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BAKGRUNN OG FORMÅL
Planleggingen av ny vindmølle på 
Langørjan Øvre  tar utgangspunkt i to 
lokaliseringsalternativer (se kart til høyre). 
Synlighetsanalysen har som formål å avdekke 
hvilken visuell eff ekt en innplassering av 
vindmølle på de aktuelle lokalitetene har for 
nærmiljøet på Byneset. Rapporten vil utgjøre 
en del av det planfaglige grunnlaget ved 
utarbeidelsen av reguleringsplan for tiltaket. 
Vindmøllen som søkes etablert er av typen 
Vestas V29, og har en total makshøyde på 
ca. 45 meter til topp rotor (tårnhøyden er 31 
meter). Det er denne typen som er vurdert i 
rapporten. 

Synlighetsanalysen er utarbeidet av Selberg arkitektkontor As, ved Diana van der Meer, Neil van 
Est, Caroline Johansson og Timon Linderud.

Alternativenes lokalisering

 

  

  

              Fotomontasje av alternativ  1 sett  fra sør  

Alt. 2 Alt. 1

1

Det er vurdert 2 alternative lokaliseringer for vindmøllen.  De alternativene er, ut ifra hensyn til 
eksisterende bebyggelse plassert på høyder; alternativ 1 i jordbrukslandskapet og alternativ 2 i et 
skogsparti. 

Alternativ 1 har en høyde i sør og ligger i et landskap som heller mot nord og øst. I 
vest er landskapet fl att . Vindmøllen i alternativ 1 vil kunne utgjøre en del av det åpne 
jordbrukslandskapet der menneskelig
nærvær synes tydelig i de enkle linjene og formene av jordlapper, rektangulere hus og siloens 
sylinderform. Disse formene utgjør de vertikale landmerkene i området.

Alternativ 2 er lokalisert på en bakketopp, der landskapet heller mot fj orden i nord. I nordøst 
grenser anlegget til en høyde, og mot sør og vest er landskapet fl att . I og med at vindmøllene 
delvis er omkranset av skog, blir møllen i større grad en del av trekronenes komplekse former. 
Samtidig vil en vindmølle skille seg ut som landmerke, på bakgrunn av anleggets høyde. 
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Fotomontasje av alternativ 2 sett  fra nord vest

Det er utført en GIS-analyse som viser 
vindmøllens synlighet fra omkringliggende 
områder. Et SOSI-kart med 5-meters koter 
ligger til grunn for analysen. I analysen er 
det tatt  utgangspunkt i en ”øyehøyde” på 
1,5 meter over bakken, og 1,5 meter over 
vannfl aten for fj orden. Synlighetsanalysen 
er utført for begge opprinnelige 
lokaliseringsalternativer. 

Det er beregnet synlighet for seks punkter 
på hver vindmølle; dett e er alle ytt erpunkter 
på vindmøllens rotorblad (se fotoet til 
høyre).  Her er det også tatt  hensyn til ulike 
vindretninger/ orienteringer på vindmøllen. 

METODE
Ved hjelp av innplott ing av lokaliseringsalternativene og påfølgende GIS-analyser av nærområdet 
har Selberg arkitektkontor utarbeidet et visuelt grunnlag for synlighetsanalysen (se vedlagte 
synlighetskart). Det er tatt  utgangspunkt i å kartlegge vegetasjons- og terrengforhold for 
gjennom dett e å dokumentere synligheten. Terrenget, og ikke minst vegetasjonen, er likevel i 
en kontinuerlig endring gjennom menneskelig aktivitet, men også grunnet årstidsendringer 
og klimavariasjoner. Analysen er foretatt  med dett e i bakhodet, og vi har forsøkt å ta i bruk de 
tekniske dataene uten å gjøre dem for detaljerte og følgelig lite valide på lang sikt.

Vurderingen av grad av synlighet er utført på bakgrunn av en faglig vurdering av tiltakenes 
visuelle eff ekt på nærmiljøet. Gjennom en avslutt ende drøft ing problematiseres opplevelsen av 
vindmøllens synlighet nærmere gjennom en kvalitativ tilnærming til spørsmålet om synlighet.

