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Baggrund
Vattenfall har ansøgt om opstilling af 40 vindmøller ved Nørrekær Enge. 24 vindmøller i Vesthimmerlands
Kommune og 16 vindmøller i Aalborg Kommune. Vindmøllerne ønskes opstillet på fire rækker parallelt med
den eksisterende række vindmøller i området etableret i 2009. De 13 eksisterende vindmøller bliver
stående, og vil sammen med de nye møller udgøre en samlet vindmøllepark.
De to kommuner har udarbejdet en fælles planlægning for det konkrete vindmølleprojekt. Der er således
udarbejdet en fælles miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering) for projektet. Hertil er der i
Vesthimmerlands Kommune udarbejdet Kommuneplantillæg KP09-311-063 og Lokalplan 1064 for 24
vindmøller, og i Aalborg Kommune Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 for 16 vindmøller.
Planforslagene og miljørapporten har været udsendt i offentlig høring i perioden 29. maj – 18. august 2017.
I offentlighedsperioden blev der afholdt informationsmøde i Farstrup den 15. juni 2017 med ca. 250
deltagere.
Efter udløbet af høringsperioden har Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune gennemgået de
indkomne indsigelser, forslag og bemærkninger til planforslagene og miljørapporten. I forbindelse med
Byrådets endelige godkendelse af planerne, skal der efter miljøvurderingslovens §9 foreligge en
sammenfattende redegørelse for:
• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
• Hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning,
• Hvorfor de vedtagne planer er valgt på baggrund af rimelige alternativer, og
• Hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.
Den sammenfattende redegørelse omhandler miljørapporten for vindmøller ved Nørrekær Enge II, samt
Vesthimmerland Kommunes Kommuneplantillæg KP09-311-063 og Lokalplan 1064 og Aalborg Kommunes
Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103.
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Planvedtagelse
Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune har på baggrund af den offentlige høring reduceret
vindmølleprojektet fra 40 til 36 vindmøller. Der er taget fire møller ud af projektet – alle i Vesthimmerlands
Kommune. Det drejer sig om de to vestligste møller i række tre (mølle nr. 25 og 26) og de to vestligste
møller i række fire (mølle nr. 35 og 36). De resterende 36 møller fastholder den oprindelige placering fra
planforslagene. Desuden nedtages yderlige to ældre vindmøller nær Næsborg Kirke.

Planforslagene for Vesthimmerlands Kommune (kommuneplantillæg KP09-311-063 og Lokalplan 1064)
godkendes således endeligt med mulighed for at opstille 20 vindmøller. Planforslagene for Aalborg
Kommune (kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103) vedtages uændret med mulighed for at
opstille 16 vindmøller. Dette vil også danne grundlag for udformningen af to VVM-tilladelser. Èn VVMtilladelse i Vesthimmerlands Kommune for 20 vindmøller og én i Aalborg Kommune for 16 vindmøller. En af
forudsætningerne i disse tilladelser er, at vindmøllerne skal opstilles på lige og ubrudte rækker med ens
afstande mellem møllerne i øst-vest gående retning og nord-syd gående retning.

