Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
VVM for Kæmpemøller ved Øster Hassing Kær: Alternativ løsning
11. august 2015 14:27:03

Hej
Hermed anmodes om at området nær Nordjyllandsværket, undersøges som alternativ,
til opstilling af 6 Kæmpemøller. Det anmodes om at alternativet indarbejdes i
redegørelsen som en alternativ løsning til projektforslaget og 0-alternativet.
Umiddelbart vurderes det at møllerne passer bedre ind i området nær
Nordjylladsværket, set fra et VVM mæssigt perspektiv.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Vindmøller ved Øster Hassing Kær: fejl i vvm rapport
14. september 2015 08:56:14

Hej Peter
Jf. lov om planlægning af vindmøller §2 stk. 3 skal det fremgå af vvm redegørelsen, om
nedlagte ejendomme nedlægges ved frivillig opkøb eller eksproprieres ifm. realiseringen
af projektet.
Dette fremgår ikke af redegørelsen.
lovtekst indsat:
Bekendtgørelsens § 2, stk. 3 om afstand mellem bolig og vindmøller vurderes i forhold til
VVM reglerne ikke at have betydning for, om VVM proceduren påbegyndes eller
gennemføres, før end de berørte boliger er nedlagt. Det skal dog fremgå af VVM
redegørelsen, om boligen i givet fald vil blive eksproprieret eller opkøbt ved frivillig
aftale i forbindelse med realiseringen af projektet.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejledningomplanlgningforvindmller.pdf
loven er ikke overholdt og dette bidrager til at vvm redegørelsen er ugyldig.
/Magnus Christensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Vindmøller ved Øster HAssing Kær: ugyldige grønne regnskanber
14. september 2015 08:58:55

Hej Peter
Grønne regnskaber:
Under afsnittet for socioøkonomiske forhold beskrives en el produktionsomkostning på 32
øre pr. Kwh. Hvorfor er betragtning vedr. Den ulovlige (EU traktatstridige) PSO afgift,
statsstøtte til vedvarende energi ikke medregnet eller beskrevet i afsnittet?

Den el vindmøllerne producerer kan ikke klare sig på markedsvilkår. Derfor skal vindmøllerne
have statstilskud, og dette milliardstore tilskud opkræves hos forbrugerne af el under navnet
PSO-afgiften.

Hvor påregner kommunen at genopstille de i øvrigt fuldt funktionsdygtige møller. Hvis ikke
der er en plan for dette bør deres effekt pilles ud af regnskabet for den projekterende parks
effekt. Dvs 6 møller af 3 MW =18 MW bør i stedet hedder 6 møller a 3 MW minus 8 møller af
0,6 MW = 13,2MW. Derved skal konklusionerne i redegørelsen vedr. bidrag til produktion af
grøn energi, socioøkonomiske konsekvenser m.v. revideres.

I forudsætter i projektforslaget at møllerne tages ned og genanvendes et andet sted.
Forudsætningen kan ikke anvendes, før der forelægger konkrete forslag i redegørelsen, til
hvor møllerne skal genopstilles. Hvor påtænker AAalborg kommune at genopstille møllerne?

Med ovenstående falske forudsætninger i vvm redegørelen, anmodes om revision af
redegørelsen af uvildig part.

På baggrund af ovenstående fejlagtige forudsætninger, som danner grundlag for positive
konklusioner i vvm redegørelsen, gøres hermed indsigelse.

/Magnus Christensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Vindmøller ved Øster Hassing Kær: lokal vækst?
14. september 2015 09:04:07

Hej Peter
Generering af lokal vækst og arbejdspladser:
På hvilket forudsætningsgrundlag, ligger kommunen til grund, at møllerne vil generer lokale
arbejdspladser?

Et projekt af den størrelse vurderes udbudt som begrænset udbud evt. med forhandling.
Wind Estate a/s Servicere selv deres vindmøller
Wind Estate: ”Vi har vindmøller af mange forskellige fabrikater i porteføljen. De er samtidig
placeret over et stort geografisk område. Derfor har vi delt serviceopgaverne på vores
vindmøller mellem to enheder. Den ene er vores egen serviceafdeling, som primært
servicerer vindmøller af fabrikaterne NEG Micon og Vestas. Alle andre fabrikater serviceres
af eksterne serviceudbydere, der ligesom vores egen serviceafdeling er certificerede til at
servicere vores vindmøller efter ISO 9001.”
Jeg mener analyserne i vvm redegørelsen vedr. lokal vækst og lokale arbejdspladser er
fejlagtige. Jeg mener derfor at denne del af vvm redegørelsen er ugyldig, og anmoder om, at
tekst vedr. dette tages ud af vvm rapporten.

Hvor mange små lokale håndværksmestre er ISO 9001 certifivceret

I VVM redegørelsen skrives der flere steder at møller bliver V117 (Vestas møller) Jf. Wind
Estates egen hjemmeside, servicere Wind Estate selv møller af typen Vestas. Derfor er
konklusioner vedr, lokal vækst og lokal arbejdspladser ikke korrekte.

Skulle i alligevel mene at projektet skaber lokal vækst og lokale arbejdspladser, vil jeg
hermed anmode om aktindsigt i de forudsætninger, som danner grundlag for denne
vurdering.

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse grundet falske oplysninger i VVM
redegørelsen.

/Magnus

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Peter Serup; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vindmøller ved Øster Hassing Kær: ikke uvildig redegørelse
14. september 2015 09:07:30

Hej Peter
I en VVM vurdering skal skribenten/udarbejderen være nøgtern og uvildig og ikke have en
forudgående interesse for at projektet fremmes eller forkastes.
Hvordan ser Aalborg kommune PlanEnergi, i denne henseende? På PlanEnergi’s
virksomhedsprofil ses det at red: ”PlanEnergi er den oplagte partner overalt, hvor I ønsker at
etablere en bæredygtig energiforsyning, og vi arbejder såvel i Danmark som internationalt.”

VVM redegørelsen anses generelt for meget positiv overfor vindmølleparken og bagatellisere
de negative konsekvenser.
Ligeledes bedes Aalborg kommune svare på, om denne har et økonomisk incitament, til at
møllerne fremmes? Og i givet fald hvor stort et tilskud vil kommunen få igennem
tilskudsordningen i VE-loven, såfremt møllerne fremmes?

Vindmølleejeren køber sig med mafia metoder til tavshed i Gandrup. Flere husejere er blevet
tilbudt 150.000 kr. plus 5% af deres grundværdi for imod, at skrive under på en
tavshedserklæring. Hvordan kan forvaltningen og de folkevalgte politikere overhovet
overveje, at fremme et projekt, hvor en projektejer agere på denne måde?

I redegørelsen skriver Planenergi at 1 ejendom nedlægges ifm. Med opførelsen af
vindmølleparken. Eksproprieres denne ejendom af kommunen, eller er denne blevet opkøbt
på forhånd af vindmølleejeren? jf. lov om planlægning af vindmøller §2 stk. 3, skal det fremgå
af redegørelsen om ejendommen eksproprieres eller opkøbes ved frivillig forlig. Dette
fremgår ikke af redegørelsen

Med baggrund i ovenstående anmodes om, at redegørelsen underlægges revision af uvildig
part.

