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ARTIKEL 18

Vindmøller, udsigt og støj 

Resumé
Vindmøller på land kan medføre lavere salgspriser 
for helårshuse og sommerhuse i en radius på helt 
op til tre km. Jo flere vindmøller og desto mindre 
afstand desto større er nedslaget i salgsprisen. Det 
er den første mølle, som har den største effekt. Ef-
terfølgende møller sænker prisen yderligere, men 
mindre end den forrige. Eksempelvis vil værdien af 
et helårshus falde med 3-6 %, hvis der opstilles to 
vindmøller en km væk, mens værdien falder med 
6-10 %, hvis der opstilles otte vindmøller.

Vindmøller bliver større
Vindmøller er en mulighed for grøn omstilling, 
en dansk eksportsucces og en husejers værste 
mareridt. Det sidste går i den miljøøkonomiske 
litteratur populært under ’’Not In My BackYard’’ 
(NIMBY). Det er ikke specielt for vindmøller, 
men kan også beskrive forholdet til fx en mo-
torvej, jf.  Von Graevenitz (2018). Omvendt vil 
fx en nærliggende skov eller et andet grønt om-
råde bidrage positivt til husprisen, jf. Jensen et 
al 2017.

De første vindmøller i Danmark blev opstil-
let i 1970’erne på land og fulgt af den første 
havvindmøllepark i 1991. Siden hen er antallet 
af både land- og havvindmøller mangedoblet 
både i antal og kapacitet. I de senere år er det 
særligt den øgede kapacitet, som kommer med 
størrelsen, der har medført lokale protester. 
Den største landvindmølle registreret i Ener-
gistyrelsens vindmølleregister i slutningen af 

Cathrine U. Jensen

1970’erne havde en totalhøjde på lige over 30 
m fra bund til spids. De største landvindmøller, 
som blev opstillet i 2017, måler 150 m fra bund 
til spids. 

En vindmølle er et stort objekt i landskabet, 
som kan minde om den moderne verden i et 
ellers idyllisk landskab. Den tiltrækker sig op-
mærksomhed, fordi dens vinger bevæger sig 
i et stille landskab og på en uheldig dag med 
lav sol, kan den lave skyggekast udover nærlig-
gende ejendomme. Der kan også være støjge-
ner, enten fra selve gearet inde i møllen eller 
fra vingerne, som skærer sig igennem luften. 
Særligt de store møller har tiltrukket sig negativ 
opmærksomhed, fordi de kan udsende såkaldt 
lavfrekvent støj, som kan rejse længere gennem 
rum og er mindre forudsigelig. De egenskaber 
gør vindmøllen til en nabo, som de fleste hus-
ejere helst er foruden, og det afspejler sig i pri-
sen for både sommer- og helårshuse.

Vindmøller og huspriser
I 2015 efterspurgte Energistyrelsen mere viden 
om, hvordan og i hvilket omfang prisen på hel-
års- og sommerhuse påvirkes af henholdsvis 
land- og havvindmøller samt om forholdet mel-
lem denne nye viden og taksationsmyndighe-
dernes historiske afgørelser. I samarbejde med 
COWI besvarede Københavns Universitet dis-
se spørgsmål i en rapport udgivet i slutningen 
af 2016.
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Vi undersøgte problemstillingen ved at opstille 
en statistisk model baseret på den såkaldte hus-
prismetode. Husprismetoden kan bruges til at 
værdisætte naturgoder, som forventes kapitali-
seret i nærliggende ejendomme. 

I husprismetoden opstilles en statistisk model, 
som forklarer faktiske handelspriser med ejen-
dommens kvaliteter. Det drejer sig om alt det, 
som påvirker købers beslutning om at købe én 
ejendom fremfor en anden. Det er både kvali-
teten af selve huset, såsom størrelse, stand og 
materialer, men det er også omgivelserne så-
som afstanden til en større by, stationer, større 
veje, grønne områder, skov, sø osv. Alle disse 
forhold skal kontrolleres, for at kunne adskille 
effekten af vindmøllen fra eksempelvis stor af-
stand til en større by. 

Analysen byggede på viden fra det første studie 
af forholdet mellem vindmøller og huspriser, 
hvor Københavns Universitet i 2014 under-
søgte både effekten af afstanden til en mølle, 
men også eksplicit forholdet til støj og udsigt. 
En af konklusionerne fra studiet var, at afstand 
til møllen i gennemsnit beskriver effekten på 
husprisen næsten lige så godt som faktisk støj 
og udsigt. 

I universitetets andet studie fra 2016 dækkede 
vi et langt større område end i det første studie 
og derfor også mange flere områder med store 
og moderne landvindmøller. Endvidere under-
søgte vi priseffekten af landvindmøller på både 
helårshuse og på sommerhuse samt sammen-
hængen mellem værditab og antallet af møller.

