
    Nørrekær Enge den 15. august 2017 

 

Til  

Vesthimmerlands Kommune  

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

 

 

Høringssvar vedrørende opsætning af vindmøller i Nørrekær Enge. 

 

 

 

På første borgermøde 11. august 2016, hvor der var et stort lokalt fremmøde, var der et ønske om 

ikke at få flere vindmøller i engen. Borgerne på mødet kunne dog blive enige om, at acceptere flere 

møller HVIS følgende forhold blev indfriet: 

 Der skulle være færre møller 

 Borgerne skulle have markant indflydelse på projektet bl.a. ved selv at stå for etablering 

af møllerne for egne naboanparter. 

 Og endelig ved at der derudover skulle være flere møller målrettet til etablering af en 

lokal pulje til udvikling af lokalområdet, for at gøre området attraktiv også efter at 

møllerne har påført området deres negative konsekvenser. 

Disse forhold har foreningen Nørrekær Enges Vindmølleforening siden arbejdet på. 

 

Langt største delen af disse emner bliver behandlet i en aftale med Vattenfall og øvrige 

samarbejdspartnere og resultatet af dette må meddeles medlemmer og vores lokalsamfund i anden 

sammenhæng. Det er op til kommunerne, at skabe sig et helstøbt indtryk af dette resultat i deres 

egen myndighedsbehandling. 

 

Foreningen har følgende bemærkninger til det udsendte høringsmateriale: 

 

1. Ang. forholdet om færre møller, har foreningen i sin opstartsfase sendt et brev til 

kommunen, hvor den har givet sin tilslutning til, at der kan stå to nye rækker møller ud over 

de eksisterende dog reduceret med nogle stykker i hver ende. Den tilslutning til 2 rækker var 

baseret på, hvis også øvrige forhold om egen etablering af nabo- og fonds-møller opfyldes. 

Undervejs i processen har foreningen dog via medlemmernes reaktioner fået nogle klare 

meldinger om, hvilke møller der opfattes som mest problematiske. Det har vist sig, at det 

ikke er møllerne mod syd, der er problematiske, da naboerne til disse fraflytter pga. af 

optioner. Det er derimod både de østligt vendte møller samt de vestligt vendte, møller der 

møder stor modstand og derfor bør reduceres i antal. Foreningen foreslår derfor som 

minimum, at projektet både mod øst og mod vest reduceres med en række. I det vestligt 

vendte område og dets landsbyer har foreningen oplevet borgermodstanden som størst, det 

kan derfor være hensigtsmæssigt at efterleve deres eget forslag om at få reduceret møllerne 

mod vest med ikke kun én men to rækker. Projektet vil således ende ned på 29 møller, som 

vist på medsendte figur 1. 

 



 
Figur 1. Reduktion med 3 rækker møller 

 

Viser det sig, at møllerne mod syd udgår af projektet pga. kirkens indsigelser, opstår der en ny 

situation, hvor foreningen ingen fornemmelser har for, hvad konsekvenser det vil få for hele den 

række husstande, der så vil bo på sydsiden af projektet lige ud til de mange møller. 

 

2. Vedr. det udsendte forslag til lokalplan. 

Ang. det udsendte forslag til lokalplan har foreningen et ønske om en ændring af forslagets  

§ 8. Bebyggelsens udseende, afsnit 8.3. på side 27 - 28. 

Der må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet. 

Mølleproducentens eller mølleopstillerens logo tillades på den enkelte mølles nacelle 

(generatorhus).  

Såfremt møllerne forsynes med logo, skal det være ens på begge sider og på alle møllerne. 

Ovenstående forslag til bestemmelse er også omtalt på forslagets side 11 og side 13. 

 

Foreningen ønsker denne formulering ændret, så forslaget åbner mulighed for, at de 2 – 3 

mulige vindmølleopstillere i Nørrekær Enge uafhængigt af hinanden selvstændigt kan vælge 

mølleproducent med heraf følgende mulighed for, at der på møllernes generatorhuse kan stå 

forskellige vindmølleproducenters logo. 

Forslaget skal således ses som et udtryk for, at foreningen er enig i det udsendte forslags 

formulering om ens udseendemæssigt udtryk, men alene ønsker åbnet for, at der på 

generatorhuset kan stå forskellige vindmølleproducenters logo. 

Foreningen vurderer dette ændringsforslag til at være ubetydeligt for det visuelle udtryk af 

den enkelte vindmølle og den samlede vindmøllepark. 

 

 

På vegne af Nørrekær Enges Vindmølleforening 

 

Emil Olsen 

Formand 


