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Indtil videre synes to ud af tre K-vælgere, at Lene Espersen skal blive på
sin post - men igen: Folkestemninger
kan være en yderst flygtig størrelse ...
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Vejret: Mest tørt
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sol. 10-11 grader. Ret
svag vind.
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Rigsrevisor for sent ude

Mere
MAILGATE: Claus Haagen Jensen beskylder rigsrevisoren for at handle for sent
møllestøj,
vred og krænket med tilbafentlig ret ved Copenhagen
Af Martin Hein
gevirkende kraft. Det er ikke
Business School, Claus Hasiger forsker og Anne Randby Toft
nogen konsekvent adfærd.
agen Jensen, er det mere
redaktionen@nordjyske.dk

Af Ida Smith
ida.smith@nordjyske.dk

ØSTERILD: Debatten om, hvor
meget det kommende testcenter for store vindmøller i
Østerild Plantage i Thy kommer til at støje, fortsætter.
Professor i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik
Møller, påpeger nu, at støjgenerne vil blive værre og
berøre et langt større areal
end det, der er anført i VVMredegørelsen.
AAU-forskerens vurdering
vil formodentlig komme til
at indgå som materiale i den
retssag, som Landsforeningen for Bedre Miljø har anlagt mod Miljøministeriet.
Stævningen blev indgivet til
Retten i Holstebro 5. oktober.
En rapport fra Henrik
Møller og en kollega om lavfrekvent støj samt den nyeste vurdering af testcentret
har også givet anledning til,
at Per Clausen (EL) og Johannes Poulsen (R) har stillet en række paragraf
20-spørgsmål til miljøminister Karen Ellemann. Enhedslisten ønsker, at der på
baggrund af forskernes konklusioner gennemføres en
ny vurdering af støjpåvirkningen fra testmøllerne.

KØBENHAVN: Når statsrevisorerne i dag holder møde om
hele sagen om takster på de
private sygehuse, vil rigsrevisor Henrik Otbo give en
orientering om, hvordan
han blev nægtet oplysninger
fra Sundhedsministeriet.
En kritik, som han rejste i
sidste uge, da hele sagen om
overbetaling igen brød ud i
lys lue.
Men ifølge professor i of-

Hvis rigsrevisor er så vred,
skal han sige fra og råbe op
her og nu, så skal han ikke
vente og tilslutte sig et generelt hylekor, lyder den
hårde dom fra Claus Haagen Jensen.
Venstres sundhedsordfører, Birgitte Josefsen, går
skridtet videre.
- Jeg synes ikke, at rigsrevisor passer sit job. Det er
underligt, at han sidder med
lukket mund i et helt år, og
når oppositionen hyler op,
så hyler han med. Det er min
opfattelse, at det er et politisk budskab, han kommer

end en postgang for sent.
- Vi hørte ikke ret meget til
ham, da han fandt ud af, at
rapporten var der sidste år.
Her sagde han blot, at den
ikke betød noget for konklusionen. Nu bliver han så
pludselig
meget

»
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Hvis rigsrevisor er så vred, skal han sige
fra og råbe op her og nu, så skal han ikke
vente og tilslutte sig et generelt hylekor.
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Spar
mellemforhandler:
Flot model med antrasit grå
møbelstof. Madras med 5 zonet
pocketfjedre. Elevationsbund
m/trådløs fjernbetjening.
180 x 200 cm.
Intro-pris: ...
Med crom ben leveret og monteret

med, siger hun.
SF's sundhedsordfører, Jonas Dahl, er dybt uenig.
- Først kommer det frem,
at to nordjyske ministre har
talt usandt og vildledt Folketinget, så kommer det frem,
at Løkke erkender overbetaling af privathospitalerne.
Så kommer det frem, at der
ligger en privat rapport, som
har ligget færdig i månedsvis, mens Rigsrevisionen arbejdede på sagen. Jeg forstår godt, at rigsrevisoren
reagerer, siger han.
Det var i går ikke muligt at
få en kommentar fra rigsrevisor Henrik Otbo.

Skovmand & Bue
er værter for Danmarks
bedste morgenshow
Slå øjnene op og ørerne ud
hver morgen kl. 6-10.
Vesterbro 20-24,
9000 Aalborg
Tlf. 98 138788
www.himmelsengen.dk

Lyt online
på anr.dk
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Uheld skabte kaos på motorvej - 1

Uheld skabte kaos på motorvej - 2

AALBORG: Klokken lidt over 15 tirsdag eftermiddag stødte to
motorcyklister og en personbil sammen i Limfjordstunnellens nordgående rør, hvilket nærmest skabte kaos på E45
syd for Aalborg i nordgående retning i myldretiden. Ingen
personer kom alvorligt til skade, men to spor i det nordgående rør blev spærret, mens beredskabet ryddede op efter
uheldet. Blandt andet skulle vejbanen gøres ren, idet der
var løbet noget væske fra en af motorcyklerne ud på vejen.

