Indsigelse imod vindmøller Ø. Hassing Kær.

1.
VVM synes at være meget ”positivt” udført, rapport udarbejdet af Niras for Regionen omkring
råstofudvinding, giver et helt andet billede af naturen og dyrelivet i mølleområdet, i forhold til
rapport fra Plan Energi udarbejdet for Wind Estate. En rapport udarbejdet af et uvildigt firma vil
give en neutral rapport. Derudover kom det på borgermødet frem, at Aalborg Kommune ingen folk
med ekspertise har til at vurdere om oplysninger er troværdige. Derfor gøres der hermed indsigelse
imod VVM, som fremstår utrolig mangelfuld.
2.
Der er ingen regler der beskytter naboerne imod støj (Rådmanden har selv indrømmet dette)
derfor skal der i en evt. byggetilladelse som klausul tilføjes at støjen måles og ikke beregnes hos
naboer (En af naboerne er kun 0,6 decibel fra lovkravet!) Da jeg mener vi som naboer ikke er
beskyttet gøres der indsigelse imod opførelsen af møllerne.
3.
I udviklingsplanen for Gandrup-Ø. Hassing, er Teglværkssøerne udlagt som naturområde, dette
område skal efter planloven indgå som støjfølsomt område (da det er den faktiske anvendelse der
afgør hvordan et område skal kategoriseres), og støjen fra de nye møller vil ikke kunne overholde
dette krav. Derfor gøres der indsigelse imod udvidelse af mølleområdet.
4. Kræftens bekæmpelse er på vej med en undersøgelse der skal påvise/afvise de helbredsmæssige
konsekvenser møller har på naboer. Byrådet burde som minimum afvente med at træffe beslutning
om møllerne, før denne undersøgelse forelægger. Konsekvensen kan i værste fald være at Aalborg
kommune udsætter 2000 af sine borgere imod sundhedsskadelig påvirkning, med store
erstatningskrav til følge. Derfor gøres der indsigelse imod opførelse af møllerne inde denne
undersøgelse er færdig.
5. I planlægningen af møllerne er der ikke udarbejdet et forslag med møllerne på 2 lige rækker (2x3
møller) Dette med den ene begrundelse at det ikke ser pænt ud (Mener Aalborg Kommune) en
løsning med 2x3 møller vil efter min mening give væsentligt mindre gener for naboerne. Derfor
gøres indsigelse imod opførelsen af møllerne i det nuværende mønster, da jeg mener det visuelle
er mindre vigtigt end støj/skygge gener hos naboer.
Indsigelse indsendt af:
Allan Jensen
Holtetvej 46
9362 Gandrup.

