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Til kommunen

Efter mailkorrespondance med medlem af Teknik og Miljøudvalget Jens Lauritzen og efter
anmodning fra Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og miljøudvalg har der i dag været afholdt
fornyet besigtigelse ved Næsborg Kirke.
Ved besigtigelsen deltog:
Fra Vesthimmerlands Kommune:
Borgmester Per Bach Laursen
Kommunaldirektør Henrik Kruuse
Direktør – Økonomi og Teknikforvaltningen, Ole Helk
Udvalgsformand – Teknik og Miljø, Uffe Bro
Udvalgsmedlem – Teknik og Miljø, Jens Lauritzen
Udvalgsmedlem – Teknik og Miljø, Anders Kjær Kristensen
Planlægger Kristin Engerstrøm
Seniorplanlægger Kim Stadsvold
Fra Aalborg Kommune:
Planlægger Peter Serup
Konsulenter:
Nationalmuseet, Museumsinspektør / Curator Per Kristian Madsen
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen
Kgl. bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow
Fra Viborg Stift:
Biskop Henrik Stubkjær
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard
Den 7. december 2017 var der efter forhandling Stiftsøvrigheden og Vesthimmerlands kommune –
og på forslag fra Vesthimmerland Kommune indgået en aftale om at fjerne 4 af de oprindelig
planlagte 40 vindmøller ved Nørrekær Enge II. Med denne aftale havde Stiftsøvrigheden bedt
Erhvervsstyrelsen om at ophæve det nedlagte veto.
Ved den fornyede besigtigelsen forelå ingen forslag til omplacering af de 4 vindmøller, der var
blevet fjernet fra projektet, men en ny sammensætning af Teknik- og miljøudvalget og en ændret
politisk situation efter kommunalvalget gjorde, at man fra Kommunens side ønskede en
revurdering af den indgåede aftale.
Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk

2

Stiftsøvrighedens tre konsulenter, fandt ikke, at der fremkom nye oplysninger, der kunne godtgøre
en ændret holdning til de indgåede kompromisser i projektet. Derfor fastholdt konsulenterne deres
indstilling stiftsøvrigheden.
Det er konsulenternes samstemmende vurdering, at en så stor vindmøllepark under alle
omstændigheder har en markant indvirkning på Næsborg Kirkes kulturhistoriske betydning. Kirken
er et vartegn for hele området, med sin markante placering på det højeste punkt, hvorfra den
tydeligt ses i landskabet af såvel folk der færdes på land som sejlende på Limfjorden ind mod
Løgstør. Konsulenterne har vist stor fleksibilitet i forhold til oprindelige ønsker om at holde
vindmøllerne på afstand af Næsborg Kirke, og man fandt at det allerede indgåede kompromis, i høj
grad tager hensyn udviklingen i lokalområdet, samtidig med at det også sikre at Næsborg Kirkes
umiddelbare nærområde holdes fri for påvirkningen af de 149-150 m. høje nye vindmøller.
Stiftsøvrigheden finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at ændre det allerede
indgåede kompromis, der medfører at den oprindelig plan om 40 nye møller reduceres til 36
møller.
Samtidig vil Stiftsøvrigheden sige tak til alle for fremmødet og for en saglig drøftelse og villighed til
at finde hinanden midt i de mange interesser, der er omkring et sådant vindmølleprojekt.

Med venlig hilsen

Henrik Stubkjær

