Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at der ikke er foretaget en systematisk optælling af hverken
yngle- eller trækfugle i området, hvor møllerne planlægges opført.
Det er simpelthen ikke godt nok, at man bare “vurderer” sig til en konklusion om at der ikke
forefindes ret meget fugleliv og anden naturrigdom på området.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl,
Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at der kun er lavet støj beregninger i en afstand af 1 km. fra de
planlagte vindmøller.
Det er ikke acceptabelt, at der ikke foreligger støj beregninger helt ud til 2 eller 3 km. fra
vindmøllerne. Lavfrekvent lyd kan høres ud i den afstand. Det kan anden lyd også.
Når der spilles koncert i Vester Hassing, så kan vi borgere her i Gandrup høre lyden, når vinden kommer fra vest.
Det er 4 km. væk.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl,
Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at der kun er lavet en visualisering af vindmøllerne fra Bredgade
i Gandrup.
Hvorfor er der ikke lavet en visualisering fra Østervang og Bollen / Nørrevang.
De er de nærmeste gader i selve byen, som får møllerne som nabo.

Indsigelse indsendt af:
Navn, adresse, underskrift
Søren Roesdahl, Borgergade 7
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at konsulentfirmaet PlanEnergi ikke er en uvildig neutral samarbejdspartner i udarbejdelsen af VVM rapporter.
PlanEnergi’s firmastrategi - den er “at fremme grøn energi”.
PlanEnergi er altså allerede fra starten positiv overfor vindmøller, når de skal lave deres
beregninger. Ordet beregning er gældende - der er jo ikke tale om faktiske målinger.
Jeg gør også indsigelse imod, at der er person sammenfald imellem ansatte i PlanEnergi
og Enhedslistens Task Force (som er Enhedslisten “grønne team” der opererer på miljøområdet).
PlanEnergi kan ikke siges at have en neutral og objektiv indfaldsvinkel med denne baggrund.
Derfor forlanges det at der udarbejdes en ny VVM rapport af andet konsulentfirma.
Den nye VVM rapport må naturligvis meget gerne tage udgangspunkt i faktiske støjmålinger
og ikke beregninger. Der forlanges at der er eksterne uvildige eksperter med ved disse støjmålinger, så det ikke udelukkende er konsulentfirmaets data der tages i betragtning.

Hanne Jersild

Susan Jessien

Bestyrelsesmedlem

Funktioner: Afdelingsleder, projektleder, redaktion,
besigtigelse, fotografering, kvalitetssikring, visualisering,
offentlige præsentationer, for udarbejdelse af temaplaner
for vindmøller i kommuner, æstetisk og visuel vurdering,
VVM-redegørelser og miljørapporter.

Hanne Jersild

Søren Bundgaard Poulsen

WWF Verdensnaturfondens
seniorrådgiver på klima & energi

Søren Bundgaard Poulsen

Funktioner: Udarbejdelse af VVM
for vindmøller, vurdering af
påvirkning ved naboboliger, foto,
layout og kvalitetssikring.

Enhedslistens task force

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7, 9362 Gandrup

DN Århus

(Søren Egge Rasmussen,
Søren Bundgaard Poulsen og
Susan Jessien)

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær - ang. anderledes slut resultat vedr. mølletype!
September 2015.

På baggrund af teksten på side 115 og side 116 i VVM rapporten, står der, at
alle beregninger er lavet ud fra en Vestas V117 mølle. Det kan ikke være rimeligt, at møllebygherre efterfølgende kan vælge en anderledes mølletype i det
endelige projekt.
Dokumentationen for at den anderledes mølletype også overholder de gældende støjkrav og andre krav vil så først blive foretaget når de nye møller er
rejst.
Det vil undertegnede gerne lave indsigelse imod.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl
Borgergade 7
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær - ang. kongeørn forekomsten i Nørreskoven
September 2015.

På baggrund af teksten på side 138 i VVM rapporten, står der, at kongeørnene
ikke i væsenlig grad er orienteret mod vest.
Er der lavet nogen som helst virkelig undersøgelse omkring det?
Undertegnede gør indsigelse imod at der ikke er lavet en tilbudsgående undersøgelse over lang tid, som kan bekræfte at ovenstående er tilfældet m.h.t.
den afstand, som kongeørnene benytter som luftrum.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl
Borgergade 7
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær - ang. afstand fra møller til beboelse
September 2015.

I det officielle cirkulære omkring opstilling af vindmøller, står der anført at afstanden skal være mindst 4 X møllens højde.
Det er også det der er taget udgangspunkt i omkring opsætningen af møller
ved Øster Hassing Kær.
Det vil jeg gerne lave indsigelse imod.
Jeg vil bede byrådet lave en undtagelse for det gældende afstandskrav på 4 X
møllens højde, til mindst 7 X møllens højde - som byrådet har lovhjemmel
til at gøre i enkeltsager.
Det vil føre de nye møller længere væk fra bebyggelse, og dermed nedsætte de
støjgener man kan frygte kommer efterfølgende.
Andre kommuner har benyttet sig af denne mulighed. Bl.a i Randers.
Gør det samme i denne sag. Tak.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl
Borgergade 7
9362 Gandrup

