
» Indtil videre synes to ud af tre K-væl-
gere, at Lene Espersen skal blive på 

sin post - men igen: Folkestemninger 
kan være en yderst flygtig størrelse ...
Leder Side 18

Vejret: Mest tørt 
med lidt eller nogen 
sol. 10-11 grader. Ret 
svag vind.
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Vesterbro 20-24, 
9000 Aalborg

Tlf. 98 138788
www.himmelsengen.dk

Himmelsengens
egen elevationsseng
Himmelsengens
egen elevationsseng

Spar
mellemforhandler:
Flot model med antrasit grå 
møbelstof. Madras med 5 zonet 
pocketfj edre. Elevationsbund
m/trådløs fj ernbetjening.
180 x 200 cm. 
Intro-pris: ... 9.998,-
  Med crom ben leveret og monteret

Skovmand & Bue 
er værter for Danmarks 

bedste morgenshow
Slå øjnene op og ørerne ud 

hver morgen kl. 6-10.

Lyt online 
på anr.dk

Af Martin Hein 
og Anne Randby Toft
redaktionen@nordjyske.dk

KØBENHAVN: Når statsreviso-
rerne i dag holder møde om 
hele sagen om takster på de 
private sygehuse, vil rigsre-
visor 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-

fentlig ret ved Copenhagen 
Business School, Claus Ha-
agen Jensen, er det mere 
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 konklu-
sionen. Nu bliver han så 
pludselig meget 

vred og krænket med tilba-
gevirkende kraft. Det er ikke 
nogen konsekvent adfærd. 
Hvis rigsrevisor er så vred, 
skal han sige fra og råbe op 
her og nu, så skal han ikke 
vente og tilslutte sig et ge-

nerelt hylekor, lyder den 
hårde dom fra Claus Ha-

agen Jensen. 
Venstres sundhedsordfø-

rer, Birgitte Josefsen, går 
skridtet videre.

- Jeg synes ikke, at rigsre-
visor 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 poli-
tisk budskab, han kommer 

med, siger hun. 
SF's sundhedsordfører, Jo-

nas Dahl, er dybt uenig. 
- Først kommer det frem, 

at to nordjyske ministre har 
talt usandt og vildledt Folke-
tinget, så kommer det frem, 
at Løkke erkender overbeta-
ling af privathospitalerne. 
Så kommer det frem, at der 
ligger en privat rapport, som 
har ligget færdig i måneds-
vis, mens Rigsrevisionen ar-
bejdede på sagen. Jeg for-
står godt, at rigsrevisoren 
reagerer, siger han. 

Det var i går ikke muligt at 
få en kommentar fra rigsre-
visor Henrik Otbo.
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Rigsrevisor for sent ude
MAILGATE: Claus Haagen Jensen beskylder rigsrevisoren for at handle for sent 

» 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.

Af Ida Smith
ida.smith@nordjyske.dk

ØSTERILD: Debatten om, hvor 
meget det kommende test-
center for store vindmøller i 
Østerild Plantage i Thy kom-
mer til at støje, fortsætter. 
Professor i akustik ved Aal-
borg Universitet, Henrik 
Møller, påpeger nu, at støj-
generne vil blive værre og 
berøre et langt større areal 
end det, der er anført i VVM-
redegørelsen.

AAU-forskerens vurdering 
vil formodentlig komme til 
at indgå som materiale i den 
retssag, som Landsforenin-
gen for Bedre Miljø har an-
lagt mod Miljøministeriet. 
Stævningen blev indgivet til 
Retten i Holstebro 5. okto-
ber.

En rapport fra Henrik 
Møller og en kollega om lav-
frekvent støj samt den nye-
ste vurdering af testcentret 
har også givet anledning til, 
at Per Clausen (EL) og Jo-
hannes Poulsen (R) har stil-
let en række paragraf 
20-spørgsmål til miljømini-
ster Karen Ellemann. En-
hedslisten ønsker, at der på 
baggrund af forskernes kon-
klusioner gennemføres en 
ny vurdering af støjpåvirk-
ningen fra testmøllerne.
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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 Aal-
borgvej vest for Vesløs cir-
ka 200 meter før Vesløs 
Vejlevej.

Den 40-årige er lærer på 
EUC Nordvest i Thisted.

Trafikulykken skete tirs-
dag morgen kl. 07.45. Den 
40-årige lærer var i sin per-
sonbil på vej mod vest og 
kom af ukendte årsager 
over i modsatte vejbane.

Her stødte han frontalt 
sammen med en modkø-
rende lastbil og døde.

Hans kollegaer på EUC 
Nordvest var ude og identi-
ficere den afdøde.

