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Vedrørende: Høringssvar angående vindmøller i Als Enge
Min mand og jeg er relativt ”nye” ejere af et ældre sommerhus i Halvrebene (købt i foråret 2018). Vi er faldet pladask for den ro og
uspolerede natur, der er i området, og er begyndt at investere lidt i selve huset med hjælp fra lokale håndværkere. Det er vi så blevet lidt
bekymrede for at fortsætte med, grundet Eurowinds ønske om at etablere enten 8 stk. 180 m høje vindmøller eller 10 stk. vindmøller på 150
m i vores umiddelbare nærhed. Det skal lige bemærkes, at inden vi købte sommerhuset, undersøgte vi grundigt de planer, der ligger for
området, og kunne kun se, at alt ville forblive som udlagt under Natura 2000 med Havbakkerne, Klitheden, revlen etc.
Vor bekymring går på:
Støj (vinden kommer jo fra vest for det meste)
Lavfrekvens støj har en dårlig indflydelse på helbredet, ligesom konstant støj – også om natten – har.
Ændring af fauna (vi har tårnfalke, flagermus, vadefugle samt dyrevildt etc.)
Kommunen har fine planer om naturbevarelse ”På vej med en rigere natur”– senest vedtagelse af den ambitiøse femårsplan, der skal
skabe nye levesteder for planter og dyr jf. formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Jørgen Hammer Sørensen. Hvorledes hænger det
sammen? Kan Jørgen Hammer Sørensen svare på det?
Forringelse af huspriserne
Kendt konsekvens for naboer til vindmøller, og huspriserne i området er ikke for høje i forvejen. Dette kan give anledning til at frygte,
at husene opkøbes med det formål at udleje disse til mindrebemidlede borgere på overførselsindkomster = dårligt for kommunens
økonomi.
Borgere kan blive stavnsbundne til deres bolig, hvis de enten af økonomiske eller følelsesmæssige årsager ikke kan flytte.
Forringelse af turismen.
Turistbranchen i øst ved Kattegat er vigtig for hele området for butikkerne og håndværkerne, og dermed også for kommunen.
Skyggekast fra de enorme vinger
Kan have dårlig indflydelse på helbredet
Generende lys og støj under selve byggefasen samt fra generatorer og advarselslys under drift.
Spørgsmål:
Hvorledes kan kommunen tilsikre, at vi ikke bliver berørt af ovennævnte gener?
Har man kun – og vil man kun henholde sig til - de beregninger og ”målinger” som man får fra Eurowind?
Kan man sikre sig, at den producerede strøm faktisk også kan bruges?
Hvem får gavn af den producerede strøm? Er det ”kun” miljøet, eller er det vindmølleproducenterne/ energiselskaberne, som sætter prisen?
Vort forslag er, at man ”klapper hesten”, og venter med flere store landvindmøller, indtil man har distributionsnettet helt på plads, og der er
fundet en løsning på oplagring af strømmen. Det er fint med brintudviklingen, men der går jo mange år, inden man kan begynde at få
transportsektoren over på brint.
Hvis man opstiller de planlagte kæmpevindmøller i Als Enge nu, risikerer man bare at ødelægge hele området i den ”Hellige Grønne
Omstillings” navn uden at få en reel og dokumenteret miljøgevinst.
Det har i medierne og fra politisk hold været nævnt, at man i et demokratisk samfund må være indstillet på, at nogle relativt få borgere må
acceptere anlægsarbejder til glæde for de mange – som Peder Larsen, byrådsmedlem for SF udtaler: ”Og ja, nogle må ofre sig en lille smule
for at Danmark omstiller sig til grøn energi”. Kunne man overveje, at det er de mange, som skal være med til at dække disse omkostninger og
så få de store vindmøller ud på havet? Dette ville dog være mere fair.
Med venlig hilsen
Marianne og Poul Larsen
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