Indsigelse mod opstilling af kæmpevindmøller ved Øster Hassing Kær.
Kæmpevindmøller tæt på 4 store boligområder i Gandrup
Det er en skandale at lægge kæmpevindmøller på 150 mtr. i højden tæt på Gandrup
by og oven i købet tæt på:
4 større boligområder. Nørrevang – Bollen – Østervang – Nørlund. Og derudover alle
boligområde, der ligger vest og øst på - indenfor en radius af 4,5 km.
Det er ganske uhørt.
Beboerne føler meget stor grad af magtesløshed over for Vindmøllefirmaets interesser.
”Vor lid og håb lægger vi nu i hænderne på Aalborg Kommune.”
I ovennævnte boligområder ligger række efter række af parcelhuse lige ud til vindmøllerne kun med en af stand af ca. 1,5 km.
Vi frygter, at vi fra vore stuevinduer skal se på et skue af møller, der drejer rundt og
rundt og rundt. Og en evig snurren fra kæmpevindmøllerne. Der er forlydende om, at
det er invaliderende.
I huse indenfor 2 km i afstand til en kæmpevindmølle, kan der opleves gener – visuelt
som støjmæssigt. Afstanden kan endda frygtes at være større end de 2 km.
Med en afstand til kæmpevindmøllerne på kun 1,1 km til nærmeste boligområde i
Gandrup, er det en katastrofe for ovennævnte boligområde og vi ejere. Ingen har lyst
til at købe et hus så tæt på en vindmøllepark med kæmpevindmøller. Hvordan vil det i
øvrigt gå med eventuel låntagning. Bankerne lukker for kassen. Byen affolkes og dør.
Man behøver ikke at forgifte tilværelsen for almindelige mennesker.
Det vi – ejere – har bygget op gennem 42 år – er med et vink forsvundet, hvis
kæmpevindmøllerne etableres.
Vi håber, at vi kan have tillid til byrådsmedlemmerne, og at de vil tage lokalplantillægget om kæmpevindmøller ved Øster Hassing Kær, af bordet.
Vi ved at Hasseris Enge har været i spil som vindmøllepark. Dette område blev fjernet
fra ideen.
Vi har opfattelsen af, at Gandrup og opland må kæmpe for blot at blive lidt hørt.
Men tro os, vi er glade for at bo tæt på det åbne land og tæt på vores dejlige rekreative område ”Teglværkssøerne”, som har kostet mange EU-penge og særdeles stort
lokalt arbejde at få etableret. Teglværkssøerne forbliver ikke mere et dejligt rekreativt
område, hvis vindmøllerne bliver etableret. Så taber vi også dette. Det bliver et problem både støjmæssigt og visuelt.

Gandrup Skole er i høj grad også i spil. Der går 340 elever, som skal modtage undervisning. Fra vindmøllerne er der en afstand på 1,5 km til skolen. Det kunne give meget
store problemer med indlæringen på grund eventuel støj fra kæmpevindmøllers snurren – er vor frygt. Dette kunne betyde lukning af skolen – ja hele lokalsamfundet, hvis
nye købere/børnefamilier fravælger at bo i Gandrup, Øster Hassing og Holtet området.
Kan Aalborg Kommune og vindmøllefirmaet garanterer, at der ikke vil forekomme
støj. Ikke ud fra en beregnet støj, men det faktiske forekommende?
Det vil vi have svar på.
De tekniske beregninger kan vi som borger ikke bruge til noget.

Garanti fra politisk side
Vi vil have garanti for, at den støj der kommer fra kæmpevindmøller, ikke kan høres.
Hvordan vil I politikere sikre os det? Hvad vil I gøre, hvis virkeligheden kommer til at
være en hverdag, hvor lokalbefolkningen skal leve med gener?
Vi er bekendt med at der ikke er overensstemmelse mellem de tekniske støjberegninger og det faktiske støjniveau. Det beretter eksempler fra andre steder i landet om.
Vi vil ikke have de kæmpevindmøller her ved Gandrup, Øster Hassing og Holtet.
”Hold jer borte”, siger vi til Vindmøllefirmaet. ”Hold jer fra vores område.”
De mange høringssvar fra borgerne påpeger jo netop, at borgerne frygter at ville
opleve store gener ved naboskabet til de store møller.

Borgernes frygt og kommentarer kan ikke være uden betydning.
Vindmøllefirmaet lokker lokalområdet med et beløb – et lille beløb – i forhold til de
gener, som en vindmøllepark med kæmpevindmøller får for vores område.
Vi vil bibeholde de dejlige byer Gandrup, Øster Hassing og Holtet som har aktive
borgerforeninger og udviklingsgrupper, som har mange tiltag i gang med masser af
lokale deltagere.
Det vil vi på ingen måde miste. Kommunen har selv sat ”udvikling af din by” i gang
med et flot udviklingsprojekt for de mange små oplandsbyer.
Der er forlydende om overproduktion af el. Hvorfor så flere kæmpevindmøller? Er det
penge, der er i spil, som danner grundlag for politikernes indstilling til emnet? Vi er
absolut ikke modstandere af vedvarende energi. Men læg de kæmpemøller ud i vandet eller et sted, hvor det ikke generer boligområder.
Det er værd at bemærke at Gandrup by blev valgt til årets landsby 2012.
Denne udmærkelse vil Gandrup aldrig mere komme i betragtning til, såfremt vi skal
huse disse kæmpevindmøller.
Stadig i håb om skrotning af lokalplantillægget vedr. kæmpevindmøller ved Øster
Hassing Kær og byrådets omtanke og velvilje.
Gandrup, september 2015.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl,
Borgergade 7, 9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

Jeg vil gøre indsigelse imod, at der i planforslaget omkring vindmøllerne ved
Øster Hassing Kær er lavet følgende vurdering:
“Det er vurderet, at kirkernes betydning som monumenter i landskabet og
(lands-) bymiljøet ikke tilsidesættes ved opsætning af vindmøllerne”.
Jeg er meget uenig i denne vurdering. Hele det visuelle indtryk af en rolig horisont med kirketårnet som højeste punkt i landskabet bliver fuldstændig ødelagt
af rækken af 6 kæmpevindmøller lige syd for kirketårnet i Øster Hassing.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

Jeg vil gøre indsigelse imod, at der i processen omkring placeringen af vindmøllerne ved Øster Hassing Kær ikke har været undersøgt om der kunne være
alternative placeringer for disse.
Det insisterer jeg på bliver undersøgt, inden man beslutter sig for at opsætte
disse kæmpemøller så tæt på 3 bysamfund.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
På baggrund i nedenstående artikel, med en gruopvækkende beretning fra Lammefjorden,
synes jeg Aalborg Byråd skal tænke sig om endnu engang, inden byrådet måske påfører
borgere i nærområdet Øster Hassing, Holtet og Gandrup lignende gener som beskrevet
herunder i artiklen, der blev offentliggjort i fagbladet “Grønt Miljø” i 2014.

Lammefjorden Stauder gik konkurs i 2014.

