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Partshøring 

I forbindelse med nabohøringen af din ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en 

hustandsvindmølle på din ejendom Skovhusvej 25, 8763 Rask Mølle, er der kommet føl-

gende høringssvar: 

 

Lindbækvej 17, 8763 Rask Mølle 
Vedr. ansøgning om opsætning af husstandsvindmølle på ejendommen Skovhusvej 25, 8763 
Rask Mølle. 
Vi ønsker ikke, at der tillades en opsætning af en husstandsvindmølle på ovenstående ejendom. 

 

Lindbækvej 13, 8763 Rask Mølle 

Med nogen bekymring har vi modtaget naboorienteringen i denne sag. Vi bor kun 380 

meter fra den ønskede placering af møllen, og det sådan, at vi ligger i den hyppigste 

vindretning, nemlig sydvestenvind. Vi er vant til, når vinden er i den retning, ret tydeligt 

at kunne høre når telefonen ringer på Skovhusvej 25. Vi er således bekymrede over, 

hvor meget støj vi vil blive udsat for. Desuden er vi bekymrede for, hvor stor møllen vil 

syne, og om den vil virke som et flimrende element i landskabet, da der jo er tale om en 

"hurtigløber". 

 

Vi nyder begge meget at være ude, og vi sætter stilheden her langt fra store veje meget 

højt! Derfor har vi - helt bevidst - netop valgt at bo på dette sted. 

 

For at blive lidt klogere på konsekvenserne fandt vi ud af, at der står en mølle af samme 

type opstillet syd for Assentoft oppe ved Randers. Da vi lidt før jul havde ærinde netop i 

den retning, kørte vi forbi og observerede møllen. Det blæste den dag en frisk vind, vel 

en 8-9 m/s. På det sted, hvor vi kunne være på offentlig vej i vindretningen fra møllen, 

var der store træer, og det var her svært at bedømme støjen fra møllen for vindens su-

sen i de mange store træer. 

 

Vi har ikke selv så omfattende en bevoksning med store træer, så vi er stadig noget 

usikre på, hvor meget støj, vi vil kunne høre. De støjmålinger vi har kunnet finde, siger 

os ikke så meget om, hvordan vi mon vil opfatte det. 

 

Vi går ud fra, at der stilles krav om antirefleksbehandling af vingernes overflade, og vi 

frygter heller ikke skyggevirkning omkring ejendommens bygninger, men vi er stadig 

meget usikre omkring, hvor synlige de hurtigt drejende vinger vil være set fra vores ha-

ve og fra vores vinduer. Vi har p.g.a. boligens nærhed til skel ikke rigtig mulighed for at 

etablere nogen afskærmende beplantning. 

 

Vores tur til Assentoft beroligede os dog en lille smule i forhold til støj ved lige nøjagtig 

dén vindhastighed som vi oplevede netop på denne dag, men vi er stadig 
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ret bekymrede for, hvor meget vi høre ved andre vindhastigheder plus det visuelle - alt-

så, hvordan vi vil opfatte vingernes hurtige omløben, som helt naturligt og ubevidst vil 

tiltrække megen opmærksomhed i det ellers så rolige landskab. Hvis der forelå en visua-

lisering af møllen i forhold til bygninger og beplantning på Skovhusvej 25, ville en del af 

vores usikkerhed herom, muligvis kunne afhjælpes. 

 

Vi vil således umiddelbart være meget kede af, hvis der på det os bekendte grundlag 

meddeles zonetilladelse til det ansøgte. 

 

Skovhusvej 23, 8763 Rask Mølle 

Vedr. opsætning af husstandsvindmølle  

Så vil jeg sige den er meget dårlig placeret, ca 163m fra min ejendom, og vis jeg kikker 

ud af mine vinduer, der vender mod mord. Vil jeg kunne se og høre den. Man laver ikke 

en terrasse til 10000-kr hvor man skal nyde sin aften sol. Og høre og se på sådan et lo-

kum af en husstandsvindmølle. 

 

Der er så mange andre måder og lave energi på.  

 

Så her fra Skovhusvej 23 vil jeg synes, det er en meget dårlig ide, og opføre den.  

 

Lindbækvej 14, 8763 Rask Mølle 
Dog vil jeg sige, at der er fejl i visning af højden på vindmøllen. 
Såfremt gavlen på ”staldbygningen”, som vender mod nord, er 8 meter og træet ved siden af er 
ca. dobbelt så højt, så vil vindøllen være ca. 10 meter højere. Men på det fremsendte materiale, 
er vindmøllen lavere end træet. 
 
Jeg vil gerne protesterer imod at få en vindmølle i den størrelse op, da det vil genere udsigten fra 
min ejendom, da den vil være synlig, uanset hvor jeg befinder mig på ejendommen. Ligeledes vil 
udsynet været skæmmende fra i sær syd siden, hvor vi opholder os meget. 
 
Der vil også komme støjgener uanset beregningerne, da det blæser meget her og vinden næsten 
altid kommer fra den retning af. Desuden vil min bolig falde i værdi med en vindmølle så tæt på. 
Og det har jeg ingen interesse i. 
 
Jeg mener desuden, at der i dag findes mange andre og bedre muligheder for at lave strøm i de 
store mængder, uden at det kommer til at genere naboer. 
 
Jeg håber at hensynet til naboer og deres forringelser af boligerne, udsyn m.m. vil have en be-
tydning og at der kan findes en anden løsning som alle kan accepterer. 

 

Dine bemærkninger 

Har du kommentarer til høringssvarene, vil de sammen med høringssvarene indgå i 

sagsbehandlingen som grundlag for afgørelsen. Jeg skal senest have jeres kommentar 

den 8. marts 2016.  

 

Er der spørgsmål eller tvivl om noget i forbindelse med dette brev, er I velkommen til at 

kontakte mig på tlf. 7975 5696 eller e-mail anne.m.juul@hedensted.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anne Mølgaard Juul 

Cand. Arch. og Planlægger 
 
 




