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Partshøring til høringssvar vedr. Energipark Veddum Kær
Hobro, 20-08-2019

Kommentar til høringssvar
Der er i høringsperioden modtaget 10 høringssvar, hvor 2 fra samme afsender. Afsendere er oplistet
herunder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veddum Landsbylaug, Leo Korsgaard
Peter Muhl, 20 22 38 10.
Nordjyllands Historiske Museum
Bane Danmark
Mariagerfjord Kommune, Miljøteknikker (nedlagt vandværk)
Poul Madsen, Kærvej 82
Hans Jørgen Kristensen, Haelsskovvej 3, Bælum
2 x Maibrit Eriksen og Rene Jensen, Kærvej 37, Veddum
Ravnborg Gods, og Poul Vinding

Der er modtaget 3 høringssvar, der ikke giver grund til kommentarer eller svar, det drejer sig om;
Nordjyllands Historiske Museum, Bane Danmark og Mariagerfjord Kommune, vedr. nedlagt vandværk.
Ad. 1
- Forhold omkring støj for Veddum By og skygger generelt og dermed reduktion af antallet af møller.
Kommentar
Der vil være en mindre ændring af støjbilledet for Veddum By ved det ansøgte projekt, men da byer har
et skærpet støjkrav på hhv. 37 dB og 39 dB ved 6 og 8 m/s, vil oplevelsen være ubetydelig i forhold til den
øvrige by-, og vejstøj.
Vi har som ansøger tilbudt (og står fortsat inde for), at antallet af skyggetimer for naboer i Veddum By,
bliver holdt på maks. 1 time om året.
For at imødekomme flere af høringssvarene, har vi på det seneste følgegruppemøde d. 13. august, 2019 i
Veddum Sal, tilbudt at halvere antallet af det maksimale antal skyggetimer for beboelser i det åbne til
maksimalt 5 timer om året pr ejendom (kravet er 10 timer). En reduktion af skyggetimerne vil have en
negativ påvirkning af den samlede produktion fra parken, så derfor er tilbuddet betinget af, at Byrådet
godkender den samlede lokalplan med 9 vindmøller og et solcelleanlæg.
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Ad. 2
- Ønsker at én mølle konverteres til solpark
Kommentar
Alle forhold ved det ansøgte projekt overholder lovgivningen og vi ønsker derfor at realisere det samlede
projekt med 9 vindmøller og en solcellepark. Det er ikke muligt under den nuværende plangrundlag, at
udvide solparken. Der er derudover ikke den samme projektøkonomi i solcelledele af projektet.
Ad. 6
- Skygger for naboer, lys på nacellen, støj fra gearskift
- Fjerne 3 møller og erstatte med solceller eller helt fjerne alle møller
Kommentar
Se også svar under Ad. 1+2.
Af hensyn til luftfarten stiller Trafikstyrelsen krav om lysafmærkning med lavintensivt rødt lys svarende
til 10 ”candela”. Lyset er samme styrke som der er monteret på de nyere mølleparker i Mariagerfjord
Kommune, fx i Døstrup, Hejring, Døstrup Vest og Handest Hede.
Projektet er afhængig af den størst mulige produktion og heraf afledte indtægter fra salg af strøm. En
række omkostninger er uafhængig af antallet af nye vindmøller, herunder køb og nedtagning af
eksisterende vindmøller, køb af en 60/20 transformerstation og nettilslutning med ca. 3 km kabelvej. En
reduktion i antallet af vindmøller vil derfor have en negativ effekt på muligheden for at realisere
projektet efterfølgende.
Ad. 7
- Gør opmærksom på, at der ikke er lavet aftale på 2 eksisterende møller
Kommentar
Der pågår en konstruktiv dialog med mølleejeren om hans deltagelse i mølleprojektet og dermed køb af
hans 2 møller, der er en forudsætning for realisering af vindmølleprojektet.
Ad. 8
- Støjgener, skygger
- Flytte solparken
Kommentar
Se svar vedr. skygger under Ad. 1 og antal møller under Ad. 6
Det er ikke muligt under den nuværende plangrundlag, at flytte beliggenheden af solparken.
Ad. 9
- Støj ved hovedbygning, visualisering, 8 mindre møller
Kommentar
Trods det, at én af vindmøllerne kommer tættere på hovedbygningen, vil støjen endda være under det
niveau, der er grænsen for ”bymæssig bebyggelse”.
Mariagerfjord Kommune ønsker at få det mest optimale ud af de enkelte vindmølleområder og derfor
ønskes vindmøller med et stort rotorareal og dermed navhøjde på de tilladte 149,9 meter. Se også svar
Ad. 6.
Såfremt Ravnsborg Gods søger om værditabserstatning, vil der blive udarbejdet visualisering fra
ejendommen til hjælp for fastlæggelse af et eventuelt værditab.
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Med denne partshøring bekræfter og forpligtiger Eurowind sig til at sikre, at skyggepåvirkning af naboerne
til Energipark Veddum Kær, vil blive reduceret til <1 time/år for beboere i Veddum By ved en ny
vindmøllepark. Såfremt lokalplanen vedtages i sin helhed med 9 vindmøller, vil antallet af skyggetimer for
naboer i det åbne land desuden blive begrænset til maksimalt 5 timer/år.
Samtidig bekræftes det, at Energipark Veddum Kær vil støtte lokale initiativer med kr. 15.000,- pr.
vindmølle pr. år samt kr. 25.000,- pr år for solparken. Første udbetaling vil være ifm. afslutning af 1.
driftsår og aftales nærmere med Veddum Landsbylaug, der varetager dialogen med lokalområdet.
Med venlig hilsen
Eurowind Project A/S
Bo Schøler
Country Manager,
Denmark
sch@ewe.dk
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