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1. Formål og baggrund for undersøgelsen 
 

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan naboer i 3 udvalgte områder med store 

vindmøller oplever naboskabet til disse. I undersøgelsen indgår udelukkende personer, der 

bor allertættest på vindmøllerne, og som af samme grund er udsat for den kraftigste 

støjpåvirkning. 

Undersøgelsen er gennemført i følgende områder: Hvide Sande, Aalestrup og Vildbjerg. (se 

kort). I disse områder er der opstillet vindmøller i 2011 og 2012. Ved Aalestrup 4 vindmøller 

med en totalhøjde på 125 m. Ved Hvide Sande og Vildbjerg er der begge steder opstillet 3 

vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Alle områder har status som særligt støjfølsomme 

områder, hvor vindmøllerne maksimalt må støje 37 dB ved 6 m/s og 39 dB ved 8 m/s. 

Områderne er gjort til genstand for denne analyse i tilknytning til, at VidenOmVind i de 

samme områder har gennemført en undersøgelse af salgbarheden af naboejendomme 

indenfor en radius af 2 km fra de opstillede vindmøller. Denne undersøgelse er foretaget 

både for perioden 2 år før og 2 år efter, at vindmøllerne er blevet opstillet. Nærværende 

analyse er offentliggjort samtidig med ejendomsanalysen.  

2. Udvælgelse  
 

På baggrund af møllernes placering er der ved hjælp af GIS udvalgt alle husstande, som ligger 

indtil 1000 m fra en eller flere af møllerne. 

Det drejer sig om ca. 560 husstande. Ved hjælp af adresseoplysninger har vi fundet samtlige 

tilgængelige telefonnumre på disse husstande. I husstande med flere voksne beboere er der 

ofte flere telefoner, hver person kan dog kun deltage en gang. Alle personer over 18 år 

indgår i populationen, og der kan således interviewes flere personer i samme husstand.  

3. Dataindsamling 
 

Dataindsamlingen er foregået som telefoninterviews i uge 9 og 10 2015. Der er i alt blevet 

opnået kontakt til 358 personer, hvoraf 252 (70%) indvilgede i at deltage i undersøgelsen. 

Der er tale om en tilfredsstillende svarandel for en undersøgelse af denne type. 

90 % af de interviewede kan se vindmøllerne fra deres egen grund, mens lige over halvdelen 

(54 %) kan høre møllerne på egen grund. 
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4. Summary 
 

Undersøgelsen er gennemført med personer i husstande, der ligger indenfor 1000 m afstand 

fra en eller flere af møllerne i de beskrevne områder. 

Spørgsmål 1: ”Oplever du gener ved at bo i nærheden af vindmøllerne”?  

88 % af de interviewede oplever ikke gener. 12 % tilkendegiver, at de gør. Blandt personer 

der ikke kan se/høre møllerne svarer næsten 100 %, at de ikke oplever gener. Der er ca. 15 % 

af de adspurgte, der kan høre vindmøllerne indenfor i boligen, og blandt disse oplever ca. 

halvdelen gener fra møllerne. 

  

  

Oplever du gener ved at bo i nærheden af vindmøllerne?

Nej, ingen gener Ja
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Spørgsmål 2: ”Har du ændret din holdning til vindmøllerne, efter at de er blevet opstillet, 

således at du er blevet mere positivt eller mere negativt indstillet”? 

Lidt mere end halvdelen har ikke ændret holdning til møllerne efter opstillingen, mens 37 % 

er blevet mere positive og 6 % mere negative. (91% har boet på nuværende adresse i mere 

end 2 år). 

 

 

  

Har du ændret din holdning til vindmøllerne, efter at de er 
blevet opstillet, således at du er blevet mere positivt eller mere 

negativt indstillet

Mere negativt indstillet Nej, Uændret Mere positivt indstillet Ved ikke
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Spørgsmål 3: Har du købt andele i vindmøllerne? 

Af de 252 interviewede personer har 13% købt andele i vindmøllerne. 

 

 

 

Har du købt andele i vindmøllerne?

Ja Nej
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5. Områderne 
 

Aalestrup: 

 

 

Vildbjerg: 
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Hvide Sande: 

 


