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Vindmølleprojektet i Nørrekær Enge er i november 2020 blevet underkendt af 
Planklagenævn og Miljø- og Fødevareklagenævn. 

Vi skriver til dig efter vindmølleprojektet i Nørrekær Enge, på baggrund af afgørelser i Planklagenævn 
samt Miljø- og Fødevareklagenævn, har fået ophævet miljørapport og VVM-tilladelser samt plangrundlag 
i Vesthimmerlands Kommune i de to nævn. Vi vedlægger de to klagenævnsafgørelser fra november 
2020. 

Vi skriver til dig i din egenskab af såvel minister for klima- og energiområdet samt p.t. fungerende 
Erhvervsminister, og dermed med ansvar for Planklagenævn og Miljø- og Fødevareklagenævn. 

Vindmølleprojektet i Nørrekær Enge er et fælles projekt mellem Vesthimmerlands og Aalborg kommuner. 
De to kommuner har således kørt processen og udarbejdelsen af planerne som et fællesprojekt. 
Mølleprojektet med 36 vindmøller og en samlet effekt på 130 MW er et af landets største on-shore 
vindmølleprojekter og vil dermed yde et betydeligt bidrag i retning af at nå de landspolitiske mål om en 
70% CO2-reduktion inden 2030. 

Nævnsafgørelserne beror alene på en vurdering af, at miljøundersøgelserne vedr. flagermus (herunder 
damflagermus) tilsyneladende ikke har været tilstrækkelige. Nævnene finder det er en retlig mangel, som 
skal medføre ophævelse af stort set hele den planlægning som startede for 7 år siden og som 
resulterede i vores kommuners endelige vedtagelse og godkendelser i december 2018. 

Godkendelserne blev påklaget i en enslydende klage med 13 husstandes underskrift til de to klagenævn. 
Efter 22 måneders sagsbehandling traf nævnene deres afgørelse.  

Planklagenævnet traf undervejs en afgørelse om, at klagen ikke skulle have opsættende virkning med 
henvisning til, ”at klagerne ikke i den konkrete sag har gjort forhold gældende, som gør det overvejende 
sandsynligt, at der i forbindelse med behandlingen eller vedtagelsen af planen er sket en væsentlig 
overtrædelse af lovgivning, som påses af Plan-klagenævnet.” 

Vi er begge bekendt med, at også andre kommuners planlægning – herunder også store 
vindmølleprojekter – underkendes af de to nævn med henvisning til retlige forhold. Vel at mærke uden at 
dette holdes op imod de store samfundsmæssige interesser, som den kommunale planlægning netop 
udføres for at kunne imødekomme. For vindmølleprojektet i Nørrekær Enge er der tale om et alvorligt 
benspænd for de to kommuners arbejde for at hjælpe med at nå klimamålene og arbejdet med at sikre 
den grønne omstilling. 
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Parallelt med planarbejdet havde Vattenfall en dialog med en særlig oprettet lokal forening for at opnå en 
bedre lokal forankring af vindmølleprojektet, som endte med en aftale mellem Vattenfall og den lokale 
forening forud for den endelige vedtagelse af plangrundlaget. 

Vindmølleprojektet er således et godt eksempel på, at både kommuner, opstiller og lokalområdet har 
taget det lokale ejerskab alvorligt. Der er således etableret et lokalt vindmøllelaug, som sammen med 
Vattenfall har forhandlet sig frem til, at 8 af de 36 møller, der er i projektet bliver lokalt ejet. Det er en 
proces, der har taget tid og kræfter for alle parter. Men i forhold til lokalområdet har det været en givtig 
proces, der vil give væsentligt mere tilbage til området end et standard vindmølleprojekt. 

Vi er opmærksomme på, at der nu er afsat særlige ressourcer til klagesagsbehandlingen med krav om 
maks. 6 mdr. til afgørelse ved klage. Men det forhold, at klageinstanserne ikke sørger for fuld prøvelse i 
deres klagesagsbehandling gør, at kommunernes evt. genoptagelse af planlægningen sker på usikkert 
grundlag. En planlægning som med nævnenes henvisning i øvrigt medfører, at store dele af planarbejdet 
og miljørapport skal ske på baggrund af en ændret lovgivning. 

Vi har i december anmodet Planklagenævnet om at konkretisere deres afgørelse på et par væsentlige 
punkter, som er afgørende i forhold til vores beslutning om en evt. videre proces. Vores spørgsmål er 
indsat sidst i dette brev. 

Vi har endnu ikke modtaget et svar. 

Den 13. januar i år afholdte Vesthimmerland- og Aalborg Kommune møde med Vattenfall - som er 
ansøger på mølleprojektet - om en videre proces. Mødet blev afholdt i lyset af såvel nævnsafgørelserne 
som viden om, at Vattenfall har besluttet, at ville træde ud af on-shore vindmølleprojekter i Danmark. 

Det var tydeligt på mødet med Vattenfall, at de kun ville være interesseret i en genoptagelse af en 
planproces såfremt konsekvenserne af nævnsafgørelserne blev reduceret, så der kunne foreligge 
godkendelser i løbet af ca. 1 år. Ellers ville Vattenfall sandsynligvis udbyde projektet under de forhold 
som projektet har. Dvs. uden miljørapport, supplerende undersøgelser af flagermus og et godkendt 
plangrundlag. 

