
ROAGER HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!!! 

 

I forbindelse med vores møde om kæmpevindmøller i Haved, blev det besluttet, at vi skal 

prøve at få så mange borgere fra Roager som muligt til at indsende et idéhøringssvar. 

Det er vigtigt, at vi hver især sender et svar! Dvs at hvis I bor 2 i et hus, så skal I helst 

sende to svar osv… 

Svaret behøver ikke at være langt men skal blot med korte sætninger beskrive det, I er 

bekymrede over, HVIS Tønder kommune vælger at opsætte de 18 kæmpevindmøller 

klods op ad kommunegrænsen. 

Nederst er vores ufuldstændige liste over de bekymringspunkter vi har. Dem må i gerne 

plukke af. 

Har I brug for hjælp, er I velkomne til at kontakte enten Alex på 40122102 eller Pia på 

40193175 

Der er 3 muligheder for at sende Idéhøringssvar; 

1.  kan sendes via dette link : VE idéhøring (egki.dk) 

 

2.  som en mail til Plan og Byggeri mrk: Idéhøringssvar kæmpevindmøller i Haved. 

Mail : hs2@toender.dk 

 

3. I kan skrive det på et stykke papir (husk underskrift og adresse)  

Papiret kommes i Alex Sørensens postkasse Lille Roagervej 8 senest d. 7.7!! 

 

 

Inspiration til idehøringssvar – juni 2022 – Tønder kommune 

 

• Generel støj fra møllerne.  

• Skyggekast fra møllerne 

• Blinkende lys på møllerne om natten. 

• Lysreflektion fra vingerne når solen skinner. 

 

• Negativ indflydelse på National Park Vadehavet, naturen, miljøet, gæsterne 

 

• Mikroplast affald fra møllerne pga. af almindeligt slid. En del af dette vil på sigt ende i 

drikkevandet. 

 

https://selvbetjening.egki.dk/550/550-19052215175164
mailto:hs2@toender.dk


• Lavfrekvent støj. (Alle de kendte og ukendte potentielle risici og gener der er ved 

lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj påvirker mennesker og dyr i en afstand af op til 5 km. Det 

er ca. 20% af alle mennesker der påvirkes af lavfrekvent støj) 

 

 

• Værdiforringelse af vores boliger 

 

• Problemer med at få lån til forbedringer i vores boliger 

 

• Risiko for at vi ikke kan sælge vores boliger. 

 

• Negativ påvirkning af vores lokalmiljø.  

 

• Nedgang af borgere i vores landsby/lokalområde.  

 

• Omsætningsnedgang i vores Dagli’Brugs der har det svært i forvejen. 

 

• Nedgang i antallet af børn i børnehaven.  

 

• Nedgang i antallet medlemmer i vores idrætsforening, fitness osv. 

 

• Påvirkning af antallet af de frivillige, der er i området. 

 

• Potentiel negativ påvirkning af landbrugsdyr i området – det være sig helbred, fertilitet mv 

 

• Kulturlandskaber skæmmes bl.a. vores gamle kirker deriblandt Roager Kirke og Ribe 

Domkirke 

 

• Generel negativ påvirkning af den unikke natur, der findes her i området  

 

• Med forslaget om at udlægge området til en kæmpe vindmøllepark, ændrer området 

fuldstændigt karakter  

 


