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LNtK har undersøgt hvordan det er at være nabo til vindmøller 

 

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, LNtK har i 2018 gennemført en omfattende spørgeundersøgelse hos 

vindmøllenaboer. I et af spørgsmålene beskriver naboerne deres oplevelser som vindmøllenabo.  Beretningerne viser, 

at den nuværende lovgivning om afstand til vindmøller ikke giver tilstrækkelig beskyttelse og at der er et akut behov 

for at vore politikere griber ind.  

LNtK har gennemført spørgeundersøgelsen, fra dem som bor med vindmøller i nærområdet. Spørgeundersøgelsen 

blev gennemført i perioden juni-august 2018. 

254 unikke modtagere af spørgeskemaet har åbnet spørgeskemaet og 94 har indsendt svarene. (Respondentprocent 

er 37%, hvilket er tilfredsstillende) 

11 af respondenterne er endnu ikke nabo til vindmøller. Det er alene svarene fra nuværende vindmøllenaboer (83) der 

anvendes i optællingen og i analysen.  

 

Opsummering fra LNtK undersøgelsen, når man spørger vindmøllenaboerne: 

• 85% af vindmøllenaboerne er generet af vindmøllestøj i dagtimerne i forskellige grader,  

heraf 31% i "Høj grad" eller "Meget høj grad". 

• 59% af vindmøllenaboerne får deres nattesøvn påvirket negativt af vindmøllestøjen,  

heraf 22% i "Høj grad" eller "Meget høj grad". 

• 56% føler at helbredet er blevet ændret negativt efter vindmøllerne er stillet op,  

heraf 25% i "Høj grad" eller "Meget høj grad". 

• 72% føler at vindmøllerne har påvirket families trivsel,  

heraf 17% i "Høj grad" eller "Meget høj grad". 

 

Svarene peger på følgende 3 forhold, der afgør sværhedsgraden af naboernes problemer med vindmøllerne: 

 Afstand til vindmøllerne 

 Vindmøllernes størrelse (højde og kapacitet MW) 

 Antal af vindmøller i klyngen.  



Vindmøllenaboer siger… LNtK Undersøgelse 

 

LNtK 10. oktober 2018      Side 2  

Disse forhold er derfor afgørende ved revision af den lovbestemte mindste sikkerhedsafstand mellem beboelse og 

vindmøller for at reducerer generne. I det efterfølgende beskriver 79 vindmøllenaboer hvordan de oplever at bo nær 

ved vindmøller. Beretningerne appellerer til, at der hurtig gribes ind med stop for landvindmøller i beboede områder. 

Spørgsmål fra undersøgelsen: 

Beskriv med dine egne ord, 

 hvorledes naboskabet til vindmøller påvirker dig? 

1. Møllerne står faktisk ca. 10 km herfra! Havde aldrig i livet forestillet mig, at støj fra møller “rejser” så langt. Jeg 

ved, at der er en del andre i området, som er plaget, men folk vil ikke stå frem. Man er bange for ikke at kunne 

sælge sin bolig, hvis det skulle blive aktuelt.  

2. Det er blevet hverdag, som det første tjekker vi vindretningen, da den er meget afgørende for, hvor meget 

støjen generer. At støjen kan mærkes i kroppen, som en konstant "brummen" og det ikke hjælper at f.eks. 

tænde radioen. At, der især om formiddagen, er lysshow i vores stue, de dage solen skinner. Boligen er 

usælgelig og støjen er en konstant gene. 

3. Det er rigtig træls man stort set kan høre møllerne dagligt. Og at tagvinduerne skal være lukket mod den side 

som møllerne står på for ikke at kunne høre dem i sin seng. 

4. Politikerne lovede at ville støjmåle ved vores bolig, det vil de pludselig ikke og mener at beregningerne er mere 

sikre. 

5. Det har i lokalsamfundet ødelagt det gode naboskab. Der er nu "dem der er for vindmøller og får penge ud af 

det" og "dem der kun har generne af vindmøllerne". Vi har dog besluttet, at vindmøllerne ikke skal ødelægge 

vores tilværelse, og derfor har vi søgt og fået tilladelse til at plante skov omkring og nær vores ejendom, 

således at vi "lukker os selv inde". Ud over det, så undlader vi blot at bruge tid på det, og lade det påvirke vores 

dagligdag negativt. 