Redegjørelse for metodikken av GIS-analyse

I tillegg er synligheten av toppen på hver vindmølle beregnet. Da synligheten til toppunktet 
og synligheten til alle seks ytt erpunkter viste seg å være tilnærmet lik, viser denne rapporten 
kun kart som viser synligheten til alle seks ytt erpunkter. Synligheten påvirkes i stor grad av 
tilstedeværelse av trær. Skogsområdene som var registrert på kartgrunnlaget er derfor tatt  med i 
synlighetsberegningene. Her er det gjort følgende antagelser :
• Vindmøllen vil ikke være synlig fra observasjonspunkt inni skogsområdene. 
 Disse områdene er derfor markert som ”ikke synlig” på kartene. 
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• Vindmøllen vil heller ikke være synlig hvis det er et skogsområde mellom observasjons-
 punkt og vindmølle. Her er det lagt til grunn at løvskog har en høyde på 12 meter, blandet  
 skog 13,5 meter og barskog 15 meter. 

Synlighetsanalysens begrensninger
Selv om synlighetsanalyse er en mye brukt og ett erprøvd metode i standard GIS-programvare, 
er denne type analyse alltid en forenkling av virkeligheten. Foreliggende synlighetsanalyse har 
følgende begrensninger:
•  Kartgrunnlagets kvalitet har direkte konsekvenser for analysens kvalitet. Kartgrunnlaget  
 som ble brukt for analysen har 5 meters koter, noe som automatisk medfører en    
 unøyaktighet i beregningene. Synlighetskartene vil derfor, selv om de vil gi et korrekt   
 overordnet bilde, ikke kunne  brukes til å ”zoome inn” til den minste detalj.
•  Objekter som trær og hus begrenser synligheten, og bør derfor inkluderes i synlighets-
 analysen. Da det er svært få hus i forhold til trær/ terreng i dett e område, har bygningene  
 likevel ikke blitt  inkludert i analysen. Dett e medfører at bygningenes obstruerende   
 virkning ikke er tatt  hensyn til i analysen og dermed at synlighetskartene feilaktig viser   
 at vindmøllen også vil være synlig fra observasjonspunkt bakenfor noen av de nærliggende  
 bygningene. 
• 

VURDERING AV SYNLIGHET BASERT PÅ VIKTIGE ELEMENTER I 
NÆROMRÅDET

Rye skole
Skolen er lokalisert øst for lokaliseringsalternativene. Det er lite ønskelig at nye installasjoner 
i nærmiljøet påvirker virksomheten på skolen negativt, og ny vindmølle må ikke forringe 
skoleområdets kvalitet som lærested og oppholdssted. 

Deler av skoleområdet er skjermet med løvtrær, samt en rekke med bjørk ca. syv meter høye. I 
tillegg fi nnes noen piltrær på ca. fi re meter. Dett e bidrar til å begrense utsikten fra skoleområdet 
mot vurderingsområdet for nye vindmøller. For deler av uteområdene og fra skolens 
inngangsparti er forholdet noe annerledes, og det vil først og fremst være disse arealene som vil 
merke etableringen av en eventuell vindmølle visuelt.

Alternativ 1: Vindmøllen vil være synlig fra skolens uteområder.
Alternativ 2: Vindmøllen vil ikke være synlig fra skolen eller skoleområdet.

Modellen har som nevnt ovenfor tatt  hensyn til trærnes obstruerende virkning når 
det gjelder vindmøllens synlighet. I prinsippet burde modellen også ha tatt  høyde for 
avstanden mellom observasjonspunktet til ytt erkanten av det aktuelle skogsområdet, da 
synligheten til vindmøllen vil øke jo nærmere man kommer skogens ytt erkant. På grunn av 
grunnlagskartets og dermed synlighetskartenes unøyaktighet, har det ikke vært prioritert å 
detaljere modellen videre på dett e punktet. 
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Fotomontasje fra inngangsparti til Rye skole mot alternativ 1. 

Hovedveg
Rv 707 er hovedvegen gjennom området, og vesentlige endringer i både terreng og infrastruktur 
rundt denne vegen kan innvirke på orienterbarheten på strekningen. I det lett  kuperte landskapet 
vil det variere hvor synlig de ulike alternativene vil være fra ulike steder langs vegen.

Alternativ 1: Vindmøllen vil være synlig fra mindre strekninger av vegen fra Rye og 
nordover. Ikke synlig langs vegen sørover.
Alternativ 2: Vindmøllen vil kunne synes fra mindre strekninger av vegen fra Rye og 
nordover. Ikke synlig langs vegen sørover. 

Trondheimsfjorden
Visibiliteten på sjøen er generelt bedre enn på land som følge av fraværet av sikthindringer. Det 
må kunne forventes at vindmøller som etableres langs kysten i større eller mindre grad er synlige 
for bått rafi kken som foregår på fj orden. Bått rafi kken består i Trondheimsfj orden av både større 
turistbåter, mindre fritidsbåter, samt fi skebåter. 

