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Beskrivelse af opstillingsscenarier
Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de
konkrete projektforslag, som der skal udarbejdes miljøundersøgelser og tilhørende planforslag for.
Arbejdsgruppen har aftalt at arbejde videre med et primært hovedforslag med 40 nye vindmøller, der
supplerer de 13 eksisterende vindmøller, der står i området i dag. Derudover er det aftalt, at der skal
redegøres for alternative opstillingsmuligheder, som begge er reducerede udgaver af hovedforslaget.
I det følgende er begrundelserne for de respektive opstillingsscenarier gennemgået. Der redegøres for de
overordnede fordele og ulemper for hvert af de opstillede scenarier, med foreløbige resultater af de
forventede miljøpåvirkninger for hvert scenarie i form af særligt produktion, støj, skyggekast og visuelle
påvirkninger.
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 ned i landet langs Dybvad Å, hvorfor
SVANA (tidl. Naturstyrelsen) har været involveret i den foreløbige planlægning. Styrelsen har særligt
udtrykt bekymring ift. en afgrænsning af projektområdet, så vindmøllerne ikke strækker sig langt mod syd
samt for udsigten set fra bakken omkring Næsborg Kirke. På den baggrund er der opstillet et alternativt
scenarie, hvor den nederste række med 6 vindmøller 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 ift. 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.

Fordele ved et fuldt udbygget projekt
Hovedforslaget med 40 vindmøller er udarbejdet på baggrund af en lang, forudgående optimeringsproces
med afprøvning af en række forskellige opstillingsmuligheder. Særligt er det en udfordring på samme tid at
holde en fornuftig indbyrdes afstand i mellem vindmøller ift. produktion, samtidig overholde afstandskrav
til en række forskelligartede beskyttelsesforhold som for eksempel beskyttede vandløb og kanaler, veje etc.
inde i selve mølleområdet, og endelig fastholde den samlede møllepark som en samlet enhed, med
ensartede indbyrdes afstande og opstillingsmønster. Hovedforslaget medfører en, under disse betingelser,
optimal energiproduktion fra området, med de fordele der følger af dette.
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Fordelene ved hovedforslaget (40 vindmøller) kan i korte træk opsummeres til:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Giver mulighed for at overtage og nedlægge ca. 26 ejendomme og 5-8 gamle vindmøller.
Stor afstand ud til de omkringliggende nabobeboelser, 1000-1200 meter. De få ejendomme, der
ligger indenfor 1000 meter fra møllerne, er ejet og beboet af folk med interesser i projekt, som
medejer og/eller udlejning af jord til vindmøllerne.
De gældende støjgrænser er overholdt ved alle naboejendomme.
Flere vindmøller til at dække de nødvendige fælles omkostninger til projektet.
Serviceafdeling i Vesthimmerland kommune med 15-20 permanente arbejdspladser
Mulighed for tilført arbejde til lokalområdet under anlægsfasen for op til ca. 400 mio. kr.
Grøn fond med 12,6 mio. kr.
Lokalt tilskud fra vindmøllerne på op til 600.000 kr. pr. år.
Lokalt ejerskab på op til 46,5 %.
Den lokale årlige strømproduktion vil være på ca. 460.000 MWh.

Til sammenligning konsekvenserne for landskabs-scenariet (34 nye vindmøller):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øget afstand til enkelte nabobeboelser, fra ca. 1.000 meter til op ca. 1.500 meter.
Reduceret støjpåvirkning ved enkelte nabobeboelser, hvor der i forvejen er god margin i forhold til
de gældende støjkrav.
Ikke behov for at overtage 5 ejendomme i Kølby
Ikke behov for at nedlægge 3 stk. eksisterende vindmøller ved Løgstør samt 1 stk. ved Brøndum.
Mulighed for tilført arbejde til lokalområdet under anlægsfasen reduceres med ca. 60 mio. kr.
Reduceret tilskud fra den grønne fond med ca. 1,9 mio. kr.
Reduceret lokalt tilskud med 90.000 kr. pr. år.
Reduceret lodsejer erstatning (leje af jord) til lokale lodsejere/landmænd med ca. 21,6 mio. kr.
Reduceret årlig strømproduktion til ca. 400.000 MWh.

Til sammenligning konsekvenserne for nabo-scenariet (36 nye vindmøller):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øget afstand med ca. 500 meter til de 9 nærmeste nabobeboelser mod vest (hvoraf Vattenfall har
købt/købsoption på de 5).
Reduceret støjpåvirkning til langt fra gældende grænseværdier ved en række nabobeboelser mod
vest.
Bygherres overtagelse af ejendomme i den vestlige del af projektområdet forventes reduceret med
en enkelt bolig.
Ikke behov for at nedlægge 1 stk. eksisterende vindmølle ved Brøndum.
Mulighed for tilført arbejde til lokalområdet under anlægsfasen reduceres med ca. 40 mio. kr.
Reduceret tilskud fra den grønne fond med ca. 1,3 mio. kr.
Reduceret lokalt tilskud med 60.000 kr. pr. år.
Reduceret lodsejer erstatning (leje af jord) til lokale lodsejere/landmænd med ca. 14,4 mio. kr.
Reduceret årlig strømproduktion til ca. 420.000 MWh.

