Jeg bor på Klitvejen 87, 7741 Frøstrup ca. 2350m fra den nordligste mølleplads i det
Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild. Vi er i dag en familie bestående af 5
personer og jeg har boet på denne adresse i 12 år. Inden da boede vi i Aalborg, men vi
flyttede til Hjardemål Klit på grund af den smukke natur, den mørke nattehimmel og
ikke mindst den larmende stilhed. Dermed har vi boet her både før og efter etableringen
af Testcentret.
I forbindelsen med etableringen af Testcentret kunne man søge om værditab på bolig.
Jeg valgte i forbindelse med ansøgningsrunden i forhold til værditab ikke at betale 4000
kr. for at søge, (møllerne var ikke rejst på dette tidspunkt, så jeg skulle kunne forudsige
konsekvenserne, hvilket var umulig), da der i VE-loven udelukkende blev lagt op til, at
man kunne søge pga. støjgener, skyggekast og det visuelle, hvilket jeg ikke troede, der
ville komme til at berøre os, da vi jo bor over 2,5km. derfra, men der tog vi grulig fejl.
Da erstatningerne var blevet udbetalt, viste det sig, at værditabskomiteen vægtede
lysgener højt. Det var mærkelig, for lysgener stod der ikke noget om i VE-loven på dette
tidspunkt, men det gør der så nu. Jeg rettede efterfølgende henvendelse til
værditabskomiteen, med henblik på vurdering af værditabet på min ejendom, da der var
kommet et ekstra punkt under værditabskriterierne(lys). Beskeden var, at tidsfristen var
overskredet.
Der er i dag forskellige lys- og støjgener fra testcentreret. Lyset var fra begyndelsen det
værste, på overskyede nætter, blev det som dag. når blinket kom. Efterfølgende er der
blevet skruet ned for lysstyrken om natten, hvorfor dette ikke er det største problem.
Politikere har lovet, at der vil komme radarstyring af lyset, men det venter vi stadig på.
Støj fra vingerne og lavfrekvens-støj fra Vestas møllen er det der pt. generer os mest.
Møllen står ca. 2800m fra mit hus, men oftest kan vi høre rumlen både inde og ude og
dermed er vores drøm om larmende stilhed nu en saga blot….
Vi har d. 15. september 2015 skrevet til Vestas omkring problematikken, men de
henviser til Risø, som driver testcentret og jeg skrev derfor til Risø d. 20. september,
men jeg har endnu ikke hørt fra dem….
Man har, efter at en person klagede over at vedkommende ikke kunne sove om natten fra
sommeren 2015 valgt at slukke møllen i tidsrummet 22.00-6.00 og det har hjulpet en del,
for dem som sover om natten. Jeg arbejder om natten og skal derfor sove om dagen, så
derfor gavner det ikke min søvn, desværre.
Vi er oprigtige kede af, at den herlighedsværdi, som vi flyttede op til er blevet forringet.
Der er absolut intet positivt at sige, om sådanne anlæg.
Mvh. Ann og Lasse Middelboe.

