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Bemærkninger

Mødets formål:
Status og præsentation af forventet proces for planlægningen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst og præsentation
Siden sidst
Præsentation af forventet proces for planlægningen
Bordet rundt – hvad er aktuelt?
Næste møde
Evt.

Referat fra mødet:
Velling lokalråd har fået nyt medlem – Klaus
-

Klaus er valgt ind i Velling lokalråd og bor tæt på Rybjerg (tæt på Lem Kær projektet)
Velling lokalråd vil forsætte med, at være uvildige i forhold til projektet og medlemmerne af
følgegruppen skal bringe information videre til lokalområderne
Klaus vil arbejde på, at der blive afsat økonomiske midler til Velling-området

Mads: Ansøger arbejder på en model for fordeling af økonomiske midler til lokalområdet ud over VEmidlerne. I modellen skal indtænkes, at projektet etableres løbende, hvormed pengene formentlig
først kommer i spil, efterhånden som projektet udbygges. VE-midler skal indbetales til kommunen, når
Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30
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vindmøllerne og solcelleanlægget sættes i drift. Det betyder, at ansøger løbende skal indbetale penge
hver gang en vindmølle sættes op eller udskiftes. I forbindelse med solcelleanlægget skal der
indbetales et engangsbeløb.
Følgegruppen opfordrer til, at fordelingen af de økonomiske midler skal på banen på det rigtige
tidspunkt, således lokalbefolkningerne føler, at de får noget ud af projektet.
Velling Lokalråd har flere ideer om turisme, natur, undervisning, viden og udvikling, som kan
indtænkes ind i projektet. Således der skabes flere gode historier om projektet.

Jeanette præsendere oplæg. Se vedlagte. Der er følgende kommentarer til oplægget:
Projektets historik blev kort gennemgået. Forslag til proces med analyser, fremgår af oplægget
Jesper: Der forventes at der vil blive sat to målemaster op ad gangen (max. Tre målemaster i en
periode)
Ansøger og RKSK skal i gang med, at udarbejde kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport for
projektet.. Indledningsvis udarbejdes en række baggrundsanalyser, som danner faglig vidensgrundlag
for disponering af området og efterfølgende udarbejdelse af miljørapporten. Analyserne anvendes til
at definere og placere projektets delementer.
Analyser: (de analyser der foretages er også beskrevet i oplægget)
-

Infrastruktur bør også indgå i analysen
Hvad med fortidsminder – kan der været ikke-registrerede fortidsminder?
Projektområdet er omfattet af store lavbundsarealer – disse skal også beskrives i projektet.
Der er store naturområder (beskyttet natur) søer, eng og mose.
Planenergi arbejder på visualiseringer af projektet
Klaus: der er mange flagemus i området – der er mange dyr i området både rovfugle, fiskehejre
m.m..

Når de faglige analyser er på plads inddrages ansøger med henblik på at nå frem til en endelig
disponering af området (i december(. Dvs. hvad kan placeres i området og hvor. I denne fase inddrages
også følgegruppen (i januar), statslige myndigheder og andre relevante.
Følgegruppen peger på, at der skal laves en god vejadgang til området, hvor der tages hensyn til lokale.
Der kan tænkes i forskellige vejadgange til anlægstrafik, trafik til P2X og til driften af vindmøllerne. Det
er nok ikke realistisk at etablere midlertidige veje, da anlægsfasen i princippet vil strække sig over 10
år.
Jeanette foreslår, at næste følgegruppemøde afholdes i start januar, hvor ovennævnte præsentere, om
disponeringen drøftes. Her kan vi bl.a. også få input ift. Infrastruktur og logistik.
Ansøger er blevet sat i gang med række undersøgelser, herunder dialog med Trafikstyrelsen om
radarløsning for lysafmærkning og forsvaret ift. indflyvninger.
RKSK tager kontakt til relevante statslige myndigheder.
RKSK er i dialog med Miljøstyrelsen og har til opgave at få afklaret processen og krav til planlægning
for P2X-anlæg. Herunder skal processen for miljøkonsekvensvurderingen fastlægges.
Tidsplanen, der fremgår af oplægget er foreløbig og gælder for den samlede planlægning. Når
tilladelsesprocessen er fastlagt skal denne indarbejdes i tidsplanen.
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Målet er, at den endelige disponering, procesplan og tidsplan er på plads sidst i januar. Til den tid kan
det også afklares, hvornår, der er behov for politisk inddragelse og borgerinddragelse.
Det blev aftalt, at RKSK skal bruge hjemmesiden mere aktivt, således naboer og borgere kan søge
information på hjemmesiden og at følgegruppen kan henvise til hjemmesiden. – Jeanette undersøger
dette og giver besked tilbage til følgegruppen.
Bordret rundt:
Turisme og undervisning bør indtænkes i projektet
Kan der indtænkes natur ind i projektet , så projektet understøtter en forbedring af naturen, og så der
står et naturområde tilbage, når møllerne fjernes? Nye anvendelsesmuligheder for Rudbjerggård kan
tænkes ind.

