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Solvarmeanlægget
i Dronninglund
forsinkes af klager
Af Ole Torp
oletorp@nrdc.dk
”Lad os komme i gang!” siger
Christen Bager om solvarmeprojektet i Dronninglund i artiklen i
sidste uges ØA. Formanden for
Dronninglund Fjernvarme, Carsten Møller Nielsen, og driftsleder Johan Frey svarer her på den
velmente opfordring

Ikke problemer andre
steder
”Christen Bager henviser til
Marstal, hvor man har et
stort anlæg, som har kørt
upåklageligt i flere år, og det
er et godt eksempel på, hvad

man har gjort andre steder.
Det er nemlig sådan, at der
alle de andre steder ikke har
været problemer med naboer, mens man her i Dronninglund bruger klagesystemet til at bremse et projekt,
som vil være til gavn for
Dronninglund og omegn ud
fra snævertsynede og personlige interesser,” siger
Carsten Møller Nielsen.

Alt er godkendt
”Hele projektet er fra kommunen godkendt såvel miljømæssigt som teknisk. Alligevel sætter en gruppe naboer sig imod, hvad både

Læsernes egne glædelige nyheder
Dog ikke invitationer – vi henviser til
rubrikken bekendtgørelser i Østvendsyssel Avis

Tillykke
Pris: Hilsen med max. 20 ord og foto
kr. 120,00 incl. moms
Betales kontant (ikke frimærker)
Vedlæg gerne foto. Kun ét foto pr. annonce.
Ønskes foto retur, vedlæg adresseret og
frankeret kuvert.
Sådan gør De:
Udfyld og indsend denne kupon eller
e-mail til oestvendsysselavis@nordjyske.dk
Vi skal have den senest torsdag kl. 12.00
Mærk kuverten: ”Tillykke”
Østvendsyssel Avis
Slotsgade 57
9330 Dronninglund
Ønskes indrykket:

dag, den

Skriv annonceteksten her:

Østvendsyssel Avis

den danske regering/folketing og befolkning går helhjertet ind for,” er både formanden og driftslederen
enige om. Miljø- og Naturklagenævnet overvejer i øjeblikket, om de indgivne klager skal have opsættende
virkning på projektets starttidspunkt.

Habitatsdirektiv
Klagerne hæftes op på det
såkaldte habitatsdirektiv,
som omhandler levesteder
for visse dyrearter. I dette tilfælde drejer det sig om firben. ”Men det område, som
er udpeget, går fra diget omkring den gamle kirkegård
og ud i områder, som for øjeblikket bliver dyrket. Når
solpanelerne bliver opstillet,
så vil der være vedvarende
græs der, og så er firbenets
livsbetingelser
betydeligt
bedre end nu,” forklarer
Carsten Møller Nielsen.
Surbund
Den anden ting, som klagerne hæftes op på, er påstanden om, at der inde i grusgraven, hvor lagertanken og
en teknikbygning bliver placeret, findes en beskyttet
landskabstype, som hedder

Tirsdag 16. august 2011

surbund. Det er imidlertid
ikke tilfældet. Den findes ikke på dette sted.

Vandboring
I planen for projektet indgår
også, at man for at fylde lagertanken op med vand
foretager en boring inde i
grusgraven. Der er ikke tale
om en permanent boring,
det er blot når den skal fyldes op første gang. Når der
senere skal ”spædes til”, vil
det ske fra vandværket. Et
par af klagerne har også klaget over dette og påstår, at
det vil gå ud over områdets
drikkevandsressoucer. ”Det
forholder sig imidlertid sådan, at den nærmeste boring
er omkring en halv km væk
fra grusgraven, og kommunen, som har udmeldt tilladelse til en prøveboring, har
undersøgt sagen og vurderer, at det ikke vil have indflydelse på drikkevandsforsyningen. Den mængde
vand, som skal bruges til at
fylde tanken, svarer iøvrigt
omtrent til den mængde,
som Dronninglund Hovedgård bruger til markvanding. Kommunen har givet
tilsagn om at ville være med
hele vejen gennem den del
af projektet, som vedrører
boringen efter vand,” siger
Carsten Møller Nielsen.

Carsten Møller Nielsen ved det solpanel, som er opstillet
på parkeringspladsen foran Dronninglund Fjernvarme.
Der, hvor han holder hånden ved udgangsrøret, har man
tidligere målt en temperatur på 144 grader, og så vender
panelet ikke engang nod syd, som panelerne i projektet vil
gøre
Foto: Ole Torp

stadigvæk i fremtiden være
det bedste alternativ til traditionel energi - det har de
fundet ud af andre steder
bl.a. i Marstal,” siger de begge med et fortrøstningsfuldt
smil.

det med ØA udtryk for, at de
er 100% overbeviste om, at
projektet bliver til noget. Det
er blot et spørgsmål om,
hvornår og med hvilke omkostninger. ”Men projektet
med solvarmeanlægget vil

Det bedste alternativ
Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme vil gerne i
en konstruktiv dialog med
klagerne, hvor man diskuterer realistiske forslag, som
kommunen kan gå ind for.
Både Carsten Møller Nielsen
og Johannes Frey gav på mø-

Kom og vær med – se mere på

Dronninglund Idrætsforening
Badminton
byder velkommen til badmintonsæsonen 2011-2012.
Vi starter træningen d. 1. september 2011 og vi tilbyder:
Børne/ungdomspillere:
Se træningstider og kontingentsatser på www.difbadminton.dk.
Tilmelding kan gøres pr. e-mail eller ved tilmeldingsaftenen d. 30.8. Vi er allerede
i gang med for-træning på fredage i august kl. 15.50-17.30. Kom og vær med!
Træningstider for motionister:
Mandage 18.10-19.00, 19.00-19.50, 19.50-20.40.
Tirsdage 19.10-20.00, 20.00-20.50, 20.50-21.40, 21.40-22.30
Kontingent for hele sæsonen: kr. 2.200 pr. bane (50 min./uge)

/

Tilmelding med angivelse af ønsket spilletidspunkt samt et alternativ og alle spilleres navne, adresser og fødselsdatoer modtages frem til d. 25.8.11
Fællestræning for seniorer og U19 spillere:
Mandage 19.50-20.40.
Kontingent for hele sæsonen inkl. bolde: kr. 800
Tilmelding med navn, adresse og fødselsdato modtages frem til d. 30.8.11.
D. 30. august kl. 19-20
Bekræftelse af spilletidspunkt samt betaling af motionist-baner finder sted denne
aften i Dronninglund Hallerne. Her er der også tilmelding for børn, unge og seniorer.

Billede vedlagt: Ja

Nej

Har du ingen at spille med, så kig ind til os på tilmeldingsaftenen.

Navn:

Postnr/by:

DIF BADMINTON, Dronninglund Hallerne, Rørholtvej 18,
9330 Dronninglund, difbadminton@gmail.com eller
Kirsten Kolind, tlf. 98 84 24 27.

Telefon:

Se mere på www.difbadminton.dk
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