Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#1

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 23:54:37
Sidst ændret: 16. november 2013 00:08:20
Tidsforbrug: 00:13:42
IP-adresse: 5.103.228.94

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Sejer Folke

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Enhedslisten De Rød-Grønne

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

Andet (angiv venligst)
Udfra det jeg har sat mig ind i, er min fornemmelse at 1500
meter, eller 10 gange vindmøllens højde vil give tilstrækkelig
sikkerhed mod gener og sundhedsskader. Jeg mener også at
det svarer til den grænse flere lande har.

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller

Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Kampen mod klimaforandringerne er så afgørende for menneskehedens fremtidige livsmuligheder, at der må indgås kompromiser.
Netop fordi det er et så afgørende spørgsmål, vil jeg gøre meget for at lokale tilhængere og modstandere af kæmpevindmøller indgår i en
dialog istedetfor at grave sig ned i hver sin skyttegrav. Kampen mod klimaforandringer kræver simpelthen en meget bred, stærk og aktiv
folkebevægelse. Den må ikke ødelægges af slagsmål om vindmøller.
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FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 16. november 2013 01:12:20
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Gunhild Thøfner

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Enhedslisten De Rød-Grønne

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

Andet (angiv venligst)
Jeg anbefaler en afstand på 1500 meter eller derover.

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller,

Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?
,

Andet (angiv venligst)
Jeg er tilhænger af, at vi må udnytte vindenergi her på
Stevns. Vi har unikke muligheder - flere end de fleste andre
kommuner i vores region - og vi har slet ikke råd miljømæssigt
til at frasige os disse muligheder. Vi har store åbne
landarealer uden bebyggelse, det flade, åbne land omgivet af
vand og mulighed for placering af havmøller.

Andet (angiv venligst)
Jeg synes personligt slet ikke, at vindmøller skæmmer
landskabet. I mine øjne er de smukke vartegn og en dejlig
reminder om, at der ER energi at hente, og at vi IKKE
ødelægger vores natur og miljø! Jeg vil arbejde for, at Stevns
bliver en spydspids på miljøområdet - også med vindmøller og det tror jeg vil tiltrække - ikke afskrække - nye tilflyttere.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Hvis vi frasiger os brugen af vindenergi, vil det være et sats, som er bygget på et grundlag, som er miljøet uvedkommende! Personlige
præferencer, personlige (egoistiske) undvigelser ift at tage et ansvar (à la "Det kan da godt være, at vi skal have vindmøller - men ikke i
nærheden af MIN matrikel!", æstetiske overbevisninger etc.
I mine øjne en forkælet, tøsefornærmet og omnipotent måde at tage stilling til et så markant miljøområde : vedvarende og ren energi!!
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Collector: Web Link (Weblink)
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Jan Jespersen

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Enhedslisten De Rød-Grønne

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

Andet (angiv venligst)
Jeg mener at vi er nød til at øge afstanden fra de nuværende
krav. Jeg mener at vi i hvert tilfælde skal op på en afstand der
er 10 gange møllernes højde, og minimum 1500 mtr. Der ud
over er det vigtigt for mig, at de støj beregninger der ligger til
grund for vindmøllerne lavfrekvente støj, bliver lavet i
virkeligheden, så fakta om støjniveau ikke bygger på noget
der er lavet på et regneark.

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller,

Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

C2) Dette er et af flere argumenter der gør dig til modstander
af kæmpevindmøllerne på Stevns?
,

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger
eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:

Res po ndent s prang dette s pø rgs m ål o v er.

3/5

Andet (angiv venligst)
Jeg syntes godt man kan kigge på tingene, men der kan
selvfølgelig ikke besluttes noget før alle undersøgelser
foreligger. Og som jeg svarede i et af de tidligere spørgsmål
er det for mig afgørende, at støj målinger foretages i
virkeligheden, og ikke bare er fremkommet ved matematiske
udregninger.

Andet (angiv venligst)
Jeg syntes da vi skal bruge de resurser naturen giver
mulighed for. det gælder både sol og vind. Jeg vil dog være
meget ked af det, hvis det er noget der genere medborgere i
de berørte områder, og derfor syntes jeg i bund og grund at
kæmpevindmøller hører til ude på det åbne hav.
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FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Gitte Christensen

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Enhedslisten De Rød-Grønne

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

A1) mindst 2 km,

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller,

Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?
,

Andet (angiv venligst)
Nu står der ikke noget om hvilken størrelse der er tale om,
men jeg vil mene at hvis der er tale om møller der er 150 m i
højden så bør afstanden være minimum 10 X højden.

Andet (angiv venligst)
Det vil lette det hele for os, hvis vi selv kan bruge ventetiden
på at undersøge hvilke muligheder der reelt er for vores
kommune, når det kommer til en evt. placering af vindmøller.

Andet (angiv venligst)
Det afgørende for mig, ville være hvis der var risiko for at folk
blev syge af den lavfrekvente støj.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Vi har kun en jord, og den skal vi værne om.
Jeg går ind for bæredygtighed, både vind, vand og sol, men ikke for enhver pris.
Der skal tænkes i vedvarende energi med så lille forurening som overhovedet muligt, og der er det vigtigt at vi lytter til alle de der er i
besiddelse af en enorm viden.
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Poul Erik Madsen

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Enhedslisten De Rød-Grønne

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:

A1) mindst 2 km

Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller

Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Klimaforandringer er auafviseligt et af de helt store udfordringer for menneskeheden. Det er derfor nødvendigt, at der satses målrettet og
fordomsfrit på alternative energiformer, herunder vindenergi.
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