Ifølge ejeren kørte en ny vindmøllepark i løbet af blot tre år planteskolen i sænk bl.a. fordi ejendommens
værdi faldt drastisk.
Det er en af overskrifterne i en 7 sider grundig artikel i Grønt Miljø.
Journalisten har været grundig i sin researche for at komme lidt til bunds i sagen om Lammefjordens Stau
der, som måtte lukke pga. naboskabet til store vindmøller.
Virksomhedens ejer og hans hustru blev alvorligt påvirket af naboskabet til vindmøllerne, og familien blev
tvunget ud deres bolig for at få en ordentlig nattesøvn længere væk fra vindmøllerne. Hans ansatte fik også
store helbredsproblemer. Flere af de kvindelige ansatte sagde op og turde ikke længere sætte deres helbred på
spil ved arbejdet tæt på møllerne.
Flere sæsonarbejdere nægtede at bo og sove der, hvor de havde sovet i årene forud - uden problemer.
Ejeren var magtesløs. Selv om det var vindmøllerne der skabte sygdom og helbredsproblemerne hos ham og
hans ansatte, så var det ikke møllerejers ansvar. Møllerne snurrer videre.
Efter arbejdsmiljøloven var ejeren af Lammefjordens Stauder ansvarlig for arbejdsmiljøet på sin virksomhed,
også selv om han var 100 % uskyldig og intet kunne stille op. Virksomheden havde ligget der i mange år, og
der havde ikke tidligere været sådanne problemer.
Journalisten har haft samtaler med mange af de involverede parter, men også med mange andre naboer i
området. Rigtig mange af dem har fået helbredsproblemerne efter at møllerne havde været i drift et stykke
tid. De føler sig voldsomt generede og mange af dem kan ikke flytte.

Indsigelse indsendt af:
Navn / adresse / underskrift

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

På baggrund i nedenstående artikel, hvor Folketingsmedlem Bjarne Laustsen har rejst en sag
omkring bekendtgørelsens indhold, så vil undertegnede gerne have at Aalborg Byråd afventer nye informationer fra Miljøministeren, så vi ikke får stillet vindmøller op i vores nærsamfund på forkerte forudsætninger.

Artikel offentliggjort juli 2015.
Folketingsmedlem vil have ændret støj-reglerne for vindmøller

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen vil have ændret
støj-reglerne for vindmøller.
Støjplagede naboer til seks store vindmøller i Agersted i Vendsyssel bliver nu en sag for
miljøminister Eva Kjer Hansen.
Målinger viser, at støjen er højere, end den burde være. Men Brønderslev Kommune
henviser sig til beregninger, der viser, at møllerne holder sig inden for støjgrænsen –
derfor vil kommunen ikke gribe ind.
Det er forkert, mener den nordjyske socialdemokrat, Bjarne Laustsen. – Jeg vil nu tage
sagen op med miljøministeren, så det bliver målinger, der gælder, frem for beregnede
modeller, siger han. Bjarne Laustsen mener, der er en fejl i bekendtgørelsen, hvis man
kan opstille vindmøller på baggrund af beregninger og ikke faktiske målinger.

Indsigelse indsendt af:
Navn / adresse / underskrift

Indsigelse!
imod vindmølleopstilling ved Øster Hassing Kær - 4. oktober 2015

3 små bysamfund
er midt i farezonen
Kære politiker - Giv jer tid til se, hvad I er igang med at beslutte

på vegne af over

2000 af jeres borgere!

Vindmøller - 150 meter i højden - disse står i Dronninglund Enge!
Møllerne står rimelig tæt på 6 ejendomme.
Udsagn fra en vindmøllenabo: Vi hører dem hele tiden når det blæser!
Vedkommende bor 800 mtr. væk!
Fotoet er taget på en afstand af 1000 mtr. De store træer dækker ikke for lydgener!
Gandrup med 1500 indbyggere ligger 1100 mtr. fra de nu planlagte møller!

Det er vindmøller som disse I skal tage beslutning om!
Skal de stå som disse - langt ude i landskabet, hvor de ikke forstyrrer så mange
– eller skal der virkelig placeres nye 150 meter høje “hav”-vindmøller
denne gang lige i centrum af 3 små bysamfund med over

2000 mennesker som naboer?

De nye planlagte 6 stk. vindmøller står lige i centrum
af området med 3 lokale byer!
Gandrup ca. 650 husstande · Øster Hassing ca. 70 husstande
Holtet ca. 40 husstande

Udsagn er fra andre steder med samme afstande til
150 meter høje vindmøller. Det er ikke sjovt at være nabo
til så store vindmøller.

Kunne du personligt
tænke dig dette senarie?

Øster Hassing - Gandrup - Holtet
Det er 3 byer der bliver naboer!
De 8 eksisterende vindmøller på 70 mtr.
har ikke generet os!
De nye 150 mtr. høje vindmøller
rykker I tættere på de 3 små bysamfund!

Det kan ikke være gode fremtidsudsigter for os beboere!
Tænk hvis 2000 mennesker bliver ramt af lavfrekvensstøj?

150 mtr. store vindmøller hører ikke hjemme i nærheden
af små bysamfund!
Heller ikke store bysamfund...!
sing
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CENTRUM af den by kommer 1200 mtr
fra de nye vindmøller
Lavfrekvensstøj er kendt for at
genere helt ud til 2 km. afstand
og gøre tilværelsen uudholdelig for beboerne!

Øster Hassing er en lille stille by,
men der bor trods alt nogle hundrede
beboere i dette lille hyggelige
lokalsamfund.

Hedegårdsvej bliver hårdest ramt!
650 mtr. til de nye vindmøller
Det bliver ikke sjovt at bo lige der...!

Kære politikere! Gør os den tjeneste at bruge lidt tid på
at gå på internettet og læs om andres oplevelser! Tak.
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CENTRUM af den by kommer 1800 mtr

Holt

fra de nye vindmøller
Holtet er ligesom Gandrup blevet kåret til
årets by! Begge steder byer med et godt forenings
liv og dejlige bymiljøer, hvor folk kan lide at bo.
Det skulle de også gerne være i fremtiden!

Her ses 150 mtr. høje vindmøller fra en afstand af
600 mtr.. Lovlig afstand! - De burde stå ude i havet!

Holtet Idrætsforening har formået
at skabe sammenhold som sjældent er set
andre steder. Her er pigerne i kamp!