AALBORG: Som om det ikke kunne være nok med uheldet i
nordgående retning, så væltede en bil med en trailer på E45 i
sydgående retning ved Th. Sauersvej klokken 16.07, hvilket
skabte ravage i trafikken også i den retning. Traileren blev
dog forholdsvis hurtigt bragt flot og vejen gjort farbar uden
hindring for de andre trafikanter.

Lærer dræbt i
voldsom ulykke

forskning: - Støjberegninger for
testcentret ved Østerild er sat for lavt,
mener Henrik Møller, professor
i akustik ved AAU

Af Agnete Birch Smith
og Peter Witten
redaktion@nordjyske.dk

VESLØS: Tirsdag morgen
blev en 40-årig mand fra
Nørresundby slået ihjel i
en trafikulykke på Aalborgvej vest for Vesløs cirka 200 meter før Vesløs
Vejlevej.
Den 40-årige er lærer på
EUC Nordvest i Thisted.
Trafikulykken skete tirsdag morgen kl. 07.45. Den
40-årige lærer var i sin personbil på vej mod vest og
kom af ukendte årsager
over i modsatte vejbane.
Her stødte han frontalt
sammen med en modkørende lastbil og døde.
Hans kollegaer på EUC
Nordvest var ude og identificere den afdøde.
Efter ulykken blev den
trafikerede hovedvej spærret i begge retninger, og
det gav trafikkø.
Vejen blev først åbnet

BILENS FØRER, en 40-årig
mand fra Nørresundby, blev
dræbt på stedet, da han kørte
frontalt ind i en lastbil ved Vesløs.
Foto: Peter Mørk
igen klokken 14.45.
Ifølge NORDJYSKEs reporter Lone Lærke Krogh
fra Thisted Dagblad var
der tåget i området, da
ulykken skete, og muligvis
også rimglatte veje.
Politiet mener dog ikke
umiddelbart, at glatføre
var årsag til ulykken.
Ifølge vagthavende er
der blevet udtaget en blodprøve af den afdøde for at
klarlægge omstændighederne bag ulykken.

Bred enighed om
Thisteds budget
THISTED: Der var enighed på

det store linjer, da Thisted
Byråd tirsdag aften stemte
næste års budget i hus. 26
af byrådets 27 medlemmer
stod bag budgettet, mens
Venstres Jørgen Andersen
helt som forventet undlod
at stemme.
Han havde tidligere
meddelt, at han ikke kunne stemme for et budget,
der indebar skolelukninger, og det er, hvad der forventes at ske, når byrådets
udvalg for børn og familie
skal udmønte sin rammebesparelse på 19,5 mio.
kroner, hvoraf de 10 skal
findes på skolestrukturen.
Samlet set skal der spares 50 mio. på kommunens
driftbudget og 20 mio. på
anlægsbudgettet.
Med vedtagelsen af budgettet sagde byrådets flertal også ja til en 10,3 millioner kroner stor besparelse
på kommunens administrative struktur. Det vil
blandt andet betyde reduktioner blandt forvaltningens afdelingschefer og
administrative sektionsledere. Allerede i dag, onsdag, fra morgenstunden,
orienteres de medarbejde-

- Støj fra testmøller

re, der berøres af personalereduktionerne. En anden
konsekvens er, at kommunen flytter den del af sin
forvaltning, som i øjeblikket bor på det tidligere rådhus i Hanstholm, til Thisted. Rådhusbygningen i
Hanstholm sættes til salg.
Inden budgettet var endeligt på plads, havde et
flertal på 14, nemlig DF, K
og V - undtaget Jørgen Andersen, vedtaget et ændringsforslag fra de tre
partier om at arbejde for
en højere grad af udlicitering og for at sende flere
opgaver i udbud.
Derimod måtte SF og Socialdemokraterne som
ventet konstatere, at de ikke kunne hente et flertal
for deres forslag om at hæve kommuneskatten med
0,2 procent til 25,7, ligesom der heller ikke var tilslutning til deres ændringsforslag om at lade en
800.000 kroner stor besparelse på kommunens sundhedsafdeling udgå. Netop
det spørgsmål fyldte en
stor del af den samlede debat, inden budgettet var
vedtaget.