6. Jeg og min kone måtte flytte væk. Jeg selv blev indlagt på hjerteafdeling og fik den beske at hvis ikke jeg 

flyttede væk, ville jeg dø. 

7. Det er ikke de gamle møller der reelt er et problem. Det er, at de lokale politikkere ønsker nye sat op på 125 

meter, selv om det er blevet stoppet en gang med hjælp fra Aalborg Stift. Desværre har vindmølleopstiller 

(Wind Estate) forhandlet direkte med Stiftet, så nu skal vi til det igen. Denne gang med møller på 125 m, men 

med en større roter end dem på 150 m. 

8. Den lavfrekvente støj er meget svag og det er som regel kun mig, som kan høre den. Jeg har lært at tænde for 

radioen, når støjen er der om dagen og sover om natten, da jeg afspiller lyden fra havets bølger på en cd-

afspiller. 

9. Det påvirker mig negativt, at mine medborgere, der bor tættere på møllerne, bliver taget som gidsler i deres 

hjem. Og det påvirker mig i høj grad, at lokalområdet degraderes til industriområde med affolkning/ afvikling 
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til følge. Vel og mærke uden ordentlig kompensation. Eller nye tiltag for området, der kunne modvirke effekten 

positivt. 

10. Vi har en gammel mølle stående p.t. Der ligger p.t. planer om 3-4- nye møller til vurdering hos 

planklagenævnet. Jeg er meget modstander af opstilling af møller så tæt på boliger uden en dybdegående 

helbredsundersøgelse og fuld kompensation for værditab. 

11. Jeg mener ikke at møllerne skal stå på land, da de både skæmmer og genere menneskerne i stort omfang. 

12. De har nedsat huspriserne med 60 % så de er umulige at sælge.   

13. Det føles som et overgreb på mig og min familie, vores ejendomsret er blevet krænket. 

14. De nuværende møller giver ikke problemer. Evt. nye megamøller vil ødelægge meget i området. 

15. De roterende vinger er et forstyrrende element når man færdes på vejene og stierne i terrænet 

16. Den ‘lille’ mølle der står der nu er ok men kan på ingen måde forestille mig hvordan det vil blive hvis den skiftes 

ud med 3 Møller på 150m som planen er!! 

17. Den evige kamp. En kamp der ikke rigtig vil tage nogen ende. En trættende kamp. En kamp for at for dem af 

landjorden og ud på havet 

18. Den konstante støj går mig på nerverne. Kan sommetider abstrahere fra støjen, andre gange slet ikke. 

19. Der bliver presset på af energifyn for at stille 150m Møller op, hvilket vil være et mareridt pga støj, blink og 

huspriser der er estimeret til at falde med ca 30 % af ejendomsmægler. 

20. Det der før var en naturområde er ni industriområde. 

21. DET ER ALTID UHELDIG, AT BO I NÆRHEDEN AF EN VINDMØLLEPARK. VI VIL ALDRIG VÆRE FLYTTET HERUD, 

EFTER AT VINDMØLLERNE VAR BLEVT SAT OP. DET VÆRSTE BLIVER NOK EJENDONFORRINGELSE, DEN DAG VI 

SKAL FLYTTE HERFRA PGA ALDEREN. 

22. Det er et dagligt irritationsmoment. 

23. Det er ved mit sommerhus, så på den måde er det ikke til daglig gene. Det ødelægger imidlertid udsigten, og 

jeg kan ikke lade være med at se vingerne suse rundt og holde øje med hvornår de er synkrone. 

24. Vores bolig er usælgelig eller skal sælges til en lav pris, så vi ikke har råd til en ny bolig. 

25. Jeg har mistet min tiltro til politikere og kommunen, som hverken kan/vil lytte og mener at vi bare skal vænne 

os til møllerne. 

