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Mariagerfjord Kommune
Vibeke Kjær Christensen
Tak for mail af 3. august 2020 og orienteringen deri.
Det anføres, at det ikke i kommuneplantillæg nr. 19 er fastlagt, hvor mange og hvor høje møller, der kan opstilles i Als Enge, modsat hvad
tilfældet er for Handest Hede og Veddum Kær.
Det er korrekt, hvis man i "Retningslinje 2.5.3" kun læser afsnittene "Potentielle sanerings vindmølleområder og "Potentielt
vindmølleområde".
I det første afsnit under "Retningslinje 2.5.3", der hedder "Afgrænsning af vindmølleområder" henvises der imidlertid til alle 4
vindmølleområder og til kortbilag 2.5.1, hvor de 4 områder, Handest Hede, Veddum Kær, Øster Doense og Als Enge er indtegnet med rødt. I
samme afsnit står der:
"De udpegede områder forbeholdes vindmøller med en totalhøjde, op til 150 m."
Der er således i kommuneplantillæg nr. 19 taget stilling til, at møllehøjden i Als Enge skal være op til 150 m.
Man må vel formode, at både forvaltning og byråd under det videre arbejde også iagttager, hvad der tidligere er vedtaget?
Den tidligere formand for Grundejerforeningen Granborg, Peter Bøggild, har oplyst, at han ved en telefonsamtale med Vibeke Kjær
Christensen den 22/6-17 har noteret, at de tidligere "Serie 0" møller (testmøller) udgår ved Als Enge, og at området overgår til møller med en
max. højde på 150 m (højde til vingespids).
Nærværende mail og mail af 2. august 2020 samt Indsigelse af 15. august 2017 (begge tidligere fremsendt) skal betragtes som
høringssvar og protest mod opstilling af vindmøller i Als Enge.
Jeg vil hermed gerne tilmelde min mand, Claus Troelsen og mig selv til borgermødet den 14. september 2020 i Als Hallen.
Venlig hilsen
Grundejerforeningen Granborg
Ida Agger (formand)
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Vindmøller ved Als Enge
Du har på vegne af grundejerforeningen Granborg sendt en mail til Mariagerfjord Kommune den 2. august 2020 om opstilling af vindmøller ved Als
Enge.
Mariagerfjord Kommune sendte før sommerferien et orienteringsbrev ud til alle grundejere i området omkring vindmølleområde. Jeg har vedhæftet
brevet til denne mail, hvis du ikke allerede har modtaget brevet.
Udvalget for Teknik og Miljø har på møde den 11. maj 2020 besluttet, at administrationen skal påbegynde planlægningen for opstilling af vindmøller
ved Als Enge og at fordebatten med borgerinddragelse skal igangsættes og gennemføres, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
I kommuneplantillæg nr. 19 er det ikke fastlagt, hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan opstilles i vindmølleområde Als Enge ligesom tilfældet
er med Handest Hede og Veddum Kær. I kommuneplantillægget står der, at der i Handest Hede kan opstilles op til 6 vindmøller med en totalhøjde
på op til 150 meter, mens der i Veddum Kær kan opstilles op til 9 vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter. Disse begrænsninger er fastlagt på
baggrund af en borgerinddragelse af beboerne i nærområdet til de to områder.
Als Enge er i kommuneplantillægget udlagt til et potentielt vindmølleområde. Her er det ikke fastlagt hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan
opstilles. På byrådsmøde den 29. september 2016 besluttede Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19, at

perspektivområdet ved Als Enge fastholdes, og der skal gennemføres en offentlig proces i lighed med processen ved Handest og Veddum, inden
VVM-redegørelsen kan igangsættes.
Første skridt er derfor, at vi tager en dialog med jer i lokalområdet om vindmøller i Als Enge. Resultatet af denne dialog vil blive fremlagt for
Udvalget for Teknik og Miljø, som på baggrund heraf vil træffe beslutning om, hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan opstilles i Als Enge. Når
de har gjort det, skal ansøger, som i dette tilfælde er Eurowind, udarbejde en VVM-redegørelse og kommunen skal udarbejde forslag til
kommuneplantillæg og lokalplan, som efterfølgende fremlægges i offentlig høring.
Som det er beskrevet i vedhæftede brev, er der endnu ikke fastsat en dato for det første borgermøde, men vi vil gøre hvad vi kan for, at indbydelsen
kommer så bredt ud som muligt.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig igen.
Venlig hilsen
Vibeke Kjær Christensen
Landinspektør

Plan og Byg
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113674

vikch@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende dokumenter sikkert
til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

