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Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Fejl i de socioøkonomiske betragtninger i Miljørapporten

Det er et faktum, at huspriserne falder jf.
http://taksationsmyndigheden.dk/DA/Afgoerelser/Sider/Afgoerelser.aspx. Også i afstande noget længere
væk end de 900 m, hvor Wind Estate har formået at købe flere lokale borgeres tavshed ved at lave forlig.
Da der er tale om mange millioner, er det en meget forkert anskuelse at ignorere dette
samfundsøkonomiske værditab jf. normal praksis, og jeg vil derfor gerne påklage denne fejl i den
udarbejdede miljørapport.
I øvrigt vil jeg opfordre Aalborg Kommunes byrådsmedlemmer til at overveje, om de vil påtage sig ansvaret
for, at flere hunderede boligejere kommer til at lide store økonomiske tab, og at der heriblandt vil være en
række borgere, der bliver stavnsbundne pga. faldende huspriser/usælgelige ejendomme?
På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.
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Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Sundhedsloven og forsigtighedsprincippet
Som I nok ved, er der i offentligheden store diskussioner omkring de metoder, hvormed støjkrav fastsættes
i Vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr. 1284 af 15/12/2011 ), og mange uafhængige eksperter og flere
politikere mener, at den bør revideres snarest, inden kæmpevindmøllerne bliver en reel landeplage.
Byrådet bør ved et så risikobetonet projektforslag lade forsigtighedsprincippet råde.
Kæmpevindmøllerne vil i bedste fald medføre støjmæssige gener for lokalbefolkningen, og i værste fald vil
der følge en række negative sundhedsmæssige konsekvenser med.
Fra Sundhedsloven:
§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til
borgerne at skabe rammer for en sund levevis.
Aalborg kommune har en forpligtelse til at sikre, at vi som borgere ikke udsættes for risiko for skader eller
sygdomme. Aalborg kommune og landets øvrige kommuner er blevet gjort klart og tydeligt opmærksom på,
at der kan forekomme skadelige støjpåvirkninger fra kæmpevindmøller.
På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.
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Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Overtrædelse af støjgrænserne i det rekreative område ved Teglværkssøerne
Ifølge lokalplan 3.14 gælder der for området ved Teglværkssøerne, at områdets anvendelse skal fastlægges
til rekreative formål i senere lokalplan.
Området anvendes i dag til rekreative formål, og da det er den faktiske anvendelse, der jf.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9942647/bilag2-vindmoeller.pdf er retligt bestemmende ved
fastlæggelsen af områdetypen, så overskrider den beregnede støjbelastning den tilladte støjgrænse for
området.
Projektet er således ulovligt og kan på den baggrund ikke gennemføres.

På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.

03-10-2015

Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Ugyldig VVM
Jf. lov om planlægning af vindmøller §2 stk. 3 skal det fremgå af VVM-redegørelsen, hvorvidt nedlagte
ejendomme nedlægges ved frivillig opkøbt eller eksproprieres i forbindelse med gennemførelse af
projektet.
Dette fremgår ikke af redegørelsen, hvorfor Loven ikke er overholdt, hvilket bidrager til, at VVMredegørelsen må betragtes som ugyldig.

På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kasper Rasmussen
Peter Serup; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Re: Indsigelse mod opstilling af Vindmøller ved Øster Hassing Kær pga. ugyldig VVM.
4. oktober 2015 23:15:25

