
IDEFASEN SLUTTER 31. JANUAR 2019 – INDSEND INDEN DEADLINE 

Husk at sende dine input til kommunen inden den 31. januar 2019. 

I idéfasen kan idéer og forslag sendes til: 

• Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.  eller  på mail til: 
teknik@guldborgsund.dk 

• Husk at mærke henvendelsen med ”Skjørringe Energiprojekt” 
• Alle idéer og forslag til den videre planlægning af projektet skal være modtaget af Guldborgsund 

Kommune senest d. 31. januar 2019 
 

Du skal forsyne din henvendelse med navn og adresse. 

Du kan for eksempel skrive: 

Forhold, som du bl.a. kan komme med idéer og input til: 

• Placering af vindmøller og solceller, herunder også antallet 
• Bør solcellearealet udvides? 
• Forslag til andre energiproduktionsanlæg 
• Vurdering af konsekvenser for herlighedsværdi, til/fraflytning og omdømme af Maglebrænde 
• Forslag til, hvordan strømmen kan komme lokale borgere til gode 
• Forslag, der gør møllerne og solcellerne attraktive for os at få opført 

Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af en 

Miljøkonsekvensrapport? 

• Steder, som du finder særlig vigtigt at visualisere vindmøllerne og solcellerne fra, for eksempel din egen 
ejendom 

• Beregninger af lyd og lysforhold fra din ejendom /Maglebrænde 
• Særlige naturforhold, der skal vurderes. 
• Særlige landskabsforhold, der skal vurderes. 

 

Og, Erik 

Vil du kunne lægge den vedhæftede oversigt ud også? 

Bedst, hvis du kan indsætte excelarket, så det bliver aktivt. 

Det skal ligge under teksten ovenfor. 

Teksten er: 

VÆRDITABSERSTATNINGER 

Her ser du de værditabserstatninger, der er udbetalt til huse, som ligger i en af stand mere end 1,5 km fra møllerne. 

Maglebrænde ligger ca 3 km fra møllerne. 

Bemærk, at erstatningerne til Testmøller ved Østerild ikke kan sammenlignes med vores, da de er meget højere. 

Når du klikker på adressen, kan du se den nærmere begrundelse for, hvorfor Taksationsmyndigheden er nået frem til 

det pågældende beløb. 

Kilde.: Energistyrelsen 

 


