
Naboer skal betale 4000 for at 
søge erstatning
Af Pia Skaarup Larsen 

GRINDSTED: Naboerne til kæmpevindmøllerne på 
Kolstrupvej skal have fundet tegnebogen frem. 
 
For hvis de vil søge erstatning for et eventuelt kommende 
tab på deres huspriser, skal de senest på fredag indsende 
en ansøgning. Og bor man mere end 750 meter fra 
vindmøllerne, skal man desuden betale 4000 kroner for at få 
sin ansøgning behandlet. 

Relaterede artikler:
> Grindsted: Kæmpevindmølle-naboer kommer i fjernsynet 
 
Vindmølle Gruppe Grindsted har været rundt med sedler til 
alle berørte husstande i Østbyen for at gøre opmærksom på 
reglen, som så godt som ingen af naboerne kender. 
 
Lis Møller på Dalbo er en af de naboer, som har fået en 
seddel i sin postkasse. Hun er ved at tabe både næse og 
mund over, at hun på få dage skal tage stilling til nogle 
vindmøller, som ikke er opstillet endnu, ja ikke engang 
vedtaget. 
 
– Jeg føler mig fuldstændig bondefanget og helt forvirret. 
Jeg har fuldt debatten om møllerne, men har holdt mig lidt 
på måtten med at protestere – nu får jeg så at vide, at jeg 
skal betale 4000 kroner her og nu for noget, jeg slet ikke 
ved, om bliver vedtaget. Det synes jeg lyder helt vildt og 
fuldstændig mærkeligt. Jeg ved jo slet ingenting om det her 
– hvordan skal jeg kunne tage stilling til en hel masse her og 
nu, siger hun. 
  
Men det er rigtig nok. Hvis der skal søges erstatning, skal 
den søges på forhånd. Det oplyser Energinet.dk, som hører 
under Klima- og Energiministeriet.  
 

  

 
Din annonce her? 

Flere artikler om "Klima & Miljø"
17:07 Danske dykkere finder tysk ubåd i Vesterhavet 

07:56 Æ Skiw glider næsten lydløst gennem åen 

20:05 Grindsted: Møllemodstandere fyldte byrådssal 

06:03 Ansager: Helge Engelbrecht har rod med 
tilladelserne til ulovligt opført bro 

17:20 Støttepulje til ny skov er tømt 

11:54 Energistyrelsen afviser habilitetsproblem 

09:44 Opposition raser over Energistyrelsen 

00:38 Styrelse lod firma deltage i miljøkontrol 
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De folk der sidder og skal vurdere på alle ansøgerne arbejder jo nok heller ikke lige gratis. Alt andet 

lige kan de nok ikke se noget vigtigt i møller der står over 1 kilometer væk... Det er ikke andet end 

skab lige ind fra en kant af. 

 
Sorenzoo 
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11:07
Elizabeth Taylors skatte kommer på 
verdensturné

11:06 Ashley Olsen lufter hunden

11:06
Rihanna hjælper ofrene for tornadoerne i 
Alabama

11:03 Kelly Osbourne er model for Lourdes

08:56 Madonna vil åbne børnehjem i Malawi

08:55 Lindsay Lohan fri efter husarrest

08:55 Denise Richards adoptere

13:16
Se billederne: 44-årige Pamela sælger 
undertøj

12:49 Sag mod Lady Gaga

11:06
Se billederne: Rihanna på scenen i Los 
Angeles
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10:55 Kommunismen er død - også i Red Faction

08:51 16-årig blev Fifa-verdensmester
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