Nyhedsmail nr. 13

2. feb. 2014

I Vrist Pumpelag går det stadigt fremad . Selv om det er vinter, koldt og blæsende arbejder entreprenøren og
hans folk hver dag.
Problemerne med masser af grundvand tumler man fortsat med, og det er besværligt for alle og dyrt.
Kystnære havmøller.
Når vi nu sender en ny nyhedsmail, er det denne gang i mindre omfang pumpelaget det drejer sig om, men i
højere grad blot for at informere om, at ”Energinet” arbejder på forslag om at få planlagt og godkendt et
meget stort område umiddelbart vest for Vrist til vindmøllepark for kystnære havmøller.

Såfremt møllerne kommer op som foreløbigt foreslået, bliver det ikke denne udsigt vi fremover kan nyde men der bliver produceret masser af el.
Der har den 28. januar været afholdt et borgermøde på Lemvig Gymnasium hvor flere myndigheder
orienterede om de igangværende forberedelser til at der eventuelt kan rejses kystnære vindmøller i et
område der strækker sig helt fra området syd for Ferring til Thyborøn i nord.
Møllerne kan i givet fald rejses kun ca. 4 km. fra land, og der kan blive tale om møller med en højde på 103
m. til 220 m. i totalhøjde.
Vrist Pumpelag ønsker IKKE at tage stilling til spørgsmål om ”for eller imod” vindmøller, men ønsker alene
med denne mail at gøre opmærksom på, at der i øjeblikket er mulighed for, at du kan tilkendegive DIN
MENING omkring det der arbejdes med.
Med denne mail fremsendes kopi af de power point plancher der blev vist ved det offentlige borgermøde
den 28. jan. 2014.

Dette er en illustration fra Miljøministeriets ”Indkaldelse af ideer og forslag” forud for udarbejdelse af VVM
redegørelse, og viser som beskrevet 10 MW møller opsat 4 km. fra land og med en højde på 220 m.

FIGUR 14 EKSEMPEL PÅ 10 MW MØLLER, DER ER PLACERET I 4 KM AFSTAND FRA KYSTEN OG MED EN HØJDE PÅ 220 M. VISUALISERINGEN STAMMER IKKE FRA
VESTERHAV NORD, MEN ILLUSTRERER ALE-NE STØRRELSESFORHOLDENE VED VALG AF DENNE TYPE MØLLE VED EN KYSTNÆR PLACERING.

På nedenstående link kan du se mere om Miljøministeriets forslag til ”Indkaldelse af ideer og forslag til brug
for VVM redegørelse”.
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/F6188D23-A515-4592-81A3E519F8DC15EC/165403/VesterhavNord_debatoplg_14012014_endeligversion.pdf
De møller der evt. kan blive opsat ved Vrist er søgt visualiseret på side 16 i ovennævnte forslag.
På side 21 ses foto af 103 meter høje møller (total højde). Ved Vejlby og Vrist kan de måske blive 220 m.
Som borger skal du være opmærksom på det der kaldes
 Værditabsordningen
 Køberetsordningen
Mener du at du påføres et værditab ved rejsning af møller, kan du anmelde et krav. Det forudsætter bl.a. at
du indbetaler et gebyr for at få din sag behandlet.
Ønsker du evt. at gøre brug af køberetsordningen, gælder følgende:

Du skal være over 18 år og samtidigt være



ENTEN bosiddende inden for 4,5 km fra møllerne
ELLER bosiddende i en kommune, der har kyststrækning inden for 16 km.

Sidste frist for at fremkomme med kommentarer og ideer i
denne omgang er 17. feb. 2014
Se evt. mere på hjemmesiden for Energinet.dk
http://energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaerehavmoeller/Borgermoeder/Sider/Vesterhav-Nord-Havmoellepark.aspx
Ideer og forslag kan frem til 17. februar 2014 sendes til:
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
eller som e-mail til:
nst@nst.dk
Anfør venligst emnet:
VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark – j.nr. NST-131-00168

Har du (også) problemer med mobilnettet når du er i sommerhus???
Lemvig kommune har taget et rigtig godt initiativ, idet de ønsker at kortlægge hvor der er problemer med en
ordentlig mobildækning.
Vi ved at flere grundejere har problemer med at kunne modtage signal og føre en almindelig telefonsamtale,
i hvert fald hvis man ikke står et ganske bestemt sted på sin eller andres grund!.
HJÆLP kommunen, dig selv og dine naboer m.fl. ved at indberette dine oplevelser .
Det gør du nemt ved at benytte kommunens hjemmeside, eller ved at følge dette link:
http://lemvig.dk/nyhedsvisning.aspx?ID=450&action=1&newsId=2249&pid=2833

Når du er inde på denne side klikkes på ”klik her” – og efter lidt tid får du et kort over kommunen op.
Nederst på siden finder du en lille vejledning til hvorledes du får markeret, hvor du oplever problemer med
mobildækningen.
Jo flere der gør sig den ulejlighed, jo større chance er der måske for, at vi inden for overskuelig tid kan få en
bedre mobildækning.

Generalforsamling.
Indbydelsen til årets generalforsamling er lige på trapperne.
Husk at reservere lørdag den 5. april 2014 til en hyggelig sammenkomst til frokost og efterfølgende
generalforsamling.

Med venlig hilsen
-

på vegne af bestyrelsen

Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag.

