REFERAT

Referat fra møde
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Referat fra møde i Følgegruppen Lem Kær den 10. august 2021

Jeanette Jeppesen

<Mødedato>

99 74 12 56

10. august 2021
Mødetid
Mødested

Direkte telefon
Dato

11. august 2021
Sagsnummer

20-018504

Deltagere

Rikke Elgård Jørgensen Formand, Velling Lokalråd
Jørgen Nielsen, Velling Lokalråd
Heino Overgaard Hansen, Lem Borgerforening (deltog pr. telefon)
John G. Christensen, Formand Teknik- og Miljøudvalget
Hans Pedersen, Teknik- og Miljøudvalget (deltog i første del af mødet)
Jeanette Jeppesen, Planlægger
Morten Lund Nielsen, Planlægger
Jesper Uth, Vestas
Mads Willadsen, Energicenter Nord
Afbud fra:
Kenneth Bay Smidt, Lem Borgerforening
Michael Kjær Pedersen, Højmark Kultur og Fællesskab
Mette Pedersen, Højmark Kultur og Fællesskab
Bemærkninger

Mødets formål:
Status forud for politisk behandling af indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen
Dagsorden:
1. Bordet rundt – hvad er sket siden sidst?
2. Orientering om proces mv. for politisk behandling af sagen
Der er afbud fra Lem og Højmark. John G. vil gerne have afviklet mødet inden den 19. august, da en
gruppe borgerer har taget initiativ til et borgermøde, som John G. og andre politikere skal deltage i.
Der har været meget dialog på forskellig vis lokalt mellem borgere, politikere og ansøger/Vestas. Der
blev udvekslet erfaringer herom.
Info fra administrationen:
siden temamødet i juni har administrationen færdigbehandlet bemærkninger fra foroffentlighedsfasen
og udarbejdet en sagsfremstilling til politisk behandling. Sagen behandles politisk i Teknik- og
Miljøudvalget den 24. august, i Økonomiudvalget den 7. september og i Byrådet den 14. september
2021. Den politiske dagsorden med bilag (herunder skema med behandling af bemærkninger) er
tilgængelig fra den 19. august på:
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/dag-ref-teknik-ogmiljoeudvalget
Ansøger har indsendt ønsker til ændring af projektet. Vestas har sendt et faktaark.
Byrådet skal på baggrund af de indsendte bemærkninger og de nye oplysninger fra ansøger og Vestas
tage stilling til, om planlægningen skal fortsætte eller om der skal meddeles afslag til projeket.
Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30
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Behandling af bemærkninger er sat op i et skema og inddelt efter temaer. Administrationen udarbejdet
forslag til svar til bemærkningerne og Byrådet beslutter om disse svar skal godkendes på mødet den
14. september.
Administrationen sender en mail eller et brev til de borgere, der har indsendt bemærkninger efter
byrådets behandling.
Behandlingen af bemærkninger følger den normale praksis.
Administrationen har sendt udkast til sagsfremstillingen i partshøring ved ansøger, da de politiske
udvalg skal tage stilling til afslag eller om der skal arbejdes videre med.
Vigtigt til kommunikation: Hvis Byrådet vil arbejde videre med projektet – går der en proces i gang,
hvor ansøgers konsulent udarbejder plandokumenter og miljørapporten, som administrationen
kvalitetssikre i forhold til dokumenternes indhold. I denne proces inddrages administrationens
fagpersoner. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en endelig beslutning.
Processen omkring miljøredegørelsen og landskabsanalysen vil være med til at definere, hvad der kan
rummes indenfor undersøgelsesområdet, og hvor de forskellige projektelementer kan placeres.
Info fra ansøger:
Energicenter Nord, Mads præsenterede det opdateret projekt:
-

Power 2 x er flyttet til den sydlige del af projektområdet
De høje vindmøller er flyttet til den nordlige del af området
Solcelleområde max. 55 ha. i den nordlige del.
Jorden er på plads
Industrianlæg er taget ud af projektet

Den opdaterede projektbeskrivelse vedlægges som bilag. Projektbeskrivelsen omfatter også en række
scenarier for opstilling af vindmøller fra 2022-2030.
Mads: der er stort fokus på Power 2 X og flere kommuner arbejder med lignende projekter.
Der arbejdes med bl.a. med formidling, besøgscenter og biodiversitet i projektet.
Vejadgang til hovedveje ind mod Lem
Projektet giver ca. 10 mio. til den grønne pulje, jf. VE-loven
Info fra Velling og Lem:
Deltagerne på mødet fortalte om dialogen lokalt samt hvordan de oplever meget forskellige holdninger
til projektet og processen. Det optager meget ressourcer lokalt. Det er vigtigt at formidle så godt som
muligt. Der er mange spørgsmål og mange opfattelser af projektet. Bl.a. kan begrebet ø-drift være
svært at forstå.
Velling: der er 70-80 medlemmer af foreningen. Foreningen forsøger at forholde sig neutralt og
formidle punkterne fra følgegruppens møder ud til medlemmerne.
Rikke Elgård har trukket sig fra følgegruppen, men forsætter i Velling lokalråd.
Lem: Spørger, om der er en slutdato for de høje vindmøller – altså om de kun kommer til at stå en
begrænset prieode. Administrationen fastsætter ikke en dato for, hvornår vindmøllerne fjernes. Men
administrationen stiller krav om, at når vindmøller ikke længere er drift skal de fjernes.
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Lem: har pt. ikke en fuldtallig bestyrelse.
Næste møde
Såfremt Byrådet beslutter at fortsætte planlægningen, afholdes næste møde, når de første analyser er
gennemført og planen er ved at tage form. Jeanette indkalder til næste møde i god tid. Tidsplanen er
endnu ikke fastlagt, men mødet afholdes formentlig i oktober.
Vedlagt:



Notat fra ansøger med ændring af projekt og senarier
Faktaark fra Vestas

