Til medlemmer af følgegruppen for Veddum Kær

Natur og miljø
Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk
Journalnummer:
01.00.00-G01-3-18
Ref.: Inger Taylor
Direkte tlf. 97113612
intay@mariagerfjord.dk

.

Dato: 28.8 2019

Referat af møde i følgegruppen
Tirsdag den 13. august kl. 17-19
i Kulturhuset Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund
Til stede: Ole (i stedet for Erling Olsen), Lasse Madsen, Danny Juul Jensen, Leo Korsgaard, Jan Thøgersen, Rene Jensen, Anders
Andersen, Peter Muhl, Claus Petersen, Bo Schøler – Eurowind, Vibeke Kjær Christensen og Inger Taylor - Mariagerfjord Kommune.

1. Velkomst og præsentation
Inger Taylor bød velkommen og repeterede formålet med følgegruppen som et
dialogforum til udveksling af viden, holdninger, muligheder og bekymringer med
respekt for, at der er forskellige meninger og vinkler til vindmølle- og
solcelleprojektet. Der var en præsentationsrunde.
2. Status for vindmølle- og solcelleprocessen
Bustur: Den planlagte bustur til Handest Hede blev aflyst, da der ikke var vind den
pågældende dag. På den næste planlagte dato, var der kun 1 person tilmeldt og
vedkommende kom ikke, men Eurowind tog kontakt og aftalte, at hun selv kan køre
omkring vindmølleparken, hvis det fortsat har hendes interesse.
Det blev nævnt, at der for få år siden var en bustur til vindmølleområder i Døstrup og
Hejring, hvor der var 20-30 deltagere.
Borgermødet: Oplevelsen i følgegruppen var, at borgermødet gik udmærket. Folk fik
snakket i grupperne og der var en god balance mellem oplæg, input og dialog.
3. Høring af miljøkonsekvensrapport og planforslag og borgermøde
Vibeke Kjær Christensen gennemgik tidsplanen fra efteråret 2018 frem til
følgegruppemødet og uddelte en tidsplan på tryk.
I høringsperioden er der kommet høringssvar fra Museet angående forundersøgelser i
området, fra Landsbylauget, Ravnsborg gods og 4-5 naboer. Høringssvarene handler
om antallet af vindmøller og forslag om at erstatte nogle af vindmøllerne med
solceller, om bekymring for mere støj, om skygger og antallet af skyggetimer i
Veddum og på landet og om lys på toppen af vindmøllerne.
Der bliver lavet et notat om høringssvarene til politikerne. Indstillingen fra
forvaltningen vil være, at politikerne skal tage stilling til det samlede projekt, da der
ikke fagligt set er begrundelse for at ændre i projektet. Om projektet skal ændres eller
gennemføres i sin helhed, er en politisk beslutning.
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Der var ønske om, at følgegruppen får et hint om, hvornår dagsordenen bliver
offentliggjort.
Der blev spurgt til, om Byrådet kan tage beslutning om vindmøllerne, hvis nogle har
repræsentantskab i forsyningsselskabet. Det blev drøftet, at repræsentantskabet i
forsyningen ikke har bestemmende betydning, så det burde ikke være et problem,
men der bliver lavet et dobbelttjek af det.
Følgegruppen opfordrede til, at kommunen sender høringssvarene med i
sagsfremstillingen til politikkerne.
Der var en opfordring til Eurowind om at fjerne en af vindmøllerne fra projektet.
Eurowind oplyste, at der er behov for at gennemføre projektet i sin helhed og ville
gerne høre lidt mere til argumenterne fra følgegruppen. Skygger og støj i Veddum by
og i det åbne land blev vendt og gennemgået med visning af kort fra
miljøkonsekvensrapporten på pc-fremviser.
Det blev bemærket, at Kærvej, der ligger i det åbne land, vil opleve skygger værre end
inde i Veddum by.
Ved gennemgang af skygge- og støjkort var det forskelligt for følgegruppens
medlemmer – og i høringssvarene, hvilken/hvilke vindmøller der var ønske om at
fjerne, afhængigt af hvor man bor.
Eurowind vil på baggrund af høringssvarene vende internt, om det er muligt at
imødekomme nogle af ønskerne vedr. skyggetider, udover Veddum by. Derudover
tilbyder Eurowind, at der regnes med faktiske skyggetider. Normalt bliver maksimal
skyggetid på 10 timer beregnet som statistisk skyggetid, hvilket betyder, at det i
virkeligheden kan svinge fra fx 8-15 timer. Men Eurowind tilbyder, at de maksimale
skyggetider på 10 timer, bliver de faktiske timer. Det kan de gøre ved at forlange af