Integrering af miljøhensyn i planerne
Samtidig med kommunernes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan blev der igangsat en
miljøvurdering af planerne. Udarbejdelsen af miljørapporten helt fra begyndelsen af planlægningen har
efter kommunens vurdering medvirket til at relevante problemstillinger er opdaget og afklaret i processen.
Derved er der allerede i planforslagene taget og indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere
og/eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne. Der har været særligt
fokus på vindmøllernes påvirkning ved nabobeboelser i form af støj og skygge samt vindmøllernes visuelle
påvirkning ved naboer, på landskabet og samspillet med de eksisterende vindmøller. Endvidere har der
været fokus på naturinteresserne i området – fugle, flagermus og beskyttede naturtyper.
Disse miljøhensyn er beskrevet nærmere i den tilhørende miljørapport – ”Miljørapport – Vindmøller
Nørrekær Enge II”. For et fuldstændigt billede henvises derfor til dette dokument. De væsentligste
problemstillinger i tilknytning til projektet fremgår af det ikke-tekniske resume - miljørapportens kapitel 2.
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Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen
Miljørapporten har efter Vesthimmerland og Aalborg kommuners vurdering medvirket til at afdække de
relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelse af planforslagene.
Miljørapporten har ligeledes medvirket til, at de landskabelige, natur- og miljømæssige hensyn er integreret
i planerne.
I den offentlige høring er der indkommet i alt 68 indsigelser og bemærkninger til de udsendte planforslag
og miljørapport. De fordeler sig sådan, at 31 er sendt til begge kommuner, mens 21 er sendt til
Vesthimmerlands Kommune og 16 til Aalborg Kommune.
Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet i notatet ”Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger – Vindmølleprojektet Nørrekær Enge II”. Ud over et resumé er der for den enkelte
indsigelse/bemærkning angivet hvilken kommune den er sendt til samt forvaltningens bemærkninger.
Notatet er vedlagt som bilag til den politiske behandling i de to kommuner. I Vesthimmerlands Kommune i
Teknik- og Miljøudvalget den 4. november, Økonomiudvalget den 21. november og Byrådet den 29.
november 2018. I Aalborg Kommune i By- og Landskabsudvalget den 8. november og Byrådet den 26.
november 2018.
De indsendte indsigelser og bemærkninger kan inddeles i følgende hovedtemaer:















Antallet af møller. Ønsker møller taget ud af projektet mod vest og øst. Ikke flere møller i Nørrekær
Enge. Stil dem op på havet i stedet.
Forsvarets Bygningstjeneste. Indsigelse i forhold til risikoen for at vindmøllerne kan genere
radaranlæg – henholdsvis Forsvarets radar i Svinkløv og Naviair’s radar i Aalborg. Der er risiko for at
vindmøllerne kan forstyrre radarbilledet. Forsvarets Bygningstjeneste ønsker derfor en analyse,
som kan afklare eventuelle negative effekter og afværgeforanstaltninger.
Den grønne ordning, tilskud. Frygter midlerne ikke går til lokalområdet. Kompensation hjælper ikke
på de store gener.
Højspændingsledninger. Brugt 170 mio. på at sanere højspændingsledninger ved Aggersund.
Lokalsamfundet. Nogle tjener penge, andre får gener. Det splitter lokalområdet.
Lydafmærkning. De 13 eksisterende møller generer allerede. Det bliver endnu værre med
yderligere 40 møller.
Indsigt til og fra Næsborg Kirke vil blive forringet betydeligt på grund af vindmøllerne. Enkelte
efterlyser visualiseringer, der viser vindmøllerne i forgrunden i forhold til kirken. Viborg
Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse med henvisning til beskyttelsesinteresserne
for Næsborg Kirke. Erhvervsstyrelsen har gjort gældende, at der er tale om en national
beskyttelsesinteresse.
Nørrekær Enges Vindmølleforening. Nogle tilslutter sig foreningens krav om lokalt og fondsejede
møller. Andre føler sig vildledt af foreningen.
Det offentlige møde. Flere er utilfredse med at Vattenfall var ordstyrer og mener, at der var for lidt
tid til spørgsmål.
Skyggeforhold. Nogle oplever allerede skygger fra de eksisterende 13 vindmøller.
Støj. Mange påpeger her frygten for især lavfrekvens støj.
Visualiseringer. Flere ønsker visualiseringer fra deres ejendom, og nogle mener de er misvisende.
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Værditab. Mange frygter at deres ejendomme mister værdi.

