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9 Sammenfattende redegørelse
9.1 Baggrund
GK Energi har ansøgt om opstilling af 8 vindmøller ved
Lyngdrup nord for Langholt. Vindmøllerne ønskes opstillet på en række syd for og parallelt med de syv eksisterende vindmøller ved Lyngdrup. For det konkrete
projekt er der udarbejdet kommuneplantillæg 5.016 og
lokalplan 5-9-106 med tilhørende miljørapport (VVMredegørelse og miljøvurdering). Planforslagene og miljørapporten har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. april - 27. maj 2015.
Efter udløbet af høringsperioden har Aalborg Kommune gennemgået de indkomne indsigelser, forslag og
bemærkninger til planforslaget og miljørapporten. I forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af planerne, skal der efter miljøvurderingslovens §9 foreligge en
sammenfattende redegørelse for:
•
•
•
•

Hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
Hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning,
Hvorfor de vedtagne planer er valgt på baggrund
af rimelige alternativer, og
Hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse omhandler lokalplan
nr. 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 med tilhørende miljørapport for vindmøller ved Lyngdrup.

9.2 Planvedtagelse

lokalplan blev der igangsat en miljøvurdering af planerne. Udarbejdelsen af miljørapporten helt fra begyndelsen af planlægningen har efter kommunens vurdering medvirket til at relevante problemstillinger er opdaget og afklaret i processen. Derved er der allerede
i planforslagene taget og indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller kompensere for
eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne.
Disse miljøhensyn er beskrevet nærmere i den tilhørende miljørapport. For et fuldstændigt billede henvises derfor til dette dokument. De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektet fremgår af det ikketekniske resume - miljørapportens kapitel 2.

9.4 Miljørapportens betydning og udtalelser
i offentlighedsfasen
Miljørapporten har efter Aalborg Kommunes vurdering medvirket til at afdække de relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelse
af planforslagene. Miljørapporten har ligeledes medvirket til, at de landskabelige, natur- og miljømæssige
hensyn er integreret i planerne.
I den offentlige høring er der indkommet tre indsigelser, bemærkninger og forslag til de udsendte planforslag og miljørapport. Her er et korfattet resumé:
•
•
•

Naviair vedrørende afstand til luftfartsanlæg ved
Vodskov,
Finn Redke vedr. erstatning og kriterier herfor,
mølleområdets afgrænsning, påvirkning af menneskers helbred samt de økonomiske konsekvenser,
Erhvervsstyrelsen vedr. radiokæder.

Aalborg Kommune har efter den offentlige høring besluttet at godkende planforslagene endeligt uden væsentlige ændringer.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke i debatperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for at foretage yderligere vurderinger og
undersøgelser.

9.3 Integrering af miljøhensyn i planerne

9.5 Alternativer

Samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillæg og

I den indledende fase af projektet er der arbejdet med

8 vindmøller på 150 meter samt 9 møller på 130 meter.
Men i optimeringen af projektet er der arbejdet med
et hovedforslag på 8 vindmøller med en totalhøjde på
140 meter. Der er således ikke arbejdet med alternative placeringer i miljørapporten.
Med det udgangspunkt er der regnet på to forskellige møller med stort set ens tårnhøjde, vingediameter
og udseende. Begge møller vil have en effekt på minimum 3 MW og give nogenlunde den samme elproduktion. Støjmæssigt, visuelt og landskabeligt er det
Aalborg kommunes vurdering, at der kun er marginale forskelle på de to mølletyper, hvorfor de er behandlet under et.
0-alternativet er den situation, hvor projektet ikke
gennemføres. Ved et valg af 0-alternativt vil det berørte areal ved Lyngdrup fortsat blive anvendt til landbrugsproduktion. De positive følger af projektet såsom
sparede udledninger vil således ikke blive realiseret.

9.6 Overvågning
Det er kommunerne som har miljøtilsynet, der skal
sikre, at kravene til vindmøller fastsat i dels Bekendtgørelse om støj fra vindmøller og dels VVM-tilladelsen overholdes.

Støj
Efter opstilling af vindmøllerne vil overvågningen af
vindmølleanlægget blive udført efter de almindelige
tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.
Byrådet kan stille krav om, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger:
•
•
•

når møllerne sættes i drift
i forbindelse med det almindelige tilsyn, dog kun
op til én gang årligt
i forbindelse med behandling af eventuelle naboklager over støj, når kommunen vurderer, at der
er hold i klagen.

Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren af vindmøllerne at dæmpe støjen eller stoppe møllerne, hvis kravene ikke er overholdt.
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Skyggekast
På baggrund af de beregnede værdier for skyggekast
vurderes det, at der ved VVM-tilladelsen skal optages
krav om skyggestop, så ingen naboboliger får over de
vejledende maksimalt 10 timers skyggekast om året.

Sikkerhed
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren
for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer.
Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau
og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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Forside: Visualisering af projektet set mod øst fra motorvejsbro ved afkørsel 17, Lyngdrup, på motorvej E45
Bagside: Visualisering af projektet set mod nordøst fra Hammer Bakker

