Høringssvar Kæmpemøller og solceller Als Enge
I forbindelse med den foreslåede opførsel af kæmpevindmøller og solcellepark i
Als Enge vil der ske et stort værdifald på huse og sommerhuse i området. Er man
fra Kommunens side tilstrækkelig opmærksom på dette forhold?
Området hvor der er planlagt vindmølle og solcellepark ligger under 1 km vest for
Helberskov og under 2 km sydvest for Als – i alt over 500 husstande. Derudover findes
der tæt på området tillige et sommerhusområde med ca. 1.200 sommerhuse.
Den fremherskende vind i Danmark er vest/sydvestvind, og alm. støj og lavfrekvent støj
fra møllerne vil kunne høres eller mærkes i hele området. For nogle vil der også komme
skyggevirkning.
Als ligger derudover delvist på en bakkeskråning, hvorfor ekstra mange boliger vil få gene
af møllerne.
Ved salg betyder det væsentligt længere liggetider og meget faldende huspriser for både
helårs- og sommerhuse.
Faldende huspriser har ikke kun betydning ved salg. Hele området boligmasse vil af
kreditforeninger og banker blive vurderet lavere. Det betyder lavere friværdi, som igen
betyder at der ikke kan ydes tillægslån til diverse ombygninger, nyt tag, nyt køkken, nye
vinduer osv.
Boligmassen i hele området forringes og de lokale byggemarkeder og håndv ærkere får
mindre at lave, og må derfor afskedige folk.
Lavere huspriser i området vil påvirke bosætningen i området negativt, og tiltrække
samfundsgrupper fra de større byer, som Mariagerfjord Kommune i større udstrækning vil
være forpligtiget til at forsørge.

I en rapport fra Københavns Universitet fra 2014 har forskerne analyseret 12.640 faktiske
hushandler i perioden 2000-2011.
Analysen viser, at en vindmølle kan reducere huspriserne i nabolaget med helt op til 15%
Møllerne er siden den gang blevet væsentligt større og mere dominerende i landskabet,
hvilket indikere at prisfaldet i dag kunne være væsentligt større end dengang.
Analysen har ikke taget hensyn til ikke solgte huse. Prisreduktion kan derfor være større
end vist i rapporten.
Relationschef i HOME Mads Ellgaard udtaler i samme forbindelse at en vindmølle som
umiddelbar nabo,” gør en ejendom meget svær – og i værste fald umulig - at sælge”.

Hvis vi laver et lille regnestykke hvor vi forudsætter at hus- og sommerhuspriserne i
området falder 10% får vil følgende:

Vi siger at der er ca. 500 helårsboliger i området. Vurdering 1.500.000 kr i gennemsnit.
10% fald = 150.000 kr * 500 huse = 75.000.000 kr.
Der ligger ca. 1200 sommerhus fra nord for Als til Als Odde. Hvis de har en
gennemsnitligvurdering på 1.000.000 kr og falder 10% = 100.000 kr/stk. Alt i alt
120.000.000 kr.
Et samlet fald i huspriser på op mod 200 mio. kr, som står i skærende kontrast til
tilskuddet fra den Grønne Pulje til området på måske 6 mio. kr.
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