CENTRUM af den by kommer 1500 mtr
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fra de nye vindmøller

Gandrup er ikke en “flække”

Der er 650 husstande!
Skal der virkelig stå vindmøller
tæt på det bysamfund?
Gandrup set fra øst. Åbne marker
lige ud til det nye mølleområde!

I rammer 1500 mennesker i den by
med jeres møllebeslutning!!

Den gamle bydel Gammel Kongevej.
Med mange nye og ældre huse og villaer

Borgergade og Grønnegade.
Tæt bebyggelse præger hele Gandrup.

Gandrup - en by med mange hyggelige boligkvarterer - Her ses en del af boligkvarteret: Bollen

Her ses en del af boligkvarteret: Nørrevang

Her ses en del af boligkvarteret: Møllevænget

Værestedet. Byen aktivitetscenter for
alle aldersgrupper!

Dagplejerne på besøg på Værestedet
Der er flere private dagplejere i byen!

Her ses en del af boligkvarteret: Kastanieparken.
Byen har også større arbejdspladser, bl.a.
Fortrinsvis ældre beboere bor her. Tæt på Værestedet Gandrup Elementfabrik og Gandrup Teglværk.

Ud over disse ligger der en nogle små håndværksmestre og VVS smedevirksomheder i
byen. 2 Dagligvarerbutikker forefindes også.

Børnene har det godt i Gandrup
2 børnehaver og flere private
dagplejere findes i byen!

Folkeskole med 350 børn
og 40 undervisere!
Den lokale folkeskole med 340 elever kommer lige i støjlinien. Afstand 1550 meter.
Gandrup Skole ligger endda højere i landskabet end hele den østlige del af Gandrup,
som er tættest på de nye 150 meter høje vindmøller.

Konklussion: Skolen får INGEN beskyttelse af træer
for potentielle støjgener og skyggegener.
Eleverne og deres undervisere
får i værste fald umulige vilkår at fungere under i fremtiden!

ER det rimeligt?

DIN beslutning i byrådet bestemmer over dette!

Kan du se vindmøllen lige imellem træerne?
De nye 150 mtr. er dobbelt så høje og
bliver rykket nærmere end den viste mølle.
Billedet er taget fra skolegården i Gandrup

Hvis du kigger ud af vinduer på 1. sal
på Gandrup Skole, er der intet der skygger
for de nye 150 meter høje vindmøller

Gandrup Skole ligger
på et højere nivea, end meget
af den øvrige by. Op ad bakke!
Det er forståeligt at VVM rapporten
lavede deres visualisering
fra Bredgade og ikke fra skolen.
Det havde helt sikkert ikke være
et “spiseligt” billed for beskueren
der kom ud af en visualisering fra
Gandrup Skole.

Politiker - det blev på vindindustriens præmisser!
For nogle år siden sad Miljøministeret
sammen med vindmølleindustrien
og aftalte på 12 møder det nye cirkulære for vindmølleopstillinger!
Udgangspunktet for forhandlingerne var bl.a.:
Afstandskrav 11 X gange vindmøllens højde til husstande.
RESULTAT: Forhandlingerne endte i kun 4 X vindmøllens højde.
Støjkrav: 20 DB i nærmeste huse
I starten kunne vindmølleindustrien godt klare kravet.
Men så blev vindmøllerne større og større.
RESULTATET: Man fik brug for et nyt værktøj der hed:

“Isolationsfaktoren”
Nu kunne man pludselig trække X antal DB fra i støjmålingen
for igen at opfylde støjkravene.
Denne “Isolationsfaktor” er steget i takt med
at vindmøllerne er blevet større og større igennem årene.
“Hvem er det der her snyder på vægten”?

Støj måles kun ved 2
vindhastigheder! 6 & 8 sekundmtr.
Hvis der kommer klager omkring støj målt ved andre
vindhastigheder end de 2 nævnte i vindmøllecirkulæret,
så kan kommunen INTET gøre! Al lavfrekvensstøj måles ved lavere
vindhastigheder. Vindmøllecirkulæret beskytter altså ikke vi borgere.
Aalborg Byråd: Rådmanden udtalelser for åben TV taler for sig selv:
Der er INGEN beskyttelse for borgerne omkring de faktiske støj
målinger. Vi forholder os til de GÆLDENDE REGLER!
I politikere er borgernes eneste boldværk imod tåbelige GÆLDENDE REGLER!

Hvad er det VI borgere er så bange for?
Det er dette senaria fra Agersted vi er bange for!
Familien er endt med at flytte i campingvogn og fraflytte
deres hus, for at holde tilværelsen ud.
Politiker:

Uvildig måling skal sikre
borgernes retssikkerhed
En nordjysk familie er så
plaget af lavfrekvent støj
fra seks vindmøller, at de er
flygtet fra deres eget hjem.
Men kommunen fastholder, at støjen holder sig inden for det tilladte.
En uvildig støjmåling skal
slå fast, om en nordjysk familie er udsat for mere lavfrekvent støj fra vindmøller
end tilladt, mener nordjysk
medlem af Folketinget.

hen skulle lave en uvildig
støjmåling for at komme
spørgsmålet til livs om,
hvem der har ret, og hvem
der har uret, siger Bjarne
Laustsen.
Vi kunne ikke sove om
natten, men vågnede pludseligt og kunne ikke sove
igen. Vi havde trykken for
brystet, susen for ørerne,
hjertebanken og sitren i
hele kroppen.

En uvildig støjmåling skal
slå fast, om en lille familie
ved Flauenskjold i Vendsyssel er udsat for mere
lavfrekvent støj end tilladt
fra de seks store vindmøller, der sidste år blev sat op
omkring 850 meter fra deres hjem.
Det mener Bjarne Laustsen (S), medlem af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.
- Jeg synes, at Brønderslev Kommune simpelt-

Annemette Nielsen
og
Henrik Søndergård
Ifølge
myndighedernes
støjmålinger overstiger den
brummende, lavfrekvente
støj fra møllerne ikke de
tilladte 20 decibel. Men
Annemette Nielsen og
Henrik Søndergård er så
generede af støjen, at de
det sidste år stort set ikke
har boet i deres hjem.
I stedet bor de i et lånt
sommerhus eller i den

campingvogn, de har set
sig nødsaget til at købe.
Kunne ikke
sove om natten
- Vi kunne ikke sove om
natten, men vågnede pludseligt og kunne ikke sove
igen. Vi havde trykken for
brystet, susen for ørerne,
hjertebanken og sitren i
hele kroppen, fortæller Annemette Nielsen og Henrik
Søndergård.
Parrets femårige søn begyndte pludselig at få tendens til næseblod og vågnede med ubehag om natten.
I samarbejde med støjekspert og professor emeritus
Henrik Møller har familien derfor lavet en række
støjmålinger, som viser en
klar overskridelse af de 20
decibel i familiens bolig.