Hej Peter
Jeg vil gerne fremsende en korrektion til denne indsigelse, idet min henvisning
ikke kan stå alene, da den kun refererer til afstandskravet.
I Naturstyrelsens Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af
vindmøller, fremgår det, at såfremt frivilligt køb er en forudsætning for realisering
af vindmølleprojektet, skal det fremgå af lokalplanredegørelsen og VVMredegørelsen. På baggrund af dette fastholdes indsigelse pga. VVM-redegørelsens
ugyldighed, hvilket jeg gerne vil supplere med, at gøre indsigelse mod
lokalplanens gyldighed pga. samme mangel.
Vil du bekræfte modtagelse af denne indsigelse.
Mvh. Kasper
Den 4. oktober 2015 kl. 00.12 skrev Kasper Rasmussen
<kasperammitzboll@gmail.com>:
Hej Peter
Hermed fremsendes indsigelse mod opstilling af Vindmøller ved Øster Hassing
Kær pga. ugyldig VVM.
Vil du venligst bekræfte modtagelsen?
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup
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Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Affolkning af landområderne
Det er en kendsgerning, at folk ikke frivilligt flytter ind i huse, der ligger lige op ad kæmpevindmøller. Det er
ikke usædvanligt, at vindmølleindustriens efterhånden temmelig grove handlinger medfører, at huse bliver
opkøbt for derefter at blive jævnet med jorden for at kunne opsætte disse enorme møller – koste hvad det
vil.
Det er regeringens klare politik, at landområderne ikke skal affolkes. Hvad er Aalborg Kommunes politik på
dette område?
Vi er netop flyttet herud for godt tre år siden, fordi vi holder umådeligt meget af den skønne natur, vi nyder
dagligt freden, den skønne udsigt og ikke mindst vores uforstyrrede nattesøvn. Området ved Gandrup,
Holtet og Øster Hassing er et skønt naturfyldt område lige mellem strand og by. Det er en kæmpe kvalitet
for Aalborg Kommune at have sådan et område i sit opland, så lad det nu ikke blive en socialt belastet
udørk! For der er jo ingen ved sine fulde fem, der vil købe hus i området, når først kæmpemøllerne er
kommet op! Eller jo… det er der nok, men det bliver til meget lave huspriser, og så ved man godt i hvilken
retning det går, og det er ikke fremad!
Og til fordel for hvad helt nøjagtigt!? Danmark kan ikke rigtigt udnytte energien og må derfor ofte næsten
forære den væk! I bidrager blot til endnu en ny stor statslig udskrivning til vindmølleejerne, og dét for at
opnå en, i bedste fald, minimal reduktion i CO2-udslippet. En gevinst Danmark kunne opnå på så mange
andre måder, fx ved at importere vandenergi fra Norge, eller hvis man absolut vil have vindmøller på land,
så ved at lade de eksisterende fuldt funktionsdygtige vindmøller fortsætte og så stille 2-3 nye vindmøller op
i en park sammen med et hav af andre møller. Placér dem nu samlet, så vi ikke får hele Danmarks
landområder plastret til!
Så ved jeg godt, at en sådan løsning selvfølgelig ikke giver Aalborg Kommune de ca. 2.000.000 kr. fra den
grønne ordning, men de penge skulle efter sigende alligevel være øremærket lokalsamfundet. Men hør nu
her! Det er da maksimalt en ud af hundrede, der vil have en ny legeplads på bekostning af lydgener,
sundhedsrisiko, faldende huspriser osv. Jeg har snakket med mange mennesker den seneste måned, og lad
mig gøre det klart… vi vil MEGET hellere være fri!!
På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.
Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.

04-10-2015

Indsigelse mod til Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing
Kær, kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og
VVM)
Borgernes retsbeskyttelse
Jævnfør Vindmøllebekendtgørelsen gælder:
”§ 8. Den, der ønsker at etablere en vindmølle eller ændre den på en måde, der kan medføre øget
støjudsendelse, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.”
Samt:
§ 9. ”… Anmeldelse kan tidligst ske, når der foreligger det nødvendige plangrundlag og eventuel
landzonetilladelse og VVM-tilladelse for vindmøllen, jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet.”
Hvordan kan vindmølleproducenten i nærværende tilfælde få lov til at diktere kommuneplanenes
retningslinje for de områder, der er udlagt til vindmøller?
Kommuneplanens rammer er vedtaget af en årsag?! Hvor er borgernes retsbeskyttelse?

