
Høringssvar vedr vindmøller ved Kasted 
 
Efter at have læse det materiale I har delt samt deltaget i borgermødet om 
vindmøller og solceller, står vi tilbage med en lang række spørgsmål i forhold til om 
det virkelig giver mening at placere vindmøller i Kasted. 
 
Politisk undrer det os at man fra kommunens side udtaler at man har udvalgt tre 
områder til vindmøller i Kasted, Vosnæs og Aarhus havn, når man reelt set har fået 
to projektforslag ind på for Vosnæs og Aarhus havn fra Nrgi, således at man reelt set 
kun har udvalgt et område til at være projektområde, nemlig Kasted. Så hvad er 
logikken bag at udstille at man har udvalgt 3 områder, når der kun er tale om et 
område, og hvad er bevæggrundene for at dette område står tilbage, og andre 
områder (Studstrup, Hårup, Todbjerg, Borum, Hørslev og Solbjerg) blev pillet ud 
sidste år i forhold til 2012 planen.  
Dette betyder også at borgere i Geding, Kasted og visse dele af Tilst vil stå med en 
potentiel lang fremtidig usikkerhed om, hvorvidt der vil komme vindmøller el ej. Dette 
vil således have indvirkninger på området økonomisk i forhold til til og fraflytning til 
området. Vil der være en ramme for hvor længe denne usikkerhed vil være 
gældende, eller skal det ses som en permanent situation? 
Dernæst lærte vi på borgermødet at vindforholdene egentlig ikke er fantastiske til 
vindmøller samt at en stor del af bevæggrundene for projektet ligger i prestigen bag 
at vise man er med på den grønne bølge, så hvorfor ikke: 

● Undersøge muligheden for at indgå partnerskaber med andre kommuner, 
hvor befolkningstætheden er meget lavere og derved kunne lave mere 
rentable vindmølleparker uden at genere borgere? 

● Samarbejde med staten om at placere dem på vand udenfor Aarhus. Dette er 
både mere omkostningseffektivt og miljømæssigt forsvarligt.  Som 1

eksempelvis Bornholm kigger på med Rønne Banke  2

● Få ændret forholdene for at placere solceller på offentlige tage, således det 
ikke er nær så bureaukratisk og derved skabe en masse ny, bedre og mere 
effektiv energi.  

● og hvorfor har man ikke bare valgt at lade det være ansøgningsbestemt, når 
det alligevel er den måde to af de tre områder er udvalgt på. 

 
I Aarhus Havn rammer vindmøllerne ikke nogen erstatningsmæssige krav, i Vosnæs 
rammes en række sommerhusejere af at ligge indenfor 900 meter grænsen for 
erstatning, mens i Kasted er det 219 husstande, som bliver ramt. Har man et reelt 
overblik over de økonomiske konsekvenser heraf for de ramte borgere samt hvorvidt 

1 https://www.seas-nve.dk/vindmoeller 
2 http://tv2bornholm.dk/?newsID=229771 
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det opvejes af at bygge vindmøller I et ikke-vindeffektivt område, kontra 
omkostningen ved etablering af tilsvarende mølle på vand?. 
Derudover viser undersøgelser at den lavfrekvente støj bevæger sig I op mod 1800 
meter fra vindmøllerne, hvilket rammer en stor del af hele Tilst og derved medvirker 
til at store dele af Tilst får et indendørs støjniveau svarende til det niveau som 
industrielle anlæg maksimalt må skabe i private hjem, hvilket i selvsamme 
undersøgelse viser at 14% har konkrete ulemper med støjen fra vindmøllerne.   3

 
Området man har afsat ved Kasted er ret stort, sammenlignet med de andre. Det 
skyldes i høj grad at man jo ved de to andre områder, allerede har projektønsker 
liggende. Men kunne man ikke for at mindske usikkerheden få præciseret, hvor I 
området ved Kasted man ville ligge vindmøllerne, således at der ikke gøres mere 
skade end nødvendigt på borgere, beskyttede naturtyper og at man ikke kommer i 
karambolage med Favrskov kommune som jo også vil blive ramt af dette 
projektområde.  4

Nedenstående billede viser hvor stort et område som er dækket af beskyttede 
naturtyper, men også at der stadig er over halvdelen tilbage af området. Ville det 
ikke give mening fra starten af at fjerne dette område som er dækket af beskyttet 
natur? 

 
 
Ovenstående behov for præcisering af området, bliver ikke mindre af, at man 
igennem Naturstyrelsen har gang i et projekt i samme område som 
vindmølleprojektet, hvor der bl.a. er indkaldt til møde under titlen“Udvikling af nyt 

3 https://videnskab.dk/teknologi/store-vindmoller-laver-mest-lavfrekvent-stoj, 
http://www.videnomvind.dk/media/239472/jysk_analyse__rapport_vedr_rende_naboskab_til_vindm_ll
er.pdf og http://www.videnomvind.dk/fordele-ulemper/konkrete-ulemper-for-vindmoellenaboen.aspx 
4 https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/1bfc80c6-5f98-49d3-9711-dfb9f225a53a/ 
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skov- og naturområde mellem Tilst, Geding og Kasted” og som har til formål at 
forbedre skov og naturområdet i det samme område som vindmølleprojektet.   5 6

 
 
 
Af andre spørgsmål som står uafklarede hen: 

● Vil vindmøllerne skabe udfordringer for helikopterne til Skejby Sygehus’ 
helikopterlandingsplads 

● Hvilke krav vil der blive stillet til de vindmøller som opsættes. Vi blev på 
borgermødet fortalt at Aarhus kommune har en ambition om at være mere 
ambitiøs end den nationale plan, i forhold til hvor stor en andel som kommer 
fra vedvarende energi i 2030. Vil man også være ambitiøs omkring kvaliteten 
af de vindmøller man opstiller? Vi ved at Nrgi kan levere vindmøller hvor den 
lavfrekvente støj er væsentlig lavere den de 20 decibel, så vil man stille større 
krav, når nu disse vindmøller placeres i bynære områder? 

● Hvilke konsekvenser har det at middelvindhastigheden for Kasted er den 
laveste man registrerer på Erhvervsstyrelses vindmøllekort (under 7,2 m/s i 

5 
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100 meters højde) sammenlignet med Århus Havn (7,8-8,0 m/s) og Vosnæs 
(7,6-7,8) samt er det måske også er årsagen til, at ingen selskaber indtil 
videre har ansøgt om at opsætte møller i området?  7

 
På vegne af grundejerforeningen Østermarken med 309 husstande kan vi kun tale 
positivt om det at gøre brug af mere grøn energi. Vi vil lige som andre bare gerne 
sikre at det sker på en måde som går hånd i hånd med beboerne i samfundet, 
generer borgerne mindst muligt, sikrer rammerne for naturen og at det gøres på den 
mest effektive måde både økonomisk og miljømæssigt. 
 
Dennis Cassøe 
Østermarksvej 92, 
8381 Tilst 
Tlf. 29 89 89 01 
Email: dennis@cassoee.dk 

7 http://kort.erst.dk/spatialmap?profile=vindmoeller 
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