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Indsigelse vedr. nye vindmøller ved Øster Hassing Kær
Vi vil gøre indsigelse imod projektforslaget om opstilling af 6 nye vindmøller ved Øster Hassing Kær.

Vindmøllernes placering
Fra politisk side og fra forvaltningens side har der i planlægningen været lagt vægt på, at nye
vindmøller placeres inden for eksisterende vindmølleområder.
Dette er ikke tilfældet for det fremlagte projektforslag.
I projektet fra Wind Estate foreslås en placering af halvdelen af møllerne uden for det eksisterende
vindmølleområde, jf. nedenstående kort fra VVM-redegørelsen.

Mølle 4, mølle 5 og mølle 6, som planlægges opført uden for eksisterende område, er yderligere de 3
møller, som giver størst gene for naboerne i Øster Hassing og Gandrup. Dette gælder såvel visuelt,
som støjpåvirkning. Møllerne kommer således dobbelt så tæt på og bliver yderligere dobbelt så høje
som de eksisterende.

Konsekvenserne for os
Vi bor på Hedegårdsvej 9, som i VVM-redegørelsen er benævnt Naboejendom 1.
Vi har bygget et drømmehus på en pragtfuld grund med fri udsigt over åbne marker og med fri udsigt
til bakkerne i Storvorde. Vi har bosat os her, fordi vi nyder stilheden og naturen omkring os.
Vi er fra vores ejendom næsten ikke generet af de 8 vindmøller i den eksisterende placering.

Men, med 3 nye dobbelt så store vindmøller placeret uden for det eksisterende vindmølle-område,
forholder tingene sig helt anderledes.

Vi vil blive alvorligt ramt på en række områder:





Udsigten bliver ødelagt i betydeligt omfang. I henhold til VVM rapporten vil de planlagte møller
fremstå markante og dominerende fra vores ejendom. Og vi får frit udsyn til alle 6 vindmøller.
Vi vil uden tvivl blive påvirket af støjen og de helbredsmæssige konsekvenser heraf, som ingen
kender omfanget af.
Vi bliver nødt til at fraflytte området. Konsekvenserne af etableringen af de nye møller tvinger os
til at fraflytte huset. Og, det får voldsomme familiemæssige konsekvenser.
De økonomiske konsekvenser vil også være alvorlige og markante. Selv efter (en eventuel?)
økonomisk kompensation fra Værditabsordningen, forventer vi et betragteligt tab, som ikke
kompenseres.

Vi gør derfor indsigelse imod, at 3 ud af 6 vindmøller placeres uden for det eksisterende
vindmølleområde.

Konsekvenserne for lokalområdet
Vi vurderer, at nye kæmpevindmøller i Øster Hassing Kær (i det udvidede område) konflikter med
intentionerne om at skabe udvikling i landdistriktet.
Øster Hassing er på mange måder en velfungerende landsby, og der er i øjeblikket en stor lokal
interesse i at sikre en yderligere positiv udvikling. Der er mange engagerede borgere, og der er et
stort ønske om at skabe udvikling i og omkring byen. Vi arbejder eksempelvis på at få etableret et nyt
Multihus med mange spændende perspektiver. Tiltag, som kan være med til at sikre en ramme for
det gode liv på landet. Projektet er for nylig prækvalificeret af Sundheds- og Kulturudvalget til at gå
videre i processen vedr. kommunal støtte.
En etablering af kæmpemøller så tæt på Øster Hassing og Gandrup er et stort tilbageskridt i forhold
til at skabe udvikling i vores lokalsamfund.
Vi betragter etableringen af de nye kæmpemøller (i det ændrede område) som et forsøg på at skabe
landdistriktsafvikling, da etableringen af møllerne vil have en yderst negativ indvirkning for området.

På baggrund af ovenstående vil vi appellere til, at By og Landskabsudvalget og Byrådet afviser
forslaget fra Wind Estate.

Med venlig hilsen
Ane Elsnab og Poul H. Hansen
Ø. Hassing den 04.10.2015
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Øster Hassing d. 1. november 2015

Indsigelse vedr. nyt vindmøllerprojekt i Øster Hassing Kær. Støjproblematikken.
Vi vil gøre indsigelse mod VVM redegørelsens, afsnit om ”Lavfrekvent støj og infralyd” (s. 115 - citat):
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave.
Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel,
og infralyd fra vindmøllerne betragtes således ikke som et problem”
Ud fra de simuleringer der ligger i VVM redegørelsen vil vi få en forøget (hørbar) støjmæssig påvirkning af
de nye møller. Det er i sig selv et irritationselement, men den sidste del af delkonklusionen;
og infralyd fra vindmøllerne betragtes således ikke som et problem”
… er fejlagtig og yderst kritisabel i sådan en vigtig sag.
Vi ved, at støj og lavfrekvente lyde (infralyd) påvirker mennesker i arbejdsmæssige sammenhæng. Det er
påvist i mange sammenhænge og vi ved, at mennesker kan blive syge af det. Derfor skal man undgå støj –
måske særligt ”uhørbar” infralyd.
Vi ved fra den igangværende undersøgelse omkring kæmpe-vindmøllers påvirkning af menneskers helbred,
at lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller gør nogle mennesker syge (eksempelvis med forhøjet blodtryk,
koncentrationsbesvær, stress og søvnbesvær).
Undersøgelsen er ikke afsluttet og de endelige konklusioner kender vi ikke, men det er uden for enhver
tvivl, at kæmpevindmøller gør nogle mennesker syge. Resultatet af undersøgelsen offentligøres i 2016.
Med den nyeste viden bør de retningslinjer, som Miljøministeren tidligere har udsendt til kommunerne i
2013 betragtes som forældede.
Vi kan ikke forestille os, at Aalborg Kommune kan acceptere, at nogle af kommunens borgere skal risikere
af blive syge af at leve så tæt på kæmpevindmøllerne.
VVM redegørelsen er derfor ikke korrekt på dette punkt – og det er kritisk. Vi appellerer derfor indgående
til, at Aalborg Kommune – inden en endelig afgørelse i sagen – afviser projektet på det foreliggende
grundlag fordi de miljø- og helbredsmæssige konsekvenser er uacceptable. Eller afventer den nært
forestående rapport.
Med venlig hilsen
Ane Elsnab og Poul H. Hansen
Hedegårdsvej 9
Øster Hassing
9362 Gandrup

