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Hej Peter Serup og Anette Kümpel 

 

 Som aftalt på telefon sender jeg hermed en ny ansøgning  for et samlet  projekt Nørrekær Enge 2, som 
består af 40  vindmøller ved Nørrekær Enge øst for Løgstør( 24 vindmøller i Vesthimmerland kommune og 16 
vindmøller i Aalborg kommune), og vi vil i den forbindelse annullere vores andre ansøgninger i Nørrekær 
Enge. 

 

 Vi vil opstille den maksimale størrelse vindmølle, både hvad angår højde og nominal effekt – det bliver 
sandsynligvis en 3,45 MW-V117 Vestas Vindmølle med en total højde på 150 meter, Dog vil vi gerne 
garantere at det som minimum bliver en 3,2 MW mølle, og den nye vindmøllepark vil producere strøm til ca. 
100.000 husstande pr år og spare udledning af ca. 168.000 T CO2 pr år. 

 

 Vi har gjort meget for at sikre at lokalbefolkningen generes mindst muligt, bla. Ved opkøb og købsoptioner, på 
ca 27 ejendomme, således at der er ca. 1000 meter ud til naboer til vindmølleparken, dog er der få 
ejendomme som ligger mellem 700-1000 meter men de bebos af lodsejere som er en del af projektet. 

 

 Vi har på det medsendte layout L31, fjernet de tidligere ansøgte 3 vindmøller i den bestående række, da vi 
kun vil arbejde med maksimal størrelse vindmøller. 

 

 Vi har samtidigt pga. opgraderede mølletyper, med større nominal effekt og lavere støj, kunne placere 40 nye 
vindmøller i området i stedet for de tidligere 37, uden større støjgener end i tidligere layout. 

 

 Vattenfall vil flytte deres service afdeling, fra Nordjyllandsværket og ud i Vesthimmerland kommune, hvor vi 
ved vindmølleparken vil placere et service center som skal servicere Klim-, Nr.økse sø-, samt Nørrekær Enge 
vindmøllepark – dette vil på sigt medføre en del arbejdspladser i Vesthimmerland kommune. 

. 

 Det lokale ejerskab hvis mulighederne udnyttes :  10,6 vindmøller til lokale lodsejere i området samt 8 
vindmøller til lokalområdet. Samlet lokalt ejerskab 18,6 vindmøller eller 46,5 % 

 

 Ca 140 Mkr vil tilfalde lokalområdet i leje af jord til vindmølleprojektet. 
 Ca 120 MKR vil tilfalde lokalområdet i forbindelse med jordarbejdet, overnatning, forplejning, vagter, 

elinstallatører osv. 
 Derudover vil lokalområdet hver år kunne tjene omkring 50 Mkr hvis de har købt de vindmølleandele der 

udbydes. 
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  Vindmølleejerne er derudover enige om at tilbyde lokalområdet 15.000 kr pr vindmølle/år, totalt 600.000 kr pr 
år, så længe vindmøllerne står der. 

 

 

 

Følgende materiale er vedhæftet: 

Kort med opstillingsmønster (Lodsejerkort L31 1501965 ) 

Oversigtskort ( L31 1501965 Zoner ) 

Tabel med xy-koordinater for vindmøller (L31 UTM Zone 32 Etrs89) 

WindPro støjbillede Nørrekær Enge 40 møller 

4 visualiseringer af de 40 vindmøller i området 

Underskrevet bilag fra projektejere af de 2 projekter 

 

BILAG er sendt i 4 mails. 

 

  

Jeg vil foreslå at vi  afholder et opstarts møde Så hurtigt som muligt,  hvor vi bl.a kan komme ind på tidsplan, 
problemstillinger og hvad der ellers er relevant. 

  

Har I spørgsmål eller bemærkninger til noget af det fremsendte, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig 

 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Kurt Kornberg Nielsen 
Project Development Manager  
 
Development Denmark 
BA Wind 
 
Address: Jupitervej 6, 6000 Kolding 

M +4527874905  
 
kurt.kornberg.nielsen@vattenfall.com 
www.vattenfall.dk 
 
Please consider the environment before printing this e-mail 
 






	Ansøgning om et samlet Vindmølleprojekt i Nørrekær Enge
	Støjbillede
	Oversigtskort