Alternativ 1: Ikke synlig vestover. Vindmøllen vil være synlig fra sjøområdene i nord, 
hovedsaklig på avstander over 500 meter fra land, enkelte steder helt fra strandsonen.
Alternativ 2: Vindmøllen vil kunne synes i nordlig og nordvestlig retning, hovedsaklig 
over 500 meter fra kysten, enkelte steder fra strandsonen.

Boligbebyggelse
Hoveddelen av boligbebyggelsen i nærområdet til de alternative lokalitetene er konsentrert rundt 
Rye. Det er i tillegg en del spredt bebyggelse både langs kysten, langs hovedvegen og i tilknytning 
til landbruksområdene. Det er et moderne or urbanisert gårdsbruklandskap  med store bygg som 
allerede har noen vertikale elementer som for eksempel silo. 
Hensynet til eksisterende boligbebyggelse skal veie tungt ved vurderingen av nye infrastrukturelle 
tiltak. I forhold til vindmøller vil dett e i særlig grad dreie seg om forholdet til støy, men synlighet 
er også en avgjørende faktor.
Det er planlagt et boligområde nord for lokaliseringspunkt 1 (nordøst for punkt 2). Ut i fra 
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synlighetskartet vil mølla ikke bli synlig fra dett e området. Dett e er hovedsakelig pga skog i 
dett e området, men også pga terreng. Ved fj erning av skog for bygging av boliger må det kunne 
forutsett es at mølla vil komme i syn fra noen steder i dett e boligområdet, men hvor fra og hvor 
mye er ikke mulig å si. Der terreng er årsaken til at mølla ikke er synlig i dag vil dett e bli uendret 
ved utbygging.

Alternativ 1: Synlig fra et relativt stort nærområde. Mellom 150-250m avstand vil mølla 
være synlig fra ca. 8 eiendommer (hovedsakelig gårdsbruk), samt ca. 35-40 eiendommer 
(hovedsakelig boligbebyggelse rundt Rye i øst) i avstand mellom 250-1000m. 
Hoveddelen av de berørte boligene er vendt mot fj orden og har vindmøllen i ”ryggen”, 
men for enkelte hus vil vindmøllen være en del av utsikten. Fjernvirkningen er relativt 
liten for den øvrige boligbebyggelse på Byneset, da kun deler av vindmøllen vil være 
synlig på større avstander, og da hovedsaklig langs hovedvegen nordover.
Alternativ 2: Er mest synlig fra sørøst hvor det er lite boligbebyggelse, ca. 8 
eiendommer, derav også tiltakshaver sin eiendom. Vil først og fremst være synlig fra 
boligbebyggelse i tilknytning til landbruksvirksomhet og ikke fra rene boligområder. 
Deler av vindmøllen vil kunne ha en begrenset fj ernvirkning for bebyggelsen langs 
hovedvegen mot nord.

Fotomontasje av utsikten fra nabo i sør mot vindmølle i alternativ 1. 

Landskapsbilde
Landskapsrommet er ustrakt og kupert med bergsrygger og dalganger. Det bølger fra et 
høytliggende landskap i øst ned mot Trondheimsfj orden i vest. Bergryggen på andre siden 
av fj orden danner en vegg mot det store landskapsrommet. Landskapet er komplekst med et 
lappteppe av skogspartier, åkerlapper, veger og boliger. Landskapsrommet er oversiktlig og synes 
godt fra høydene ned mot dalene, mens partiene med skog i dalene bidrar til å skape mindre og 
intime rom. De to aktuelle lokalitetene for ny vindmølle er lokalisert på et platå mot fj orden i 
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vest. Vindkraft anleggets omfang i landskapsrommet vil avhenge av avstandsforhold; som del av 
det store landskapsrommet vil vindmøllen utgjøre en del av en kompleks helhet med varierende 
landskaps- og bebyggelsestrekk, mens man i nærområdet rundt vindmøllen vil kunne oppleve at 
anlegget får en silhuett virkning og blir et mer markant blikkfang.
Analysens oppdeling i nærvirkning (mellom 150 og 250 meter) og fj ernvirkning (>250 meter) 
bidrar til å belyse vindmøllens dominans i landskapet. 