/Magnus

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Vindmøller ved Øster Hassing Kær: Støj
14. september 2015 09:11:29

Hej Peter

Lavfrekvent støj og støj, beregninger og forudsætninger har intet med virkeligheden at
gøre:
Der anmodes om at beslutningsansvarlige politikere og forvaltningsmedarebejder, bruger en
halv time på Google, for at se hvor stor usikkerhed der er, i den nuværende støj
bekendtgørelse.

Så mange naboer til kæmpevindmøller kan da ikke tage fejl?

Det er vindmølleindustrien selv der har fastsat grænserne for hvor de tror støj fra vindmøller
er skadelig. Er dette rimeligt?

Hvorfor præciseres det ikke under afsnit for støjpåvirkninger, at en forøgelse af ca. 5-7 Db
opfattes for lytteren, som en fordobling af lydstyrken?

Hvorfor har i valgt at definere naboerne til møllerne, som dem der ligger inden for zonerne til
støjgrænserne og ikke som miljøministeriet fastsætter bl.a. i deres helbredsundersøgelse til
2km?

Vi skal anmode om at redegørelsen bliver mere omfattende i det der ønskes, at flere
lokaliteter undersøges inden for en radius af 2 kilometer. Dette gælder både visualiseringer,
støjpåvirkning og forøgelse af den lavfrekvente støj. Også selvom støjen ligger under
grænseværdierne, med argumentation i at støjgrænserne bevisligt ikke har noget med
faktiske målinger at gøre

På støjkortet bør i indtegne grænsen for 35 Dba, da dette niveau fra vindmøllestøj vil føles
stærk generende for ca. 10% af naboerne. Ligeledes bør i indtegne 2 til 3 km zonen, da
dette ca. vil være grænsen for hvor naboer kan opleve lavfrekvent støj

Kommunen skriver flere steder i redegørelsen, at denne agter at måle værdierne for støj,
efter møllerne er idriftsat. Vil dette omfatte støjmåling i de støjbelastede boliger eller en
meget usikker beregning på de støjbelastede boliger?

I bagatellisere generelt støjpåvirkningen. Man kan ikke skrive at 45 Db svarer til sagte tale og

derved henfører til, at dette er vil svare til påvirkningen 45 Db fra en mølle, da dette niveau
af møllestøj er stærkt generende for ca. 50 % af dem som oplever den.

I redegørelsen åbner kommunen op for at der kan stilles krav, i en VVM tilladelse, til bl.a.
overholdelse støjkrav i form af støjmålinger. I tilfælde af at der mod forventning skulle gives
en vvm tilladelse anmodes der om at dette også gælder faktiske målinger på ejendomme og
i bygninger og ikke kun en måling ved selve møllen.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen har ytret ønske om at støjbekendtgørelsen ændres
således at den grænseværdier skal holde sig inden for den faktisk målte støjniveau. Derfor er
miljøminister Eva Kjær Hansen gået ind i sagen. Det anmodes om at Beslutning om at en
evt. vvm tilladelse udskydes. Ligeledes anmodes om at indsigelsesfristen 5. oktober
udskydes indtil der afklaring om hvorvidt beregningsforudsætningerne for beregning af
vindmøllestøj skal revideres.

Såfremt der gives vvm tilladelse, skal der hermed anmodes om klausul i tilladelse vedr.
måling af støj på ejendomme og i bygninger i en radius af 2 km for de borgere der føler sig
plaget af den støj der evt. måtte opstå på deres ejendom. Den målte støj skal ved disse
målinger være under grænseværdierne i støjbekendtgørelsen. Det anmodes om at
målingerne ikke udføres af DELTA, da dette firma er dybt involveret i vindmølleindustriens
lobbyistiske tentakler.

Vedlagt udtalelse fra Aalborg universitet: ”Uden særligt kendskab til akustik kan det være
vanskeligt at forstå, hvor kraftig 20 dB(A) 10-160 Hz støj er, men grænsen er den samme
som for industristøj i Danmark, og den er i samme størrelsesorden som grænserne i de
fleste andre lande, som har regler for lavfrekvent støj (grænsen kan defineres på helt
forskellige måder). De fleste kan høre støj ved dette niveau, og nogle vil finde den
irriterende, især hvis den bliver ved døgnet rundt. Ved lave frekvenser stiger den subjektive
styrke stejlere over høretærsklen end ved højere frekvenser. Det betyder, at konsekvenserne
er mere alvorlige, når niveauet er nogle decibel over 20 dB grænsen, end hvis en grænse for
højere frekvenser overskrides med det samme antal decibel. De færreste vil nok acceptere
25 dB(A) i deres hjem om natten, og næppe nogen vil acceptere 30 dB(A). Derfor skal
målingerne være nøjagtige. I den nye danske bekendtgørelse om støj fra vindmøller, skal
støjen ikke måles men beregnes. Dette behøver ikke at være et problem, hvis beregningerne
er korrekte. Men det er de ikke. Hovedproblemet er den lydisolation, der anvendes til at opnå
de indendørs niveauer. Bekendtgørelsen giver værdier, der skal anvendes i beregningen, og
disse værdier er baseret på målinger i 26 danske huse. Desværre er målingerne ikke
foretaget korrekt. Lyd ved lave frekvenser varierer meget i et rum, og ifølge de danske regler
for industristøj bør niveauet – kort fortalt – måles der, hvor klageren finder det højest.
Lydisolationen skal måles på samme måde, for at kunne bruges til beregning af indendørs
niveauer på baggrund af det udendørs niveau. Men det blev den ikke. De indendørs
målepositioner blev simpelthen udvalgt tilfældigt, og ikke ud fra hvor der fandtes høje
niveauer. Derfor er de opnåede værdier af lydisolation flere decibel for høje. Desuden blev
værdierne for lydisolationen valgt (fra de forkerte data) på baggrund af statistik, således at

33% af husene har dårligere lydisolering, svarende til at grænsen må overskrides i 33% af
tilfældene. Og endelig må de beregnede værdier overskride støjgrænsen med 2 dB pga.
usikkerhed. For industristøj tillades det ikke, at målte støjniveauer overskrider støjgrænsen.
Alle disse fejl summerer til formentlig ikke langt fra 10 dB, hvilket betyder at grænsen
pludselig ikke er 20 men snarere tættere på 30 dB(A). Men reglerne hævdes at give den
samme beskyttelse som for industrielle kilder, hvilket simpelthen ikke er rigtigt.[8]”
Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

/Magnus Christensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Peter Serup; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vindmøller ved Øster Hassing Kær: Landskab
14. september 2015 09:14:20

Hej Peter
Landskab:
Hvordan kan det konkluderes at området er velegnet til opstilling af kæmpevindmøller, set fra
et landskabeligt perspektiv, når kæmpevindmøllerne kan ses fra Egense? Side 19.
jeg vil gerne bede om aktindsigt i de forudsætninger og datagrundlag som ligger til grund for
denne konklusion i vvm redegørelsen

Jeg skal anmode om at der laves landskabelige illustrationssnit gennem byerne Holtet,
Gandrup, Øster Hassing og Ulsted, indtil snittet rammer møllerne, således at befolkningen,
lettere kan forholde sig til møllernes faktiske størrelse i lokalområder.

Hvordan kan man bruge som argument at den eksisterende bevoksning vil skærme for
indblik mod Møllerne, nå bevoksningen let kan ændre sig fra 1 år til et andet, og desuden
ikke er markant i vinterhalvåret og i området generelt? kapitel. 2.4.