Laustsen: Der skal
en uvildig måling
til
- Målingerne ligger i størrelsesordenen 25 decibel
plus minus en lille smule,
og det er alt for meget,
udtaler tidligere professor
i Akustik fra Aalborg Universitet, Henrik Møller.
Alligevel fastholder Brønderslev Kommune, både
over for familien og deres
læge, at støjen holder sig
inden for det tilladte. Men
det er ikke godt nok, mener Bjarne Laustsen.
- Borgerens retssikkerhed
skal være i orden, og derfor må man altså have en
uvildig måling. Det kender
man fra en række andre eksempler. Så det, synes jeg,
er det første, kommunen
skal gøre, siger han.

Tak fordi du tog dig tid til at læse denne indsigelse.
Venlig hilsen - indsendt af Søren Roesdahl
Borgergade 7, 9362 Gandrup
Kære politiker, tænk på os mennesker! - Vi har valgt dig!

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær - ang. anderledes slut resultat vedr. mølletype!
September 2015.

På baggrund af teksten på side 115 og side 116 i VVM rapporten, står der, at
alle beregninger er lavet ud fra en Vestas V117 mølle. Det kan ikke være rimeligt, at møllebygherre efterfølgende kan vælge en anderledes mølletype i det
endelige projekt.
Dokumentationen for at den anderledes mølletype også overholder de gældende støjkrav og andre krav vil så først blive foretaget når de nye møller er
rejst.
Det vil undertegnede gerne lave indsigelse imod.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
På baggrund i nedenstående undersøgelse, synes jeg at Aalborg Byråd skal udskyde deres
beslutning om evt. godkendelse af opsætning af møller i Øster Hassing Kær. Der er ny viden
på vej fra Kræftens Bekæmpelse, lad os vente og se resultaterne før der måske bliver lavet en
forhastet opstilling af vindmøller, som sidenhen viser sig at være sundhedsskadelig for lokalbefolkningen.
Det sundhedshensyn må enhver ansvarlig politiker kunne se det fornuftige i.
Er møllerne først sat op, så kommer de jo ikke ned igen. Det ved alle. De kan altid komme
op. Det er kun et spørgsmål om tidspunktet og forudsætningerne. Lad os vente og blive klogere. ( Som man kan læse, så burde der være en konklussion på vej i udgangen af 2015. )

“Udsnit af længere beskrivelse om undersøgelsen”

Kræftens Bekæmpelse
har præsenteret Miljøministeriet for en projektidé,
der ud fra registeroplysninger kan belyse, om støj fra
vindmøller kan forårsage hjerte-kar- lidelser. Kræftens Bekæmpelse har forskningsmæssig erfaring med
sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra
både tidligere og igangværende undersøgelser om
trafikstøj. Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil i fællesskab finansiere denne uafhængige
undersøgelse.
I første omgang udarbejder Kræftens Bekæmpelse
en projektbeskrivelse, der vil blive vurderet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og Sundhed og herudover af en international støjekspert. Vurderingen skal sikre, at projektbeskrivelsen lever op til international forsknings
mæssig standard.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år.

Det vil sige inden udgangen af 2015.
Som tidligere nævnt peger den eksisterende viden på,
at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller,
men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng
mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter.
Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag,
at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør
bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget,
som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.
Den nye undersøgelse kan forhåbentlig være med at
få afklaret nogle af de spørgsmål, der er usikkerhed
om.

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær - ang. afstand fra møller til beboelse
September 2015.

I det officielle cirkulære omkring opstilling af vindmøller, står der anført at afstanden skal være mindst 4 X møllens højde.
Det er også det der er taget udgangspunkt i omkring opsætningen af møller
ved Øster Hassing Kær.
Det vil jeg gerne lave indsigelse imod.
Jeg vil bede byrådet lave en undtagelse for det gældende afstandskrav på 4 X
møllens højde, til mindst 7 X møllens højde - som byrådet har lovhjemmel
til at gøre i enkeltsager.
Det vil føre de nye møller længere væk fra bebyggelse, og dermed nedsætte de
støjgener man kan frygte kommer efterfølgende.
Andre kommuner har benyttet sig af denne mulighed. Bl.a i Randers.
Gør det samme i denne sag. Tak.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl
Borgergade 7
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær - ang. kongeørn forekomsten i Nørreskoven
September 2015.

På baggrund af teksten på side 138 i VVM rapporten, står der, at kongeørnene
ikke i væsenlig grad er orienteret mod vest.
Er der lavet nogen som helst virkelig undersøgelse omkring det?
Undertegnede gør indsigelse imod at der ikke er lavet en tilbudsgående undersøgelse over lang tid, som kan bekræfte at ovenstående er tilfældet m.h.t.
den afstand, som kongeørnene benytter som luftrum.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse til alle politikere i.f.m. opstilling af vindmøller
i Danmark - Faglige og personlige bekymringer
September 2015.

