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Til rette vedkommende
Vi vil gerne gøre indsigelse imod opførelse af 150 meter høje vindmøller ved øster hassing kær /
Gandrup på baggrund af flg. Bekymrings punkter.
Som borger bosiddende i den østlige del af Gandrup ud mod de eksisterende møller er vi bekymrede
for de støjgener som de nye møller uvægerligt vil tilføre. På baggrund af eksisterende sager hvor
borger oplever gener af helbredsmæssig karakter pga. Den lavfrekvente støj fra møllerne.
Den udsendte VVM rapport mener jeg ikke er udført af et uvildigt firma da den er købt og bestilt af
bygherren, samt støjmålingerne er fortaget ud fra beregninger istedet for faktuelle målinger.
Vi kan pt ikke se de opstillede møller men vil med garanti kunne se de nye møller hvilket vil forringe
udsigten fra have og bolig samt forringe herlighedsværdien af ejendommen betragteligt. Det vil i
givet fald kunne forringe vores ejendomsværdi med op til 15 procent.
Opførelse af 150 meter høje møller vil ud over at være en visuel gene for os på bollen 14 også
være en visuel øjebæ for det nyligt etablerede rekreative område ved teglværkssøerne, samt være
til fare for flora og fauna derude. Som stor ynder af at bruge områderne kan jeg konstatere at der
forefindes et rigt dyreliv som vil kunne lide overlast af de nye møller. Jeg kan bare for at nævne et
enkelt eksempel fremhæve den røde glente som jeg observerer der ofte. Vindmøllerne vil med
garanti kræve liv i form af trækfugle som passerer området, og da den røde glente er en
ådselsæder vil den helt sikkert søge imod området med fare for at gå i vingerne på møllerne. Der
kan nævnes adskillige arter af fugle som dagligt passerer området, det være sig grå og canadagæs,
skarv mm.
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