
indsigelse, fordi de troede 
sig beskyttet af kommune-
planens vedtagne målsæt-
ning og beskrivelse.

Tilhængerne noterede sig, 
at byggeriet overholdt alle 
specifikke krav og roste, at 
der er lavet en beplantnings-
plan til erstatning for de 
gamle træer, der fældes i for-
bindelse med byggeriet.

- Hvis man går længere 
ned ad Elsagervej finder 
man lagerbygning, special-
skolen for voksne og det ny 
botilbud, som heller ikke 
passer stilmæssigt til kvarte-
rets patriciervillaer, sagde 
konservatives Per Møller 
som argument mod at følge 
målsætningen slavisk.

Enhedslistens Louise 
Hvelplund afviste den argu-
mentation.

- Jeg synes, at man skal 
holde målsætningen. Det er 
intet argument at lave noget 

byggeri, som er ligeså slemt 
som det, man kan finde, hvis 
man går længere ned Elsa-
gervej, sagde Louise Hvelp-
lund.

DF, Louise Hvelplund (EL) 
samt Jørgen Bing (SF) og de 

to Venstrefolk Bjarne Møl-
gaard og Svenning Christen-
sen bakkede op om kritik-
ken, men et flertal stemte 
lokalplanen igennem.
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FÅ ET SKRÆDDERSYET SIKRINGSSYSTEM 
SET Sikring sikrer værdierne hos nogle af Nordjyllands største virksomheder
og institutioner, bl.a. Hjørring Rådhus, Novo Nordisk Hjørring og
Frederikshavn Kommunes institutioner. 

Skal vi også sikre din virksomhed?
Vi tilbyder bl.a. alarmanlæg, adgangskontrol, videoovervågning,
brandalarmering, tågesikring, mekanisk sikring og intelligent dieselsikring.

Læs mere på set-sikring.dk eller ring på tlf. 96 21 42 00

ER DIN VIRKSOMHEDSALARMSYSTEM OPTIMALT?
VI TILBYDER ET

GRATIS
SIKRINGSTJEK!

Håndværkervej 1 - 9900 Fr.havn

GRATIS
VAGTTELEFON24 TIMER I DØGNET,ÅRET RUNDT!

TÅRS: Tårs kan i år fejre 750 års byjubilæum. I den forbindelse inviterer Taars-Ugilt IF til et 
brag af en jubilæumsfest i Tårshallen lørdag 6. september. Maden leveres af Byens Slagter og 
desserten er fra Tårs Bageri. Under festen spiller hele to bands op til dans - nemlig No Good 
og Smokehouse. Festen starter kl. 18 og slutter kl. 01. Tilmeldingsfristen er 1. september. 

Jubilæumsfest i Tårshallen 

HJØRRING: En række utilfredse naboer var mødt op i by-
rådssalen til behandlingen af lokalplanen over det nye 
byggeri på Elsagervej 15. 

En af dem, Peter Klit, ville vide om kommuneplanens 
målsætning og beskrivelse af kvarteret omkring Elsa-
gervej overhovedet var indgået i politikernes overvejel-
ser under lokalplanarbejdet i teknisk udvalg.

 En anden villaejer på Elsagervej, Bent Wessel, gjorde 
opmærksom på en decideret fejl i forvaltningens beskri-
velse af hans indsigelse, hvilket borgmester Arne Boelt 
beklagede.

Naboer stillede  
kritiske spørgsmål

Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: Torsdag aften 
skulle byrådet tage stilling 
til, om man alligevel skulle 
gå i gang med at planlægge 
opstilling af vindmøller møl-
ler i en række områder.