Kære politikere!
Engang var der ingen, ved deres sunde fornuft, der kunne finde på at sige noget negativt om vindenergi.
Tiden og omstændighederne omkring større og større vindmøller har ændret sig fra en meget positiv holdning
til vindmøller i befolkningen, til at være en mere og mere negativ holdning til vindmøller i takt med, at der
kommer flere og flere chokerende fortællinger frem om specielt støjgener fra lavfrekvens fra den nye generation af vindmøller.
Da Miljøministeriet og vindmølleindustrien for nogle år siden fastsatte retningslinierne i cirkulæret, som man
godkender opsætning af vindmøller ud fra, fik vindmølleindustrien ALT for gunstige retningslinier indført i
cirkulæret.
Støjforhold skulle kun måles ved 2 forskellige vindhastigheder. 6 og 8 mtr. pr. sekund.
Alle lavfrekvensgener forekommer ved meget lavere vindhastigheder. Det vidste vindmølle industrien udemærket godt, netop derfor ville de have at målingerne / beregningerne skulle laves ved de to hastigheder.
Vindmøller er efterfølgende blevet større og større. Vindmøllerne kunne selv efter de gældende regler ikke
længere overholde støjgrænserne.
Så “opfandt” man et nyt begreb: “Isoleringsfaktoren”. Nu kunne man pludselig få lov at trække decibel fra i
beregningen af støj, vedr. folks isolering af husene.
Denne “isoleringsfaktor” har været støt stigende igennem de sidste par år, helt i tråd med at møllerne blev
større og større.
DET LUGTER LANGT VÆK af omgåelse af støjgene reglerne, for stadig at få lov til at stille større og større vindmøller op.
Kære politikere: Beretninger om minkfarme, hvor samtlige mink aborterer efter at have fået påvirkning af
lavfrekvensstøj. Beretninger om mennesker, som ikke længere kan bo i deres boliger på grund af støj fra vindmøller, som gør dem syge og dårlige. Internettet flyder over i disse beretninger.
Få nu jeres menneskelige side frem i jeres politik. Vi skal have en grøn profil i Danmark. Men denne grønne profil skal være i samhørighed med dem som skal leve med den grønne profil. Vi påberåber os at den grønne profil
er god for folkesundheden. Mindre CO2 ud i atmosfæren. Men generne fra dette, fornemmer man efterhånden
overgår den fordel, som mindre CO2 i atmosfæren udgør.
Hvis folk bliver syge og skal behandles i sygehusvæsenet p.g.a. den grønne politik der føres, så har den førte
grønne politik da ikke gjort noget godt overhovedet på befolkningens vegne.
Tænk over dette. Mange konstruktive politiske arbejdshilsner ønskes herfra:

Søren Roesdahl
Borgergade 7, 9362 Gandrup
www.limfjordsnyt.dk
Redaktør og indehaver af aviserne
Limfjordsnyt og Vort eget Blad
i nordjylland.

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

Jeg vil gøre indsigelse imod, at der kun er lavet en visualisering af vindmøllerne
fra Bredgade i Gandrup.
Hvorfor er der ikke lavet en visualisering fra Østervang og Bollen / Nørrevang.
De er de nærmeste gader i selve byen, som får møllerne som nabo.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at der ikke er foretaget en systematisk optælling af hverken
yngle- eller trækfugle i området, hvor møllerne planlægges opført.
Det er simpelthen ikke godt nok, at man bare “vurderer” sig til en konklusion om at der ikke
forefindes ret meget fugleliv og anden naturrigdom på området.
Der er bl.a. 5 forskellige vandhuller i området, umiddelbart i nærheden af de vindmøller der
allerede står der. Hvorfor er de vandhuller ikke taget i betragtning? 1 af dem er ca. 90 meter
i længden. Andre ca. 25, 40 og 50 meter og alle over 10 meter i bredden.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

Jeg vil gøre indsigelse imod, at tidligere forslag omkring at sætte vindmøllerne i
to rækker ikke er blevet taget til efterretning, så de kunne være i det nuværende mølleområde. Det ville have bragt dem adskillige hundrede meter længere
væk fra både Øster Hassing og Gandrup.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at konsulentfirmaet PlanEnergi ikke er en uvildig neutral samarbejdspartner i udarbejdelsen af VVM rapporter.
PlanEnergi’s firmastrategi - den er “at fremme grøn energi”.
PlanEnergi er altså allerede fra starten positiv overfor vindmøller, når de skal lave deres
beregninger. Ordet beregning er gældende - der er jo ikke tale om faktiske målinger.
Jeg gør også indsigelse imod, at der er person sammenfald imellem ansatte i PlanEnergi
og Enhedslistens Task Force (som er Enhedslisten “grønne team” der opererer på miljøområdet).
PlanEnergi kan ikke siges at have en neutral og objektiv indfaldsvinkel med denne baggrund.
Derfor forlanges det at der udarbejdes en ny VVM rapport af andet konsulentfirma.
Den nye VVM rapport må naturligvis meget gerne tage udgangspunkt i faktiske støjmålinger
og ikke beregninger. Der forlanges at der er eksterne uvildige eksperter med ved disse støjmålinger, så det ikke udelukkende er konsulentfirmaets data der tages i betragtning.

Hanne Jersild

Susan Jessien

Bestyrelsesmedlem

Funktioner: Afdelingsleder, projektleder, redaktion,
besigtigelse, fotografering, kvalitetssikring, visualisering,
offentlige præsentationer, for udarbejdelse af temaplaner
for vindmøller i kommuner, æstetisk og visuel vurdering,
VVM-redegørelser og miljørapporter.

Hanne Jersild

Søren Bundgaard Poulsen

WWF Verdensnaturfondens
seniorrådgiver på klima & energi

Enhedslistens task force
DN Århus

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Søren Bundgaard Poulsen

Funktioner: Udarbejdelse af VVM
for vindmøller, vurdering af
påvirkning ved naboboliger, foto,
layout og kvalitetssikring.

(Søren Egge Rasmussen,
Søren Bundgaard Poulsen og
Susan Jessien)

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.
Jeg vil gøre indsigelse imod, at der kun er lavet støj beregninger i en afstand af 1 km. fra de
planlagte vindmøller.
Det er ikke acceptabelt, at der ikke foreligger støj beregninger helt ud til 2 eller 3 km. fra
vindmøllerne. Lavfrekvent lyd kan høres ud i den afstand. Det kan anden lyd også.
Når der spilles koncert i Vester Hassing, så kan vi borgere her i Gandrup høre lyden, når vinden kommer fra vest.
Det er 4 km. væk.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

Jeg vil gøre indsigelse imod, at vindmøllerne overhovedet bliver stillet op.
Der er p.t. kræfter igang med at lave forarbejdet til en klage til EU systemet.
Klagen går på, at generne fra blink fra vindmøller, samt de støjgener der er forbundet med den nye generation af meget høje vindmøller, kan ligestilles med
tortur for de beboere der rammes af disse gener.
Politikerne burde vælge forsigtighedsprincippet og udskyde hele projektet, som
14 andre kommuner i landet allerede har gjort, indtil man ved mere om konsekvenserne omkring lyd og lysgener.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse imod opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
September 2015.