De indsigelser som kommunerne modtog fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen samt indsigelsen
fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde veto-virkning. Det medførte, at plangrundlaget ikke kunne
vedtages endeligt førend der var opnået enighed med disse myndigheder. Dialogen og afklaringen med
myndighederne har været som angivet i de to følgende afsnit.
Veto fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen
Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen gjorde indsigelse mod lokalplanerne i både Vesthimmerland og
Aalborg med henvisning til beskyttelsesinteresserne i forhold til Næsborg Kirke i Vesthimmerlands
Kommune. Det drejede sig både om indsigt til kirken og udsigten fra kirkegården over landskabet – begge
dele set i forhold til vindmøllernes visuelle påvirkning og placering i landskabet.
På den baggrund blev der afholdt dialog møde mellem kommunerne og Stiftsøvrigheden, hvor
beskyttelseshensynene og forskellige alternative løsninger blev drøftet. Som opfølgning på dialogmødet
fremsendte kommunerne forslag om at udtage fire møller (25, 26, 35 og 36), hvilket var de fire møller der
stod nærmest Næsborg Kirke, og dermed havde den største påvirkning af kirken. Stiftsøvrigheden
konstaterede, at projektet uanset udtagning af enkelte møller ville medføre en voldsom påvirkning af
landskabet omkring Næsborg Kirke. Trods det accepterede Stiftsøvrigheden kommunernes forslag.
Stiftsøvrigheden så gerne yderligere fire møller nedtaget svarende til de sidste fire møller (37-40) i række
fire – primært ud fra en helhedsbetragtning. Men det er op til kommunerne at vurdere nødvendigheden af
dette.
Med udtagelse af de fire møller (25, 26, 35 og 36) tilbagekalder Stiftsøvrigheden og Erhvervsstyrelsen deres
indsigelser mod lokalplan 1064 i Vesthimmerland og lokalplan 10-7-103 i Aalborg.
Veto fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gjorde indsigelse mod vindmølleprojektet på grund af risikoen for at
møllerne kunne genere konkrete raderanlæg. Der var tale om Forsvarets radar i Svinkløv og Naviair’s radar i
Aalborg. Der var risiko for at møllerne kunne forstyrre radarbilledet, hvorfor der var ønske om at
gennemføre en analyse af eventuelle negative effekter samt afværgeforanstaltninger herfor.
På den baggrund igangsatte projektudvikleren de nødvendige undersøgelser og analyser. Den udarbejdede
redegørelse og analyserapport har været forelagt de relevante enheder i Forsvaret, og på baggrund af
vurderingen herfra, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddelt kommunerne, at der ikke er
grundlag for at opretholde indsigelsen. Indsigelsen blev således frafaldet.
Lysafmærkning på møllerne
Et af de øvrige temaer som kommunerne har haft fokus på er lysafmærkning på vindmøllerne. Da
lysmarkering ofte er noget der ”fylder meget” visuelt i omgivelserne, når en vindmøllepark er realiseret, har
det været et vigtigt punkt at få afklaret, så omgivelserne til Nørrekær Enge kan forholde sig til, hvilken
løsning der kommer. Kommunerne har derfor bedt projektudvikleren afklare forholdet omkring
lysmarkering på vindmøllerne inden den endelige vedtagelse af plangrundlaget.
Trafikstyrelsen har ultimo oktober 2018 meddelt, at de modsat tidligere ser Nørrekær Enge I (de
eksisterende møller) og Nørrekær Enge II (de nye møller) som én samlet vindmøllepark.
Det betyder, at kravene til lysmarkering er, at de to yderste møller samt den midterste mølle i rækken
nærmest kysten skal markeres med middelintensivt rødt blinkende lys. Alle øvrige møller (herunder de 36
nye) skal afmærkes med lavintensivt fast rødt lys.
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Det vil sige, at de tre møller der i dag har rødt blinkende lys også fremadrettet er de eneste møller der vil
have krav om denne type belysning. Alle resterende møller afmærkes med lavintensivt fast rødt lys.
Lysmarkeringen bliver som vist på kortet nedenfor:

Supplerende visualiseringer
På baggrund af de indkomne bemærkninger er der udarbejdet en række supplerende visualiseringer. Dels i
forhold til at give et mere dækkende billede i naboområder og dels som grundlag for dialogmødet med
Stiftsøvrigheden i forhold til Næsborg Kirke. De supplerende visualiseringer er vedlagt den sammenfattende
redegørelse som bilag. Der har været ønsker om væsentlig flere visualiseringer fra enkelt ejendomme,
hvilket ikke er imødekommet. De visualiseringer der er udarbejdet er repræsentative for dels områderne
omkring Nørrekær Enge og dels afstande mellem beboelser og vindmøller. Visualiseringer fra de enkelte
ejendomme udarbejdes af Taksationsmyndigheden i forbindelse med eventuel anmeldelse om værditab.
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Reklamer/logo på møllerne
Under den offentlige høring har Miljøstyrelsen kontaktet kommunerne og spurgt ind til, hvorvidt det var
vurderet, om planernes bestemmelser om reklamer/logo på møllerne kunne komme i strid med
Naturbeskyttelseslovens forbud mod reklamer i det åbne land. Kommunernes vurdering er, at det ikke kan
afvises, at der kan opstå situationer om logoer på møllerne, som kan komme i strid med
Naturbeskyttelseslovens §21. Kommune- og lokalplaner tilrettes på den baggrund, så vindmøllerne ”ikke
må forsynes med reklamer ud over mølleproducentens navn på møllehuset”.