Jeg mener at konklusionerne i vvm redegørelsen, vedr. landskab er ukorrekte og fejlagtige.
Jeg mener også at illustrationerne der ligger til grund for dele af argumentation, ikke i
tilstrækkelig grad illustrere vindmøllernes egentlige dominans i området, da man ikke i
tilstrækkelig grad fornemmer dybden i visualiseringerne.

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Møllerne er i strid med beskyttelseszonen for Ulsted Kirke. Påtænker man at ophæve denne
zone eller dele heraf? (Side 16 vvm redegørelse).
Jeg mener at vi skal værne om vores kirkelige symboler og kulturarv og ikke mindst de
beskyttelseszoner, som er oprettet af en årsag.
På baggrund af overtrædelse i Ulsted kirkes beskyttelseszone, gøres der hermed indsigt.

/Magnus Christensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Magnus Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Vindmøller ved Øster Hassing Kær: Kongeørnen observeret
14. september 2015 10:03:34

Hej Peter
Jeg har flere gange observeret kongeørnen i området for de planlagte vindmøller.
den flyver specielt mellem Nørreskoven og Teglværks søerne
Jeg anmoder om at i hurtigst muligt sender biologer ud for at kortlægge og observere,
da jeg kan konstatere at den er specielt aktiv på nuværende tidspunkt.
En vindmølleplan er tidligere blevet forkastet ved Gåser kær grundet denne kongeørn
http://nordjyske.dk/nyheder/kongeoern-stopper-vindmoeller-i-gaaser-kaer/330472ea2336-40fc-b32f-e7867841d1e0/112/1513
Hvorfor skriver i i vvm redegørelsen at Kongeørnen jager i skoven, når denne jager i de
åbne arealer?
Der bør undersøges meget mere grundigt i området vedr. kongeørnen og afsnittet
omkring Kongeøren bør revideres og underlægges uvildig revision
/Magnus Christensen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Liza Winther; Peter Serup
VS: Vindmøller ved Øster Hassing Kær: anlæg af 150 m vindmøller
14. september 2015 12:58:12
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Fra: Magnus Christensen [mailto:magnusjb@live.dk]
Sendt: 14. september 2015 12:18
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Emne: Vindmøller ved Øster Hassing Kær: anlæg af 150 m vindmøller

Hej Peter,

Anlæg af 150 m møller ved Øster Hassing Kær
Arealbehov ved adgangsveje
Kommunen bedes ved arealbehovskurver dokumentere, at de i lokalplanen udlage
vejarealer kan tilgodese vindmølletransporter. Ligeledes bedes kommunen dokumenterer,
at vingetransporterne kan tilgå adgangsvejene via det eksisterende vejnet, herunder
Holtetvej og Hedegårdsvej
Jordbundsforhold og fundering af møller
I vvm redegørelsen forudsættes direkte fundering. Nedenstående oversigt over
eksisterende boringer. 5 repræsentative boringer viser ringe jordbundsforhold alle
beliggende i lokalplanens område. Herunder fed ler og siltet sand . Kommunen bedes
dokumentere at direkte fundering er mulig udfra de eksisterende boringer. Såfremt direkte
fundering ikke er mulig, skal kommunen i VVM redegørelsen revidere afsnit omkring
opstilling af møllerne og ligeledes fastlægge de negative konsekvenser ved eksempelvis
pælefundering.

I vvm redegørelsen forudsættes der, at midlertidig grundvandssænkning pumpes til
omkringliggende arealer for nedsivning. Den tætte jordbund og det høje grundvandsspejl i
området, vurderes ikke at være egnet til denne metode. Kommunen bedes dokumentere
hvordan denne forudsætning i VVM rapporten er valid. Nedsivningsforsøg vil højst
sandsynligt vise at oppumpet grundvand ikke kan nedsive på omkringlæggende arealer
med en hastighed som er acceptabel.
Den røde okker, vi ser i åer og bække, kommer fra stoffet pyrit i jordbunden. Det er en

kemisk forbindelse af jern og svovl. Pyritten kan ligge uforandret i jorden i tusinder af år,
hvis ilten er lukket ude, for eksempel i en våd eng. Men hvis der kommer ilt ned til
pyritten, skilles svovlet og jernet. Det sker, når grundvandsstanden synker, for eksempel
når åen uddybes, og engen drænes. Svovlet skyller ud mod vandløbet som fortyndet
svovlsyre, og jernet følger med i en form, der kaldes ferrojern. Det er giftigt og usynligt,
opløst i vandet. I resten af hæftet kaldes det blot »opløst jern«.
Kommunen bedes klarlægge, hvorledes at denne agter at håndtere jordforekomster med
pyrit indhold i anlægsperioden. Og hvordan den vil sikre at dette ikke tilstrømmer de
nærlæggende vandløb og grøfter. I vvm redegørelsen konkluderes der at der ikke er risiko
for forurening af grundvand. Dette er ikke korrekt og dette skal derfor fjernes vvm
redegørelsen. I Boring 27.826 ses at der er jernforbindelser i jorden og derved er der
risiko for udvaskning af okker ved midlertidig grundvandssænkning.
Byggetransport
Lokalplanområdet tilgås lettest via enten Hedegårdsvej eller Holtetvej. Vil kommunen
tillade byggetransporter i så stort omfang gennem byerne Holtet og Øster Hassing.? Ca.
2000 lastbiltransporter.

Aalborg kommune
Stigsborg Brygge
9000 Aalborg
Att: Plan og miljø
Gandrup d. 15 september 2015

Indsigelse mod etablering af Kæmpevindmøller ved Øster Hassing Kær.
Nedenstående består af dels spørgsmål som ønskes besvaret, dels anmodninger om udsætteler, dels
anmodning om uvildig revision af redegørelsen, og dels indsigelser mod projektforslaget.
Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod etablering af vindmøllepark ved Øster Hassing Kær og har
nedenstående bemærkninger i tilknytning til indsigelsen:
Landskab:
Hvordan kan det konkluderes at området er velegnet til opstilling af kæmpevindmøller, set fra et
landskabeligt perspektiv, når kæmpevindmøllerne kan ses fra Egense? Side 19.
Vi skal anmode om at der laves landskabelige illustrationssnit gennem byerne Holtet, Gandrup, Øster
Hassing og Ulsted, indtil snittet rammer møllerne, således at befolkningen, lettere kan forholde sig til
møllernes faktiske størrelse i lokalområder.
Hvordan kan man bruge som argument at den eksisterende bevoksning vil skærme for indblik mod
Møllerne, nå bevoksningen let kan ændre sig fra 1 år til et andet, og desuden ikke er markant i
vinterhalvåret og i området generelt? kapitel. 2.4..
Vi mener at konklusionerne i vvm redegørelsen, vedr. landskab er ukorrekte og fejlagtige. Vi mener også at
illustrationerne der ligger til grund for dele af argumentation, ikke i tilstrækkelig grad illustrere
vindmøllernes egentlige dominans i området, da man ikke i tilstrækkelig grad fornemmer dybden i
visualiseringerne. Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.
Møllerne er i strid med beskyttelseszonen for Ulsted Kirke. Påtænker man at ophæve denne zone eller dele
heraf? Side 16 vvm redegørelse. Vi mener at vi skal værne om vores kirkelige symboler og kulturarv og ikke
mindst de beskyttelseszoner, som er oprettet af en årsag. På baggrund af overtrædelse i Ulsted kirkes
beskyttelseszone gøres der hermed indsigt.
Generering af lokal vækst og arbejdspladser:
På hvilket forudsætningsgrundlag ligger kommunen til grund at møllerne vil generer lokale arbejdspladser?
Et projekt af den størrelse vurderes udbudt som begrænset udbud evt. med forhandling. Wind estate a/s
Servicere selv deres vindmøller eller anvender Micon A/S som underentreprenør for drift og vedligehold af
møllerne: Wind Estate: ”Vi har vindmøller af mange forskellige fabrikater i porteføljen. De er samtidig placeret over et
stort geografisk område. Derfor har vi delt serviceopgaverne på vores vindmøller mellem to enheder. Den ene er vores
egen serviceafdeling, som primært servicerer vindmøller af fabrikaterne NEG Micon og Vestas. Alle andre fabrikater

