#BREVFLET#

Aalborg Kommune, Oplandsbyer og landskab, BLF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Vattenfall Vindkraft A/S
Jupitervej 6, 2. sal
6000 Kolding
Kurt.kornberg.nielsen@vattenfall.com

xx. december 2018

Oplandsbyer og landskab, BLF

VVM-tilladelse til opsætning af 16 vindmøller med en højde på
max. 150 meter ved Nørrekær Enge, Aalborg Kommune

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

Aalborg Kommune giver hermed Vattenfall Vindkraft A/S tilladelse til at opsætte 16
vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter ved Nørrekær Enge.
Tilladelsen vil blive offentliggjort xx. december 2018 i ’Lovpligtige annoncer’ på
kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra
offentliggørelsesdatoen, jf. planlovens §56.
Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 14.2.15
Vindmøller Nørrekær Enge. Den nævnte retningslinje blev udarbejdet som et
kommuneplantillæg og var ledsaget af en Miljørapport – VVM-redegørelse og
Miljøvurdering (MV).
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Fredag
09.00 - 14.00
Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Vilkår

Tilladelsen gives på betingelse af, at udvidelsen sker i overensstemmelse med retningslinjen og
redegørelsen til tillæg 10.014 til kommuneplanen, med tilhørende Miljørapport – VVM-redegørelse
og Miljøvurdering (MV), inklusiv den sammenfattende redegørelse og den fastlagte overvågning af
miljøkonsekvenserne – vedtaget af Aalborg Byråd 26. november 2018.
Det er en forudsætning for etablering af de 16 vindmøller:
1. at opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne samt retablering af arealer skal foregå i
overensstemmelse med kommuneplantillæg 10.014, lokalplan 10-7-103 samt
forudsætningerne og vurderingerne i Miljørapport – vindmøller Nørrekær Enge II.
2. at ændringer i anlægget i forhold til de forudsætninger, der er beskrevet i Miljørapporten,
skal forelægges Aalborg Kommune til vurdering og accept i henhold til VVM-reglerne.
3. at gældende støjkrav overholdes ved alle naboboliger
4. at ejeren af vindmøllerne for egen regning udfører støjmålinger, når vindmøllerne sættes i
drift med henblik på at dokumentere, at støjkravene i gældende vindmøllebekendtgørelse
overholdes. Målingerne skal foretages efter retningslinjerne i bekendtgørelsen, under
repræsentative forhold og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil. I
beregningen skal indgå støjbidrag fra de eksisterende vindmøller i området. Rapport med
støjmålinger skal indsendes til Aalborg Kommune senest 2 måneder efter at disse er
foretaget.
5. at vindmøllerne installeres med skyggestop, så det sikres at naboboliger og udendørs
opholdsareal i tilknytning hertil maksimalt påføres 10 timers reel skyggetid om året fra alle
omkringliggende vindmøller.
6. at det dokumenteres, at beboelserne Bollerupvej 31, 33, 43, 49, 51 og 55, som i
miljørapporten er forudsat nedlagt, reelt er nedlagt før vindmøllerne sættes i drift.
7. at vindmøllernes tekniske installationer og fundamenter fjernes til mindst 1 meter under
jordoverfladen. Arealer der alene anvendes til vindmøllerne – møllearealer med
vendepladser, arbejdsarealer og tilkørselsveje – skal retableres til landbrugsdrift. Hvis
vindmøllerne er blevet udstykket, skal matriklen tilbageføres til den matrikel, den er blevet
udstykket fra.
8. Hvis en vindmølle ikke har været i drift i 1 år, kan kommunen forlange den fjernet og arealet
retableres jf. punkt 7 uden udgift for det offentlige.
Tilladelsen er givet i henhold til § 7 i Miljø- og Fødevareministeriets (OBS – afhænger af hvornår
anmeldelsen er modtaget) bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 (nr. 95 af 27. juni 2016),
om vurdering af visse offentlige og private anlæg virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning.

Andre tilladelser mv.
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets
realisering.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over VVM-tilladelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet kan tage

stilling til alle spørgsmål, herunder om tilladelsen er i strid med gældende retsregler, eller om
tilladelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.
Klager skal være indsendt senest XX .januar 2019 / 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er
offentliggjort (se dato XX, fx øverst). Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og
gebyrer på www.naevneneshus.dk
Klageportalen
Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende
kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via
Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk
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Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden den XX.juni 2019 / 6
måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (se dato XX, fx øverst).

Venlig hilsen

Peter Serup
Planlægger
9931 2240
peter.serup@aalborg.dk

Kopi sendt til:
Aalborg Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
DOF Aalborg, thorkildlund@dlgmail.dk
Friluftsrådet Kreds Himmerland-Aalborg, Christian Kragh, kraghchr@post3.tele.dk
Erhvervsstyrelsen erst@erst.dk
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Naturstyrelsen nst@nst.dk
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