Fra: Helle Monberg Hindsholm [mailto:HMH@KM.DK]
Sendt: 10. januar 2017 14:33
Til: Brian Gade <brian@windestate.com>
Cc: 'Mogens B. Andersen' <arkitekt@mbandersen.dk>
Emne: SV: Vindmøller mellem Vejby og Sønder Rubjerg
Hej Brian Gade
Tak for et godt og konstruktivt møde på Hjørring kommune den 13. december 2016 og tak for det
tilsendte materiale. Aalborg stift har haft materialet i høring hos kirkegårdskonsulent Mogens
Andersen. Udtalelsen fremsendes hermed.
Aalborg stiftsøvrighed henholder sig til udtalelsen og vi kan på den baggrund meddele, at på
baggrund af det nye visualiseringer vi finder det acceptabelt at der opføres 4 stk. 125 m høje
vindmøller idet den visuelle virkning på Jestrup og Sejlstrup kirker bliver dæmpet – særligt
den visuelle virkning på Jelstrup kirke dæmpe mærkbart.

Stiftsøvrigheden tilkendegiver således herved, at det vil være acceptabelt at der opføres 4 stk.
125 m høje vindmøller, som nu foreslået, hvilket vil være tilkendegivelsen når et nyt
lokalplanforslag måtte blive sendt i høring.
Det bemærkes, at stiftets indsigelse mod det oprindelige lokalplanforslag 990.8111-L12
opretholdes.
Med venlig hilsen

Helle Hindsholm
Chefkonsulent
Aalborg stift
Tlf.: 9818 8088
Direkte tlf.: 9634 1930
E-post: kmaal@km.dk
Fra: Brian Gade [mailto:brian@windestate.com]
Sendt: 21. december 2016 15:45
Til: Helle Monberg Hindsholm
Cc: 'hal@abd.dk'; 'bokos@outlook.com'
Emne: Vindmøller mellem Vejby og Sønder Rubjerg

Hej Mogens og Helle,
Som opfølgning på et godt og konstruktivt møde I sidste uge, og ifølge aftale, fremsender jeg hermed nye
visualiseringer, som, i forhold til det oprindelige projekt, viser henholdsvis færre vindmøller og mindre
vindmøller.
Konkret er visualiseringerne nu baseret på 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og 4 vindmøller
med en totalhøjde på 125 meter.
I forhold til det oprindelige projektdesign er det vores vurdering, at de nye opstillinger imødekommer
Stiftets anmodning om et mindre dominerende udtryk, og ikke mindst er det værd at bemærke, at
vindmøllerne bliver langt mindre synlige bag Jelstrup Kirke.

Vi håber selvsagt at Stiftet kan acceptere og godkende de to nye projektdesigns, således vi kan komme
videre med et projekt som Stiftet kan se sig i, og som tilsvarende er brugbart for os i projektgruppen.
Ring eller mail endelig, hvis I har spørgsmål til det fremsendte. Vi imødeser jeres tilbagemelding!
Med ønsket om en glædelig jul.

Med venlig hilsen
Brian Gade
Mob. +45 26 77 99 44
Mail. brian@windestate.com
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