Kæmpevindmølle i Solbjerg
Dagsorden den 9.9.2010 – (ca. tidsangivelser):
• 19:00 – 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen
• 19:15 – 19:45 Regler omkring placering af vindmøller – kommunalplanen v.
Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr og Arkitekt Bent Møller Rasmussen Århus
Kommune
• 19.45 – 20:05 Planer for et Vindmølleprojekt, v. Erling Salling Olesen,
Ecopartner Aps
• 20:05 – 20:30 Naboerfaringer med Kæmpevindmøller v. Jens Peter Slæbæk,
Tåsinge
• 20:30 – 21:00 Pause
• 21:00 – 21:30 Værditab og erstatningssager ved opsætning af kæmpevindmøller v. Bent Johansson, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
21:30 – 21:50 Spørgsmål og diskussion
• 21:50 - 22:00 Eventuelt

Hvad er en Kæmpevindmølle
Bjergby, Sjælland:

Møllefakta:
• Afstand:
• Højde:
• Type:

500 meter
127 meter
Siemens 2,3 GW

Et liv med evig baggrundsrumlen
For Camilla Larsen, Ny Bjergby, er dagligdagen
blevet en blandet fornøjelse, efter at de nye
kæmpevindmøller er sat op.
-Tænk jer godt om. Det kan godt være, at
støjkravene bliver overholdt, og at det er blevet
bedre, efter at der er arbejdet med støjdæmpning,
men støjen er der altid som en baggrundsrumlen.
Ikke voldsom men den er der bare hele tiden…..
-http://www.nordvestnyt.dk/artikel/41604:Holbaek--Et-liv-med-evigbaggrundsrumlen
-www.stilhed.eu

Placering af Kæmpevindmølle

Problemer ved en Kæmpevindmølle
Støj:
• 44 db / Industri 37 db / WHO 30 db
• Døgnet rundt
• Sundhedskadelig (?) lavfrekvent støj,
som hele Solbjerg måske kan høre
• Målemetode

Lys:
• Advarselsblink til fly

Slagskygger:
• Hvem berøres?

Værditab:
• 30 – 50% evt. usælgeligt

Natur:
• Astrup-Bøgeskov mose

Historik for en Kæmpevindmølle
Hovedforløb:
• Nov 2008: Kommunalplanforslag
• Prim 2009: Revideret forslag – konkretiseret i bilag s. 188
• Jun 2009: Indsigelse mod forslag
• Jun 2009: Foretræde for Teknisk Udvalg
• Dec 2009: Kommunalplan vedtages
• Aug 2010: Projekter Hørslev/Solbjerg – annoncering?
• Sep 2010: Mødet i aften
• ---• 15.9.2010: Indsigelsesfrist 1. høringsrunde
• ---• Information: www.stilhed.eu

Modtagne bekymringer
Billeder fra Onstedvej til morgen

Modtagene krav
Ecopartner Aps v. Erling Salling Olesen skal love at
• den til nu ikke eksisterende kommunikation forbedres
• der gives fuld information om areal til møllen samt nøjagtig mølleposition og orientering, om købsaftalen er afsluttet og underskrevet
• oplyse hvilken købspris der er på mølleprojektet
• oplyse hvorledes projektet skal finansieres
• oplyse hvem der er økonomisk ansvarlig for ejendomsværditab
• stille en banknoteret garanti på 100 mill. Til ejendomsværditab
• sige nej tak til store vindmøller op ad kirke, parceller og by

Spørgsmål til Århus Kommune
Vil kommunen sikre, at
• der er fuld åbenhed omkring et projekt, hvor berørte beboere får den ønskede information til rådighed
• alle ønskede visualiseringer udføres for borgerne
• alle inputparametre til en VVM-undersøgelse stilles til rådighed for borgerne
• oplysning om de eksakte kortkoordinater for et projekt, tilsvarende koordinater for de nærmeste boliger
(incl. målemetode) samt eksakt højde- og effektangivelse
• der er afsat tilstrækkelige midler til erstatningssager i et projekt
• der gives forklaring på, hvorfor vindmøller i det åbne land må støje med 44 db modsat al anden industri
• taksationskommissioner bemandes med personer med baggrund inden for formue og ejendomsret
• alle tvivlsspørgsmål kommer de berørte til gode og ikke dem der tjener mange hurtige penge herpå
med meget store statstilskud
• berørte naboer får stillet al driftsinformation til rådighed i forbindelse med de støjmålinger, som
gennemføres
• et projekt ikke tromles igennem, men alle usikkerheder afklares, og der informeres herom
• støjmålinger udføres som faktiske målinger ved boliger og ikke som simuleringer i et EDB-program
• huse, som berøres af slagskygger får monteret en afbrydeknap til møllen, som det kendes fra tyske
projekter
• initielle støjkrav også indfries efter 10 års drift af møllen
• møllen nedtages, hvis forudsætningerne ikke opfyldes af projektmageren
• der ikke er lavfrekvent støj, som holder Solbjerg vågen om natten

