Indsigelser til Vindmølle- projekt ved Stokhøjvej på Thyholm

Som der blev nævnt på mødet i Midtpunktet den 17. januar 2017, samt i udleveret materiale, ligeledes på
mødet har man som borger mulighed for at gøre jer opmærksom på vores bekymringer omkring
mølleprojektet på Stokhøjvej.

Vi er desværre i den uheldige situation, at vi er ” de nærmeste” naboer, udenfor 600 meter zonen til dette
vindmølleprojekt. Nærmere bestemt bor vi ifølge Miljørapporten 604 meter fra mølle nr. 2. Vores beboelse
er nævnt flere steder i rapporten og vi vil få gener af i form af både skyggekast, høj og lavfrekvent støj m.m.
Vi har forstået alt dette er et spørgsmål at ansøge om værditabsordningen. Vi ønsker blot med dette at
gøre jer opmærksomme på vores bekymringer omkring projektet.
På borgermødet den 17. januar blev der blandet andet af en anden borger spurgt om, man senere ville lave
støjmålinger, hvis vi borger mente at møllerne støjede mere end beregningerne i miljørapporten havde
påvist. Hertil blev der svaret; ” at dette ikke ville komme på tale, da målinger ikke kan bruges til noget? ”
”samt, at hvis man som nabo hørte og følte sig generet af støjen kunne det skyldes, at man var stresset
over ting på jobbet?! ” Som nabo sad man med følelsen af, at så er det jo os det er helt galt med?
Alle de visuelle billeder, som er ”taget” med i miljørapporten viser, hvordan udsigten til møllerne er med
blade på træerne. Desværre taber vores træer blade om efteråret, så vores udsigt mod møllerne må
antages at være ganske betydelige fra efterår til forår, hvor træerne igen får blade. I dag står en vindmølle
for enden af en mark, som ved en vedtagelse af dette projektet skal nedtages, men erstattes af de nye
møller, men de nye møller er over dobbelt så høje og der kommer tilmed 3 eller 4 stk!
Udover de visuelle gener disse møller vil give os er vi også bekymret over mulige støjgener og manglen på,
at vi som borger ikke senere har nogen muligheder for at ” bevise” eventuelle højere støjgener end
miljørapportens beregninger viser. Ligeledes må vi antage at vores ejendom/ - me må få en forringelse og
måske ligefrem vil være umulige at sælge, hvis det en gang blev aktuelt?! Det beløb, som måske kan
komme på tale ved værditabsordningen er så beskednet, at det næsten ikke er værd at skrive om.
De kommende mølleejere har fået rådgivning og støtte af landboforeningen til dette projekt, så vi føler os
virkelig som ”den lille mand mod systemet”. Der er jo ingen der taler vores sag, og det virker bestemt som
om, at de bekymringer vi måtte have i forhold til kommende projekt blev nedgjort. Ikke desto mindre kan
dette mølle-projekt få store konsekvenser for vores fremtid og vi har ikke en gang ønsket dette!
Med venlig hilsen
Jacob og Tanja Andersen
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