I januar måned vedtog et 
byrådsflertal nemlig at stop-
pe opstillingen af nye vind-
møller ved Ugilt - Lørslev. 
Tre ministerier varslede at 
de ville lave en undersøgelse 
af vindmøllers lavfrekvente 
støjs skader på mennesker. 
Det fik byrådet til a hugge 
hælene i og standse opstilin-
gen af vindmøller i resten af 
kommunen af frygt for at bli-
ve erstatningsansvarlige, 
hvis det skulle vise sig at de 
tre ministeriers undersøgel-
se påviser skader på menne-
sker. Undersøgelsens resul-
tat foreligger tidligst ved ud-
gangen af 2015.

Det drejer sig om vindmøl-
ler ved Fælsiggård øst for 
Hjørring, ved Høgsted, syd 
for Tollestrup, ved Gå-
restrup og mellem Vejby og 
Sdr. Rubjerg.

Kammeradvokaten har 
fastslået, at kommunerne al-
drig kan blive erstatnings-
pligtige og erhvervs- og mil-
jøfolk, der ønsker møllerne 
opstillet, som kommunepla-
nen giver lov til, har presset 
på for at ophæve standsnin-
gen.

Teknik- og miljøudvalget 
samt økonomiudvalget an-
befaler start af opstilling af 
møller, som ligger mindst 
1,5 kilometer fra støjfølsom-
me områder.

Jørgen Bing (SF) var mod-
stander af standsningen og 
talte for, at man bare skulle 

gå i gang.
- Standsningen har forsin-

ket indførelse af god vedva-
rende energi og sat en pause 
for kommunens ambitiøse 
energiplan, som er vedtaget 
af byrådet, sagde Jørgen 
Bing.

- Standsningen er noget 
hjemmelavet misk-mask. 
Det er simpelthen noget rod.

Han blev bakket op af Hel-
muth Zickert (S) som bekla-
gede, at byrådet traf en for-
kert beslutning i januar. 

- Jeg så gerne, at vi helt 
undlader begrænsninger, 
men kan dog stemme for en 
beslutning, som sætter gang 
i planlægningen, sagde Hel-
muth Zickert.

Konservatives Per Møller 
fortryder ikke standsningen.

- Vi er dog kommet til den 
erkendelse, at vi må sætte 
noget i gang, selv om vi 
brugte forsigtighedsprincip-
pet i maj, sagde Per Møller.

Venstres gruppeformand 
Henrik Jørgensen erklærede 
sig principielt enig med Jør-
gen Bing i, at det er noget 
rod. 

- Det er endda endnu mere 

rodet med en særregel med 
et afstandskrav på 1,5 kilo-
meter. Ingen ved, om det er 
nok, sagde Henrik Jørgen-
sen, som oplyste, at Venstre 
havde stillet gruppen frit i 
spørgsmålet.

Udvalgsformand Ole Ørn-
bøl (S) oplyste, at de 1,5 ki-
lometer er forvaltningens 
bedste bud.

Claus Mørkbak Højrup (V) 
kaldte det også noget rod og 
mente, at standsningen måt-
te ophæves, så byrådet kan 
tage stilling til de enkelte 
projekter. Hans partifælle 
Søren Smalbro gjorde op-
mærksom på, at miljømini-
ster Kirsten Brosbøl (S) har 
sagt, at kommunerne gerne 
må fortsætte planlægningen.

- Under alle omstændighe-
der skal alle projekter have 
en lokalplan, som vi skal be-
handle i byrådet, sagde han.

Ni medlemmer af byrådet 
stemte for helt at ophæve 
standsningen, men blev 
nedstemt af 21. Derefter 
stemte 25 for en genoptagel-
se med en afstandsgrænse 
på 1,5 kilometer. Her stemte 
kun fire i mod.

Atter gang  
i møllerne
PLAN: Et stort byrådsflertal stemte for  
at igangsætte ny opsætning af vindmøller

Byrådsflertal vil sætte gang i vindmølleopstætning.  
 Arkivfoto: Martin Damgård

Udkast til det nye byggeri på Elsagervej, hvor tidligere Hjørring Friskole lå.  Ill. Arkitekfirmaet Hovaldt

Omstridt lokalplan    blev vedtaget 


