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Dette notat har til formål at danne grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget om, hvordan vi skal, nu og her,
skal håndtere henvendelser om vedvarende energianlæg an.
Notat er bygget op som følger:
1. Baggrunden for, hvorfor der er akut behov for en drøftelse af, hvordan vi skal håndtere henvendelser
om VE-anlæg
2. Status på de aktuelle henvendeler, ansøgninger og konkrete projekter Vesthimmerlands Kommune har
modtaget vedrørende VE-anlæg
3. En beskrivelse af administrationens tanker om at få afklaret, hvorvidt der skal laves ny planlægning på
VE-området
a. Vindmølleplanlæg
b. Solcelleplanlægning
4. Status på nye retningslinjer for opstilling af VE-anlæg, herunder VE-ordning
1. Baggrund
Da Byrådet i december 2019 besluttede, at der ikke skulle arbejdes videre med vindmølleprojektet ved Malle,
meddelte Borgmesteren, at der var behov for at drøfte Kommunens vindmølleplanlægning på ny. Som
opfølgning på dette godkendte Økonomiudvalget den 12. februar 2020 administrationens indstilling om:



at der afholdes byrådsseminar den 16. april 2020 om kommunens energi- og klimapolitik og
at igangsætning af planlægning for nye energianlæg udsættes til efter byrådsseminaret den 16. april
2020.

Grundet COVID19 blev det planlagte byrådsseminar den 16. april 2020 ikke afholdt, men er i stedet blevet udsat
på ubestemt tid. Dermed er der akut behov for en drøftelse af, hvordan vi nu og her skal håndtere
henvendelser, der vedrører nye vedvarende energianlæg.
2. Stats på aktuelle VE-initiativer i VHK
Vindmøller:
I den indeværende Kommuneplanperiode er der blevet arbejdet med 3 vindmølleprojekter. Hhv. Nørrekær Enge
og Thorup, hvortil der er blevet gennemført den fornødne planlægning samt Malle, som resulterede i en
beslutning om, at man ikke ville gå videre med den fornødne planproces.
På nuværende tidspunkt har administrationen ikke kendskab til nogen konkrete henvendelser. Dog har der
tideligere været iværksat en indledende dialog med potentielle vindmølleopstillere i tilknytning til yderligere 2 af
de i Kommuneplanen udpegede vindmølleområder. Det drejer sig om Bjørnstrup og Svingelbjerg. I det følgende
redegøres for, hvorfor de ikke regnes for igangværende mølleprojekter..
Bjørnstrup:
- HOFOR henvendte sig i oktober 2018 og ytrede interesse for at opstille vindmøller i tilknytning til
Bjørnstrup udpegningen. Der gøres opmærksom på at vi vil kunne tage nyt vindmølleprojekt ind i foråret
2019, men de bedes tage kontakt efter jul, hvor der vil kunne drøftes tidsplan.
- Den 8. februar holder Kim og Kristin et møde med en repræsentant fra HOFOR. På mødet viser
HOFOR et projektskitse, hvor de ønsker at opstille 6 vindmøller. HOFOR blev oplyst om, at der også
var et andet mølleprojekt lige på trapperne (Malle-projektet) og, at vi kun havde ressourcer til at
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planlægge for et mølleprojekt ad gangen. Derfor ville vi igangsætte en planproces med den opstiller, der
først kunne fremvise et konkret projekt med alt, hvad det indebærer (bl.a. vvm-anmeldelse og
lodsejeraftaler).
Den 29. august 2019 taler Kristin i telefon med en repræsentant fra HOFOR. HOFOR oplyser om, at de
nu er klar til fordebat. Der spørges ind til tidsramme, om vi har andre mølle projekter i gang og om vi
ville kunne kører to projekter samtidigt eller forskudt. Kristin oplyser at det skal vendes med ledelsen,
hvorvidt der kan arbejdes på flere mølleprojekter ad gangen.
Den videre dialog om, hvorvidt vi kunne ansætte yderligere ressourcer finansieret af mølleopstiller,
mener jeg var i direkte dialog med Borgmesteren. I udviklingsafdelingen har vi ihvertfald ikke haft nogen
dialog med HOFOR siden da.

