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VVM-tilladelse til opsætning af 20 vindmøller med en højde på mindst 149 og max. 150 meter ved
Nørrekær Enge, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune giver hermed Vattenfall Vindkraft A/S tilladelse til at opsætte 20 vindmøller
med en totalhøjde på minimum 149 m og maksimalt 150 meter ved Nørrekær Enge (se kort næste side)
samt etablere tilhørende transformerstation og koblingsanlæg samt kabel mellem transformerstation og
koblingsanlæg.

Tilladelsen vil blive offentliggjort 17. december 2018 i ’Høring og Afgørelser’ på kommunens hjemmeside
https://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/lokalplaner/
-

Planlægning for vindmøller i Nørrekær Enge

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra offentliggørelsesdatoen, jf. planlovens §56.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje med tillæg 311-063
Kommuneplantillæg for Vindmøller Nørrekær Enge II. De nævnte retningslinjer blev udarbejdet som et
kommuneplantillæg og var ledsaget af en Miljørapport – VVM-redegørelse og Miljøvurdering (MV).
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Vindmøller og lokalplanafgrænsning vist med rød

Vilkår
Tilladelsen gives på betingelse af, at udvidelsen sker i overensstemmelse med retningslinjen og redegørelsen til tillæg 311-063 til kommuneplanen, med tilhørende Miljørapport – VVM-redegørelse og Miljøvurdering (MV), inklusiv den sammenfattende redegørelse og den fastlagte overvågning af miljøkonsekvenserne – vedtaget af Vesthimmerlands Byråd 13. december 2018.
Det er en forudsætning for etablering af de 20 vindmøller:
1. at opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne samt retablering af arealer skal foregå i overensstemmelse med kommuneplantillæg 311-063, lokalplan 1064 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 Vesthimmerlands Kommune til vurdering og accept i henhold til VVM-reglerne.
3. at vindmøllerne opstilles på lige og udbrudte rækker med ens afstande mellem møllerne i østvestgående retning og i nord-syd gående retning
4. at gældende støjkrav overholdes ved alle naboboliger
5. 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 Vesthimmerlands Kommune senest 6 måneder efter at disse er foretaget.
6. 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. For de naboejendomme, der ifølge de foreløbige worst-case beregninger har
mere end 10 timers skyggekast årligt, vil Vesthimmerland og Aalborg Kommuner stille krav om,
at der foretages en konkret nabospecifik skyggeundersøgelse. I denne undersøgelse vil diverse
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lægivere for skyggekast (bygninger, skovbeplantning etc.) og andre eventuelle stedsspecifikke
forhold, som påvirker skyggevirkningen ved den enkelte naboejendom, indgå.
På baggrund af de beregnede skyggekastniveauer i den nabospecifikke skyggeundersøgelse
vil kommunerne stille krav om, at der installeres skyggestop på den eller de møller, der forårsager skyggekast, således at skyggekastniveauerne ved naboerne B, C og K ikke overstiger
kommuneplanens retningslinjer på maksimalt 10 timers reelt skyggekast årligt.
7. at det dokumenteres, at beboelserne Mersvej 45 og Sønderkærsvej 70, som i miljørapporten er
forudsat nedlagt, reelt er nedlagt før vindmøllerne sættes i drift.
8. 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.
9. 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.
10. at de 2 ældre møller syd for Næsborg – (GSRN: 570715000000010132 og
570715000000010125) – nedtages i forbindelse med realisering af projektet. Ligeledes skal de
3 ældre vindmøller øst for Løgstør mellem Tolstrupvej og Aalborgvej nedtages i forbindelse med
realisering af projektet – (GSRN: 570715000000010149, 570715000000010156 og
570715000000010163. Se kort nedenfor.

Tilladelsen er givet i henhold til § 7 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juli
2016, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning.
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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 14. januar 2019. 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
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 17.juni 2019.

Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger

Sendt i kopi til:


Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland@dn.dk



Erhvervsstyrelsen erst@erst.dk



Miljøstyrelsen mst@mst.dk



Naturstyrelsen nst@nst.dk



Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk



DOF Nordjylland, Vesthimmerland@dof.dk



Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk



Lodsejere inden for lokalplanens afgrænsning
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Vejledning om klage og søgsmål
Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.
Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som
formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer
mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse.
Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.
Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen (http://nmkn.dk/) eller via
www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.
Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.
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