
Kære Solbjerg borgere 
 
Det haster med indsigelser med saglige argumenter mod kæmpevindmøllen ved Solbjerg. 

 
Århus Kommune skal modtage Indsigelser inden d. 15. september 2010, der skal sendes til: 
 
ÅRHUS KOMMUNE, 
Planlægning og Byggeri, 
Kalkværksvej 10, 
8000 Århus C 
eller på Email til PLANLAEGNINGOGBYGGERI@AARHUS.DK 
 
Kun Århus Kommune kan stoppe den proces, der er sat i gang. Og kun hvis der kommer tilstrækkeligt med 
vægtige indsigelser fra Solbjergs borgere. Og indsigelsesfristen er allerede 15.september, dvs om få dage. 
Indsigelser modtaget efter denne dato vil der ikke blive lyttet til. Derfor er det NU vi skal sige fra !!!! 
 
Indsigelser der kan kopieres og sendes til Århus Kommune: 

1. Projekt om hævet vandstand i Astrup Mose skal have første prioritet før at vindmølleprojekt. 
2. Moseområdet er vigtigt biotop som vil få ødelagt sit nuværende miljø, med ændret fugleliv i mange 

kilometers omkreds. Hermed vil det være slut med svaner, gæs og ænder der trækker over Solbjerg. 
3. Ecopartners HELT utroværdige visualiseringer. Det ligner en gentagelse af svindlen med 

visualiseringerne ved Bruuns Galleri, som Århus Kommune troede på. 
4. Kort over mølleskygger viste at HELE Solbjerg ville få skygger på et eller andet tidspunkt (inden for 

en lyseblå linje på kortet der blev præsenteret på mødet). Projektmager forsøgte at bortforklare med 
"den lyseblå linje er ikke lige på kortet", men sagen var at linjen lå UDENFOR kortet og dermed vil 
det meste af Solbjerg blive påvirket heraf. Allerede her starter alle usandhederne om projektet. 
Projektmager fortalte, at han havde købt visualiseringer/kort hos andre og ikke kunne tage ansvar for 
dem. 

5. De angivne Støjniveauer er ikke troværdige. Nye målemetoder fra Ålborg Universitet vil vise højere 
grad af støj. Lyden udsendes forstærket i kegleformet retning, noget som de nuværende støjmodel 
ikke tager hensyn til. 

6. Lavfrekvent støj er slet ikke undersøgt med de store konsekvenser som det har for fx nattesøvn, som 
Landsforeningen Naboer Til Kæmpevindmøller kunne fortælle grimme historier om!!! 

7. Møllen ønskes placeret på en høj der ligger mange meter over centrale dele af Solbjerg by. Dette vil 
gøre kæmpevindmøllen endnu højere. Desuden skal den placeres på en forhøjet sokkel.  Og med 
blinkende lys døgnet rundt. 

8. Retssag omkring Tåsinge kæmpemøller er på vej. Hvis disse møller bliver dømt til at skulle pilles 
ned vil Århus Kommune sikkert også komme i en grim skadessituation pga EU-regler om 
naturbeskyttelse og uafklarede støjforhold.  

9. Mølleplaceringen præcist syd for Solbjerg er den mest uheldige i forhold til optiske gener med 
refleksioner, skygger, udsigt samt vindbåren lyd. 

10. En utidssvarende "nabozone" på kun 4 gange møllens højde som blev indført af Svend Auken, er 
ikke udtryk for de erfaringer man har i dag. Dette tal burde være 8 eller 10 med nutidens erfaring. 

11. Når potentielle købere til den kommende grundudstykning i Solbjerg bliver bekendt med deres 
kommende kæmpe-nabo, bliver det problematisk at sælge disse grunde med stort provenu tab for 
Århus Kommune.  

12. Det er et ULÆKKERT menneskesyn der ikke lytter til gode menneskers erfaringer med 
kæmpevindmøller. Almindelige vindmøller er upopulære som nære naboer. Kæmpevindmøller er 
ualmindeligt upopulære. Ubegribeligt at Århus Kommune kan finde på at gøre plads til 
kæmpevindmølle klods op ad byområde med 4000 beboere. 

13. Historisk set urimeligt dårlige erstatningsbeløb til naboer og andre berørte. Naboer længere væk end 
800 meter fra møllen kan opgive at få erstatning. Erstatningsbeløb kommer ikke af sig selv og ligger 



i gennemsnit på 6 % af ejendomsværdien blev det oplyst på borgermødet. De reelle værditab er langt 
større 

14. Det vil helt sikkert give værditab på rigtigt mange ejendomme også i Solbjerg by. Nogle vil blive 
meget svære overhovedet at sælge. Her er ingen erstatningsmulighed/hjælp at hente. 

15. Deltager man som investor i projektet, kan man ikke klage eller få erstatning men kan derimod se 
frem til at betale erstatning til andre samt efterfølgende retssager. 


