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Anmodning om tilsynsbesøg på Hagesholm Vindmøllepark, Holbæk
Holbæk Kommune har kontaktet Jørgen Jacobsen, Miljøstyrelsen, for at få en diskussion og
forklaring på de regler, som eksisterer på vindmølleområdet.
Konklusionen på mødet var, at vi som kommune opfylder vores tilsynsforpligtigelse.
Det ændre ikke på, at der er en del fakta fra Hagesholm Vindmøllepark, som I bør forholde jer
til, som ansvarlige vindmølleejere.
Helbredsmæssige oplysninger
Der er kommet oplysninger frem om, at omkring 6 boligejere ved Hagesholm Vindmøllepark,
er flyttet fra deres boliger. Andre har lysten, men har ikke råd til at flytte. De bliver ødelagt
helbredsmæssigt af at bo i nærheden af vindmøllerne. Vi har vedlagt en avisartikel fra en
familie, som beskriver hvordan deres barn er blevet påvirket af vindmøllerne.
Til jeres orientering har ansatte hos staudeproducenten Boye Jensen, indsendt en klage om
deres helbredsmæssige påvirkninger, ved at bo og arbejde på denne virksomhed. Klagen
omfatter, at de bliver voldsomt trætte fordi de ikke kommer ned i den dybe søvn. Desuden har
alle kvinderne fået uregelmæssig menses. Klagen er videresendt til Arbejdstilsynet.
Desuden er der udover hyletoner ved vindhastigheder over 12 – 13 m/sek., observeret
bankelyde når vingerne kører ned forbi tårnet. Det er ikke konstante bankelyde, men måske
lyde som kommer, når vingerne pitcher ud ved skiftende vindhastigheder.
Tilsyn ved høje vindhastigheder
Vi har tidligere bedt naboerne kontakte jer, som vindmølleejer direkte, når de oplever
generende hylelyde m.m. Naboerne har dog ikke ønsket dette, idet de vil være mest trygge
hvis kommunen også deltager ved eventuelle tilsyn, på grund af den langvarende klagesag af
Hagesholm vindmøllepark. Samtidig har I givet udtryk for, at I ikke selv ville tage kontakt til
naboerne for at lave en aftale om et tilsynsbesøg.
Ledelsen i Holbæk Kommune anmoder nu om, at Vattenfall Vindkraf A/S vil deltage i et
tilsynsbesøg på et tidspunkt, hvor det blæser over 12 – 13 m/sek.
Vi skal præciserer, at vi som kommune ingen lovhjemmel har, til at gribe ind overfor
uregelmæssigheder ved vindmølledriften, ved disse vindhastigheder.
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Til gengæld opfordrer både ledelsen ved Holbæk Kommune, og Miljøstyrelsen ved Jørgen
Jacobsen, at I acceptere vores anmodning om et tilsyns besøg i vindmølleparken. Det er i alles
interesse, at årsagen bliver fundet, til de uregelmæssige voldsomme lyde, som opstår ved høje
vindhastigheder.
I er velkomne til at kontakte mig eller sagsbehandler Marie Johansen, for yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen

Teknisk Chef Jeppe Søndergaard

Vedlagt
Avisartikel fra naboer til et barn med helbredsmæssige problemer
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