Efter ulykken blev den 
trafikerede hovedvej spær-
ret i begge retninger, og 
det gav trafikkø.

Vejen blev først åbnet 

igen klokken 14.45.
Ifølge NORDJYSKEs re-

porter 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 blod-
prøve af den afdøde for at 
klarlægge omstændighe-
derne bag ulykken.

Lærer dræbt i 
voldsom ulykke

AALBORG: Klokken lidt over 15 tirsdag eftermiddag stødte to 
motorcyklister og en personbil sammen i Limfjordstunnel-
lens 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 nordgå-
ende 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.

Uheld skabte kaos på motorvej - 1
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.

Uheld skabte kaos på motorvej - 2

Af Ida Smith
ida.smith@nordjyske.dk

ØSTERILD: De støjberegnin-
ger, der indgår i VVM-rede-
gørelsen for et testcenter for 
store vindmøller i Østerild 
Klitplantage, holder ikke, 
for tallene er sat for lavt, me-
ner Henrik Møller, professor 
i akustik ved Aalborg Uni-
versitet. Ifølge hans egne be-
regninger bør afstanden til 
beboelse øges med cirka 30 
procent.

Henrik Møller har på op-
fordring af Henrik Svan-
holm, næstformand i Lands-
foreningen for Bedre Miljø, 
kigget på støjberegningerne 
for testcentret. Hans konklu-
sion er, at støjgenerne vil 
blive større og berøre et 
langt større areal end det, 
der er anført i VVM-redegø-
relsen.

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 møl-
le kan yde det samme som 
de andre møller, men allige-
vel 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 lavfre-
kvente 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. Bereg-
ningerne i VVM-redegørel-
sen er foretaget ud fra 12 
MW-møller. Forskellen sva-
rer til, at afstanden til bebo-
else bør øges med cirka 30 
procent, vurderer professo-
ren.

”Det må konkluderes, at 
VVM-redegørelsen udgør et 
dårligt grundlag at bedøm-
me de forventede støjgener 
på”, skriver han i sit svar til 
Henrik Svanholm.

Svar fra Miljøstyrelsen
NORDJYSKE har bedt Miljø-
styrelsen om at forholde sig 
til Henrik Møllers kritik og 
har fået følgende svar fra ci-
vilingeniør Jesper Mogen-
sen, Miljøstyrelsen, ordret 
citeret:

”Med hensyn til testcen-
tret 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-redegørel-
sen, gælder uafhængigt af 
møllernes elektriske effekt, 
og det er dem, som giver ret-
ningslinjerne for den samle-
de støj fra testcentret.”

Uenige om konklusioner
På forhånd har Henrik Møl-
ler været skeptisk over for, 
om hans beregninger om-
kring testcentret vil gøre 

- Støj fra testmøller   vil ramme flere
fORSknInG: - Støjberegninger for 
testcentret ved Østerild er sat for lavt, 
mener Henrik Møller, professor 
i akustik ved AAU

HEnRIk MØLLER, professor i 
akustik ved Aalborg Universitet, 
er stærkt kritisk over for støjbe-
regningerne i VVM-redegørel-
sen for det kommende testcen-
ter for store vindmøller i Øster-
ild Klitplantage.  Arkivfoto

» Miljøstyrelsen
burde være over-

dommer, men de har 
diskvalificeret sig selv 
ved at sige, at der ikke 
er problemer med lav-
frekvent 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

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 kun-
ne stemme for et budget, 
der indebar skoleluknin-
ger, og det er, hvad der for-
ventes at ske, når byrådets 
udvalg for børn og familie 
skal udmønte sin ramme-
besparelse på 19,5 mio. 
kroner, hvoraf de 10 skal 
findes på skolestrukturen. 

Samlet set skal der spa-
res 50 mio. på kommunens 
driftbudget og 20 mio. på 
anlægsbudgettet.

Med vedtagelsen af bud-
gettet sagde byrådets fler-
tal også ja til en 10,3 milli-
oner kroner stor besparelse 
på kommunens admini-
strative struktur. Det vil 
blandt andet betyde reduk-
tioner blandt forvaltnin-
gens afdelingschefer og 
administrative sektionsle-
dere. Allerede i dag, ons-
dag, fra morgenstunden, 
orienteres de medarbejde-

re, der berøres af persona-
lereduktionerne. En anden 
konsekvens er, at kommu-
nen flytter den del af sin 
forvaltning, som i øjeblik-
ket bor på det tidligere råd-
hus i Hanstholm, til Thi-
sted. Rådhusbygningen i 
Hanstholm sættes til salg.