Vindmøllens dominans i landskapsbildet er avhengig av avstanden fra observasjonspunktet til 
vindmøllen. Med økende avstand vil vindmøllens dominans også bli mindre. For å synliggjøre 
eff ekten av avstanden i synlighetskartene er det brukt ulike farger for å markere den økende 
avstanden til vindmøllen. Synligheten er vurdert ut ifra forskjellige avstandssoner; fra 0-150 
meter, 150-250 meter, 250-1000 meter og 1000m og utover. Inndelingen er gjort for å illustrere 
fj ern- og nærvirkning. Innenfor en avstand på 150 meter fra vindmøllen må man forvente at 
vindmøllen er godt synlig, og i dett e umiddelbare nærområdet vil omgivelsene merke vindmøllens 
tilstedeværelse. (Se også vedlegg som viser bilde av tilsvarende mølle ved 50, 150 og 200m 
avstand). I skiktet mellom 150 og 250 meter får man et inntrykk av tiltaket nærvirkning i et noe 
videre perspektiv. I denne sonen vil vindmøllens plassering i terrenget, samt graden av vegetasjon, 
ha særlig mye å si for hvorvidt den synes. For avstander mellom 250 og 1000 meter kan vi snakke 
om en fj ernvirkning. Fra denne avstandssonen kan man lett est forstå hvordan vindmøllen 
innpasses i landskapsbildet. Fjernvirkningen vurderes først og fremst med hensyn til om 
vindmøllen kan oppleves som en del av det helhetlige landskapsbildet eller ikke. En slik vurdering 
forutsett er en kvalitativ, faglig tolkning av den utførte GIS-analysen og synlighetskartene. For 
avstander større enn 1000m kan det anses som at vindmøllen er synlig , men vil ha minimal 
dominans i landskapet. Alt. 2Alt. 1

Landskapsrommet er kupert med bergsrygger og dalganger. Fotomontasje av de to alternativene innplassert 
i landskapet.  

Etableringen av vindmølle på Langørjan Øvre må sees i sammenheng med jordbruksaktiviteten 
i området. Tiltakets visuelle omfang må på samme måte forstås som en del av landbrukets 
infrastruktur, på linje med eksempelvis renseanlegg eller siloer. Selv om utbredelsen av vindmøller 
i Norge fortsatt  er relativt begrenset, er det viktig å ikke tolke vindmøller som et fremmedelement 
i et jordbrukslandskap, men i konteksten av å ha en funksjon for virksomheten i nærområdet. 
Det kan være en fordel for det helhetlige landskapsbildet at installasjoner tilknytt et landbruket 
konsentreres rundt ett  eller fl ere områder slik at de visuelle inngrepene begrenses.

Alternativ 1: Vindmøllen vil visuelt kunne knytt es til nærliggende silo og 
gårds-/drift sbygninger, og fremstår på denne måten som en integrert del av 
landbruksvirksomheten.
Se fotomontasje på forrige side. 
Alternativ 2: Vindmøllen vil stå noe isolert fra øvrige landbruksinstallasjoner og på 
denne måten skille seg ut visuelt sett  i landskapsbildet, men er samtidig minst synlig av 
de to alternativene.
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Kulturlandskap
Ved Høstad sør for vurderingsområdet eksisterer det et kulturlandskap defi nert som spesielt 
verneverdig. Det er viktig at nye tiltak i nærområdet vurderes med hensyn til deres konsekvenser 
for dett e kulturlandskapet og at området som helhet sees i sammenheng.

Alternativ 1: Vindmøllen vil være synlig fra større deler av det defi nerte 
kulturlandskapet. Igjen kan lokaliseringen nær siloen bidra til å redusere inntrykket av 
inngrepet. Tiltaket vil kunne påvirke utsikten fra kulturlandskapet på Høstadhaugen 
mot Trondheimsfj orden.
Alternativ 2: Vindmøllen vil være synlig fra større deler av det defi nerte 
kulturlandskapet. Med standpunkt i kulturlandskapet vil vindmøllen fremstå noe isolert 
og som et tydelig nytt  inngrep. Tiltaket vil kunne påvirke utsikten fra kulturlandskapet 
på Høstadhaugen mot Trondheimsfj orden.
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Fotomontasje av alternativ 2 sett  fra nordvest. Fra kulturlandskapet vil vindmøllen fremstå noe isolert. 

Naturmiljø
Sør for vurderingsområdet eksisterer beiteområder for elg og rådyr samt viktig trekkområde i 
tilknytning til kommunens største myr, Høstadmyra. Det er uklart i hvilken grad og på hvilken 
måte vindmøllers visuelle omfang påvirker dyrenes ferdsel. Fugletrekk er ikke hensyntatt  i denne 
rapporten.

