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Til
Aalborg
By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vdr. Nye vindmøller ved Lyngdrup.
Undertegnede vil hermed prostestere mod opførsel af vindmøller i nærheden af min
ejendom Gravsholtvej 80, 9310 Vodskov. Ja jeg er dybt rystet over at man har udtænkt en
sådan plan netop i Lyngdrup.
Begrundelserne er følgende:
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-

-

-

-

-
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Min ejendoms værdi forringes, hvis disse møller opføres så tæt på. I forvejen ligger
Kartoffelmelsfabrikken meget nær. Det fremgår af det udleverede hæfte at
afstanden til nærmeste nabo er 560 meter, hvis erstatning kommer på tale. Hvordan
er man kommet frem til denne afstand ? Bygger dette på eksakte videnskabelige
målinger af støj, miljøhensyn eller evt. bivirkninger fra møllerne ? Hvis man fra
politisk hold bare udstikker fiktive afstande, kan man få den opfattelse at politikere
gør dette for at spare penge. For at undgå at betale til omliggende naboer. Desuden
bemærkningen om at det er også kun kommer på tale, hvis møllerne kan ses fra
stuehus. Man får unægtelig en tanke om politisk anarki.
Af prospektet fremgår det at man har fået godkendelse inden for et stiplet område
(side 12). Men det fremgår af samme figur at 2 møller M1 + M2 ligger uden for dette
område. Er det en placeringsfejl ? Eller ligger der en skjult agenda her ?
Hvis man vil affolke såkaldt udkants-Danmark, så er vejen frem vindmøller.
Jeg forstår ikke at man nedlægger møller ved limfjorden, for så placere endnu
større møller inde i landet. Kunne man ikke tænke sig, at udskifte Limfjordsmøllerne
med nye og større. Det generer vel ikke nogen.
Man sparer ikke penge ved at opføre vindmøller. Det koster energi at fremstille
møllerne, og deraf følgende forurening. Desuden at hvis man ikke kan lagre strøm
fra vindmøllerne; så er der ikke megen fidus i møller.
Ved at opføre store møller kunne man tænke sig miljøpåvirkning. Dertil kan man
argumentere at beregninger og statistik ikke viser dette. Men virkeligheden
indhenter mange gange teoretiske overvjelser. Hvem har så ansvaret, hvis miljøet
påvirkes. Tænk på konsekvenserne, hvis det skulle vise sig at det var en dårlig idé.
Så koster det rigtig mange penge at nedlægge møllerne. Hvem tager så ansvaret
for det ?
Hvordan påvirkes mennesker så tæt på store møller ? Det mener jeg, at det ved
man faktisk ikke; da erfaring savnes. Af projektet fremgår det, at ejendomme meget
tæt på møllerne nedlægges. Hvorfor det? Er der påvirkning fra vindmøller ?
De økonomiske konsekvenser ved etableringen: Fremstilling, støbning og pilotering
af fundament; samt ekspropriering af ejendomme er meget store – efter mit bedste
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skøn; og jeg mener ikke det er rimeligt at påføre strømforbrugeren betaler for dette i
form af større pris på kW.
Er helt med på grøn energi, men der er grænser for, hvor man skal etablere denne
grønne energi. Men hvis man bruger argumentet om vedvarende energi ved brug af
vindmøller, så kan dette argument ikke være mere forkert. Ifølge entalpien kan man
ikke vinde energi ved at bruge energi, for ellers havde man opfundet
evighedsmaskinen for længe siden.
Det er dyrere for forbrugeren at modtage strøm baseret på vindmøller.
Man kan argumentere for og imod i det uendelige. En politisk beslutning kan
ændres; hvilket jeg inderligt håber. Ellers ser jeg mig nødsaget til at forlange
økonomisk erstatning for værditab af min ejendom.
Med denne protest håber jeg at ansvarlige politikere tager dette prospekt af bordet.
Men gør mig ingen illusioner om at dette sker. Erfaringen har lært mig, at politikere
tager beslutninger - uanset den enkelte borgers mening. Lidet hjælper det også at
henvende sig medierne; det har erfaringen også lært mig.

Men håbe kan man jo altid.
Med venlig hilsen
Finn Redke
Gravsholtvej 80
9310 Vodskov
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Fra: Lisbeth Karin Lindberg Hansen [mailto:liliha@erst.dk]
Sendt: 27. maj 2015 15:03
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Cc: Peter Madsen
Emne: SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde
Nord

Aalborg kommune

Vedr. Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord
Erhvervsstyrelsen har den 26. marts 2015 modtaget e-mail fra plansystemdk@nst.dk
angående ovennævnte og skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på
eventuelle radiokæder i området.
Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet
væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie.
Udover Erhvervs- og Vækstministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation
til lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale
angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør
sendes direkte til de relevante operatører.
En liste med radiokædeoperatører er tilgængelig på hjemmesiden www.erst.dk - på dette
link: http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokede.
På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det
pågældende område samt generel information om radiokæder:
http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokaeder-og-vindmoeller.
Med venlig hilsen
Lisbeth Karin Lindberg Hansen
Sekretær
ERHVERVSSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon nr: +45 3529 1000
www.erst.dk
Direkte tlf: +45 3529 1309
Email: liliha@erst.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet.

Fra: plansystemdk@nst.dk [mailto:plansystemdk@nst.dk]
Sendt: 26. marts 2015 16:17
Til: plansystemdk@nst.dk
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord
Dato: d. 26. marts 2015
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 2994531
Kommune: Aalborg
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 5-9-106
Plannavn: Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. april 2015
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. maj 2015
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Tekniske anlæg
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Vindmølleanlæg
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=2994531&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?
planid=2994531&plantype=20&status=F