serviceres af eksterne serviceudbydere, der ligesom vores egen serviceafdeling er certificerede til at servicere vores
vindmøller efter ISO 9001.”
Vi mener analyserne i vvm redegørelsen vedr. lokal vækst og lokale arbejdspladser er fejlagtige. Vi mener derfor at
denne del af vvm redegørelsen er ugyldig, og anmoder om at tekst vedr. dette tages ud af vvm rapporten.
Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse grundet falske oplysninger i VVM redegørelsen.
Grønne regnskaber:

Under afsnittet for socioøkonomiske forhold beskrives en el produktionsomkostning på 32 øre pr. Kwh.
Hvorfor er betragtning vedr. Den ulovlige (EU traktatstridige) PSO afgift, statsstøtte til vedvarende energi
ikke medregnet eller beskrevet i afsnittet? Den el vindmøllerne producerer kan ikke klare sig på
markedsvilkår. Derfor skal vindmøllerne have statstilskud, og dette milliardstore tilskud opkræves hos
forbrugerne af el under navnet PSO-afgiften.
Hvor påregner kommunen at genopstille de i øvrigt fuldt funktionsdygtige møller. Hvis ikke der er en plan
for dette bør deres effekt pilles ud af regnskabet for den projekterende parks effekt. Dvs 6 møller af 3 MW
=18 MW bør i stedet hedder 6 møller a 3 MW minus 8 møller af 0,6 MW = 13,2MW. Derved skal
konklusionerne i redegørelsen vedr. bidrag til produktion af grøn energi, socioøkonomiske konsekvenser
m.v. revideres.
I forudsætter i projektforslaget at møllerne tages ned og genanvendes et andet sted. Forudsætningen kan
ikke anvendes, før der forelægger konkrete forslag i redegørelsen, til hvor møllerne skal genopstilles. Hvor
påtænker AAK at genopstille møllerne?
Med ovenstående falske forudsætninger i vvm redegørelen anmodes om revision af redegørelsen af uvildig
part. På baggrund af ovenstående fejlagtige forudsætninger, som danner grundlag for positive konklusioner
i vvm redegørelsen, gøres hermed indsigelse.
Skyggekast:
Agter kommunen at følge Miljøministeriets anbefaling, om maksimalt 10 timers skyggekast per. År? Eller er
kommunen ligeglad med statens anbefalinger og vejledninger på dette område?
Skyggekast og refleksioner, vurderes at blive meget generende og vindmølleparken lever ikke op til
miljøministeriets anbefalinger
Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Ikke uvildig redegørelse:
I en VVM vurdering skal skribenten/udarbejderen være nøgtern og uvildig og ikke have en forudgående
interesse for at projektet fremmes eller forkastes. Hvordan ser Aalborg kommune PlanEnergi, i denne
henseende? På PlanEnergi’s virksomhedsprofil ses det at red: ”PlanEnergi er den oplagte partner overalt,
hvor I ønsker at etablere en bæredygtig energiforsyning, og vi arbejder såvel i Danmark som internationalt.”
VVM redegørelsen anses generelt for meget positiv overfor vindmølleparken og bagatellisere de negative
konsekvenser. Ligeledes bedes AAK svare på om denne har et økonomisk incitament, til at møllerne
fremmes? Og i givet fald hvor stort et tilskud vil kommunen få igennem tilskudsordningen i VE-loven,
såfremt møllerne fremmes?

Vindmølleejeren køber sig med mafia metoder til tavshed i Gandrup1. Flere husejere er blevet tilbudt
150.000 kr. plus 5% af deres grundværdi for imod, at skrive under på en tavshedserklæring. Hvordan kan
forvaltningen og de folkevalgte politikere overhovet overveje, at fremme et projekt, hvor en projektejer
agere på denne måde?
I redegørelsen skriver Planenergi at 1 ejendom nedlægges ifm. Med opførelsen af vindmølleparken.
Eksproprieres denne ejendom af kommunen, eller er denne blevet opkøbt på forhånd af vindmølleejeren?
Med baggrund i ovenstående anmodes om at redegørelsen underlægges revision af uvildig part.
Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.
Konsekvenser for sundheden i 1150 hustande:
I flere og flere lande og i stadig flere sager bliver naboer til kæmpevindmøller syge. Selv i Danmark frygter
sundhedsstyrelsen for de negative konsekvenser og derfor er Kræftens bekæmpelse i 2013 gået i gang med
en undersøgelse der skal kortlægge evt. negative konsekvenser af vindmøllestøj.
Der anmodes om udsættelse af beslutning om VVM tilladelse, til sundhedsundersøgelsen fra Kræftens
bekæmpelse foreligger (bestilt af miljøministeriet på baggrund af en konkret frygt for vindmøllers
helbredsmæssige konsekvenser). Ligeledes anmodes om udsættelse af indsigelsesfrist, indtil undersøgelsen
forelægger. Svenske undersøgelser viser at infralyd og lavfrekvent støj gør folk syge2. Kan i med den viden,
der hver dag bliver mere og mere bekræftende, se jer selv i øjnene hvis i sætter 1150 hustandes sundhed
på spil for lidt grøn energi?3
Sundhedsstyrelsen konkludere, at der er fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og
støjgener.4
I skriver at der ikke er fundet signifikante sammenhænge mellem støj og kroniske lidelser, diabetes,
hjertekarsygdomme. Hvad vurdere i som signifikant? og på hvilken baggrund siger i at der ikke er fundet en
sammenhæng?
I henviser til, (side25) at sundhedsstyrelsen i 2011, har udgivet litteratur studie, hvori det konkluderes, at
der på det foreliggende studie ikke er påvist direkte helbredseffekter pga. vindmøllestøj. Men dette er vel
heller ikke modbevist? og det er vel netop derfor at miljøministeriet har igangsat en helbredsundersøgelse i
2013.?
Mener kommunen at tvivlen skal komme industrien eller borgere til gode?
Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.
Med baggrund i ovenstående anmodes om udskydelse af indsigelsesfrist

1

http://www.tv2nord.dk/artikel/322018:Regionale-nyheder--Wind-Estate-kOeber-sig-til-tavshed-i-Gandrup
https://www.youtube.com/watch?v=B8XWCGTQDxs
3
http://jyllandsposten.dk/indland/ECE7339237/Naboer+flygter+fra+lavfrekvent++st%C3%B8j+fra+k%C3%A6mpevindm%C3%B8ller/
4
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/epu/bilag/227/987243.pdf
2