Alternativ 1: Lite synlig fra de registrerte viltområdene. Avstand til nærmeste 
viltlokalitet er ca. 600 meter.
Alternativ 2: Lite synlig fra de registrerte viltområdene. Avstand til nærmeste 
viltlokalitet er ca. 400 meter.
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SKJEMATISK VURDERING AV ALTERNATIVENE

Tema Alt. 1 Alt. 2

Rye skole ++

Hovedvei ++ ++

Trondheimsfjorden + ++

Boligbebyggelse +++ +

Landskapsbilde ++ ++

Kulturlandskap +++ ++

Naturmiljø + +

Friluftsområde ++ ++

TOTAL SYNLIGHET 16 12

Alternativene er rangert ett er grad av synlighet fra ingen (blank) til tre (+++). ”Total synlighet” 
angir hvilken av alternativene som har størst visuelt omfang. Tabellen tar ikke hensyn til hvorvidt 
synligheten er positiv eller negativ.
 

KOMMENTAR TIL FUNNENE

Den utførte synlighetsanalysen viser at alternativ 1 vil være mer synlig enn alternativ 2. Ett ersom 
tabellen ikke foretar en vekting av de ulike temaene eller en vurdering av synlighetens betydning, 
vil det være hensitsmessig å drøft e funnene nærmere for å forstå deres innhold.  

Synlighet er bare ett  av mange aspekter som skal vurderes ved plassering av nye vindmøller. 
Grunnet kravet til gode vindforhold vil oft e vindkraft anlegg mått e legges til eksponerte områder. 
Dett e byr på utfordringer i forhold til å begrense anleggenes visuelle omfang. Når man i tillegg 
vet at vindmøllene er relativt store tekniske installasjoner, er det en logisk erkjennelse at de i 
større eller mindre grad er synlige i nærmiljøet. Vesentlige spørsmål blir derfor å vurdere i hvor 
stor utstrekning vindmøllene er synlige, hvem blir berørt av denne synligheten og i hvilken grad 
påvirker synligheten nærmiljøet på godt og vondt?

Opplevelsen av vindmøller i nærmiljøet er subjektiv og vil kunne erfares ulikt fra person til 
person. Det er som følge av dett e ikke mulig å si noe om hvorvidt en vindmølle er mer eller mindre 

Friluftsområde
Bymarka er et viktig og utstrekt friluft sområde med utsikt over et svært stort område som 
inkluderer hele Byneset, Trondheimsfj orden og deler av Skaun kommune. Det friluft sområdet 
på denne siden av Byneset brukes hovedsakelig av lokalbefolkning. Dett e området er rikelig 
dekket med skog og utsikt vil i noen grad være begrenset, men det må kunne forutsett es at der 
utsikt er uhindret vil vindmøllen være synlig. Det er lang avstand fra dett e friluft sområdet ned til 
vindmøllens lokaliseringspunkt (fra 2km og oppover). 

Alternativ 1: Synlig fra større deler av området. Avstand til tiltaket er stor og vil ha 
minimal påvirkning
Alternativ 2: Synlig fra større deler av området. Avstand til tiltaket er stor og vil ha 
minimal påvirkning
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pen. Det man kan si noe om, er vindmøllens stedstilhørighet og forholdet mellom dens funksjon 
og nærområdene rundt. 

Den planlagte vindmøllen på Byneset vil lokaliseres i et utpreget landbruksområde og være 
tilknytt et den lokale primærnæringsdrift en. Vindmøllen tjener på denne måten en vesentlig 
funksjon i lokalmiljøet på samme måte øvrige tekniske installasjoner nødvendige for å fremme 
et eff ektivt jordbruk; vindkraft anlegget kan sies å ha en samfunnsnytt ig funksjon. I forhold til 
synlighetsaspektet er dett e vesentlig ett ersom det kan forventes at aksepten for nye bygninger 
tilknytt et den lokale næringen er større enn om bygningen tjente et perifert formål.

Vindmøllen vil uavhengig av lokaliseringsalternativ fremstå som et landemerke, dels grunnet dens 
størrelse og form. Landemerker har den fordel at de fungerer som klare orienteringspunkter både 
på land og fra sjøen. Samtidig vil landemerket påvirke landskapsbildet og kan fungere som et 
blikkfang som trekker noe av oppmerksomheten bort fra det øvrige landskapet ett ersom det skiller 
seg såpass markant ut.