Vindmøller på land
Modellerne for landvindmøller er baseret på 
næsten 70.000 enfamilieshuse og mere end 
18.000 sommerhuse handlet i perioden fra 
2008 til 2015. Analysen dækkede et stort geo-
grafisk område, og derfor opstillede vi lokale 
huspris-modeller for hvert enkelt område. 

Vi estimerede fem modeller for helårshuse og 
fem modeller for sommerhuse. Der er lokale for-
skelle, men også generelle tendenser, hvilket vi i 
rapporten summerede i fem hovedkonklusioner: 

1. Nærhed til landvindmøller påvirker i store 
træk ejendomspriser for både helårshuse 
og sommerhuse negativt. Dette stemmer 
overens med, hvad en række tidligere stu-
dier er kommet frem til. 

2. Landvindmøller har effekter på ejendoms-
priserne på helårshuse og sommerhuse i 
en afstand på helt op til tre km. 

3. Jo flere landvindmøller inden for en radius 
af tre km, des større tab samtidig med, at 
den første landvindmølle har den klart 
største effekt, alt andet lige. 

4. Jo tættere på helårshuse og sommerhuse 
landvindmøllerne samlet set er, des større er 
tabet i ejendommens værdi. Ejendomspri-
serne på et helårshus påvirkes, afhængig af 
hvilket område det ligger i, med 3-6 %, hvis 
der opstilles to vindmøller 1.000 m fra hu-
set, mens priserne påvirkes 6-10 %, hvis der 
opstilles otte vindmøller 1.000 m fra huset. 

5. Den aftagende effekt af den sidst opstille-
de landvindmølle antyder, at det, alt andet 
lige, bedre kan betale sig at koncentrere 
opstillingen af landvindmøllerne end at 
sprede dem ud over landskabet.

Sammenhængen mellem antallet af møller og 
værditab gælder for hele landet, men der er 
lokale niveauer. Figur 1 viser sammenhængen 
mellem antallet af møller for de fem landsdele 
med udgangspunkt i median-huset i hvert om-
råde. Møllerne står i gennemsnit 1.500 m fra et 
helårshus. Det er meget tydeligt, at det er den 
første mølle, som giver det største værditab. En 
mølle på 1.500 m´s afstand reducerer prisen 
med 20.000-50.000 kr. og de fire næste med 
45.000-75.000 kr.

Vindmøller på hav
I Regeringens Vækstaftale fra 2014 blev det be-
sluttet, at der i 2020 skulle være installerede 
kystnære havvindmøller med en kapacitet på 
350 MW. I perioden 1991-2014 var der alle-
rede blevet etableret mere end 10 havvindmøl-
leparker, hvoraf særligt de senere er etableret 
langt fra land. De nye kystnære vindmølleparker 
forventes at blive placeret 4-8 km fra kysten. 

I den forbindelse ønskede Energistyrelsen at 
vide mere om risikoen for nedslag i salgsprisen 
for boliger på grund af nærliggende havvind-
mølleparker. Vi foretog derfor et casestudie af 
Nysted og Rødsand II, der er havvindmøllepar-
kerne syd for Lolland og Falster, vist i figur 2. De 
ligger hhv. ca. fire og ca. 10 km fra kysten. Valget 
faldt på disse to områder, fordi de er placeret 

tæt på land. Det sydlige Lolland ligner samtidig 
de områder, hvor de nye kystnære vindmølle-
parker forventes at blive sat op. Det er områ-
der med primært mindre byer, spredt bebyg-
gelse i landskabet samt sommerhusområder. 

Der blev ikke fundet en signifikant effekt på 
ejendomspriserne af udsyn til havvindmøller. 
Det gælder både udsyn fra nærliggende stran-
de og ejendommen selv samt fra helårs- og 
sommerhuse. Husprismetoden er en meget 
stærk værdisætningsmetode, men den forud-
sætter, at det naturgode, der værdisættes, alle-
rede eksisterer og er kapitaliseret i handlede 
ejendomme. At vi ikke fandt en effekt i dette 
studie betyder ikke, at der ikke er en effekt, når 
vindmøllerne rykkes tættere på kysten. 

Figur 1. Estimerede tab for en ejendom med medianværdi ved opstilling af et antal vind-
møller 1.500 m fra ejendommen i de forskellige områder. Medianværdien af ejendomme 
i de enkelte markeder er : ’Sjælland’: 910.000 kr., ’Lolland & Falster’: 782.000, 
’Fyn’: 821.000 kr., ’Midtjylland’: 974.000 kr. og ’Nordjylland’ 1.138.000 kr.

