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Fra: Kirsten Bjerg
Sendt: 23. september 2010 08:51
Til: Magny Fynbo
Emne: VS: Indsigelse/bemærkning ang. kabelforbindelse/planlægningsbælte vedr. Anholt Havvindmøllepark
 

 

From: valmet64@live.dk
To: msb@norddjurs.dk
Subject: Indsigelse/bemærkning ang. kabelforbindelse/planlægningsbælte vedr. Anholt Havvindmøllepark
Date: Mon, 26 Jul 2010 00:26:41 +0200

Til
Norddjurs Kommune
Att.: Mette Behrmann
 
Åstrup mark, 25. juli 2010
Indsigelse/bemærkning ang. kabelforbindelse/planlægningsbælte vedr. Anholt Havvindmøllepark
Vi har modtaget forslag til planlægningsbælte vedr. kabelforbindelse til Anholt Havvindmøllepark.
 
Det 200 meter brede planlægningsbælte går tværs gennem vores fritidslandbrug (beboelse, bygninger, have og
græsmark). Hele vores ejendom og jordtilliggende ligger indenfor det udmeldte 200 meter bredde bælte. Vi ved
efter borgermødet, at der nok ikke er planer om at trække kablet hverken gennem vores have eller hus. Men
foreslår, at man fremover i det mindste tegner stregerne uden om beboelsesbygninger/haver. Vi har opfattet det
meget negativt og som et dårligt signal, at vores hus og have ligger inden for zonen. Ud fra det udsendte
materiale, information og retningslinier kan man jo i princippet sige, at vi fx ikke vil kunne etablere en ny terasse
i år, da den evt. vil genere det kommende kabelarbejde!
 
Vores ejendom har et smalt stykke jordtilliggende som går fra huset ned til saltbækken. Vi har langs dette stykke
jord plantet et 3-rækket læbælte ved skel, som afskærmning mod udsigten til de nærliggende fabrikker, som ikke
er verdens kønneste syn! Såfremt kablet skal gå igennem dette læbælte. Bliver vores afskærmning afbrudt. Idet
der jo ikke må ske fuld genbeplantning efter gravearbejdet! Læbæltet er endvidere også etableret, idet tidligere
kommuneplaner har signaleret at en evt. nordre omfartsvej ville skulle gå på denne side af vores ejendom. I
vores private planlægning har vi forsøgt at være forudsigende og plantet et levende hegn som afskærmning mod
de gener den kommende udvikling i området evt. vil få. Endvidere har vi planer om at tilplante en del af
jordstykket nærmest bækken for at skabe skovfornemmelse og yderligere afskærmning.
 
Vi foreslår derfor, at man i forbindelse med underskydning af saltbækken, - fortsætter underskydningen under
vores læhegn i hjørnet af grunden, såfremt vores grund overhovedet skal berøres! Såfremt kablet i højere grad
skal krydse vores jord - ønsker vi under alle omstændigheder en underskydning ved vores læhegn – på baggrund
af de ovennævnte årsager.
 
Vi ser frem til en positiv forhandling ang. den præcise placering af kablet – og håber ved denne forhandling at få
mulighed for at forklare mere præcist, hvad vi mener.
 
Med venlig hilsen
Bo og Britt Kjeldsen
Åstrupbakken 20
8500 Grenaa
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