Høringssvar fra Peter Nesgaard-Pedersen, Houvej 304, Øster Hassing, 9362 Gandrup
I det jeg henviser til Aalborg Kommunes forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og
Miljørapport sender jeg hermed mit høringssvar.
Det er anført i materialet, at der ikke er undersøgt alternative placeringsmuligheder. I betragtning af, at der
er så stort et antal af borgere som vil blive berørt af vindmøllerne, her tænkes specielt på borgerne i Øster
Hassing, Gandrup, og nærområderne i det åbne land, burde der være undersøgt for alternative
placeringsmuligheder. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at der allerede i området er planlagt
for opførelse af et biogasanlæg samt et udlagt råstofområde, hvilket ligeledes kan påføre os
omkringboende store gener.
Vindmøllerne ønskes delvis placeret i et område udlagt som særlig værdifuldt landskab og der er ingen tvivl
om, at møllerne fra flere punkter vil virke skæmmende i landskabet med deres højde på op til 150 meter.
Det fremgår af visualiseringen, at de vil kunne ses fra flere vinkler i det omkringliggende landskab, dette
gælder ligeledes på den modsatte side af fjorden. Specielt omkring det rekreative område ved
teglværkssøerne vil oplevelsen af naturområdet blive påvirket af opsætning af vindmøllerne og dette vil få
stor betydning for vores brug og opfattelse af området, som er til stor glæde for mange i hverdagen.
Vindmøllerne vil ligeledes blive placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen om Ulsted Kirke, indsynet og
udsynet fra kirken vil blive påvirket heraf. Indsynet og udsynet fra Gåser Kirke vil ligeledes blive påvirket.
Fjernes der bare lidt bevoksning omkring Øster Hassing Kirke vil ind og udsyn til denne kirke ligeledes blive
påvirket.
Det fremgår af kortmaterialet på Miljøportalen, at der i området er flere delområder med høj naturværdi
(HNV), det fremgår endvidere, at der ved Teglværksøerne er sket artsfund, herunder flere typer af
flagermus. Jeg mener ikke, at det tydligt fremgår af VVM-redegørelsen, hvordan disse flagermus vil blive
påvirket ved opsættelse af 150 meter høje vindmøller. Det er f.eks. ikke beskrevet, hvordan støj kan
påvirke bilag 4 arter.
Jeg stiller endvidere spørgsmålet om ikke boligerne på støj- og skygge- beregningskortet med
nummereringen 2-8 samt boligerne 13-18 med flere i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 2012 om
støj fra vindmøller måske skal betragtes som støjfølsom arealanvendelse. Det samme gør sig gældende for
den samling af ejendomme, der ligger lige nord for Holtet.
Jeg bliver endvidere betænksom i forhold til, at der i beregningerne er indsat værdier for en bestemt type
af vindmøller og mig bekendt er der forskel på støjbidraget fra de forskellige vindmøller. Bør man ikke
undersøge markedet for de forskellige møllers bidrag og foretage beregninger for de vindmøller, som har
den største belastning i forbindelse med planlægningen.
Da jeg bor forholdsvis tæt på det område, hvor møllerne planlægges opsat, frygter jeg, at de vil få stor
betydning for min hverdag og ikke mindst min færden og oplevelse af området. Jeg tænker her på både
støj og den landskabelige oplevelse. Jeg ved, at der er blevet brugt mange penge og ressourcer på at få et
rigtig dejligt rekreativt område ved Teglværkssøerne til store glæde for os alle i lokalområdet.

I tilfælde af, at man beslutter at vedtage en planlægning, der tillader opførsel af 6 store vindmøller i
området, bør Aalborg Kommune som minimum i en VVM-tilladelse stille krav om, at der efter opførelse af
vindmøllerne foretages en undersøgelse af om de vejledende krav til støj overholdes, herunder også
lavfrekvent støj.
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