Men det betyder, at der ikke kan opstilles 

yderligere vindmøller i området, uanset om de nye vindmøller kun skulle give et 

lille støjbidrag. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, som anført, at der vil blive krævet 

målinger i forbindelse med ibrugtagning af møllerne og krævet foranstaltninger, 

hvis der sker en væsentlig forøgelse af det samlede støjniveau. Det skal ved 

anmeldelse af de nye møller dokumenteres, at den samlede støj ikke er højere end 

bekendtgørelsens støjgrænser, ellers er kommunen forpligtet til at gøre indsigelse 

mod anmeldelsen. Konsekvensen heraf er, at en eller flere af de eksisterende 

møller må forudsættes dæmpet (hvis muligt) eller nedtaget inden opstilling af de 

nye vindmøller. 

 

I afsnittet Støj, præcisering, i bilaget gentages, at der vil blive krævet målinger i 

forbindelse med ibrugtagningen, men dette er altså ikke tilstrækkeligt. 
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Strandbeskyttelseslinjen 

Planområdet er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen 

(naturbeskyttelsesloven § 15), og realisering af planforslaget forudsætter 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen er kompetent 

myndighed, jf. naturbeskyttelsesloven § 65. 

I henhold til planloven § 11 e stk. 1, 3) skal kommuneplantillæg redegøre for 

planens forudsætninger, herunder om beskyttede områder efter anden lovgivning. 

 

 
 

Venlig hilsen 

 

Christina Hovmand 

Kontorchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