Alternativer
I miljørapporten belyses det ansøgte projekt (hovedforslaget) med opstilling af 40 vindmøller på tværs af
kommunegrænsen mellem Vesthimmerlands og Aalborg kommuner. 24 møller i Vesthimmerland og 16
møller i Aalborg. Ud over hovedforslaget, er der i miljørapporten gennemgået yderligere fire alternativer
samt 0-alternativet. 0-alternativet er den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Ved et valg af 0alternativt vil det berørte areal ved Nørrekær Enge fortsat blive anvendt til landbrugsproduktion, og de 13
eksisterende vindmøller i området vil fortsætte som hidtil.
De fire alternativer, der er gennemgået i miljørapporten er:
34-møller scenariet: 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 i
forhold til 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 alternativ, hvor den
sydligste række med 6 vindmøller – heraf de 5 i Vesthimmerlands Kommune - udgår, og opstillingen
dermed består af i alt 34 nye vindmøller.
36-møller scenariet: 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 i Vesthimmerlands Kommune, og opstillingen består af i alt
36 nye vindmøller.
28-møller scenariet: Udarbejdet på baggrund af en beslutning i Vesthimmerlands Kommunes
Økonomiudvalg, der den 23. november 2016 besluttede, at der skulle være yderligere et alternativ. Nemlig
en kombination af 34-møller og 36-møller scenarierne samt fjernelse af yderligere 3 af de vestligste møller
– det vil sige i alt 12 færre møller.
37-møller scenariet: Udarbejdet efter beslutning i Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg, der den 8.
december 2016 besluttede, at de ønskede et alternativ hvor de 3 østligste møller i Aalborg Kommune
udgik. Disse 3 møller er dem, der ligger nærmest beboelser på Vårvej, og dermed dem det vil give den
største effekt at fjerne i forhold til naboerne.
Alle alternativer er gennemgået og visualiseret i miljørapporten.

Overvågning
Planområdet og dermed anlægget bliver omfattet af retningslinjer i kommuneplanerne og bestemmelser i
lokalplanerne samt vilkår i VVM-tilladelserne i de to kommuner. Krav til placering, højder m.m. påses
overholdt ved kommunernes udstedelse af byggetilladelser.
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Det er kommunerne som har miljøtilsynet, der skal sikre, at kravene til vindmøller fastsat i dels
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller og dels i VVM-tilladelserne overholdes.
Støj
Efter opstilling af vindmøllerne vil overvågningen af vindmølleanlægget blive udført efter de almindelige
tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.
Byrådet kan stille krav om, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger:
• når møllerne sættes i drift (senest 6 måneder efter møllerne er sat i drift)
• i forbindelse med det almindelige tilsyn, dog kun op til én gang årligt
• i forbindelse med behandling af eventuelle naboklager over støj, når kommunen vurderer, at der er hold i
klagen.
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren af vindmøllerne at dæmpe støjen eller stoppe
møllerne, hvis kravene ikke er overholdt.
Skyggekast
På baggrund af de beregnede værdier for skyggekast vurderes det, at der ved VVM-tilladelserne skal
optages krav om skyggestop, så ingen naboboliger får over de vejledende maksimalt 10 timers skyggekast
om året.
Sikkerhed
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske
problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om
fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau og udseende vil sammen med andre
uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i
vindmøllen.
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Næsborg Kirke
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Eksisterende vindmøller, Nørrekær Enge I
Nye vindmøller, Nørrekær Enge II
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37 - Bollerupvej nord for Kølby

38 - Løgstørvej/Nymøllevej

39 - Løgstørvej ved Dybvad Å

40 - Tolstrupvej

41 - Aarsvej

42 - Nørrekærsvej

43 - Digevej

44 - Digevej

45 - Brogade, Aggersund

46 - Holmsøvej. Haverslev

47 - Vårvej

