Kommunal godkendelse af vindmølleprojekt Nørrekær Enge II
Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner gav i december 2018 den endelige tilladelse til udvidelse
af den eksisterende vindmøllepark i Nørrekær Enge med 36 møller.
Nørrekær Enge er beliggende hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg.
Planlægningen startede ultimo 2014 med en for-debat. Her blev det fra kommunernes side
præciseret, at det var en forudsætning for igangsætningen af den egentlige planproces, at der
skulle være enighed om ét projekt for hele området - et projekt, der omfattede både Vattenfalls
projekt og de private lodsejeres projekter. Det fælles projekt modtog kommunerne i marts 2016 (se
under Projektet 2/3-2016). Det bestod af i alt 40 vindmøller - 24 i Vesthimmerlands Kommune og
16 i Aalborg Kommune. I processen er antallet af vindmøller i Vesthimmerlands Kommune
reduceret til 20.
Nørrekær Enges Vindmølleforening, der blev stiftet i august 2016, bakker op om grøn energi og
hermed også om møller i engen. En stor vindmøllepark har dog ikke været et mål i sig selv.
Foreningen havde, som det også fremgår af dens høringssvar, gerne set projektet yderligere
begrænset med møller i vest ved Næsborg og Tolstrup samt i øst ved Vår, så afstanden til
bebyggelse havde været større.
Vindmøllernes placering

Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 36 vindmøller, hvoraf de 20 placeres i Vesthimmerland
Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune.

Tidsplanen frem til 2021
Ifølge Vattenfalls tidsplan begynder anlægsarbejdet i 2020, hvor Vattenfall anlægger to hovedveje
og stikveje til møllerne. Der opføres tre broer over hhv. Brøndum kanal og Dybvad Å.
Energinet.dk opfører en transformatorstation og lægger kabler i jorden. I løbet af 2020 etableres
fundamenterne til de 36 vindmøller. Der bliver tale om monopæle, hvor et stålrør bankes eller
vibreres ned i jorden. Vindmøllerne sættes op i løbet af 2020 og 2021 og sættes løbende i drift, og
hele parken ventes at være i drift i løbet af 2021.
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