Miljømæssige fordele og ulemper
De forskellige opstillingsforslag vil medføre lidt forskelligartede miljømæssige påvirkninger, særligt i form af
støj, skyggekast og visuelle påvirkninger set fra de nærmeste, omkringliggende områder. Der er udarbejdet
sammenlignelige beregninger og visualiseringer af de tre opstillingsscenarier for at få et foreløbigt indtryk
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af forskellene. Kortoversigt over støjberegninger kan ses på de følgende sider. Visualiseringer kan ses i et
tilhørende bilag.
Om støj kan det kort konkluderes, at hovedforslaget med 40 nye vindmøller medfører den største
støjmæssige påvirkning ud mod omkringliggende naboer. For landskabs-scenariet reduceres
støjudbredelsen mod syd, men primært i et område, som i dag er ubeboet. Støjen reduceres en anelse for
enkelte naboer mod sydvest men disse har i alle tilfælde god margin i forhold til de gældende støjgrænser.
For nabo-scenariet reduceres støjudbredelsen mod vest, mod de fritliggende ejendomme, som ligger her
samt mod Næsborg By.
Der er ikke medtaget sammenlignelige beregninger af skyggekast, men en kortoversigt over
skyggekastpåvirkningen fra hovedforslaget er medtaget her. Som for støj må det forventes, at også
skyggekast fra vindmøllerne vil reduceres tilsvarende mod syd og vest for henholdsvis landskabs- og naboscenariet. Det skal dog tilføjes, at der ift. skyggekast fra vindmøller er effektive metoder til at reducere
skyggekast ved naboejendomme i form af såkaldt skyggestop. Det vurderes derfor, at projektforslaget
uanset opstilling vil kunne tilpasses med brug af skyggestop, så ingen naboejendomme udsættes for flere
timers årligt skyggekast end de vejledende grænser på 10 timer pr. år.
Om de visuelle påvirkninger kan det kort antages, på baggrund af de udarbejdede visualiseringer, at
projektforslaget uanset opstilling vil medføre en markant visuel påvirkning af landskabet i og omkring
Nørrekær Enge. Landskabsscenariet vil reducere påvirkningen ned mod det lavtliggende engområde mod
syd, og set fra for eksempel Næsborg Kirke vil det medvirke til en mere friholdt udsigt i østlig retning. Mod
nordøst, ud mod det centrale Nørrekær Enge og den nye vindmøllepark, vil betydningen heraf dog være ret
begrænset. Set fra lidt større afstand mod syd, det nærmeste typiske betragtningspunkt er fra Aalborgvej,
vil forskellen på opstillingerne være mere begrænset. Naboscenariet vil øge afstanden til mølleparken set
fra vest, og dermed også reducere den visuelle påvirkning af de nære områder heromkring, og
naboscenariet vil til dels også reducere mølleparkens betydning for udsynet fra Næsborg Kirke.

Bemærkning om af antallet af vindmøller i parken
Ansøger gør opmærksom på, at det samlede antal vindmøller i Nørrekær Enge II projektet har væsentlig
betydning for dets realiseringsmuligheder. Det er først og fremmest projektets størrelse, der muliggør en
række særlige omstændigheder såsom opkøb og nedlæggelse af ejendomme samt nedtagning af
eksisterende vindmøller i området. Særligt kan en yderligere reducering i antallet af vindmøller i den
vestlige del af parken skabe usikkerhed om hele den del af mølleprojektet, der ligger i Vesthimmerland
Kommune. Ansøger (Vattenfall) har i forvejen kun råderet over en begrænset del af de nye vindmøller i
Vesthimmerland Kommune, da 7 af vindmøllerne centralt i området vil være ejet af øvrige, private
lodsejere i området og hertil kommer yderligere krav om salg af minimum 20 % af mølleparken i lokale
andele.
Vindressourcerne i den østlige af projektområdet kunne potentielt udnyttes noget bedre, med flere
vindmøller i tættere afstand og deraf højere produktion, uden at øge støjbelastningerne ved naboer her.
Det er dog indtil nu taget udgangspunkt i et fælles hensyn til et samlet opstillingsmønster for
vindmølleparken, på tværs af kommunegrænserne. Med et evt. yderligere begrænset antal resterende
vindmøller i den vestlige del af projektområdet bortfalder de produktionsmæssige fordele for de af
vindmøllerne, der står i Vesthimmerland Kommune, sammenlignet med de forholdsvist høje omkostninger
forbundet med opkøb og nedlæggelse af ejendomme samt nedtagning af eksisterende vindmøller i
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områderne omkring den vestlige del af mølleparken. En evt. yderligere reducering i antallet af vindmøller i
den vestlige del af parken kan potentielt betyde, at hele den del af mølleprojektet, der ligger i
Vesthimmerland Kommune, herunder boligopkøbsprogram og nedtagning af op til 7 eksisterende
vindmøller, må opgives - for i stedet at satse på en mere intensiv udnyttelse af vindressourcerne i den
østlige del.
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EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden.

DECIBEL Kort 6,0 m/s
Beregning:
Vattenfall L32c
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garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden.
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