Af Ida Smith
ida.smith@nordjyske.dk

ØSTERILD: De støjberegninger, der indgår i VVM-redegørelsen for et testcenter for
store vindmøller i Østerild
Klitplantage, holder ikke,
for tallene er sat for lavt, mener Henrik Møller, professor
i akustik ved Aalborg Universitet. Ifølge hans egne beregninger bør afstanden til
beboelse øges med cirka 30
procent.
Henrik Møller har på opfordring af Henrik Svanholm, næstformand i Landsforeningen for Bedre Miljø,
kigget på støjberegningerne
for testcentret. Hans konklusion er, at støjgenerne vil
blive større og berøre et
langt større areal end det,
der er anført i VVM-redegørelsen.

Flere kritikpunkter
For det første påpeger han,
at der ikke er regnet med en
fejlmargin, som man ellers
bør, ikke mindst når der er
tale om forsøgsmøller.
For det andet rejser han
tvivl om, hvordan man vil
sikre, at den nordligste mølle kan yde det samme som
de andre møller, men alligevel støje mindre, så den

overholder støjgrænsen i
forhold til Hjardemål Klit
Camping, der er støjfølsomt
område.
For det tredje mener han,
at beregninger af den lavfrekvente støj er sat for lavt.
For det fjerde hæfter han
sig ved, at Risø DTU for nylig
har meldt ud, at møllerne vil
blive på 15-20 MW. Beregningerne i VVM-redegørelsen er foretaget ud fra 12
MW-møller. Forskellen svarer til, at afstanden til beboelse bør øges med cirka 30
procent, vurderer professoren.
”Det må konkluderes, at
VVM-redegørelsen udgør et
dårligt grundlag at bedømme de forventede støjgener
på”, skriver han i sit svar til
Henrik Svanholm.
Svar fra Miljøstyrelsen
NORDJYSKE har bedt Miljøstyrelsen om at forholde sig
til Henrik Møllers kritik og
har fået følgende svar fra civilingeniør Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen, ordret
citeret:
”Med hensyn til testcentret i Østerild er det ikke den
anførte elektriske effekt, der
er afgørende for, hvorledes
vindmøller kan afprøves på
testcentret, men derimod
den samlede støj fra alle
møllerne. De støjmæssige
forudsætninger, der er lagt
til grund i VVM-redegørelsen, gælder uafhængigt af
møllernes elektriske effekt,
og det er dem, som giver retningslinjerne for den samlede støj fra testcentret.”
Uenige om konklusioner
På forhånd har Henrik Møller været skeptisk over for,
om hans beregninger omkring testcentret vil gøre

HENRIK MØLLER, professor i
akustik ved Aalborg Universitet,
er stærkt kritisk over for støjberegningerne i VVM-redegørelsen for det kommende testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage. 
Arkivfoto

»

Miljøstyrelsen
burde være overdommer, men de har
diskvalificeret sig selv
ved at sige, at der ikke
er problemer med lavfrekvent støj, allerede
inden forskningen var
lavet. På den måde har
de faktisk sat sig uden
for døren i forhold til
den rolle, de burde
have.
Henrik Møller,
professor i akustik
ved Aalborg Universitet

Onsdag 13. oktober 2010 NORDJYSKE Stiftstidende

Nordjylland 5

Kvinde fastklemt i bil

Mand dræbt af tog

AALBORG: En 36-årig kvinde kørte tirsdag kort før middag af
motorvejens sydgående spor nord for Limfjordstunellen på
det stykke, hvor der er fire spor. Kvinden sad fastklemt i sin
bil og blev siden indlagt på sygehuset med skader på hals og
nakke. Kvinden har ikke været i livsfare, og der var ikke andre biler involveret i uheldet. Der var tale om et solouheld,
hvor hun ender i rabatten, siger vagtchef Bent Højgaard,
Nordjyllands Politi.

SKØRPING: En mand blev kort før klokken 16 tirsdag efter-

middag dræbt, da han blev påkørt af et tog nord for Skørping station. Nordjyllands Politi formoder, at der er tale
om selvmord. Ulykken medførte, at togdriften mellem
Aalborg og Skørping i sydgående retning var indstillet. I
stedet blev der indsat busser. Tirsdag aften var togdriften
normal igen, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Ted
Andersen.

vil ramme flere

Ulykken skete ved denne bro over jernbanen.
Foto: Jesper Thomasen

Santorini direkte
fra Nordjylland
AALBORG: Næste år bliver
det muligt at flyve direkte
fra Nordjylland til Santorini. Århus Charter har valgt
at flytte ruten til den græske ø fra Århus Lufthavn til
Aalborg Lufthavn med det
kommende sommerprogram.
Ud over Santorini vil Århus Charter fortsat have en
rute fra Aalborg til en anden græsk ø, Zakynthos.
Omvendt forsvinder Algarve som et tilbud fra Aalborg Lufthavn.
Efter et par år har Århus
Charter valgt at droppe
den sydportugisiske destination. Ikke bare fra Aalborg, men i det hele taget.
Ifølge Ulla Stæt, der er
medejer af Århus Charter,
skyldes det, at Algarve er
begyndt at virke en lille
smule slidt, men hun håber
at kunne vende tilbage om
et år eller to, når portugi-