Lavfrekvent støj og støj, beregninger og forudsætninger har intet med virkeligheden at gøre:
Der anmodes om at beslutningsansvarlige politikere og forvaltningsmedarebejder, bruger en halv time på
Google, for at se hvor stor usikkerhed der er, i den nuværende støjbekendtgørelse. Så mange naboer til
kæmpevindmøller kan da ikke tage fejl?
Det er vindmølleindustrien selv der har fastsat grænserne for hvor de tror støj fra vindmøller er skadelig. Er
dette rimeligt?
Hvorfor præciseres det ikke under afsnit for støjpåvirkninger, at en forøgelse af ca. 7 Db opfattes for
lytteren, som en fordobling af lydstyrken?
Hvorfor har i valgt at definere naboerne til møllerne, som dem der ligger inden for zonerne til
støjgrænserne og ikke som miljøministeriet fastsætter bl.a. i deres helbredsundersøgelse til 2km?
Vi skal anmode om at redegørelsen bliver mere omfattende i det der ønskes, at flere lokaliteter undersøges
inden for en radius af 2 kilometer. Dette gælder både visualiseringer, støjpåvirkning og forøgelse af den
lavfrekvente støj. Også selvom støjen ligger under grænseværdierne, med argumentation i at
støjgrænserne bevisligt ikke har noget med faktiske målinger at gøre5.
På støjkortet bør i indtegne grænsen for 35 Dba, da dette niveau fra vindmøllestøj vil føles stærk generende
for ca. 10% af naboerne. Ligeledes bør i indtegne 2 til 3 km zonen, da dette ca. vil være grænsen for hvor
naboer kan opleve lavfrekvent støj6.
Kommunen skriver flere steder i redegørelsen, at denne agter at måle værdierne for støj, efter møllerne er
idriftsat. Vil dette omfatte støjmåling i de støjbelastede boliger eller en meget usikker beregning på de
støjbelastede boliger?
I bagatellisere generelt støjpåvirkningen. Man kan ikke skrive at 45 Db svarer til sagte tale og derved
henfører til at dette er vil svare til påvirkningen 45 Db fra en mølle, da dette niveau af møllestøj er stærkt
generende for ca. 50 % af dem som oplever den.
I redegørelsen åbner kommunen op for at der kan stilles krav, i en VVM tilladelse, til bl.a. overholdelse
støjkrav i form af støjmålinger. I tilfælde af at der mod forventning skulle gives en vvm tilladelse anmodes
der om at dette også gælder faktiske målinger på ejendomme og i bygninger og ikke kun en måling ved
selve møllen.
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen har ytret ønske om at støjbekendtgørelsen ændres således at den
grænseværdier skal holde sig inden for den faktisk målte støjniveau.7 Derfor er miljøminister Eva Kjær
Hansen gået ind i sagen.
Det anmodes om at Beslutning om at en evt. vvm tilladelse udskydes. Ligeledes anmodes om at
indsigelsesfristen 5. oktober udskydes indtil der afklaring om hvorvidt beregningsforudsætningerne for
beregning af vindmøllestøj skal revideres.
Såfremt der gives vvm tilladelse, skal der hermed anmodes om klausul i tilladelse vedr. måling af støj på
ejendomme og i bygninger i en radius af 2 km for de borgere der føler sig plaget af den støj der evt.
5

6

7

http://vbn.aau.dk/files/52554719/Moeller_og_Pedersen_Lavfrekvent_stoej_fra_store_vindmoeller.pdf

Persson 2004 og Jysk analyse 2012

https://www.dr.dk/nyheder/miljoeminister-ind-i-vindmoelle-stoejsag

måtte opstå på deres ejendom. Den målte støj skal ved disse målinger være under grænseværdierne i
støjbekendtgørelsen. Det anmodes om at målingerne ikke udføres af DELTA, da dette firma er dybt
involveret i vindmølleindustriens lobbyistiske tentakler. Lad den sunde fornuft sejre og lad virkelighedens
målinger, lægge til grund for retfærdigheden og tilværelsen, i flere hundrede hjem.
Vedlagt udtalelse fra Aalborg universitet:
”Uden særligt kendskab til akustik kan det være vanskeligt at forstå, hvor kraftig 20 dB(A) 10-160 Hz
støj er, men grænsen er den samme som for industristøj i Danmark, og den er i samme størrelsesorden
som grænserne i de fleste andre lande, som har regler for lavfrekvent støj (grænsen kan defineres på
helt forskellige måder). De fleste kan høre støj ved dette niveau, og nogle vil finde den irriterende, især
hvis den bliver ved døgnet rundt.
Ved lave frekvenser stiger den subjektive styrke stejlere over høretærsklen end ved højere frekvenser.
Det betyder, at konsekvenserne er mere alvorlige, når niveauet er nogle decibel over 20 dB grænsen,
end hvis en grænse for højere frekvenser overskrides med det samme antal decibel. De færreste vil nok
acceptere 25 dB(A) i deres hjem om natten, og næppe nogen vil acceptere 30 dB(A). Derfor skal
målingerne være nøjagtige.
I den nye danske bekendtgørelse om støj fra vindmøller, skal støjen ikke måles men beregnes. Dette
behøver ikke at være et problem, hvis beregningerne er korrekte. Men det er de ikke.
Hovedproblemet er den lydisolation, der anvendes til at opnå de indendørs niveauer. Bekendtgørelsen
giver værdier, der skal anvendes i beregningen, og disse værdier er baseret på målinger i 26 danske
huse. Desværre er målingerne ikke foretaget korrekt.
Lyd ved lave frekvenser varierer meget i et rum, og ifølge de danske regler for industristøj bør niveauet –
kort fortalt – måles der, hvor klageren finder det højest. Lydisolationen skal måles på samme måde, for
at kunne bruges til beregning af indendørs niveauer på baggrund af det udendørs niveau. Men det blev
den ikke. De indendørs målepositioner blev simpelthen udvalgt tilfældigt, og ikke ud fra hvor der fandtes
høje niveauer. Derfor er de opnåede værdier af lydisolation flere decibel for høje.
Desuden blev værdierne for lydisolationen valgt (fra de forkerte data) på baggrund af statistik, således at
33% af husene har dårligere lydisolering, svarende til at grænsen må overskrides i 33% af tilfældene. Og
endelig må de beregnede værdier overskride støjgrænsen med 2 dB pga. usikkerhed. For industristøj
tillades det ikke, at målte støjniveauer overskrider støjgrænsen.
Alle disse fejl summerer til formentlig ikke langt fra 10 dB, hvilket betyder at grænsen pludselig ikke er
20 men snarere tættere på 30 dB(A). Men reglerne hævdes at give den samme beskyttelse som for
industrielle kilder, hvilket simpelthen ikke er rigtigt.8”
Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.
Alternativ placering:
Vi mener generelt at møller i denne størrelse skal placeres på vand. Men set i lyset af at vindmøller
generelt er en dårlig forretning, specielt på vand fremsættes forslag om placering af 6 vindmøller i
tilknytning af og i nærheden af Nordjylladsværket. Landskabet her er i forvejen meget industripræget og
der vil være langt færre naboer i en radius af 2-3 km, hvor kæmpemøller bevisligt har indflydelse på
deres naboer. Aalborg forsyning overtager til december 2015 Nordjyllandsværket og én af de 6
eksisterende vindmøller.
Med baggrund i ovenstående anmodes om at alternativ placering ved Nordjylladsværket, indarbejdes i
vvm redegørelsen, således at dette forslag kan vægtes mod dels, projektforslaget, dels 0-aternativet. Vi
8

http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/press/nye-danske-regler-for-stoej-fra-vindmoeller/hvorfor-de-nye-danskeregler-ikke-er-tilstraekkelige/

er overbeviste om at denne placering er mere fordelagtig, set fra de emner, som behandles i en vvm
redegørelse.
Med baggrund i ovenstående anmodes om udsættelse af indsigelsesfrist indtil forslaget er udarbejdet.