Når det gjelder betydningen av vindmøllens synlighet fra blant annet skoleområdet, 
kulturlandskapet eller omkringliggende bebyggelse, vil dett e i stor grad være et politisk spørsmål.
Vår analyse er utført på bakgrunn av en landskapsmessig vurdering. For å utdype denne analysen 
er det utarbeidet en 3D-modell som bedre illustrerer tiltakets synlighet i nærmiljøet.



KONKLUSJON
De ulike alternativene gir generelt lite synlighet fra sør, og deres visuelle omfang begrenser seg 
i stor grad til nærvirkning. Mot nordøst er vurderingsområdet noe mer eksponert og det vil 
først og fremst være her man kan oppleve en relevant fj ernvirkning av tiltaket, i tillegg til fra 
Trondheimsfj orden. Felles for begge alternativene er at de gir relativt liten fj ernvirkning.

Alternativ 1 blir mest synlig av de to vurderte lokalitetene. For dett e alternativet vil vindmøllen 
synes relativt godt i nærmiljøet og enkelte naboer vil få direkte utsikt til vindkraft anlegget. 
Plasseringen inntil eksisterende jordbruksbebyggelse gjør likevel at vindmøllen her kan fremstå 
som en integrert del av drift sområdet. 

Alternativ 2 ligger noe mer isolert og er mindre synlig både i nærområdet og fra avstand 
grunnet sin plassering i landskapet. Det faktum at vindmøllen her vil ligger mer atskilt fra øvrig 
bebyggelse kan gi tiltaket et inntrykk av å være et større inngrep visuelt sett , og i større grad 
fremstå som et nytt  element i landskapsbildet. 

Det er sannsynlig at begge alternativene vil komme i siktlinjen fra kulturlandskapet på 
Høstadhaugen til Trondheimsfj orden. 

På bakgrunn av en helhetsvurdering av alternativenes synlighet, vil vi konkludere med at de to 
alternativene begge har fordeler og ulemper ved seg. Alternativ 1 gir en positiv eff ekt ved å være 
lokalisert i tilknytning til eksisterende jordbruksbebyggelse. Alternativ 2 kommer på sin side best 
ut med hensyn til boligbebyggelsen, og framstår som det minste eksponerte alternativet. Ingen av 
alternativene har opplagte uholdbare virkninger med hensyn til synlighet. 

Den planlagte vindmøllen på Byneset vil lokaliseres i et utpreget landbruksområde og være 
tilknytt et den lokale primærnæringsdrift en. Vindmøllen tjener på denne måten en vesentlig 
funksjon i lokalmiljøet på samme måte øvrige tekniske installasjoner nødvendige for å fremme 
et eff ektivt jordbruk; vindkraft anlegget kan sies å ha en samfunnsnytt ig funksjon. I forhold til 
synlighetsaspektet er dett e vesentlig ett ersom det kan forventes at aksepten for nye bygninger 
tilknytt et den lokale næringen er større enn om bygningen tjente et perifert formål.

Vindmøllen vil uavhengig av lokaliseringsalternativ fremstå som et landemerke, dels grunnet dens 
størrelse og form og dels grunnet fargen (gråhvit). Landemerker har den fordel at de fungerer 
som klare orienteringspunkter både på land og fra sjøen. Samtidig vil landemerket påvirke 
landskapsbildet og kan fungere som et blikkfang som trekker noe av oppmerksomheten bort fra 
det øvrige landskapet ett ersom det skiller seg såpass markant ut.
Når det gjelder betydningen av vindmøllens synlighet fra blant annet skoleområdet, 
kulturlandskapet eller omkringliggende bebyggelse, vil dett e i stor grad være et politisk spørsmål. 
Det vil være viktig å legge til grunn lokalbefolkningens mening og en bred medvirkningsprosess 
bør vektlegges for å kartlegge innbyggernes syn på tiltaket og dets visibilitet.



1

Synlighet vindmølle, alt. 1 ¯
1

Tegnforklaring
Ikke synlig

Synlig, > 1000 m

Synlig, 250 - 1000 m

Synlig, 150 - 250 m

Synlig, < 150 m

i



2

Synlighet vindmølle, alt. 2 ¯
2

Tegnforklaring
Ikke synlig

Synlig, > 1000 m

Synlig, 250 - 1000 m

Synlig, 150 - 250 m

Synlig, < 150 m

ii



VEDLEGG - Bilder av Vestas V29 sett ved 50, 100, 150 og 200m avstand