Jeg vil gøre indsigelse imod, at vindmøllerne bliver placeret så tæt på Øster
Hassing Kirke, som det bliver tilfældet. Det er beskæmmende for det visuelle
indtryk af den smukke kirke.
I planlægningen omkring placeringen i en række, er argumentet omkring det
visuelle netop brugt som argument for ikke at placere møller i to rækker.
Men indtrykket af Øster Hassing Kirke er åbentbart ikke så vigtig, når det kommer til det visuelle indtryk. Det synes jeg er helt uforståeligt.

Indsigelse indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse vedr. opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
1. oktober 2015.

Jeg vil gerne lave indsigelse vedr. manglende visualisering fra Gandrup Skole.
Skolen ligger i højere niveau end resten af Gandrup.
Det forlanges at der bliver lavet en visualisering fra både skolegården ned af
Skolegade og fra 1. sal i skolen, så man kan se, hvorledes møllerne ser ud kun
1550 meter væk.

Aktindsigt - indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Indsigelse vedr. opstilling af vindmøller
ved Øster Hassing Kær
22. oktober 2015.

Jeg vil hermed lave indsigelse imod slutdatoen
for at søge værditabserstatning. Den er sat til den
2. november 2015. Den kræves forlænget.
Den manglende visualisering er fra de kvarterer i området, som ligger nærmest
vindmølleområdet.
Det er under al kritik at der kun er lavet visualisering fra Bredgade i Gandrup.
Det viser absolut ikke det retvisende billed af hvorledes vindmøllerne kommer
til at tage sig ud fra hverken Borgergade, Østervang, Nørrevang, Bollen, Aalborgvej (den østlige del af Gandrup), Gl. Kongevej (også den østlige del), samt
det nye kvarter ved Nørlund i det nordlige Gandrup.
Det er også under al kritik, at der ikke er lavet visualisering fra øst, så dem i
Ulsted området og Holtet området, samt folk i Øster Hassing også havde en reel
mulighed for at se hvorledes møllerne kommer til at tage sig ud fra deres kant.
Med så mangelfuld visualisering, så har folk meget dårlige forudsætninger for
at bedømme, om de kommer til at se vindmøllerne, hvilket også kommer til at
præge deres beslutning om at søge værditab, med store økonomiske tab
efterfølgende for beboerne.

Se billederne på side 2 og 3 i denne indsigelse!

Indsigelse - indsendt af:
Søren Roesdahl, Borgergade 7,
9362 Gandrup

Visualisering i VVM rapporten fra Bredgade i Gandrup.
Møllerne kan jo knap nok ses!

150 mtr. vindmøller sat op på Djursland. Når man sammenholder disse to billeder, så kan man som ganske almindelig
beskuer nemt forholde sig til, at den visualisering i VVM rapporten er fuldstændig mangelfuld for os borgere.

Her har vi Nørrevang i Gandrup. Hvorfor er der ikke lavet
visualisering derfra? (det er nemt at gætte! Billedet ville have
været frygteligt. Mange flere ville have søgt værditabserstatning på den gade, hvis de kunne se, hvorledes det kom til at
se ud. Dette gør sig også gældende for de andre veje i byen.

At det er vigtigt at folk får de rigtige forudsætninger for at
bedømme om de kan få værditabserstatning - det viser ovenstående materiale, som er fra Tåsinge, hvor der også blev stillet vindmøller op. Huspriserne raslede ned i værdi.

Indsigelse omkring etablering af nye vindmøller ved Øster Hassing Kær
i Aalborg Kommune - den 2. november 2015

Lavfrekvensstøj er konstateret!
En stærk brummen er allerede i dag en meget generende faktor - for 2 borgere
i Gandrup (Alice og Bjarne) - med de eksisterende 8 små vindmøller

- hvordan vil det så ende med støjgener i Gandrup
når de nye - dobbelt så store vindmøller - kommer op?
Billedet viser to af de nuværende vindmøller på 70 mtr.
Billedet er taget fra Nørrevang i Gandrup.
De nye vindmøller er 150 mtr. høje
og bliver rykket tættere på byen.
Det kan kun ende i meget mere støj end i dag.

I forbindelse med arbejdet omkring indsamling af underskrifter til
diverse indsigelser, kom jeg til at tale med mange beboere i byen.
I Gandrup mødte jeg Alice og Bjarne Tetsche Sørensen, som bor på Borgergade 31. Deres hus har direkte udsigt til de nuværende 8 små vindmøller
ved Øster Hassing Kær.
Bjarne fortalte, at de har soveværelse på 1. sal. Han fortalte også, at de tit
er meget generet af støj fra de vindmøller der står der idag.
Der er tit en voldsom “summen” i hele huset, både om dagen og aftenen.
Specielt om aftenen, når de skal til at sove er lyden frygtelig at høre på.
De kan selv bekræfte deres oplevelser. Ring til Alice: tlf. 22 34 19 44.
1. tallet er der hvor Alice og Bjarne bor. Ikke langt fra deres adresse
ligger Gandrup skole og børnehaverne. Skal vores skolebørn også rammes
af sådan en hverdag?

Krydserne er de nuværende 8 vindmøller.
Alice og Bjarnes hus. Der burde
laves en støjmåling hos dem.

2 børnehaver

Gandrup
skole

x x
x x
x x
x x

Gandrup skole med 340 elever kommer lige i lydlinien med de nye
vindmøller. Allerede idag kan man se een af de eksisterende vindmøller fra skolegården.
Skolen er i 2 etager og skolen er placeret højt i byen op ad bakke
i forhold til Borgergade. Der vil blive frit udsyn til de nye møller.
Eleverne i de øverste klasseværelser kommer i direkte luftlinie
med de nye højere vindmøller, der kommer tættere på byen.
Pilen peger på een af de eksisterende vindmøller. Den kan ses idag.
Udsigt fra skolegården
ned ad Skolegade imod øst

Vi må håbe skolen ikke får samme problem med
en voldsom brummen, som Alice og Bjarne har oplevet i Gandrup.
Så bliver det ikke nemt at få en skolehverdag til at fungere.
Skyggekast ind af vinduerne vil heller ikke være godt.
Det bliver måske et vinteremne, hvor solen står lavest. Skolen ligger højt.

