Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

By og Landskab Intern
14. juni 2019 08:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
VS: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken

Fra: AAK - Intern
Sendt: 14. juni 2019 08:27
Til: By og Landskab Intern <MBX2BYLANDINTERN@aalborg.dk>
Emne: VS: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken
Venlig hilsen
Johan Djernis Andersen
Juridisk Kontor
99311904
Fra: SEPO DKAL INTERN
Sendt: 14. juni 2019 08:05
Til: AAK - Intern <MBX1AAK@aalborg.dk <mailto:MBX1AAK@aalborg.dk> >
Emne: FW: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken
Videresendt fra Digital post indbakke. Mailen kan ikke fordeles med de opsatte fordelingsregler
________________________________
From: indgaaende@prod.e-boks.dk <mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk> <indgaaende@prod.e-boks.dk
<mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk> >
Sent: 14. juni 2019 07:59:24
To: SEPO DKAL INTERN
Subject: SV: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken
Jeg har nogle umiddelbare kommentarer til projektet.
Det virker lidt underligt at jordstykket er så fragmenteret - at der ikke findes et mere regulært jordstykke.
Personen med det afgrænsede jordstykke i midten, vil f.eks. aldrig få et dyreliv, hvis alt andet hegnes.
Kæragerholmvej krydser hele området - hvis hele strækningen på godt en kilometer hegnes på begge
sider, så vil vildtet kunne "fanges i denne korridor. Det må udgøre en større risiko for uheld ved påkørsel af
dyr. Hvilke forholdsregler tager projektet mht. til dette?
Omtrent midt på strækningen på nordsiden har vi en adgangsvej tværs over arealet til jordstykker længere
mod nord. Denne adgangsvej er ikke markeret - hvad sker der med den?
Vil den afskærmende beplantning etableres langs al hegning?
Hvor stor en del af det etablerede kan genanvendes efter 30 år?
1

Hvem rydder op, hvis selskabet bag går konkurs?
Kan naboer (og andre) tegne andele i projektet?
\Rolf

----Oprindelig meddelelse---Fra: Fysisk planlægning, Aalborg Kommune
Sendt: 04-06-2019
Emne: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken

---------- KONVERTERINGSINFORMATION -----------Bilag 'dkalmetadata.xml' blev fjernet, da filformatet ikke kan konverteres til pdf.
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Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Subject:

André <oldfarm@oldfarm.dk>
4. juni 2019 22:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat–Solcelleanlæg ved Milbakken

Lyder godt, kom igang hurtigst muligt.
Vil det være muligt som lokalt boende at drage fordel af anlægget ? Og hvad vil reglerne for for-fordeling evt være ?
Mvh
André Gammelgaard
Milbakvej 61
--This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
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Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Henrik Bach <henrik@nyvraa.dk>
25. juni 2019 09:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Aage Bach; Anders Bach
Solceller ved Milbakken

Kære Peter Serup.
Vi har modtaget materialet vedrørende solcelleanlægget man påtænker ved Milbakken. Ny Vraa matr. nr.
2 a er nabo til dette oplæg og vi har følgende bemærkninger:


Ny Vraa har betydelige jagtinteresser og jagtudlejning er en vigtig indtægtskilde for selskabet. Vi
har et ønske om, at det hegn vi forventer vil blive etableret langs vores nordlige skel bliver rykket
tilbage således, at vi ikke står tilbage med et indtryk af ”en mur”. Vi forestiller os at hegnet ikke
kommer tættere på end 50 meter fra vores skel, og at der bliver etableret en stedsegrøn
beplantning således at solcelleanlægget ”falder ind i naturen”.



Milbak vindmølle park hvor vi ejer 5 møller og repræsenterer yderligere 4 møller har interesser ift.
de planer, der er om re-powering i parken. Ved etablering af et solcelleanlæg bør der tages hensyn
til de kabler, der skal etableres ved re-powering samt ved reparationer på eksisterende kabler samt
transformer. Vi har oplevet fejl på jordkabler, det har medført en del gravearbejde allerede. Vi
ønsker altså, at det bliver muligt at koble nye vindmøller til transformeren til erstatning for de
gamle herunder at der bliver plads til det gravearbejde der måtte blive i denne forbindelse.