26. Når jeg klager over støjen kører kommunens medarbejder ud for at lytte - men først 2 dage efter at støjen eller 

vindretningen har ændret sig - og så kan de selvfølgelig ikke høre noget. 
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27. Alle de energivenlig og ""grønne"" mennesker, bor oftest i byerne og kan ikke forstå vores klager, indtil de selv 

får trukket en politisk beslutning ned over hovedet, som f.eks en stillestående antennemast. 

28. Det kan være svært at finde stilhed de værste dage. 

29. Udsynet over det smukke landskab er skæmmet. 

30. Efter 6 års kamp mod dem, er det til daglig ærgerligt at se dem! 

31. Forringende for livskvaliteten - ulogisk med grøn energi der har sundhedsmæssige gener for mennesket. 

Vindmøller placeres ofte på landet - nogle rammes ofte ufrivilligt af naboskabet og har svært ved at komme 

derfra uden tab og er derfor stavnsbundet. Dette i sig selv er også psykisk belastende. 

32. Støjgener meget forskelligt afhængig af vindretning. 

33. Skyggekast er efterhånden sjældent . 

34. Går ud over natte søvn og glæden ved at være ude. 

35. Har været i modstanden mod disse Møller trods den store afstand. Det har virkelig ødelagt meget. Men som 

sagt, bor vi meget langt fra dem og er ikke som sådan generet af dem. 

36. Heldigvis kun nabo til 12 små 600 KW vindmøller (61,5 meter høje) hvor nærmeste ligger mod nord med knap 

1000 meters afstand. Der er desværre naboer til disse anlæg med kun 250 meters afstand og det giver gener 

pga støjen. 

37. Desværre er der planlagt 16 stk 150 meter høje vindkraftanlæg på 3,6 MW mod øst i to lange rækker med 

nærmeste på 1700 meters afstand. Desværre er landskabet helt fladt med en ådal imellem hvilket forstærker 

støjen og ingen bygninger til at afbøde for den lavfrekvente rumlen. 

38. Hvis møllerne kører, lukker vi vindue og ventilationskanal i soveværelset. Vi sætter os ikke ud og nyder 

solopgang, fuglesang og naturens lyde, hvis møllerne kører. 

39. Hvis vi ikke var flytte, havde jeg nok måttet opgive mit arbejde på længere sigt.  

I den periode vi boede ved møllerne måtte jeg flere gange tage en ikke planlagt fridag, da jeg simpelthen ikke 

kunne hænge sammen pga. manglende og dårlig søvn.  

Havde mange dage med en form for svingninger i hoved. Det stoppede helt ca 14 dage efter at vi flyttede. 

Vindmølleopstiller købte os ud af huset for 2,2 mio, men de har siden da ikke kunne få det solgt. Siden okt. 

2017 har de haft det til salg for 1.4 mio. 

Vindmølleopstiller krævede at mine 10 vindmølleandele indgik i handlen med huset. 

Jeg klagede i øvrigt flere gange over støjen til kommunen uden at de reagerede. Først da jeg skrev til 

borgmesteren, så kom de på tilsyn og lyttede med deres ører og kunne selvfølgelig intet hører 

40. Hvis vi viste dengang, hvad vi ved i dag, havde vi sat os imod opstilling af møllerne. Da de blev opsat, var der 

ikke nogen information om støjen fra de store møller, og vi fik at vide, de ikke ville påvirke vores ejendom, men 

det har de, og vi er plaget ofte. Især om efteråret, når der er løvfald og vinden er 3-5 s/m kan vi høre den 
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indenfor i huset, og vi kan slet ikke holde ud og være i gårdspladsen. Vi har før møllerne blev opsat, altid sovet 

med åben vindue, men det er ikke muligt at få sovet når møllerne er i drift og vinden er i syd. 

41. I sommerhalvåret har vi et højt levende hegn, der sørger for afskærmning mod vindmøllerne. Dog kan de ses 

hver gang, vi kører ind på vores grund og hen til huset. I vinterhalvåret er de synlige for os, når vi kigger ud af 

vinduer i spisestue og køkken mv.   