Spørgsmål til Ecopartner Aps
Vil Ecopartner Aps garantere at
• Borgerne i Solbjerg informeres grundigt i stedet for den nuværende situation, hvor det virker som et uønsket nattebesøg
• Der redegøres for projektøkonomien især at fornødne midler er
afsat i en projektbeskrivelse
• Dokumentere at Ecopartner Aps kan gennemføre et projekt på
trods af forventet meget store erstatningsbeløb – ingen kan være
interesseret i et halvfærdigt projekt
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Spørgsmål til Århus Kommune
Fik vi de ønskede svar?
Vil kommunen sikre, at
• Der er fuld åbenhed omkring et projekt, hvor berørte beboere får den ønskede information til rådighed
• Alle ønskede visualiseringer udføres for borgerne
• Alle inputparametre til en VVM-undersøgelse stilles til rådighed for borgerne
• Oplysning om de eksakte kortkoordinater for et projekt, samt tilsvarende koordinater for de nærmeste
boliger (incl. målemetode)
• Der er afsat tilstrækkelige midler til erstatningssager i et projekt
• Der gives forklaring på, hvorfor vindmøller i det åbne land må støje med 44 db modsat al anden industri
• Taksationskommissioner bemandes med personer med baggrund inden for formue og ejendomsret
• Alle tvivlsspørgsmål kommer de berørte til gode og ikke dem der tjener mange hurtige penge herpå
med meget store statstilskud
• Berørte naboer får stillet al driftsinformation til rådighed i forbindelse med de støjmålinger, som
gennemføres
• Et projekt ikke tromles igennem, men alle usikkerheder afklares, og der informeres herom
• Støjmålinger udføres som faktiske målinger ved boliger og ikke som simuleringer i et EDB-program
• Huse, som berøres af slagskygger får monteret en afbrydeknap til møllen, som det kendes fra tyske
projekter
• Initielle støjkrav også indfries efter 10 års drift af møllen
• Møllen nedtages, hvis forudsætningerne ikke opfyldes af projektmageren
• Der ikke er lavfrekvent støj, som holder Solbjerg vågen om natten

Spørgsmål til Ecopartner Aps
Fik vi Garantierne?
Vil Ecopartner Aps garantere at
• Borgerne i Solbjerg informeres grundigt i stedet for den nuværende situation, hvor det virker som et uønsket nattebesøg
• Der redegøres for projektøkonomien især at fornødne midler er
afsat i en projektbeskrivelse
• Dokumentere at Ecopartner Aps kan gennemføre et projekt på
trods af forventet meget store erstatningsbeløb – ingen kan være
interesseret i et halvfærdigt projekt

Kæmpevindmøller
LNtK – Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller:
Medlemskontingent er 50 Kr pr husstand om året.
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, blev stiftet den 8. november 2009.
Landsforeningens formål er at arbejde for ændret lovgivning, og derved sikre berørte naboer til
kæmpevindmøller på land mod urimelige gener fra kæmpevindmøller.
• at arbejde for større afstand mellem kæmpevindmøller og naboer end gældende
vindmølleregulativ tillader
• at arbejde for skærpede støjbegrænsninger for kæmpevindmøller, så de sidestilles med anden
støjende aktivitet
• at påvise og oplyse om faktuelle gener som kæmpevindmøller udsætter naboer for i form af støj,
skyggekast tab af ejendomsværdi, helbredsrisiko m.v.
• at rådgive og støtte lokale grupper/beboere i nærheden af kæmpevindmøller, med tilhørende
tekniske anlæg, i deres bestræbelser på at bevare deres tilværelse så uforstyrret af
kæmpevindmøller som muligt
• at udarbejde, vedligeholde og formidle materiale og erfaringer, som kan være til støtte for naboer
til kæmpevindmøller
• at sikre natur- og kulturværdier mod ødelæggelse, som følge af opstillingen af kæmpevindmøller
Som medlemmer kan optages lokale grupper af borgere, eller lokale foreninger(herefter kaldet lokale
grupper) overalt i Danmark, som har lyst og vilje til at støtteforeningens formål, og som føler sig udsat
for gener fra kæmpevindmøller.
-- - Landsforeningen er ikke modstander af vindmøller, men ønsker møllerne placeret, hvor de hører
hjemme.
Se mere på: www.stilhed.eu. Der er nu 59 lokalforeninger/-grupper tilknyttet. 4 nye på en uge.

Grupper under LNtK

Næste trin i Solbjerg
Hvad gør vi nu:
• Etablerer ’Solbjerg Gruppen – Nabogruppe til påtænkt Kæmpevindmølle’ som en egentlig forening med formålsparagraf, Bestyrelse,
kontingent etc.
• Der indkaldes til stiftende generalforsamling i uge 38 enten tirsdag den
21.9.2010 eller torsdag den 23.9.2010 til alle Sol-bjergborgere som har
afleveret navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Foreningen
tilknyttes LNtK og man skal kunne acceptere formålsparagraffen for
LNtK
• Alternativt kan samme oplysninger mailes til
solbjerg.gruppen@privat.dk
• Indkaldelsen vil komme i e-mailform, så e-mailadressen er et krav for
at blive indkaldt