vindmølleleverandøren, at vindmøllerne skal kunne registrere de faktiske timer, når
solen skinner og vinden blæser.
Og så bliver vindmøllerne monteret med skyggestop, hvilket vil sige, at det bliver
registreret, hvornår der har været 10 timer med skygger fra vindmølleparken ved den
enkelte ejendom. Herefter er vindmøllerne indstillet til at stoppe med at dreje rundt,
når skyggen fra en eller flere vindmøller rammer det ene hushjørne. Den eller de
begynder først at dreje rundt igen, når skyggen har passeret huset.
Eurowind vil overveje, om de kan halvere antallet af skyggetimer i det åbne land fra
10 til 5 timer, men ønsker samtidigt at beholde alle 9 vindmøller.
Det blev bemærket fra følgegruppen, at det nok er mest skygger frem for støj, der vil
genere. Der blev ytret, at de gamle vindmøller nok støjer mere end de må og at man
vender sig til, at vindmøllerne står der.
Lysene på vindmøllerne blev vendt. Vibeke Kjær Christensen har været i kontakt med
luftfartsmyndighederne. De oplyser, at der har været forsøg i Østerild med de hvide
lys. Men de røde lys har der ikke været forsøg med og de SKAL være der af hensyn til
flytrafikken. Kommunen skal følge kravene fra luftfartsmyndigheden.
4. Det videre forløb
Vibeke Kjær Christensen gennemgik tidsplanen for det videre forløb. Planen er, at
Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til vindmølle- og solcelleprojektet i
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september. Herefter skal det behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Hvis planerne
bliver vedtaget, skal der udarbejdes tilladelser til projektet. Og efter et år vil
kommunen kræve at få udarbejdet støjmålinger for at se, om vindmøllerne overholder
de forventede støjniveauer.
Efter planperioden vil Eurowind køre et forløb omkring økonomiske ordninger, dels
køberetsordningen og dels værditabsordningen. Det blander kommunen sig ikke i.
Køberetsordningen kan komme fra november og et år frem afhængigt af, om alle
aftaler er på plads, at alt er klar til at bygge til tiden mv. Forventeligt vil det være i
løbet af vinteren. Køberetsperioden vil være i 8 uger og Eurowind vil afholde et
borgermøde herom i perioden. Inden udløb af de 8 uger, vil udfaldet af auktionen
være kendt, hvilket har betydning for etablering af vindmølle- og solcelleprojektet.
Eurowind sender link med info om køberetsordningen til Leo Korsgaard, som sørger
for distribution lokalt.
På spørgsmål om tidsplan for etableringsfasen, svarede Eurowind, at der er en
forventning om, der bliver udmeldt en budrunde fra staten til auktion i november.
I etableringsfasen vil der blive anlagt veje først. Herefter bliver fundamenterne støbt
stepvis, da de skal hærde i 3-4 uger. Når vindmøllerne skal rejses, skal det gå stærkt,
fordi kranen er rigtig dyr. Byggeprocessen tager ca. 5 måneder, dog med hensyntagen
til vejret.
5. Øvrige emner af interesse
Følgegruppen spurgte til den tidligere udmeldte lokale økonomiske ordning.
Eurowind bekræftede, at der er lovet 15.000 kr. årligt pr. vindmølle og 25.000 kr.
årligt fra solcelleanlægget. Eurowind orienterede om, at ordningen er ved at komme i
gang for vindmølleområde Handest Hede, hvor der bliver en årlig ansøgningsrunde
forud for generalforsamlingen for aktionærerne. Lokale foreninger bidrager til at
prioritere projektansøgninger. Det vil være en lignende ordning for vindmølle- og
solcelleområdet Veddum Kær.
Følgegruppen drøftede, at Veddum Landsbylaug kan være omdrejningspunkt og
kontaktpunkt på vegne af de lokale foreninger.
6. Evt., herunder næste møde
Der blev ikke aftalt nyt møde. Kommunen sender informationer på mail, når der er
nyt i sagen og indkalder til møde, hvis/når der foreligger støjmålinger et års tid efter,
at vindmøllerne er sat op.
Vibeke Kjær Christensen og Inger Taylor takkede følgegruppen for deres indsats og
bidrag, som har været meget værdifuldt i hele planperioden. Eksempelvis er
borgermøderne kørt med meget dialog på anbefaling af følgegruppen, hvilket har vist
sig at være en god tilgang, så borgerne får gode muligheder for at vende deres
holdninger og udveksle viden.
Mødet sluttede kl. ca. 19.
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