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9 Sammenfattende redegørelse
Wind Estate har ansøgt om opstilling af 6 vindmøller
ved Øster Hassing Kær øst for Gandrup. Vindmøllerne
ønskes opstillet på én række i området sydøst for Øster
Hassing og øst for Gandrup og Omfartsvejen. De 8 eksisterende 70 meter høje vindmøller, der er i området
i dag, vil i forbindelse med opstilling af de nye vindmøller blive nedtaget. For det konkrete projekt er der
udarbejdet kommuneplantillæg 9.012 og lokalplan 9-6105 med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse og
miljøvurdering). Planforslagene og miljørapporten har
været udsendt i offentlig høring i perioden 10. august
- 5. oktober 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. 9-6-105 og kommuneplantillæg 9.012 med tilhørende miljørapport for vindmøller ved Øster Hassing Kær.

9.2 Planvedtagelse
Aalborg Kommune har på baggrund af den offentlige
høring reduceret projektet fra 6 til 5 vindmøller ved at
tage den nordvestligste mølle ud af projektet. De 5 resterende møller fastholder den oprindelige placering fra
planforslagene. Planforslagene godkendes således endeligt med et projekt på 5 vindmøller. Det vil også danne grundlag for udformningen af en VVM-tilladelse.

9.3 Integrering af miljøhensyn i planerne
Samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillæg og
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 ikke-tekniske 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 3.263 indsigelser og bemærkninger til de udsendte planforslag
og miljørapport. De indsendte indsigelser og bemærkninger kan inddeles i følgende hovedtemaer:
•
•
•
•
•
•
•

Visuelle, støjmæssige og skyggemæssige gener
Fald i ejendomsværdi, stavnsbinding, manglende
tilflytning
Støjregler, støjberegninger – herunder lavfrekvent
støj, beregningsmetode mv.
Placering tæt på Gandrup/bebyggede områder –
frygt for konsekvenser heraf for by, skole mv.
Helbredsundersøgelse – menneskers sundhed og
helbred
Teglværkssøerne
Kongeørne, flagermus, bilag IV arter

•
•
•
•
•
•
•
•

Yngle- og trækfugle
Grundvandssænkning
Afstand mellem boliger og vindmøller
Påvirkning af kirkerne – særligt Øster Hassing
Kirke
PlanEnergi som uvildig rådgiver
Mangel på alternative opstillinger
Socioøkonomiske forhold, arbejdspladser
Har kommunen økonomisk incitament i projektet

Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet i notatet ”Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger – Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær”.
Ud over en beskrivelse er der for den enkelte indsigelse/bemærkning en indstilling til den politiske behandling i By- og Landskabsudvalget den 26. januar og Byrådet den 13. februar 2017. Notatet er således vedlagt
som bilag til den politiske behandling.
Som opfølgning på den offentlige høring og de indkomne indsigelser og bemærkninger er det undersøgt
om projektet kan reduceres fra 6 til 5 vindmøller. For at
klarlægge og synliggøre hvad forskellene er på en opstilling med henholdsvis 6 og 5 vindmøller, er der udarbejdet et notat ”Sammenligning af konsekvenser ved
5 nye vindmøller frem for 6 nye vindmøller ved Øster
Hassing Kær”. Notatet fokuserer på de forskelle der er
i forhold til afstande til boliger, støjpåvirkning og skyggekast – synliggjort ved beskrivelser, tabeller og kort.
Desuden fokus på forskellene i den visuelle påvirkning,
synliggjort ved beskrivelser samt ikke mindst en række visualiseringer. Dette notat er ligeledes vedlagt som
bilag til den politiske behandling.
I den offentlige høring kom der høringssvar fra Aalborg Stift, med en indsigelse, hvor de ønskede supplerende visualiseringer for at kunne vurdere vindmøllernes samspil med og påvirkning af Øster Hassing Kirke. Der er således lavet supplerende visualiseringer fra
Houvej mod øst, hvor man både ser Øster Hassing Kirke og vindmøllerne – både med en opstilling med 6 og
5 vindmøller. På baggrund af de udarbejdede visualiseringer har Aalborg Stift og stiftets kirkegårdskonsulent vurderet sagen. Det har ført til at Aalborg Stift har
frafaldet indsigelsen, med en henstilling om at priori3

tere projektet med 5 vindmøller, da det har den mindst
dominerende virkning i forhold til Øster Hassing Kirke.
Visualiseringerne med Øster Hassing Kirke fremgår af notatet nævnt ovenfor ”Sammenligning af konsekvenser ved 5 nye vindmøller frem for 6 nye vindmøller ved Øster Hassing Kær”.
Ud over ovenstående er det Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke i debatperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for at foretage yderligere vurderinger og undersøgelser.

9.5 Alternativer
I arbejdet med at udforme og optimere projektet er andre opstillingsmønstre undersøgt. På den baggrund
blev konklusionen at vindmølleområdet kunne udnyttes bedst muligt med en opstilling med 6 vindmøller
på én ret linje. 6 vindmøller på nordvest-sydøst gående linje ville give den optimale udnyttelse af områdets
vindressourcer. Projektforslaget var ligeledes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 14.2.1
om planlægning af vindmølleparker. Alternative projektforslag med færre vindmøller eller alternative opstillingsmønstre er derfor ikke undersøgt nærmere i
VVM-redegørelsen.
0-alternativet er den situation, hvor projektet ikke
gennemføres. Ved et valg af 0-alternativt vil det berørte areal ved Øster Hassing Kær fortsat blive anvendt til
landbrugsproduktion, og de 8 eksisterende vindmøller
i området vil fortsætte.
Som det fremgår af 9.2 Planvedtagelse har Aalborg
Kommune på baggrund af den offentlige høring reduceret projektet fra 6 til 5 vindmøller ved at tage den
nordvestligste mølle ud af projektet.

9.6 Overvågning
Planområdet og dermed anlægget bliver omfattet af retningslinjer i kommuneplanen og bestemmelser i lokalplanen samt vilkår i VVM-tilladelsen. Krav til placering, højder m.m. påses overholdt ved kommunes udstedelse af byggetilladelse.
4

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.

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.

Forside: Visualisering fra Houvej mod sydøst i udkanten af Øster Hassing
Bagside: Visualisering fra Kystvej på vej ud til Egense Færgeleje

