By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af vindmøller Nørrekær Enge II - fastlæggelse af alternativer
2014-2818
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at det er de foreslåede
alternativer, der indgår i den videre planlægning.
Beslutning:
Godkendt, idet møllerne nr. 13, 24 og 34 dog udgår af samtlige scenarier, herunder hovedscenariet.
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Sagsbeskrivelse
Med fordebatten i slutningen af 2014 besluttede By- og Landskabsudvalget at igangsætte en planproces
sammen med Vesthimmerlands Kommune for opstilling af vindmøller i Nørrekær Enge. En af forudsætningerne var ét fælles projekt for hele området, som forholdt sig til de eksisterende møller, ensartet opstillingsmønster, beboelserne i området samt den landskabelige påvirkning.
Den 2. marts 2016 modtog begge kommuner ét fælles projekt for Nørrekær Enge II, som består af 40 møller,
hvor 16 møller foreslås opført i Aalborg Kommune og 24 møller foreslås opført i Vesthimmerlands Kommune.
Sammen med høringssvarene fra fordebatten i 2014 blev den nye ansøgning forelagt By- og Landskabsudvalget den 26. maj 2016.
Her indstillede forvaltningen ”at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport (Miljøvurdering og VVMredegørelse) for opstilling af vindmøller ved Nørrekær Enge”.
By- og Landskabsudvalget besluttede, at godkende indstillingen med bemærkning om, at Jens Toft-Nielsen
og Kirsten Algren ikke kunne godkende indstillingen. ”De anerkender Aalborg kommunes mål for grøn omstilling, men mener, at det samlede projekt, med nu 40 møller og 5 rækker, er blevet for voldsomt rent landskabeligt, også i forhold til de omkringboende mennesker”.
Tilsvarende har Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune den 18. maj 2016 godkendt indstilling om
igangsætning af planlægningen ”med bemærkning om, at Økonomiudvalget udtrykte betænkeligheder ved
antallet af vindmøller, hvorfor der skal udarbejdes alternativer med færre møller”.
På baggrund af ovenstående er der arbejdet med alternativer med færre møller. Forslag til alternativer fremgår nedenfor (landskabsscenariet og naboscenariet), og vil med By- og Landskabsudvalgets godkendelse
blive belyst og integreret i de planforslag og den miljørapport, der skal i offentlig høring.
Hovedforslag og alternativerne er:


Hovedforslaget med 40 nye vindmøller tager udgangspunkt i bygherres ønske om at udnytte vindmølleområdets vindressourcer bedst muligt. Det er derfor også denne opstilling, som medfører den
største energiproduktion fra området.



Landskabs-scenariet er udarbejdet på baggrund af blandt andet foreløbige diskussioner mellem
kommunerne og de statslige myndigheder. Det lavtliggende engområde er omfattet af flere landskabsudpegninger (statslige interesser), som strækker sig langt ind i landet langs Dybvad Å, hvorfor
der har været en tidlig dialog med SVANA (tidl. Naturstyrelsen) i det indledende arbejde. Styrelsen
har særligt udtrykt bekymring ift. en afgrænsning af projektområdet, så vindmøllerne ikke strækker
sig langt mod syd samt for udsigten over kystlandskabet set fra bakken omkring Næsborg Kirke. På
den baggrund er der opstillet et alternativt scenarie, hvor den nederste række med 6 vindmøller –
heraf 1 i Aalborg Kommune - udgår, og opstillingen dermed består af i alt 34 nye vindmøller.



Nabo-scenariet er udarbejdet på baggrund af et ønske blandt kommunerne om at undersøge mulighederne for et reduceret projekt. Nabo-scenariet er bygherres bud på, hvordan en reducering af antallet af vindmøller kan medføre den størst mulige effekt for omkringboende i forhold til øgede afstande til nabobeboelser og dermed også reducerede miljøpåvirkninger. Nabo-scenariet udtager de
4 vestligste vindmøller mod Næsborg- og Havgård-området, og opstillingen består af i alt 36 nye
vindmøller.



0-alternativet – dvs. ingen af 3 ovennævnte forslag gennemføres - vil jf. VVM-reglerne også indgå
som en del af miljørapporten. De 13 eksisterende møller bibeholdes, og der kommer ingen nye
vindmøller.

I bilag 1 har Vattenfall kort beskrevet konsekvenserne ved hovedforslaget og de 2 alternativer.
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I bilag 2 er der udarbejdet visualiseringer af hovedforslaget og de to alternativer, hvor de landskabelige konsekvenser af de forskellige opstillingsscenarier ses fra 5 udvalgte fotopunkter.
Forvaltningens bemærkninger til alternativerne:
Det kan være vanskeligt at vurdere scenarierne op mod hinanden. Naboscenariet vil således også have en
effekt på den landskabelige påvirkning og omvendt.
Selv om antallet af møller reduceres med enten 6 eller 4 møller – eller for den sags skyld med 9 møller (begge scenarier) - vil området fortsat fremstå som et teknisk landskab præget af vindmøller.
I forhold til de nuværende 13 møller (0-alternativet) – som blev opstillet som et saneringsprojekt hvor 77
mindre møller blev erstattet af de 13 store møller – vil en opstilling af yderligere en række møller (en eller
flere) medføre, at det åbne marine forland ændrer karakter i retning af et område præget af tekniske anlæg.
Ud over de foreslåede alternativer skal det bemærkes, at Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune på
møde den 23. november 2016 har behandlet en tilsvarende sag vedr. alternativer. Her besluttede Økonomiudvalget, at der ønskes belyst et fjerde alternativ, som indeholder landskabs-scenariet, naboscenariet samt
de tre vestligste vindmøller. Det vil give en opstilling der består af i alt 28 nye vindmøller. Dette fjerde alternativ vil således – uafhængigt af By- og Landskabsudvalgets beslutning – indgå som et af de alternativer, der
bliver belyst i VVM-redegørelsen.
Landskabsscenariet, naboscenariet og det fjerde alternativ er indtegnet på bilag 3.
Økonomi
Sagen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Alternativer i miljørapport - notat vedr opstillingsscenarier
Visualiseringer af opstillingsscenarier Nørrekær Enge II
Oversigtskort - Altenativer i Miljørapport Nørrekær Enge II
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