Inden budgettet var en-
deligt på plads, havde et 
flertal på 14, nemlig DF, K 
og V - undtaget Jørgen An-
dersen, vedtaget et æn-
dringsforslag fra de tre 
partier om at arbejde for 
en højere grad af udlicite-
ring og for at sende flere 
opgaver i udbud. 

Derimod måtte SF og So-
cialdemokraterne som 
ventet konstatere, at de ik-
ke kunne hente et flertal 
for deres forslag om at hæ-
ve kommuneskatten med 
0,2 procent til 25,7, lige-
som der heller ikke var til-
slutning til deres æn-
dringsforslag om at lade en 
800.000 kroner stor bespa-
relse på kommunens sund-
hedsafdeling udgå. Netop 
det spørgsmål fyldte en 
stor del af den samlede de-
bat, inden budgettet var 
vedtaget.

Bred enighed om 
Thisteds budget

BILEnS fØRER, en 40-årig 
mand fra Nørresundby, blev 
dræbt på stedet, da han kørte 
frontalt ind i en lastbil ved Ves-
løs. Foto: Peter Mørk
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SKØRPING: En mand blev kort før klokken 16 tirsdag efter-
middag dræbt, da han blev påkørt af et tog nord for Skør-
ping 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. 

Mand dræbt af tog

UlyKKeN SKete ved denne bro over jern-
banen. Foto: Jesper Thomasen

Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: Hurtig indsats 
fra ansatte forhindrede i 
går eftermiddag ved 
13.40-tiden en brand på 
vinduesprofilvirksomhe-
den Rolltech A/S på W. 
Brüels Vej  20 i Hjørring i at 
udvikle sig.

Stærk røgudvikling fra et 
udsugningsfilter fik ansat-
te 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 pro-
duktchef Søren Kjær Niel-
sen til NORDJYSKE, da vi 
træffer ham i produktions-
hallen, hvor brandfolk og 
ansatte er samlet omkring 
indgangen til brandstedet.

Udsugningsfilteret be-
finder 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 al-
le gløder er slukkede.

Hurtig indsats 
kvalte brand

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 resulta-
ter, han og en kollega frem-
lagde 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 of-
fentliggjorde Miljøstyrelsen 
et nyhedsbrev med over-
skriften ”Intet nyt i rapport 
fra Aalborg Universitet om 
lavfrekvent støj fra store 
vindmøller”, hvor de modsi-

ger rapportens konklusio-
ner. De to forskere, Henrik 
Møller og Christian Sejer Pe-
dersen, svarede på kritikken 
i en kronik i Weekendavisen, 
hvorefter Miljøstyrelsen 
igen modsagde deres kon-
klusioner - nu i et åbent brev. 
For menigmand er det umu-
ligt 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 forsknin-
gen 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 forsknings-
institution, 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 Klit-
plantage vil dog formodent-
lig 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 Hol-
stebro 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 Johan-
nes Poulsen (R) har stillet en 
række paragraf 20-spørgs-
mål til miljøminister Karen 
Ellemann. Enhedslisten øn-
sker, at der på baggrund af 
forskernes konklusioner 
gennemføres en helt ny vur-
dering af støjpåvirkningen 
fra de kommende testmøl-
ler.

AAlBORG: Næste år bliver 
det muligt at flyve direkte 
fra Nordjylland til Santori-
ni.  Århus Charter har valgt 
at flytte ruten til den græ-
ske ø fra Århus Lufthavn til 
Aalborg Lufthavn med det 
kommende sommerpro-
gram. 

Ud over Santorini vil År-
hus Charter fortsat have en 
rute fra Aalborg til  en an-
den græsk ø, Zakynthos.

Omvendt forsvinder Al-
garve som et tilbud fra Aal-
borg Lufthavn. 

Efter et par år har Århus 
Charter valgt at droppe 
den sydportugisiske desti-
nation. Ikke bare fra Aal-
borg, 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-

serne har fået rettet op på 
tingene.

I stedet for Algarve har 
selskabet valgt at tage tyr-
kiske Side på programmet. 
Men hertil flyves kun fra 
Århus Lufthavn. � jl

Santorini direkte 
fra Nordjylland

de fleSte kender den græske 
ø Santorini - om ikke andet fra 
postkort. Husene på øen er 
blandt Grækenlands mest fo-
tograferede.

BUNdeN Af udsugningsfiltret blev slæbt udenfor og fik et ekstra 
skvæt vand. Foto: Bente Poder

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 an-
dre biler involveret i uheldet. Der var tale om et solouheld, 
hvor hun ender i rabatten, siger vagtchef Bent Højgaard, 
Nordjyllands Politi.

Kvinde fastklemt i bil