Hvad er det vi borgere er så bange for?
Det er denne beretning fra Flauenskjold
som er beskrevet i artiklen herunder vi er bange for!
Familien er endt med at flytte i campingvogn og fraflytte
deres hus, for at holde tilværelsen ud.
Politiker:

Uvildig måling skal sikre
borgernes retssikkerhed
En nordjysk familie er så
plaget af lavfrekvent støj
fra seks vindmøller, at de er
flygtet fra deres eget hjem.
Men kommunen fastholder, at støjen holder sig inden for det tilladte.
En uvildig støjmåling skal
slå fast, om en nordjysk familie er udsat for mere lavfrekvent støj fra vindmøller
end tilladt, mener nordjysk
medlem af Folketinget.

hen skulle lave en uvildig
støjmåling for at komme
spørgsmålet til livs om,
hvem der har ret, og hvem
der har uret, siger Bjarne
Laustsen.
Vi kunne ikke sove om
natten, men vågnede pludseligt og kunne ikke sove
igen. Vi havde trykken for
brystet, susen for ørerne,
hjertebanken og sitren i
hele kroppen.

En uvildig støjmåling skal
slå fast, om en lille familie
ved Flauenskjold i Vendsyssel er udsat for mere
lavfrekvent støj end tilladt
fra de seks store vindmøller, der sidste år blev sat op
omkring 850 meter fra deres hjem.
Det mener Bjarne Laustsen (S), medlem af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.
- Jeg synes, at Brønderslev Kommune simpelt-

Annemette Nielsen
og
Henrik Søndergård
Ifølge
myndighedernes
støjmålinger overstiger den
brummende, lavfrekvente
støj fra møllerne ikke de
tilladte 20 decibel. Men
Annemette Nielsen og
Henrik Søndergård er så
generede af støjen, at de
det sidste år stort set ikke
har boet i deres hjem.
I stedet bor de i et lånt
sommerhus eller i den

campingvogn, de har set
sig nødsaget til at købe.
Kunne ikke
sove om natten
- Vi kunne ikke sove om
natten, men vågnede pludseligt og kunne ikke sove
igen. Vi havde trykken for
brystet, susen for ørerne,
hjertebanken og sitren i
hele kroppen, fortæller Annemette Nielsen og Henrik
Søndergård.
Parrets femårige søn begyndte pludselig at få tendens til næseblod og vågnede med ubehag om natten.
I samarbejde med støjekspert og professor emeritus
Henrik Møller har familien derfor lavet en række
støjmålinger, som viser en
klar overskridelse af de 20
decibel i familiens bolig.

Laustsen: Der skal
en uvildig måling
til
- Målingerne ligger i størrelsesordenen 25 decibel
plus minus en lille smule,
og det er alt for meget,
udtaler tidligere professor
i Akustik fra Aalborg Universitet, Henrik Møller.
Alligevel fastholder Brønderslev Kommune, både
over for familien og deres
læge, at støjen holder sig
inden for det tilladte. Men
det er ikke godt nok, mener Bjarne Laustsen.
- Borgerens retssikkerhed
skal være i orden, og derfor må man altså have en
uvildig måling. Det kender
man fra en række andre eksempler. Så det, synes jeg,
er det første, kommunen
skal gøre, siger han.

Den nævnte professor Henrik Møller er ekspert i akustik.
Han er tidligere ansat ved Aalborg Universitet. Han har i mange år været meget kritisk overfor vindmølleindustriens
støjberegninger og publisheret flere artikler om emnet. Han er sidenhen blevet opsagt fra sin stilling ved Universitetet.
Vindmølleindustrien har efterfølgende lavet et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet omkring fremtidens vindenergi.

Kære politikere ved Aalborg Kommune.
I har ansvaret for borgernes ve og vel. I er nu gjort opmærksomme på,
at der allerede idag er konstanteret store lydproblemer i Gandrup.
Det er ikke Dronninglund Enge der planlægges vindmølleopsætning i.
Det er tæt på 3 bysamfund med ca. 2000 indbyggere, skole, og institutioner.
1100 mtr. til bykvarteret Nørrevang, og 1550 meter til Gandrup skole.
Det er ikke langt, specielt ikke når man prøver at køre distancen fra nogle af de
eksisterende 150 mtr. høje vindmøller i Dronninglund Enge. Kør selv derud og se.
Støjer møllerne for meget, så kan I politikere IKKE STANDSE DEM
– som der ellers står i VVM rapporten.
I vindmøllecirkulæret står der, at støj kun skal måles ved 2 vindhastigheder:
6 og 8 sekundmeter. Ved disse hastigheder er der sjældent store støjproblemer.
Generende vindstøj forekommer derimod ved mange andre vindhastigheder.
Men da andre vindhastigheder ikke er nævnt i vindmøllecirkulæret, så må
Aalborg Kommune ikke behandle klager over støj, som er målt ved andre
hastigheder end de to vindhastigheder der er nævnt i vindmøllecirkulæret.
I politikere har ansvaret for beslutningen om disse nye større vindmøller.
Vil I tage risikoen for, at en masse børn og voksne måske får ødelagt deres tilværelse. Kræftens Bekæmpelse er i fuld gang med at undersøge dette emne.
Hvis I beslutter jer for at vindmøllerne skal op i dette nærmiljø,
så har I politikere også taget ansvaret for konsekvenserne af jeres beslutning.
I kan ikke efterfølgende sige, “at I handlede i god tro” med de input I her har fået
igennem denne indsigelse. Med håbet om at I tager en menneskelig beslutning,
og lader tvivlen komme os borgere tilgode. Find en bedre egnet placering, tak!
Venlig hilsen Søren Roesdahl,
Borgergade 7, 9362 Gandrup, tlf. 29 47 56 17