Har du/I spørgsmål så vender I blot tilbage.
Venlig hilsen/Best regards/Mit freundlichen Grüßen

Henrik Bach

Ny Vraa Bioenergy I/S
Gl. Vraavej 31
DK-9382 Tylstrup
Tlf.: +45 9696 6200
Fax: +45 9696 6201
Direkte tlf.: +45 9696 6204
Mobil: +45 2015 7000
e-mail: henrik@nyvraa.dk
www.nyvraa.dk
Skype me: henrik.bach1
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Bemærkning 4
Til: AAK - Intern <MBX1AAK@aalborg.dk <mailto:MBX1AAK@aalborg.dk> >
Emne: FW: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken
Videresendt fra Digital post indbakke. Mailen kan ikke fordeles med de opsatte fordelingsregler
________________________________
From: indgaaende@prod.e-boks.dk <mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk> <indgaaende@prod.e-boks.dk
<mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk> >
Sent: Monday, June 24, 2019 3:59:49 PM
To: SEPO DKAL INTERN
Subject: SV: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken
Hejsa,
for at minimére værdi-forringelse af ejendommene i området og for at noget af den flotte udsigt bevares
bør der ikke stå solceller tættere end 400meter fra huse i området. Vi bor selv i Vrå Mark 17 med den
flotteste udsigt mod vest udover milbakken, så da bør nærmeste natur forblive uberørt mht solceller.
Dejligt med grøn energi iform af solceller og dermed besparelse på CO2 men det må kunne spredes så det
forstyrrer beboerne mindst muligt i udsigten. Derfor vil vi foreslå 400meter som en grænse. Vi opponérer
derfor imod den nuværende plan som I har vedhæftet en tegning af.
mvh Henrik

----Oprindelig meddelelse---Fra: Fysisk planlægning, Aalborg Kommune
Sendt: 04-06-2019
Emne: Fordebat Solcelleanlæg ved Milbakken
---------- KONVERTERINGSINFORMATION -----------Bilag 'dkalmetadata.xml' blev fjernet, da filformatet ikke kan konverteres til pdf.
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Bemærkning 5

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Helle Meyer <hellemeyer@privat.dk>
30. juni 2019 10:23
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Solcelleanlæg, Milbakken
Solcellepark Milbakken.docx

Hej Peter Serup
Hermed får du vores synspunkter ifh til det påtænkte solcelleanlæg ved Milbakken.
Vh Jan og Helle Meyer

1

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen,
Att. Peter Serup

Ang. planer om solcelleanlæg ved Milbakken.
Vores ejendom har matrikelnummer 1fu, og vi vil dermed blive en af de to ejendomme, der bliver
mest belastet af sådan et solcelleanlæg.
For os er der 2 scenarier ifb med dette projekt.
Scenarie nr 1:
”Vores Sol Ejendomsselskab” aka ”European Energy” opkøber vores ejendom, og vi er ude af
projektet, (eller en del af, om man vil), og har dermed ingen indvendinger.
Scenarie nr 2:
Vores ejendom bliver ikke opkøbt, og vi vil dermed kæmpe imod dette anlæg med ”næb og klør”.
Begrundelsen herfor er, at vi vil lide et enormt (!) værditab på vores ejendom, hvis vi bliver
indrammet af et kæmpe solcelleanlæg på 3 sider af vores ejendom. Ingen vi har talt med ville
overveje at købe en ejendom med sådan en beliggenhed. Vores ejendom vil være usælgelig, og al
vores opsparing i ejendommen vil være tabt (vores sikkerhed i vores alderdom). Det vil for os være
en katastrofe.
Vi er også bevidste om, at vores protester efter al sandsynlighed ikke bliver hørt, og at anlægget vil
blive en realitet. I den forbindelse vil vi insistere på, at der vest for os mod matrikkel nr 1ca laves
en beplantning på 6 rækker mod planlagte 3 som afskærmning mod anlægget. Direkte syd for os i
matrikkel nr 1bz i den del der ligger som en trekant i forlængelse af vores ejendom, skal der laves
en lav faunabeplantning til glæde for insekter, fugle og andet vildt, som får trange kår ved
indhegning af så stort et område.
Vores ønske og forhåbning er at scenarie nr 1 bliver en realitet. - Derfor har vi med armen vredet
rundt på ryggen givet tilladelse til, at vi i første omgang fremstår som en del af projektet. Den
tilladelse bliver trukket tilbage, hvis energiselskabet ikke ønsker at opkøbe vores ejendom.

Venlig hilsen
Jan og Helle Meyer