Dette store vindmølleprojekt er så efter 7 års forberedelse og planlægning lagt i ruiner. Baggrunden er 
klagenævnets vurdering i 2020 af, at særligt damflagermus skulle være undersøgt mere end de blev, da 
der blev foretaget flagermusundersøgelser tilbage i 2014. Undersøgelser som fuldt ud levede op til de 
krav, der var til dem tilbage i 2014, men som måske ikke lever op til de nuværende krav i 2020. Der sker 
noget med grundlaget i disse lange processer, hvor man burde skele til den regulering, der var gældende 
på tidspunktet for udarbejdelsen. I øvrigt er, damflagermus – i modsætning til en række andre beskyttede 
flagermus – rimelig udbredt i hele det østlige Midtjylland og Limfjordsområdet. På den baggrund er vi fra 
de to kommuners side uforstående overfor proportionerne i afgørelserne. Altså er påvirkningerne virkelig 
så væsentlige, som det antydes i afgørelserne. 

Vi vil derfor opfordre dig til som både Klimaminister og p.t. også ansvarlig for bl.a. de to nævn, at svare 
på følgende: 

 Vil du vurdere, hvorvidt du har mulighed for at hjemkalde nævnsafgørelserne i Nørrekær Enge 
således, at de kommunale vedtagelser og godkendelser stadfæstes bortset fra VVM-
tilladelserne. Men samtidig, at stadfæstelserne så sker med vilkår om, at der forud for udstedelse 
af nye VVM-tilladelser, skal udføre de af Planklagenævnet anførte manglende undersøgelser af 
flagermus.  

Netop en sådan type stadfæstelse med vilkår, har der - før Nævnenes Hus blev oprettet - 
jævnligt været truffet. Dermed har projekterne også kunnet realiseres uden kommunerne skulle 
bruge unødvendige ressourcer med en planlægning helt forfra uden nogen gevinster for borgere 
eller samfund i det hele taget. 

 Vil du udstede retningslinjer for nævnenes sagsbehandling og afgørelser som udover hensigten 
med Nævnenes Hus om, ”et stærkt faglig juridisk miljø, der kan bidrage til en bedre og mere 
effektiv sagsbehandling i de forskellige nævn, herunder i situationer hvor der klages over flere 
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forskellige afgørelser hos forskellige nævn” samtidig nu sørger for også at inddrage væsentlige 
samfundsmæssige planhensyn i deres afvejning forud for afgørelserne?  

 Vil du – såfremt du ikke kan hjemkalde og justere afgørelserne jf. ovenfor – sørge for, at 
klagenævnet besvarer vores afklarende spørgsmål hurtigst muligt? 

 

Vi står selvfølgelig gerne til rådighed for et møde (virtuelt i disse tider) om vores udfordringer med 
vindmølleprojektet i Nørrekær Enge. 

Sidst i dette brev vi gengivet de spørgsmål vi har stillet til Planklagenævnet i december 2020 og som vi 
stadig venter svar på.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

     

Per Bach Laursen   Hans Henrik Henriksen 

Borgmester    Rådmand By- og Landskabsforvaltningen 

Vesthimmerlands Kommune   Aalborg Kommune 

 

 
Fra mail sendt til Planklagenævnet 11. december 2020: 
 
”Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune har modtaget afgørelse dateret 25. november 2020 ”i klagesag 
om Aalborg Kommunes vedtagelse af kommuneplantillæg 10.014 og lokalplan 10-7-103 samt Vesthimmerlands 
Kommunes kommuneplantillæg 311 og lokalplan 1064 med tilhørende miljørapport”. 
  
Indledningsvis skal vi dog udtrykke undren over, at alle sager er afsluttet i klageportalen, men afgørelserne ligger 
ikke på de enkelte sager.  
Således ligger Planklagenævnets afgørelse kun på sagen i Vesthimmerland, og Miljø- og Fødevareklagenævnets 
afgørelse ligger kun på sagen i Aalborg. 
Er der en årsag til det? Hvis det er en fejl, bedes afgørelserne optaget under begge kommuners klagesag i 
klageportalen hurtigst muligt. Det er nemlig nu mere end 2 uger sigen der blev truffet afgørelser i sagerne. 
  
Som opfølgning på afgørelsen, har de to kommuner behov for en uddybning/præcisering af afgørelsens egentlige 
betydning. 
  

 Er det korrekt opfattet, at afgørelsen kun ophæver kommuneplantillæg 311 og lokalplan 1064 i 
Vesthimmerland og ikke kommuneplantillæg 10.014 og lokalplan 10-7-103 i Aalborg? 
Og hvis det er korrekt opfattet, er der så en umiddelbar begrundelse for denne forskel? Den kan vi ikke 
læse af afgørelsen. 

 Miljørapporten er lavet ud fra tidligere lovgivning (før maj 2017). Da der er kommet ny lovgivning i forhold til 
miljøvurdering (trådt i kraft maj 2017), har kommunerne behov for en afklaring:  

o Betyder det, at kommunerne kan nøjes med at lave et tillæg til den oprindelige miljørapport, hvor 
der tilvejebringes de fornødne undersøgelser og vurderinger i forhold til de mangler, der er 
påpeget i afgørelsen? 

o Eller betyder det at der reelt skal køre en ny proces efter den nye lovgivning – altså en 
udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensvurdering? 
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Vi håber på en hurtig tilbagemelding på ovenstående spørgsmål, da det er afgørende for hvilken proces, der skal 
sættes i gang i kommunerne. ” 


