
Informationsmøde 29. april 2021
Energipark Tuekær-Bolle Enge 



19.00 Velkomst, præsentation og program
Hans-Henrik Henriksen/Peter Stecher

19.05 Kommunerne præsenterer baggrund og proces
Peter Serup, Aalborg Kommune

19.15 Gennemgang af projektet
Mogens Leth

19.35 Orientering om VE-ordningerne
Mogens Leth

19.45 Den videre proces
Kasper Nimand, Brønderslev Kommune

19.50 Spørgsmål til oplæggene, projekt og proces

20.50 Afrunding 
Hans-Henrik Henriksen/Peter Stecher

Aftenens program



Brønderslev Kommune
Peter Stecher, Udvalgsformand; Kasper Nimand, planlægger

Aalborg Kommune
Hans Henrik Henriksen, rådmand; Peter Serup, planlægger

Eurowind + GK Energi
Bo Schøler, Gert Kristensen

NRGi
Anders Brusgaard, Peggy Friis

Arkitektfirma Mogens B. Leth
Mogens Leth

Præsentation



• At informere om den proces der nu er sat i gang

• At orientere om det ansøgte projekt

• At få idéer og forslag til det videre arbejde

• At give mulighed for at få afklaret spørgsmål

KORT SAGT:

At vi alle bliver klogere - borgere, kommuner, projektudviklere mv.

Der tages ikke formelt referat fra mødet.

Vigtigt at I sender jeres høringssvar, så de kan blive politisk behandlet. 

Målet med aftenen



National ambition at være klimaneutralt samfund senest i 2050.

National målsætning at reducere udledning af drivhusgasser med 70% (i 
forhold til 1990) inden 2030.

Fælles energistrategi i Region Nordjylland ”Grøn energi Nordjylland 2040”.

De 11 byråd har vision om at ”Nordjylland skal være selvforsynende med 
vedvarende energi i 2040”.

Aalborg Kommune: Energivision 2050, der arbejder med et fremtidigt 
energimiks – bl.a. set i lyset af at Nordjyllandsværket som kulfyret værk 
skal lukke i senest 2028. Blandt andet mål for sol og vind.

Brønderslev Kommune: Der igangsættes udarbejdelse af temaplan for 
energiplanlægning i det åbne land (placering af VE-anlæg), hvor også 
den fælles nordjyske klimaambition indtænkes.

Overordnede målsætninger



Aalborg Kommune

Efteråret 2018 en idéfase – frem mod samlet plan for arealer til energiformål.

Blandt 39 konkrete projekter kom ansøgning om Energipark Tuekær.

20. Maj 2020 – By- og Landskabsudvalget beslutter, at arealet udpeges til energiformål.

Betyder samtidig, at der nikkes til at planlægningen kan igangsættes.

Revideret ansøgning i juni 2020.

11. Marts 2021 . By- og Landskabsudvalget godkender opstart af fordebat

Baggrund for planlægningen



Brønderslev Kommune

Flere forespørgsler på planlægning for vindmøller i området. 

I 2016 ansøgning, hvor Økonomiudvalget besluttede at udskyde til evt. fælles planlægning med Aalborg 
Kommune.

Konkret ansøgning i maj 2020.

Revideret ansøgning i januar 2021.

Politisk godkendelse af opstart af fordebat 17. marts 2021.

Baggrund for planlægningen



Fælles fordebat

De to projekter vil med den geografiske nærhed være afhængige af hinanden i forhold til:

• Afstandskrav

• Støjberegninger

• Visuelt/landskabeligt

• Kommunikation

Derfor besluttet, at de to projektudviklere skal forholde sig til hinandens projekter og tilvejebringe fælles 
fordebatmateriale.

Kommunerne har forudsat, at projekterne koordineres og danner grundlag for fordebatten.

Baggrund for planlægningen



Planprocessen
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Fordebat – første skridt i planlægningen.

Det er indledende høring af naboer, myndigheder mv.

I en planproces er der en lang række love og regler der danner rammen for planlægningen.

Centralt element er miljøkonsekvensvurderingen (tidligere VVM).

Formålet med fordebatten er at høre omkringboende og fastlægge hvad VVM skal indeholde, 
f.eks.:

• Hvad er vigtigt at undersøge og vurdere i den konkrete sag?

• Er der nogle særlige lokale forhold, som skal medtages?

• Hvor skal vindmøllerne visualiseres fra?

• Yderligere?

Planprocessen



I debatfolderen er peget på følgende forhold:

- Påvirkninger hos naboer

- Landskabspåvirkning

- Påvirkning af kirker og kulturmiljøer

- Påvirkning af natur og fugleliv

- Samspil med andre anlæg

- Andre ting?

VVM – ideér, forslag, input





Som nævnt er fordebatten første skridt.

Udgangspunktet er de ansøgte projekter. 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt ikke med 

Alternativer – kun de 2 x 15 møller. 

Projektet kan dog godt ændres undervejs i planlægningen. 

Væsentlige ændringer kan dog kræve afholdelse af fornyet

fordebat.

Fra kommunernes side er der ikke taget stilling endnu. Planlægningen kan altså enten køre videre eller stoppe 
efter fordebatten. 

Den videre proces



Den videre proces
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Udarbejdelse af én miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt.

Udarbejdelse af selvstændige lokalplaner og kommuneplantillæg i de respektive kommuner.

Selvstændige afgørelser efter miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse og miljøvurdering af planer)

Selvstændige afgørelser efter øvrig sektorlovgivning i de respektive kommuner (f.eks. byggetilladelse og 
anmeldelse efter vindmøllestøjbekendtgørelsen)

Fælles kommunikation om projektet fra kommunerne.

Derfor vigtigt, at I kommer med jeres input nu!

Vigtigt, at jeres idéer og bemærkninger fremsendes skriftligt - enten til jeres egen kommune eller begge 
kommuner. 

Alle skriftlige bemærkninger forelægges til politisk behandling. 

Den videre proces



Fordebat til og med 14. maj 2021

Høringssvar sendes til:
Plan.udvikling@aalborg.dk raadhus@99454545.dk
By- og Landskabsforvaltningen Brønderslev Kommune
Plan & Udvikling Ny Rådhusplads 1
Stigsborg Brygge 5 9700 Brønderslev
9400 Nørresundby

Spørgsmål:
Peter Serup Nanna Birk Larsen
peter.serup@aalborg.dk Nanna.B.Larsen@99454545.dk
2520 2240 9945 5514
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