På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup

04-10-2015

Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Støj

Jf. Vindmøllebekendtgørelsen, er der kun defineret støjgrænser ved vindhastigheder på 6 og 8meter pr.
sekund. Grænserne er henholdsvis 39 og 44 dB. Ved alle andre vindhastigheder, må møllerne støje frit, 24
timer i døgnet, året rundt! (de færreste er klar over dette hul i loven!)
Vestas har selv følgende bemærkelsesværdige anbefaling:
”Anvendelse af grænseværdier ved specifikke vindhastigheder på 6 hhv. 8 m/s er ikke sammenlignelige
møllens støjemission. Grænserne bør udlægges således at grænsen ved 6 m/s er gældende for alle
vindhastigheder mindre end 6 m/s. Herefter bør grænseværdien stige lineært op til 8 m/s. Over 8 m/s kan
enten fortsættes med en lineært stigende grænseværdi. Ikke at have nogen grænseværdi vil være at
foretrække. Eneste ikke anvendelige option er, at grænseværdien ved 8 m/s gælder for alle vindhastigheder
over 8 m/s.”
Dette tyder på, at vindindustrien er vel vidende om, at vindmøller støjer mere ved højere vindhastigheder
end 8 m/s. Dertil skal lægges det faktum, at når vindhastigheden er lav i op til 10 meters, og der derfor ikke
er ret meget baggrundstøj for os mennesker, ja så blæser det altså stadigvæk i 150 m højde! Dette har den
hollandske forsker Van Der Berg bevist ved Hollandske kæmpemøller i 2003.
Aalborg Kommune skriver i Miljørapporten, at ”Hvis støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overholder
gældende lovkrav, skal de støjdæmpes eller driften indstilles”.
Her er det enormt vigtigt at gøre opmærksom på, at Tilsynsmyndigheden – her Aalborg Kommune – ikke
kan regulere støjen ved andre vindhastigheder end de omtalte. Så i bund og grund kan vindmøllerne langt
det meste af tiden støje frit!
Grænsen for lavfrekvent støj indendørs er 20 db. Men heller ikke her er der tale om faktiske indendørs
målinger. I stedet foretages en måling tæt på møllen, hvorefter der beregnes, hvor meget støjen vil være
udenfor i det pågældende hus. Så trækker man et (kunstigt højt) lydisoleringstal fra samt noget
baggrundsstøj, som slet ikke arbejder i dette frekvensområde, så man er sikker på at få et meget lavt tal for
den beregnede støj inde huset.
Igen har vindmøller ret til at støje mere end andre støjkilder, hvor der også laves målinger med åbne vinduer.
Faktiske målinger er det eneste acceptable i forbindelse med støj!
Kan Aalborg Kommune garantere faktiske målinger ved folks boliger både indendørs og udendørs?

Videnskabelig undersøgelse
”Viden om vind”, der er paraplyorganisation for vindindustrien i Danmark, ønskede med undersøgelsen at
skaffe gode argumenter for, at vindmøller ikke generede i nævneværdig grad. De bestilte derfor en stor
undersøgelse hos Jysk Analyse A/S, der blandt andre også har vindindustrien som fast kunde.
Undersøgelsen er så vidt vides den eneste omfattende, der er gennemført i Danmark.
Man kan – som vindindustrien, der betalte for undersøgelsen – vælge at tolke resultaterne som overvejende
positive for naboskab til vindmøllerne. Det kan forsvares for en gennemsnitlig betragtning, men derved
overser man, at der i svarene gemmer sig utvetydigt negative oplevelser.
Al støj af en given styrke – og over en given tid er skadelig. Støj forstyrrer vores søvn. Dels bliver perioderne
med dyb søvn mindre, og vi vågner oftere.
Søvnproblemer over tid giver bl.a. øget risiko for forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, slagtilfælde, fedme,
depression, ADHD og nedsat livskvalitet.

Undersøgelse vist følgende:
· 18 % i en radius af 2 km oplever ”brummelyde i lavt toneleje fra vindmøllerne” – altså lavfrekvent
støj.
· 14 % oplever at støj er den største ulempe ved at bo i nærheden af møllerne
· 37 % i en radius af 2 km hører støjen fra vindmøllerne
Der er altså i forhold til nærværende projekt ved Øster Hassing Kær tale om, at flere hundrede
mennesker beviseligt vil blive generet af denne støj! Det er hverken ret eller rimeligt!
Aalborg Kommune opfordres derfor til at vente med at etablere flere kæmpevindmøller tæt på mennesker,
indtil lovgivningen er kommet på plads.(tag evt. en snak med Bjarne Laustsen omkring det, hvis I er i tvivl).

På baggrund heraf ønsker undertegnede at gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.

04-10-2015

Indsigelse mod Forslag til Planer for Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær,
kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og miljørapport (MV og VVM)
Alternativt forslag
Det fremgår af ”Redegørelse for tillæg 9.012 vindmøller Øster Hassing Kær”, at ”Der er ikke undersøgt
alternative placeringsforslag for vindmøllerne”.
Hermed fremføres alternativt forslag til generel retningslinje for opstilling af kæmpevindmøller i Aalborg
Kommune:
·
·

Saml vindmøllerne nogle få steder (om muligt på vand, hvor de ikke generer mennesker)
Tag ansvar og ekspropriér om nødvendigt, så det ikke er de lokale borgere, der må betale for, at
nogle få vindmølleejere kan få en økonomisk gevinst.

Det er ikke rimeligt, at flere hunderede lokale borgere skal betale for, at nogle få vindmølleejere kan få en
økonomisk gevinst ikke bare én gang over skattebilletten via PSO-afgiften men også nu via faldende
huspriser.

Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen
Nørengen 13, 9362 Gandrup.