42. Ikke nævneværdigt (højde 50-70 meter, 1,5 til 2 km væk) 

43. Indtil nu er det kun usikkerheden omkring hvorvidt de kommer til at generer, om hvor meget, og om hvor lidt 

man kan gøre ved det, som påvirker os. 

44. Jeg købte boligen pga. den gode natur, stilheden og beliggenheden og til et naturreservat. Jeg er dybt ulykkelig 

over at en stor del af glæden ved at bo her nu er ødelagt og meget vred på både kommune og opsætterne. Jeg 

er indigneret over at det kan lade sig gøre at sætte møller og i et så unikt naturområde uden VVM eller 

lokalplan. Alle regler er blevet bøjet eller tilsidesat og vi naboer bliv aldrig hørt. Foruden skader på naturen er 

der ødelagt boligværdier for millioner bland naboejendommene og vi kan ikke engang få reel erstatning. 

45. Lufthavnslyd og natteblink, søvnforstyrrelser hos min kone. 

46. Meget negativt. Jeg er overbevist om at de støjer for meget. Vi har selv tilbudt at betale for målingen, men kan 

ikke få lov af DTU. 

47. Møllerne genere mig ikke, men nu taler de om at vi skal have flere og større møller. 

48. Vi har teknologi og penge til lave vindmølleparker meget lagt fra land, så hvorfor så forpeste livet for rigtig 

mange mennesker for at spare lidt penge. 

49. Møllerne plaserring mod nord er en fordel vi har et 20-30 meter høj bælte af træer så vi kan ikke se møllerne 

fra boligen. 

50. Når vinden er i de retninger hvor det er værst, er det irriterende, når lyden først har fået fæste, man skal ikke 

sidde på terrassen eller i haven og lave noget der kræver koncentration, kan også være svært at læse en 

handlingsmættet bog. 

51. Psykisk generende når det blæser 3 - 7 m/sek og vi er ude. Når der ikke er vindsus. 

52. Selskabet som har sat de 5 vindmøller, overvejer at sætte nogle flere op, 605 m fra vores bolig! Fuldstændig 

utilgiveligt hvis det sker. 

53. Skyggekast om eftermiddagen i solskin, selvom vores hæk i retning mod vindmøllen er meget høj.  

54. Urolig horisont, når man kommer til at kigge mod vest. 

55. Støj fra vingerne i vestenvind, når vingerne passerer tårnet. 
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56. Som sagt står møllerne stadig stille. de skulle have været i gang i februar, men det er lykkedes os at forhale 

projektet så det nu koster mølleopstiller penge  :) Men vi bryder os ikke om synet af møllerne som står lige ud 

for vore vinduer i stuen. :(. vi kender derfor endnu ikke til hvordan det vil påvirke os m.ht. støj osv. og det er vi 

naturligvis meget spændte på. 

57. Sover aldrig en hel nat igennem. 

58. Stor utryghed for fremtiden. 

59. Støj ved bestemte vindretninger støj fra køling af nacelle (køling). 

60. Truslen om at de nuværende møller skal erstattes af højere møller. Hvis det sker, må jeg flytte fra min bolig 

som vil tabe i værdi pga møllerne. Ifølge ejendomsmægler et tab på 20-25 % af værdien. 

61. Træls at se på 

62. Uden hensyn til beboere og den helt unikke natur har Holstebro Kommune givet tilladelse opstilling af fire 140 

meter store møller i et område hvor der er en del fredninger og et rigt dyreliv, blandt andet ynglende traner 

hvor møllerne er rejst. Men det så man bort fra da vindmølleejerne lovede at betale 250.000,00 kr. om året i 

erstatning. 

63. Udsigten er ødelagt af snurrende vindmøllevinger, før var horisonten fri for bevægelige vindmøllevinger. 

64. Vi er alle blevet mere trætte efter opsætningen. Specialet min mand er blevet meget mere træt, om det er 

møllerne eller noget andet, ved vi ikke. 

65. Vi er i vores første år med møller. Vi har foreløbigt konkluderet at 972 m, som er vores afstand, er ok men den 

bør ikke være mindre. Så tager møllerne over. En foreløbig konklusion da vi ikke har haft et helt år endnu. 

