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Afgørelse om VVM pligt for forsøgsmøller ved Nordjyllandsværket
Miljøcenter Århus har den 5. august 2009 modtaget jeres anmodning om
igangsætning af planlægning for opstilling af forsøgsmøller ved Nordjyllandsværket. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr.
1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Afgørelse
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 37, idet projektet indebærer opstilling af vindmøller på over 80 meters totalhøjde.
I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1 betyder det, at anlægget er VVMpligtigt.
Projektet kan ikke realiseres, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer
for anlægget, ledsaget af en redegørelse der indeholder en vurdering af
anlæggets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilladelse til projektet.
Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i anmeldelsen.
Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter opstilling af 3 stk. forsøgsmøller ved Nordjyllandsværket i
Aalborg Kommune. Området er et af 8 mulige områder til placering af forsøgsmøller på over 150 meters højde, som Miljøministeriet i samarbejde
med Klima- og Energiministeriet og Aalborg kommune har peget på.
Området ligger umiddelbart øst for Nordjyllandsværket i et landskab domineret af tekniske anlæg såsom vindmøller, højspændingsledninger og industrianlæg. De nærliggende 6 største vindmøller langs limfjorden har en totalhøjde på 110 meter, og herudover findes der ca. 20 mindre vindmøller i
det omgivende landskab. Mest markant står dog selve Nordjyllandsværket
med sine op til 90 meter høje blokke og fire skorstene, hvoraf den højeste
måler 171 meter. Nordøst for området ligger boligområdet Stae, mod øst
boligområdet Vester Hassing, mod vest nyttehaverne ved Hesteskoen, og
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derudover findes en række spredte boliger rundt om området. Afstanden til
Limfjorden er ca. 1 km, og Aalborg by ligger bag Limfjordens runding ved
Bredhage uden direkte visuel kontakt med området.
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende
indkaldelse af ideer og forslag.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post
til nkn@nkn.dk.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i
dag.
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