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Indsigelsesnotat
Behandling af indkomne forslag til den videre planlægning for udvidelse af
fjernvarmeværket i Løjt Kirkeby.
Der har været gennemført en forudgående idehøring fra den 13. november til den 27.
november 2013.
Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 1
høringssvar.
De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår nedenfor:
1. Ejgild Lund, Kromai 116, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa
1. Ejgild Lund

Bemærkning/indsigelse
EL foreslår, at der udlægges et areal svarende til 6
fodboldbaner til solcelleanlæg (2MW) vest for værket.
EL foreslår endvidere, at den nuværende udkørsel flyttes mod
syd således at der tages højde for evt. yderligere udvidelser.
Derudover bør kørslen ud fra området ”ensrettes”, således at
alle køretøjer kører ud fra området ved den sydlige udkørsel
pga. dårligt udsyn ved den nordvendte.
Det foreslås, at placere den nye biomassekedel/udvidelsen på
arealet mellem den nuværende bygning og Skovbyvej og så
anvende samme skorsten m.v. som p.t. anvendes
Forvaltningens bemærkninger
Kommunen har været i dialog med bygherrerådgiver, som
oplyser, at bygherre ikke har nogen konkrete planer om
solcelleanlæg i forbindelse med værket og derfor ikke ønsker
det med i den videre planlægning.
Der er i forslaget til lokalplan nr. 73 indarbejdet mulighed for at
flytte den eksisterende sydlige udkørsel længere mod syd,
således at der er plads til at udvide værket i sydlig retning
inden for byggefeltet. Da der uvished om, hvordan den interne
transport inden for området kan foregå mest hensigtsmæssigt i
forhold til produktionen. Vurderes det ikke at være
hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om ensretning i
lokalplanforslaget.
Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at bebygge arealet
mellem fjernvarmeværket og Skovbyvej, da værket i dag er fint
visuelt afskærmet fra vejen med et bredt beplantningsbælte.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
At forslagene tages til efterretning.