Møller med en afstand på 1500 m fra huse
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Figur 2. Placering af havvindmølleparker syd for Lolland og Falster.

Rødsand II vindmøllepark Nysted vindmøllepark
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Konklusion
Målt på mængden af underliggende data er 
analysen for Energistyrelsen den hidtil største 
analyse af sammenhængen mellem landvind-
møller og huspriser, der er foretaget, ikke bare i 
Danmark, men i verden. 

Hvis man vil minimere det samlede tab i ejen-
domsværdi, skal nye landvindmøller opstilles i 
større grupper, fremfor som enkeltmøller for-
delt ud over landskabet. 

En analyse af sammenhængen mellem afstand 
til kystnære vindmølleparker og ejendomspri-
ser kan med fordel gentages, når en af de nye 
vindmølleparker er opført, hvilket vil skabe 
mere klarhed for de fremtidige kystnære vind-
mølleparker.
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”Samfundet bygger på en kontrakt mellem dem, der er i 
live, dem, der er døde, og dem, der endnu ikke er født.” 
Sådan sagde den britiske 1700-tals-filosof Edmund Burke. 
At værne om naturen er netop et mix af respekt for dem, 
der var før os, og dem, der følger efter os. Vores børn og 
børnebørn. Vi har meget mere at tage hensyn til end os 
selv. I det lys er det oplagt, at vi skal værne om naturen og 
biodiversiteten og sikre klodens klima.
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Forord

4 Forord

Den giver også et overblik over en række af de 
vigtigste danske studier gennem tre årtier, som 
’sætter pris på naturen’, ligesom der gives en 
introduktion til de mest almindelige metoder 
inden for værdisætning.

Med denne bog håber vi: 
• at sætte anvendelsen af økonomiske vær-

disætningsstudier højt på dagsordenen, så 
vi kan tydeliggøre både de negative og de 
positive effekter på vores miljø og natur, 
som følger af samfundets aktiviteter og 
politikker.

• at værdien af natur og miljø kan få en fast 
plads i nationalregnskabet og i samfunds-
økonomiske modeller samt en fast plads i 
diskussionen om Danmarks velfærd. 

• at bogen formidler de miljøøkonomi-
ske værdisætningsstudier på en måde, så 
de kan indgå i undervisningen i økonomi, 
samfund og forvaltning på gymnasie- og 
bachelorniveau.

Denne bog kunne ikke have været realiseret, 
hvis ikke så mange af landets dygtige forskere 
og andre fagfolk havde fundet overskuddet til 
at bidrage. Dette er vi meget taknemmelige for.

Desuden skal der lyde en stor tak til 15. Juni 
Fonden, der beredvilligt og fremsynet har finan-
sieret dette bogprojekt, så vi for alvor har kun-
net vise, hvordan man sætter pris på naturen. 

Jesper Sølver Schou, Jørn Jensen 
og Bo Jellesmark Thorsen
Frederiksberg, juni 2018

Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder? 
Det ved vi meget mere om i dag end for tre år-
tier siden. For gennem de sidste 25-30 år er der 
udført en stor mængde miljøøkonomisk forsk-
ning i Danmark, og en god del af forskningen 
har netop omfattet værdisætning af miljøgoder 
- eller ’sat priser på naturen’. 

I dag kan vi i væsentlig grad sætte pris på na-
turens goder - også i kroner og øre, som det 
kan ses i denne bogs faglige kapitler. Budskabet 
fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen 
i al almindelighed er villige til at betale ganske 
meget for at sikre natur- og miljøgoder.

Selv om den miljøøkonomiske forskning i Dan-
mark har en kvalitet, som er højt anerkendt in-
ternationalt, savner man fortsat i den hjemlige 
andedam at se den opnåede viden forankret i 
de analyser og modeller, som understøtter po-
litiske beslutninger. 

En forklaring kan være, at værdisætning af miljø-
goder fortsat er omgærdet med en vis skepsis 
i den offentlige debat, bl.a. på grund af mang-
lende indsigt i de muligheder, som en kritisk 
anvendelse af den opnåede viden kan bidrage 
med. Det råder denne bog bod på. Med mil-
jøøkonomien er det muligt i højere grad at 
frembringe mere retvisende helhedsbilleder af 
politiske beslutninger, hvor både omkostninger 
og gevinster - også de der knytter sig til natur 
og miljø - bringes frem i lyset.

Som redaktører af denne bog vil vi gerne give 
vores bidrag til at bringe naturens værdi ind i 
beslutningsgrundlaget. Derfor introducerer bo-
gen en lang række af de overvejelser, som knyt-
ter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til 
brug for forberedelsen af politiske beslutninger. 
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