Fald i ejendomspriser:
Ejedomspriser falder med 15-25 procent for dem der ligger 600-2000 meter fra kæmpevindmøller9. Dog
vil ejendommene herefter følge samme prisudvikling som øvrige ejendomme.
Vi mener ikke at der ydes tilstrækkelig erstatning i vindmøllesager, set i forhold til hvor meget priserne
faktisk falder. Derfor gøres der med baggrund i dette indsigelse mod opførelsen

Underskrift indsamling er vedlagt som bilag til denne indsigelse,

9

http://politiken.dk/indland/ECE1807071/vindmoellenaboer-vores-huse-er-usaelgelige/

http://ing.dk/artikel/vindmoellestoej-faar-nabo-huspriserne-til-falde-med-15-procent-172203
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1878226/vindmoellerne-oedelaegger-livet-for-200000danskere-paa-n-gang/
http://ifro.ku.dk/aktuelt/boligpriser_vindmoeller/

Underskrifter:
Fulde navn:___________________________________________
Adresse:________________________________________
Fødselsdato:___________________________________________

Bemærkninger fra By- og Landskabsforvaltningen til underskriftsindsamling:
Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær
Nej! Til Kæmpevindmøllerne ved Øster Hassing Kær

By- og Landskabsforvaltningen har gennemgået listen med 211 indsigere:
4 personer har underskrevet/tiltrådt dokumentet 2 gange.
1 person har underskrevet/tiltrådt dokumentet 2 gange og er samtidig ikke myndig.
4 personer har underskrevet/tiltrådt dokumentet som har navne- og adressebeskyttelse.

By- og Landskabsforvaltningen har derfor tilladt sig at reducere antallet af indsigere med 6, hvorfor der i alt
er 205 indsigere.

Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær
#

Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

magnus christensen
Per Hornstrup
Karen Sørensen
Michael slot Christiansen
Maria Therese Wallem
Betinna Hedegaard Nielsen
Lotte Petersen
Sarah Dahl Søndergaard
Rasmus Ahnfeldt Bøggild
Louise Ahnfeldt Bøggild
Stine Vistrup
mikkel laustsen
Helle Jacobsen
Peter Jacobsen
Per Mygind
Jørgen Hansen
Luna Karstensen
Camilla Olsen
Laust Sørensen
Dennis Pedersen
Aske Kristensen
Henrik Hald
Marianne Hald
Ilse Bergh
Kasper Rasmussen
Ulla Henriksen
Dorte Hansen
Peter Sönder
Rene Toft
Joan Petersen
Katherine Lund
Birgitte Pugh
Britta Renee Jensen
Karin Nørgaard
Frede Poulsen
Benny Vistrup
Ellen Mariegaard
Allan Jensen
lilian simonsen
brian poulsen
Sabine vibæk Madsen
Ida Sönder
Mette Kjær Damgaard
Tim Gartner Christensen
Cecilie Maibak
Ronni Salling
Camilla Busk
Annemette Mogensen
Louise Elisabeth Hansen
Jesper Christiansen

By
Gandrup
Støvring
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Øster hassing
Øster hassing
Vester Hassing
Gandrup
Gandrup
Gandrup
holtet-nørengen
Øster Hassing
Øster Hassinh
Øster Hassing
Holtet, Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Hals
Nørresundby
Gandrup
Gandrup
Fjerrtislev
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Hals
9362 Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup (samme som
Gandrup
Gandrup
Frederikshavn
Frederikshavn
Gandrup
Øster hassing
øster hassing
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Aalborg
Aalborg
Kongerslev
Ulsted

Side: 1/5
Date

nr. 210)

2015-08-15 21:02
2015-08-16 08:09
2015-08-16 08:12
2015-08-16 08:15
2015-08-16 08:26
2015-08-16 08:27
2015-08-16 09:26
2015-08-16 09:48
2015-08-16 10:02
2015-08-16 10:03
2015-08-16 10:17
2015-08-16 11:01
2015-08-16 11:05
2015-08-16 11:06
2015-08-16 11:18
2015-08-16 11:38
2015-08-16 11:51
2015-08-16 11:53
2015-08-16 12:00
2015-08-16 12:15
2015-08-16 12:22
2015-08-16 12:22
2015-08-16 12:23
2015-08-16 13:15
2015-08-16 13:43
2015-08-16 14:31
2015-08-16 14:47
2015-08-16 15:00
2015-08-16 15:07
2015-08-16 15:10
2015-08-16 15:37
2015-08-16 15:37
2015-08-16 15:54
2015-08-16 16:24
2015-08-16 17:48
2015-08-16 17:58
2015-08-16 18:16
2015-08-16 18:16
2015-08-16 18:38
2015-08-16 18:39
2015-08-16 18:53
2015-08-16 18:56
2015-08-16 19:14
2015-08-16 21:36
2015-08-17 08:02
2015-08-17 08:03
2015-08-17 08:34
2015-08-17 09:25
2015-08-17 09:33
2015-08-17 10:32

Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær
#
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Navn
Dorthe Andersen
Martin Dam
Birgitte Bach
Carsten Niesen
karen strandgaard
Søren Bjerregaard
Charlotte durup
michael christensen
Louise Boelsmand
Margit Ammitzbøll Rasmusen
Hanne jakobsen
sofie ammitzbøll
sofie wallem rasmussen
Søren Roesdahl
Pernille Hansen
Søren Boelsmand
Carsten Vang
Camilla Kiehn
Karina Petersen
Ruben G Petersen
Kim Henriksen
Karin Joy Wolff
Malene Mogensen
Kim eriksen
Lone Dalgaard Holst
Claus Holst
Lars Jensen
Tina fogh Thomsen
Allan Hansen
Christian August
Inger August
Jeannette Møller vang
Kirsten Sønderkær Brix
Ahlmann Dahl Brix
helle thomsen
Anja Amsrud
Birgitte Sloth Hansen
Sofie Regitze Sloth Hansen
Anne Jæger
Morten Jæger
Derek Nicholson
christian roesdahl
Anita Solberg
Poul Nielsen
Martin Sørensen
Malisha Cadovius
jens brian jensen
Jonna Kristensen
Kurt Kristensen
Pernille Agnethe Jensen

By
Brovst
Hjallerup
Aalborg
Gandrup - Ø. Hassing
øster hassing
holtet
gandrup
gandrup
Gandrup
Ulsted (samme som nr. 211)
Gandrup
holtet (ikke myndig)
holtet (ikke myndig)
Gandrup
Øster Hassing
9362 Gandrup
Gandrup
Kbh
Øster Hassing
Øster hassing
Tylstrup
Pandrup
Gandrup
gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Øster Hassing
Holtet
Holtet
parallelvej 23 9362
Gandrup
Gandrup
øster hassing
Gandrup
Ganddrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
9362 gandrup
Øster hassing
Gandrup
Gandrup
Holtet
gandrup
Gandrup
Gandrup
Aalborg SØ

