HØRINGSSVAR
Mariagerfjord Kommune vil gerne høre din mening om Als Enge som område til energianlæg med
vindmøller og solceller. Dit bidrag er med til at give det bedst mulige grundlag for, at politikerne kan
tage stilling til rammerne for energianlæg i Als Enge, herunder placering, antal og højde på
vindmøller og areal til solceller. Se også www.mariagerfjord.dk/klima-og-energi under Vindmøller.
Du kan sende dit høringssvar til Mariagerfjord Kommune frem til tidsfristen mandag den 5. oktober
2020 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
eller raadhus@mariagerfjord.dk med att. Vibeke Kjær Christensen.

Høringssvar
I forbindelse med der er ansøgt om vindmøller i Als Enge, vil vi hermed indgive et hørings svar.
Vi synes ikke det er det mest optimale sted at bygge vindmøller, set fra beboernes side der bor i
området omkring hvor de er planlagt opstillet. Det vil ødelægge vores skønne natur i lokalområdet,
og set i forhold til at vindmøllerne skal placeres vest for Helberskov by, som bliver mest berørt af
den støj m.m. og støj vil der være i 55 % af året, da vi ligger i vestenvindsbæltet som er fra
nordvest til sydvest, derudover vil møller på 150-180 m sandsynligvis kunne ses fra Als Odde og
helt sikkert fra Odde til Als ,hvilket man måske kan vænne sig til, men ikke er et skønt syn, lige
som der i mørke vil være rødt lys på hver mølle, der vil være rigtig træls at se på og som man nok
aldrig vænner sig til.
Vi mener at en alternativ placering kunne være øst for Havnø Gods og vil være optimalt for alle
parter, da møllerne ikke vil kunne genere beboerne i Als, Helberskov, Odde eller de 1166
sommerhusejere som vi har på østkysten fra Als til Als Odde, endvidere vil alt støj fra vindmøllerne
og deres transformator stationer blive opslugt af skoven øst for Havnø.
Det må da være bedst for alle de beboere der ellers ville blive berørt.
En fordel mere ved en anden placering for beboerne i området, vil være at der ikke kommer et evt.
værditab på vores ejendomme på østkysten, ligesom Eurovind ikke skal forhandle med ret mange
ejendomme om en ny placering og ikke skal give økonomisk kompensation til beboere og
foreninger der ligger i zonen hvor der kan ansøges om økonomisk kompensation.
Skulle der være interesse for at området i stedet udlægges til solcelle park, tror jeg det vil blive
accepteret af væsentlig flere beboere i området og måske også lodsejere.
Med venlig hilsen
Anita og Tom Thygesen
Oddevej 5
9560 Hadsund