De fleste kender den græske
ø Santorini - om ikke andet fra
postkort. Husene på øen er
blandt Grækenlands mest fotograferede.
serne har fået rettet op på
tingene.
I stedet for Algarve har
selskabet valgt at tage tyrkiske Side på programmet.
Men hertil flyves kun fra
Århus Lufthavn. 
jl

Hurtig indsats
kvalte brand
Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

Afstanden til beboelse skal efter AAU-forskerens beregninger udvides med omkring 30 procent, fordi kæmpemøllerne ved Østerild
kommer til at støje mere, end VVM-redegørelsen forudsætter.
Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix
indtryk på Miljøstyrelsen.
Sommeren over har han
ført en løbende diskussion
med styrelsen om de resultater, han og en kollega fremlagde i en rapport om støj fra
vindmøller udgivet i juni i år.
En af hovedkonklusionerne i
rapporten ”Lavfrekvent støj
fra store vindmøller” er, at
store vindmøller udsender
relativt mere lavfrekvent
støj end mindre møller, og at
det kan genere naboerne.
Kort efter udgivelsen offentliggjorde Miljøstyrelsen
et nyhedsbrev med overskriften ”Intet nyt i rapport
fra Aalborg Universitet om
lavfrekvent støj fra store
vindmøller”, hvor de modsi-

ger rapportens konklusioner. De to forskere, Henrik
Møller og Christian Sejer Pedersen, svarede på kritikken
i en kronik i Weekendavisen,
hvorefter
Miljøstyrelsen
igen modsagde deres konklusioner - nu i et åbent brev.
For menigmand er det umuligt at sige, hvem af parterne
der har ret.
- Der findes ikke nogen
overdommer. Eller man kan
sige, at Miljøstyrelsen burde
være overdommer, men de
har diskvalificeret sig selv
ved at sige, at der ikke er
problemer med lavfrekvent
støj, allerede inden forskningen var lavet. På den måde
har de faktisk sat sig uden

for døren i forhold til den
rolle, de burde have. Det er
lidt paradoksalt, at vi skal
diskutere på den her måde,
for vi hører jo ellers ikke
hjemme på modsatte hold.
Vi er en neutral forskningsinstitution, siger Henrik
Møller, der snart ikke orker
at beskæftige sig mere med
vindmøller.
Spørgsmål til ministeren
Henrik Møllers vurdering af
støjen fra det kommende
testcenter i Østerild Klitplantage vil dog formodentlig komme til at indgå som
materiale i den retssag, som
Landsforeningen for Bedre
Miljø har anlagt mod Miljø-

ministeriet.
Stævningen
blev indgivet til Retten i Holstebro 5. oktober.
De to Aalborg-forskeres
rapport om lavfrekvent støj
og Henrik Møllers vurdering
af støjen fra testcentret har
også givet anledning til, at
Per Clausen (EL) og Johannes Poulsen (R) har stillet en
række paragraf 20-spørgsmål til miljøminister Karen
Ellemann. Enhedslisten ønsker, at der på baggrund af
forskernes
konklusioner
gennemføres en helt ny vurdering af støjpåvirkningen
fra de kommende testmøller.

HJØRRING: Hurtig indsats
fra ansatte forhindrede i
går eftermiddag ved
13.40-tiden en brand på
vinduesprofilvirksomheden Rolltech A/S på W.
Brüels Vej 20 i Hjørring i at
udvikle sig.
Stærk røgudvikling fra et
udsugningsfilter fik ansatte til at slå alarm til Falcks
Brandvæsen og gribe til
stedets håndslukkere.
De ansatte bekæmpede
branden, så godt de kunne,
indtil Falcks brandfolk

hurtigt nåede frem.
- Branden var stort set
slukket, da brandfolkene
nåede frem, oplyser produktchef Søren Kjær Nielsen til NORDJYSKE, da vi
træffer ham i produktionshallen, hvor brandfolk og
ansatte er samlet omkring
indgangen til brandstedet.
Udsugningsfilteret befinder sig i et siderum til
produktionshallen, og
brandfolkene fylder godt i
rummet, hvor de er i gang
med at sprøjte vand ned i
filteret for at sikre sig, at alle gløder er slukkede.

Bunden af udsugningsfiltret blev slæbt udenfor og fik et ekstra
skvæt vand.
Foto: Bente Poder