Side: 2/5
Date

2015-08-17 10:57
2015-08-17 11:01
2015-08-17 11:06
2015-08-17 11:39
2015-08-17 19:18
2015-08-17 19:19
2015-08-17 19:42
2015-08-17 19:42
2015-08-17 19:42
2015-08-17 20:16
2015-08-17 20:25
2015-08-17 20:49
2015-08-17 20:50
2015-08-17 20:56
2015-08-17 21:08
2015-08-18 04:28
2015-08-18 05:26
2015-08-18 06:48
2015-08-18 08:09
2015-08-18 08:54
2015-08-18 09:34
2015-08-18 11:19
2015-08-18 15:11
2015-08-19 13:27
2015-08-19 16:29
2015-08-19 16:30
2015-08-19 16:49
2015-08-19 17:06
2015-08-19 17:54
2015-08-19 17:59
2015-08-19 18:05
2015-08-19 18:23
2015-08-20 06:44
2015-08-20 06:45
2015-08-20 10:36
2015-08-20 11:46
2015-08-21 06:03
2015-08-21 06:04
2015-08-21 11:58
2015-08-21 11:59
2015-08-21 13:45
2015-08-21 14:50
2015-08-21 17:32
2015-08-21 19:39
2015-08-21 19:49
2015-08-21 20:07
2015-08-21 20:29
2015-08-22 08:15
2015-08-22 08:18
2015-08-22 11:09

Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Navn

By

Side: 3/5
Date

Helle Nejsum
Fris Geller

Gandrup
Ø. Hassing, 9362 Gandrup

2015-08-22 15:40
2015-08-22 18:41

Dorthe Kihm Winther
Walther Elgaard Winther
Vibeke Zweidorff
christian hammer
Bettina hammer
Gitte Lehman
Ninna Lauritzen
jakob brader
Carsten Riis Kristensen
Sanne Mogensen
anton andersen
Mette Nielsen
Thomas Nielsen
Annette Nielsen
Rudy Nielsen
Eva Pedersen
Benny Sørensen
Morten Sørensen
Helle Laursen

gandrup
Holtet
Hals
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Ø.hassing, 9362 Gandrup
Gandrup
Gandrup (samme som nr. 191)
Gandrup
gandrup
Holtet
Østerhassing kær
Holtet
Holtet
Holtet
Holtet
Vester Hassing
Vester Hassing

2015-08-23 10:02
2015-08-23 11:00
2015-08-23 14:21
2015-08-23 17:09
2015-08-23 17:10
2015-08-23 19:15
2015-08-24 07:31
2015-08-24 18:54
2015-08-25 09:25
2015-08-25 10:37
2015-08-25 13:04
2015-08-25 14:06
2015-08-25 19:47
2015-08-25 20:06
2015-08-25 20:12
2015-08-25 20:39
2015-08-26 15:25
2015-08-26 15:30
2015-08-26 15:31

Gunnar Trudsløv Sørensen
Signe Cadovius
Jacob Nielsen
Jeanette Ozimek Andersen
Dannie Ozimek Andersen
Susanne Christensen
Henrik Christensen
Birgit Sørensen
Sanne Mikkelsen
Michael Mikkelsen
Anne Katrine Geller
Morten Kristensen
helle kyed
Susanne Bang
Finn Bang
Jeanette Geller
Margit Søndergaard
Jens Ole Mogensen
Rune Jensen
Mette Nielsen
Rikke Vennevold
Maibritt Jacobsen
Benny Nielsen
Morten Vanggaard
Camilla k. Vanggaard
Jørgen Berthelsen

Gandrup
København S
Ulsted
Gandrup
Gandrup
Mou
Mou
Gandrup
Pandrup
Pandrup
Asaa
Asaa
bramming
Sæby
Sæby
Asaa
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup

2015-08-26 18:18
2015-08-26 19:12
2015-08-26 20:53
2015-08-27 11:42
2015-08-27 11:44
2015-08-27 11:48
2015-08-27 11:55
2015-08-28 08:48
2015-08-28 17:23
2015-08-28 17:27
2015-08-28 19:22
2015-08-28 21:53
2015-08-30 18:27
2015-08-30 19:42
2015-08-30 20:14
2015-08-31 07:51
2015-08-31 10:25
2015-08-31 11:01
2015-08-31 13:35
2015-08-31 14:00
2015-08-31 17:14
2015-08-31 18:01
2015-08-31 18:01
2015-08-31 18:23
2015-08-31 18:25
2015-09-01 13:58

Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær
#
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Navn

By

Side: 4/5
Date

Henriette Berthelsen
bjarne sørensen
alice sørensen
Peer Risager

Gandrup
gandrup
gandrup
Agersted

2015-09-01 14:01
2015-09-01 15:49
2015-09-01 15:51
2015-09-01 21:43

Allan Astrup
Helle Mosen
Anette Bindslev
Edith Astrup
Kirsten Ruth Jørgensen
anja thomsen
Steffen Sørensen
Iben Bostrup
Janne Brandborg
Julia Michaelsen
Karin Gyldenberg Pedersen
Ann Brixstein Hansen
Dorte Olesen
Kirsten Bengtson
Lene Nielsen
Jonas Kristensen
Jens Kristian Kastrup
Ella Kastrup
Jette Jakobsen
Peter Christian Lodberg
Inge Christiansen
Maria Skelbæk Berntsen
Frederik Skelbæk Berntsen
Nora Kristiansen
Lis Hansen
anders larsen
Frank Christian Andersen
Karen Marie Ravn
Tina Basse
Michael Basse
Kim Derosche
Tina Nielsen
Thomas mulvad-knudsen
Lisbeth Pedersen
Anders Nielsen
Carsten R Kristensen
Regitze Brix Danielsen
Mariane Marisha Bebe
Lene Simonsen
Johnny Vistrup
Maria Vistrup
Mette Nørgaardq
Britta Nygaard Kames
Britta Kames
Tim Nielsen

Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
9362 Gandrp
aalborg
Ø.Hassing
Gandrup
Gandrup
Gandrup
9700 Brønderslev
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Ulsted
Gandrup
9340 Aså
Asaa
9340 Asaa
Asaa
9340 Aså
Aarhus
Asaa
Holtet
Gandrup
gandrup
Ø. Hassing
Aså
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
gandrup
Ulsted
Gandrup
Gandrup (samme som nr. 112)
Aalborg SV
Gandrup
Vester Hassing
Frederikshavn
Frederikshavn
Gandrup
Gandrup (samme som nr. 199)
Gandrup (samme som nr. 198)
Nørresundby

2015-09-02 08:34
2015-09-02 08:49
2015-09-02 13:29
2015-09-02 14:14
2015-09-02 15:23
2015-09-02 17:59
2015-09-02 18:18
2015-09-03 10:33
2015-09-03 12:09
2015-09-03 18:20
2015-09-03 18:23
2015-09-04 17:10
2015-09-04 17:27
2015-09-04 18:52
2015-09-04 20:27
2015-09-04 20:32
2015-09-05 07:24
2015-09-05 07:26
2015-09-05 12:13
2015-09-05 12:16
2015-09-05 12:34
2015-09-05 12:37
2015-09-05 12:40
2015-09-05 19:48
2015-09-06 08:39
2015-09-06 17:22
2015-09-07 06:38
2015-09-09 10:42
2015-09-12 10:04
2015-09-12 10:08
2015-09-12 20:46
2015-09-12 21:48
2015-09-12 21:56
2015-09-13 05:47
2015-09-13 07:26
2015-09-13 09:30
2015-09-13 12:22
2015-09-13 19:16
2015-09-13 19:51
2015-09-13 20:28
2015-09-13 20:28
2015-09-13 20:39
2015-09-14 10:57
2015-09-14 10:59
2015-09-14 12:49

Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær
#
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Navn
Kim Trochmann
Carl-Erik Svensson
Susan Svensson
Preben Pedersen
Grethe Måntrøen Pedersen
Mette Ravn Jensen
Emir Andersen
Jesper D. Thomsen
Liselotte Mathiasen
Britta Renèe Jensen
Margit Rasmussen

By
Øster Hassing
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Gandrup
Hals
Øster Hassing
Gandrup
Gandrup
Gandrup(samme som nr.33)
Ulsted (samme som nr. 60)

Side: 5/5
Date

2015-09-14 14:27
2015-09-14 17:21
2015-09-14 17:22
2015-09-14 18:16
2015-09-14 18:16
2015-09-16 09:32
2015-09-17 08:26
2015-09-21 17:54
2015-09-21 22:43
2015-09-23 12:30
2015-09-24 19:10

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Peter Serup
"Magnus Christensen"
SV: SV: VVM for kæmpemøller ved Østerhassing Kær: Støjberegninger
9. oktober 2015 15:55:12
image001.png
image002.png

Hej Magnus
Tak for din mail – den er registreret som en indsigelse, og vil derfor blive behandlet i Aalborg
Byråd.
Jeg skal dog her komme med to bemærkninger til din mail – dels i forhold til området ved
Teglværkssøerne, dels i forhold til ”*” markeringen i støjberegningerne.
Teglværkssøerne
Som en del af planarbejdet skal der tages stilling til, hvilke områder der er defineret som
støjfølsomme arealer med skærpede støjkrav, da det jo er afgørende for hvilke støjgrænser,
der skal fastsættes.
I bekendtgørelse om støj fra vindmøller er definitionen af støjfølsom anvendelse:
”Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-,
sommerhus-, camping- eller kolonihaveformål, eller områder som er udlagt i lokalplan eller
byplanvedtægt til støjfølsom aktivitet”.
I det konkrete projekt betyder det, at de nærmeste støjfølsomme arealer er Gandrup, Øster
Hassing og Holtet.
Området ved Teglværkssøerne er planmæssigt omfattet af to planer:
Kommuneplanens rammer – område 9.6.1Rå1 Område til råstofindvinding
Lokalplan 3.14, som har til formål at sikre områdets anvendelse til råstofindvinding samt at
efterbehandling af såvel det eksisterende som det nye lerindvindingsområde sker, så det
muliggør en fremtidig rekreativ anvendelse af området
I begge planer er det understreget, at området skal retableres, så det muliggør en rekreativ
anvendelse af området. Ud fra det er området i dag etableret med rekreative funktioner som
stier, shelters, bålplads osv.
Området betragtes ikke som støjfølsom anvendelse, da det hverken er udlagt som støjfølsom
rekreativ anvendelse eller er udlagt til eller anvendes til feks. campingplads.
Det er forvaltningens vurdering, at en gruppe af shelters må betragtes som en rekreativ
anvendelse, som kun vil være støjfølsom anvendelse, hvis de ligger i et område udlagt til
støjfølsom anvendelse i en lokalplan eller på feks. en udlagt campingplads.
På den baggrund er området ikke omfattet af støjgrænserne for støjfølsom anvendelse.
Støjberegninger
I forhold til spørgsmålet vedr. støjberegninger ”under "noise reduction mode" er der anført en
stjerne "*" – hvad betyder den?” har jeg følgende svar fra EMD, der har lavet programmet:
” * ” står for ”serrated trailing edge”. Det er nogle små strimler på vingerne, som gør
vindmøllen mere støjsvag.
God weekend

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Magnus Christensen [mailto:magnusjb@live.dk]
Sendt: 29. september 2015 11:35
Til: Peter Serup; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: RE: SV: VVM for kæmpemøller ved Østerhassing Kær: Støjberegninger

Hej Peter
Jeg har et par kommentarer til de udførte beregninger:
Det rekreative område ved teglværkssøerne, belastes med mere støj end
bekendtgørelsen tillader. Dette er et direkte lovbrud og det burde være opdaget inden
vvm rapporten udsendes. Områdets anvendelse, Aalborg kommunes egen plan for
udvikling af landsbyer, samt visit Aalborg, definere dette område som et rekreativt
område. I området er der etableret scheltre, rekreative stier, bålpladser, opholdssteder,
frit fiskeri m.v. og området anvendes uden tvivl som rekreativt område, med gå og
løbeture, udflugter for skoler og børnehaver, Sankt Hans arrangementer,
ungdomsfester, fiskeri m.v.
Jf. bekendtgørelsen skal rekreative områder behandles som støjfølsomme, hvorfor der
klar er begået en fejl i VVM rapporten.
I tabellerne for støjberegninger, under "noise reduction mode" er der anført en stjerne
"*". Der er ingen signaturforklaring til denne stjerne. Hvad betyder den?

Jeg ønsker en tabel over hvor meget møllerne støjer ved højere vindhastigheder. Jeg
ved producenten ligger inde med disse tabeller. De tabeller vil helt sikkert vise at
møllerne støjer væsentligt mere ved 10, 12 og 16 m per sekund. Jeg ønsker at vide
hvordan kommunen forholder sig til at møllerne støjer mere ved højere hastighed, men
at dette ikke kommer i betragtning, når der laves en støj beregning? Argumentet om at
i følger bekendtgørelsen kan jeg ikke bruge til noget. Jeg vil gerne vide hvordan i vil
beskytte os borgere mod de reelle støjgener? Derudover gør jeg opmærksom på, at
selvom det kun blæser 3-5 m per sekund 10 m over terræn, kan det sagtens blæse med
en hastighed på 12-16 m per sekund i 100 m højde. Dette har den Hollandske forsker

Van der Berg bevist i forsøg med kæmpevndmøller. Det betyder at der ikke er
baggrundsstøj til at dæmpe lyden mens den støj som udsendes er væsentlig højere end
ved 6 og 8 m/s. og dette fænomen forstærker generne ekstra meget.
/Magnus Christensen,
From: peter.serup@aalborg.dk
To: magnusjb@live.dk
Subject: SV: VVM for kæmpemøller ved Østerhassing Kær: Støjberegninger
Date: Thu, 13 Aug 2015 14:40:58 +0000
Hej Magnus
Vedhæftet er de seks filer, der tilsammen udgør de forudsætninger og beregninger, der danner
grundlag for støj- og skyggekort og tabeller i VVM-redegørelsen.
De tre af filerne omhandler projektet med de seks vindmøller – henholdsvis normal støj,
lavfrekvent støj og skygge.
De øvrige tre filer omhandler 0-alternativet – altså de eksisterende vindmøller – henholdsvis
normal støj, lavfrekvent støj og skygge.
Har du spørgsmål til det fremsendte, er du velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Magnus Christensen [mailto:magnusjb@live.dk]
Sendt: 11. august 2015 14:23
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Peter Serup
Emne: VVM for kæmpemøller ved Østerhassing Kær: Støjberegninger

Hej
Hermed anmoder jeg om at få udleveret forudsætninger og beregninger, som danner
grundlag for støjkort og støjtabeller i VVM redegørelsen.
/Magnus Christensen

