
Her er mit høringssvar vedr. opsætning af vindmøller på havnen i Aarhus. Jeg ser meget nødigt, at der 

opsættes vindmøller på havnen. Det vil reducere min glæde ved at bo på havnen og jeg må forvente, at min 

lejlighed vil blive mindre attraktiv og vil reduceres væsentligt i værdi i en salgsmæssig sammenhæng. 

Dette er ikke et indlæg fra en klimafornægter. Jeg erkender, at vi skal reducere vores negative aftryk på 

natur og miljø og jeg er bevidst om, at alternative energikilder som vindmøller kan bidrage til mindre 

forurening og co2-udslip. Men vindmøller hører simpelthen ikke til på land eller i kystnære områder.  

Jeg har boet på havnen siden foråret 2013 og jeg var blandt de første, der flyttede ind i Isbjerget. Jeg har 

været så privilegeret at få en lejlighed med direkte udsigt udover bugt og havn og med et kik mod 

containerhavnen og dens inspirerende aktivitet. Lyden fra containere, der ”skramles” på plads, er helt fin 

for mig. Og så var containerhavnen der, før jeg kom til. Men det gælder ikke for vindmøllerne.  

Alt i alt er min udsigt den smukkeste i Aarhus. Og der findes næppe steder i Danmark, der kan matche dette 

syn og jeg har nydt hver eneste dag siden jeg flyttede ind. 

Der er en fin industriel æstetik over containerhavnen med dens kraner, lys og skibe der lægger til kaj set fra 

boligsiden fra modsatte side. Det er god kontrast til den øvrige udsigt udover Aarhusbugten.  Århus havn er 

i dag et godt eksempel på en vellykket kombination af natur og kulturmiljø. Det er synd at ødelægge dette 

vy ved at placere noget så designmæssigt uskønt som vindmøller på området.  

Vindmøller er frygtelig grimme og de skæmmer vores visuelle oplevelser af naturen. Det værste er, at de er 

meget enerverende at se på. Når vingerne på møllerne drejer rundt – og det er jo meningen med en 

vindmølle – så suger de synsmæssig alt fokus til sig.  Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi i vores iver efter 

at reducere forurening m.m. ikke samtidig ødelægger de sanseindtryk, som naturen giver. Det er i bedste 

fald et skridt frem og et tilbage. For os der skal bo tæt på møllerne er det miljømæssige nettoregnskab 

endda negativt. 

Placer vindmøller langt ude i havet, hvor de generer mindst muligt.  

Aarhus Kommune skriver i høringsmaterialet, at havnen er velegnet til opsætning af vindmøller fordi der 

bor få mennesker i nærheden af opsætningsstedet. Det argument holder simpelthen ikke.  Det er Aarhus 

Kommune, der har planlagt og igangsat udviklingen af en hel ny og attraktiv bydel på området. Der bor 

allerede rigtig mange på havnen i dag og flere kommer til i de nærmeste år.  Og det flade havneområde gør 

netop, at de høje møller kan ses af mange og på lang afstand. Der er intet til at afskærme for det kedelige 

syn.   

Mine primære indvendinger er således ikke evt. støjgener, men udsigten til at skulle se på grimme 

vindmøller i fremtiden. Møllerne med deres drejende vinger stjæler udsigt og fokus. 

Kommunen skriver i høringsmaterialet, at der skal tages hensyn til natur, kulturmiljø og beboelser m.m. ved 

placeringer af vindmøller. Alle disse hensyn, bliver efter min mening undertrykt og tilsidesat med placering 

af vindmøller på havnen. 

Jeg ville aldrig have købt en lejlighed på havnen, hvis jeg havde vist, at der var mulighed for at opsætte 

vindmøller lige udenfor mine vinduer og altan. Opsætning af vindmøller vil gøre området mindre attraktivt 

for mange og jeg må forvente en væsentlig reduktion i den pris min lejlighed kan sælges til. Jeg har købt og 

investeret i en bolig på havnen under falske forudsætninger. 

Dette høringssvar er min underskrift på en protest mod vindmøller på havnen i Aarhus. 