66. Der bliver tages større hensyn til dyr end de mennesker der skal bo tæt på. Samtidig mener jeg at lov og orden 

skal overholdes - også love der kommer fra eu" 

67. Vi har en stor dejlig have som blev anlagt lige inden vindmøllerne blev lavet. Vores datter har fået en dejlig 

legeplads, men det kan til tider, når vinden står fra vest, hvilket den ofte gør, være generende at være i haven 

grundet summen fra møllerne. 

68. Vi har altid nydt ikke at have gardiner i vores soveværelse og blive vækket af solen når den står op. Vi kunne 

ligge i vores seng og kigge på stjerner. Vi er blevet nødt til at sætte gardiner op grundet kraftige blink fra 

vindmøllerne og den mørke flotte nattehimmel er ikke længere ugeneret. 

69. Vi har ikke lyst til at bo op af et stort industrianlæg, hvor de helbredsmæssige konsekvenser ikke er fuldt belyst, 

og hvor opstiller og kommune ikke kan garantere at vi ikke bliver syge.  

70. Vi har ikke lyst til at skulle tage hensyn til larm og skyggekast fra de monsterstore møller. Vi har valgt at bo i et 

naturskønt område, hvor møllerne vil skæmme og ødelægge landskabet" 
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71. Vi har ikke vindmøller endnu - men frygter 3 kæmpemøller på 149,9m ca. 1-1,3km fra vores hus. Jeg er 

bekymret for om vi kan holde ud at bo her pga lavfrekvent støj. Om det ødelægger vores nattesøvn, vores 

færden inde i huset og uden for huset. Om det ødelægger mit humør, om det øger min risiko for 

hjerteproblemer og cancer. Jeg er bekymret for at det ødelægger dyrelivet i området omkring, og slår truede 

flagermusarter ihjel. Jeg er nervøs for at det ødelægger vores smukke landskab, og at vores hus falder i værdi, 

og derfor ikke kan sælges. 

72. Vi har mistet al kontakt til naboer pga møllerne. Det irriterer os hver evige eneste dag at de Forbande 

Vindmøller står i vores baghave. 

73. Vi undgik at få 2 testmøller opsat 1000 meter fra boligen (220 meter i højden) da det stod på var samtalen kun 

omkring vindmøller, og det var hårdt at kæmpe imod og få grundejerforening mv. til at bakke op om at 

bekæmpe møllerne. Hvis de 2 møller var kommet op ville ejendommen være usælgelig = ingenting værd! 

74. Vindmøllen tæt på os er ikke et problem, den er kun 66m høj, nogen har planer om at nedtage den og i stedet 

opstille 3 store på 150m, jeg har været ude i nærheden af så store vindmøller, det er helt urimeligt at skulle 

være nabo til så store vindmøller. 

75. Vindmøllerne har gjort at jeg måtte afhænde min virksomhed. Dels pga min kassekredit havde sikkerhed i 

friværdien i mit hus. Og dels, at jeg ikke længere kan arbejde de timer, som min virksomhed krævede. Jeg er i 

dag tilkendt fleksjob på 2 timer PR UGE. 

76. Vindmøllerne ødelægger vores flotte natur. Grøn energi er ok, men skal ikke opføres i nærheden af beboelse 

eller andre steder, hvor folk holder af at opholde sig. 

77. Ødelægger det visuelle miljø da møllerne er stillet op i et landskab, hvor der oprindeligt ikke måtte opstilles 

vindmøller og andre tekniske anlæg pga områdets landskabsmæssige kvaliteter. Ødelægger til dels brug af 

haven pga støj og på stille dage med østvendt vind er støjen i haven utålelig.  

78. Den evindelige "rumlen" når man opholder sig udenfor er selvfølgelig generende. Vi kan heldigvis ikke høre 

dem indendørs. 

79. Ubehag med trykken i brystet, uroligt søvn, tinnitus, svimmelhed, træthed, irritabilitet og afmagt. Enorm 

frustration over hele situationen inkl. det dårlige miljø i nabolaget og i vores lille samfund samt AB af gode 

naboer. 