Svingelbjerg
- Den 16. november 2016 blev der fremsendt et vvm-anmeldelse på et projektforslag om at opstille 6
vindmøller i tilknytning til Svingelbjerg-udpegningen.
- Det videre forløb medvirkede til en række ændringer i projektet, der ledte til, at vi modtog en ny vvmanmeldelse den 28. februar 2018.
- Den 5. april 2018 skriver rådgiveren på projektet, at projektet skal sættes på stand-by, grundet et behov
for en afklaring af interne forhold i projektet. Det blev videre meddelt, at de ville vende tilbage når dette
var afklaret med henblik på at genoptage sagsbehandlingen. Siden har vi ikke hørt fra dem.
Derudover har vi af flere omgange modtaget en henvendelse om interesse for at etablere vindmøller ved
Munksjørup fra potentiel opstiller (Ligger syd for Vilsted Sø). Dette område er ikke udlagt som
vindmølleområde. Ansøger har derfor også af flere omgange fået afslag. Med beslutningen om ikke at opstille
vindmøller ved Malle, vil det dog være relevant at tage området i betragtning ved en kommende revision af
kommunens vindmølleplanlægning.
Solceller:
Navnsø-projekt:
Der er ansøgt om at etablere solceller på et areal på ca. 46 ha. ved sydøst for Navnsø.
Planforslag blev godkendt på det seneste Byrådsmøde, og er nu sat i høring frem til den 3. juli
2020.
Mosbækvej
- I begyndelsen af januar 2020 modtag vi en skitse til et projektforslag på etablering af
solceller på et areal på ca. 116 ha. ved Mosbækvej.
- Den 23. januar blev der afholdt et opstartsmøde, hvor det blev oplyst, at der forventeligt
ikke ville blive igangsat nye VE-projekter før byrådsseminar den 16. april.
3. Administrationens overvejelser vedrørende planlægning for vedvarende energianlæg
Vindmøller:
Jeg har vendt vores fremadrettede vindmølleplanlægning med Kim og Kristin. Fra et planfagligt synspunkt
mener vi ikke, at der bør ændres i den gældende vindmølleplanlægning på nuværende tidspunkt. Der ligger et
stort arbejde bag den nuværende vindmølleplan, og der er, i overensstemmelse med den gældende
kommuneplan, fortsat en del muligheder for at etablere vindmøller i Vesthimmerland.
Ny områder til opstilling af vindmøller
Områder hvor gamle møller kan udskiftes med nye
Malle
Thorup
Bjørnstrup
Nørrekær Enge
Udvidelse af Svoldrup Kær
Krogstrup
Svoldrup Kær
Svingelbjerg
Aalestrup
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Desuden kan vi, når det kommer til energiplanlægning ikke se på Vesthimmerlands Kommune som en isoleret
enhed. Kommunens energiplanlægning spiller ind i en energipolitik, der både er international, national og
regional. I løbet af 2020 forventes at komme nye retningslinjer både fra national og regional side, der kan have
indvirkning på vores kommunale energiplanlægning. Nationalt i form af en klimahandleplan, i forlængelse den
nye klima lov, som pt er under behandling. Regionalt i form af SEP-Nord samarbejdet, hvor der i de næste to år
vil blive arbejdet målrettet på et få vedtaget en tværkommunal fælles energiplan.
Vi mener, at potentielle ansøgere, som hidtil, bør rette henvendelse til administrationen. Så er vi klar til at
igangsætte et nyt vindmølleprojekt, såfremt der er politisk opbakning til dette.
Til gengæld vil vi gerne opfordre til en politisk drøftelse omkring, hvad der gjorde udslaget ved afgørelsen om
ikke at gå videre med Malle projektet, idet argumentationerne mod Malle-projektet i det store hel var de samme
argumentationer, der blev fremført mod Nørrekær Enge og Thorup projektet.
Administrationen kan derfor stille spørgsmålet om forskellen er volumen i projekterne. For er det en parameter
vil det være et væsentligt fingerpeg i forhold til fremtidig udpegninger. Så er det ikke ”små-parceller” med 3-4
møller kommunenkal gå efter – ”for det er ikke den politiske ballade værd”
Dette kan være med til at klarlægge om det er realistisk med nye vindmøller indenfor den nuværende
planlægning.
Solceller:
For et par uger siden blev der afholdt et virtuelt møde med deltagelse af alle de nordjyske kommuner om
solcelleplanlægning. Baggrunden for dette var, at man på tværs af de nordjyske kommuner, inden for kort tid,
har modtaget +40 ansøgninger om store solcelleanlæg. På mødet blev det klart at der formentligt ikke er behov
for dem alle. Derfor er der enighed om, at vi i de nordjyske kommuner bør have stiller krav/retningslinjer for
solcelleanlæg. Ultimo maj afholdes endnu et møde, hvor indholdet af sådanne retningslinjer vil blive drøftet.
Som opfølgning herpå mener jeg vi bør udarbejde en temarevision til kommuneplanen, hvor vi fastlægger nogle
retningslinjer for solcelleanlæg. Ideelt set mener jeg vi bør udskyde solcelleprojektet ved Mosbækvej indtil et
sådant tillæg er vedtaget. På den anden side er det jo ikke ansøges ”skyld” at dette ikke er på plads, så det må
være en politisk afgørelse.
4. Status på Klima-lov og VE-lovgivninvg
Klimalov:
Den 26. februar 2020 blev fremsat et lovforslag om den nye nationale klimalov. Processen er formentligt
udskudt grundet COVID19, men 1. behandlingen er fastsat til den 14. maj 2020. Det fremgår ikke, hvornår loven
forventes endeligt vedtaget. Er forslaget står der fortsat, at en handlingsplan skal ligge klar i efteråret.
VE-lovgivning
Den nye VE-lovgivning blev også fremsat den 26. februar 2020. Den sidste og 3. behandling er fastsat til den
26. maj 2020. Se tidsplan på følgende side:

Side 3 af 4

Side 4 af 4

