Forslag til vindmølleprojekt Nørrekær Enge 2
Til
Byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands og Aalborg Kommune

Hermed fremsendes forslag fra Nørrekær Enges Vindmølle-forening til vindmølleprojekt Nørrekær Enge 2.
Forslaget tager udgangspunkt i Vattenfalls ansøgning pr. mail dateret den 2. marts 2016 om opstilling af
vindmøller i Nørrekær Enge stilet til Peter Serup og Anette Kümpel.



Vinden er en resurse, som samfundet har brug for i omstillingen til et fossilt brændstoffrit samfund.
Foreningen bakker derfor op om et vindmølleprojekt i Nørrekær Enge.
Men der er brug for, at lokalsamfundet, som har vindresursen, kompenseres for, på samfundets
vegne, ”at lægge hus til” de mange nye vindmøller, så det stadig fremstår som et lokalsamfund, der
har en værdi for beboerne, og derfor er attraktivt at bo i.
Opstilling af vindmøller bør derfor ske i et samarbejde mellem lokalbefolkning, politikere og project
developer med det formål at sikre, at alle berørte parter opnår et resultat, de kan se sig selv i.



Foreningen bakker op om 2 rækker med nye møller som beskrevet i Vattenfalls ansøgning den 2.
marts 2016, altså den 1. og 2. række efter den nuværende række møller. Dog ønskes mølle 1 og 13 i
række 1 samt mølle 24 i række 2 taget helt ud af projektet. Det sker efter ønske fra de nærmeste
naboer, der giver udtryk for, at disse møller med deres placering forventes at være til stor gene
såvel hvad angår støj som det visuelle indtryk af området. Foreningen kan ligeledes bakke op om, at
der anvendes 3,5 MW-møller mod at projektet som foreslået reduceres mærkbart.
Vedrørende række 3 og 4 opfordrer foreningen kommunerne til at drøfte en evt. etablering af de
enkelte møller i disse rækker med de nærmeste naboer, inden der træffes en endelig beslutning om
etablering af disse møller.
Opbakningen til etablering af møller er baseret på, at foreningen opnår tilfredsstillende resultat af
kommende forhandlinger med Vattenfall omhandlende forhold beskrevet nedenfor.



Der tages forbehold for, at der i VVM redegørelsen beskrives problemstillinger, der ikke hidtil har
været drøftet i forbindelse med vindmølleprojektet.



Foreningen indleder en forhandling med Vattenfall med henblik på at opnå et lokalt medejerskab til
projektet, der sikrer at:
- de andele af de 20% naboandele, der ikke sælges i lokalområdet, tilfalder en lokal fond
defineret og stiftet af borgerne. Overskuddet fra fonden skal anvendes til lokal udvikling i
området i og omkring Nørrekær Enge.
- borgerne selv udarbejder vedtægter og etablerer selskabet for de 20 % naboandele.

- Fonden tildeles yderligere møller end de evt. ikke solgte naboandele. Vi forestiller os, at
denne tildeling ideelt set udgør 30 % af projektet.
- Lykkes det ikke foreningen inden en i forhandlingerne aftalt dato af rejse finansieringen til en
eller flere af de møller, der skulle have tilgået fonden, da accepterer foreningen, at
projektdeveloperne kan disponere over dette antal møller.


Foreningen vil også indlede drøftelser/ forhandling med Vattenfall vedr. kostprisen, så der opnås en
kostpris pr. anpart, der spejler: De reelle markedspriser på etablering af møller, salgspriserne på
strømmen samt at anpartsprisen ydermere afspejler: At når Vattenfall kan levere markedets billigste
offshore møller (47 øre /KWh), så kan de også levere markedets billigste landmøller.
Hvis ikke der opnås en tilfredsstillende aftale med Vattenfall om en acceptabel anpartspris,
anmodes kommunerne om at søge dispensation hos Energi-, forsynings- og klimaministeren (som
beskrevet i VE-loven under køberetsordningen § 14 stk 6. og stk 5 punkt 3.), til at udforme en
anderledes udbudsmodel, hvor borgerne selv projekterer og bygger deres nabo- og fonds-møller til
en lavere anpartspris, end den Vattenfall vil tilbyde. Under sådanne omstændighed vil en Siemens
eller Vestas møllemodel på ca. 3,5 MW blive etableret af parter, der kan dokumentere den fornødne
tekniske kapacitet.

Dette forslag sendes også til:
Kurt Kornberg, Vattenfall
Anette Kümpel, Vesthimmerlands Kommune
Peter Serup, Aalborg Kommune

Nørrekær Enge
Den 30. september 2016

På vegne af
Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Emil Olsen, Aggersund
Formand

Helge Christiansen, Kølby
Næstformand

