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Udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs
Hjørring Kommune har kontaktet Aalborg Stift med anmodning om en foreløbig udtalelse i forbindelse med en påtænkt udskiftning af 8 vindmøller, med en nuværende højde på 65 meter, til 8 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter.
I den forbindelse har Aalborg Stift haft flere drøftelser med Hjørring Kommune og parterne har ligeledes været på en fælles besigtigelse i området den 28. august 2018, hvor Den kongelige Bygningsinspektør ligeledes deltog. Formålet med besigtigelsen var at få vurderet forholdene omkring
områdets kirker og samtidig aftale behovet for yderligere visualiseringer, til belysning af sagen.
Efterfølgende har Hjørring Kommune fremsendt de supplerende visualiseringer til Aalborg Stift,
som har fremsendt dem til Den kongelige Bygningsinspektør, med anmodning om en supplerende
udtalelse. Udtalelsen fra Den kongelige Bygningsinspektør er vedhæftet til orientering.
I forbindelse med såvel besigtigelsen, som den efterfølgende sagsbehandling, har der været fokus på
de kirker, der er placeret i og omkring vindmølleområdet. Der har været særlig fokus på Vejby
Kirke, Børglum Kirke, Vrensted Kirke, Stenum Kirke og Em Kirke.
Ud fra en samlet vurdering, foretaget på baggrund af det materiale som Aalborg Stift har modtaget
på nuværende tidspunkt, kan Aalborg Stift meddele Hjørring Kommune, at vi vurderer at udskiftningen, til 8 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, vil påvirke indsigten til og udsynet fra en
række af de berørte kirker. Aalborg Stift vurderer dog også, at generne ikke når et niveau, der i sig
selv bør modarbejde opstillingen af 8 forhøjede vindmøller.

Områdets kulturhistorie.
Aalborg Stift har i sagen tidligere noteret sig, at opsætningen af de 8 påtænkte vindmøller sker i et
område, der er præget af markant kultur- og arkitekturhistorie, hvor Børglum Kloster, med tilhørende
klosterkirke spiller en stor rolle. I forbindelse med besigtigelsen den 28. august 2018 foretog parterne
ligeledes en besigtigelse ved Børglum Klosterkirke og Børglum Kloster.
Der er ingen tvivl om, at udskiftningen af de 8 vindmøller med nye forhøjede vindmøller, vil få en
voldsom påvirkning på Børglum Kloster. Dette understreges også af de visualiseringer, som Aalborg
Stift har modtaget fra Hjørring Kommune.
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Aalborg Stift kan oplyse at Børglum Klosterkirke, benyttes til afvikling af kirkelige handlinger i
Børglum sogn i perioden fra april til oktober.
Aalborg Stift kan tilsluttes sig de bemærkninger, som Den kongelige Bygningsinspektør redegør for
i sin udtalelse og henstiller til, at Hjørring Kommune genovervejer planerne om at udskifte de 8 vindmøller ved Hjortnæs med vindmøller med en højde på 150 meter og henstiller således til, at Hjørring
Kommune finder en alternativ placering eller fastholder højde på de eksisterende vindmøller.
Aalborg Stift skal understrege, at dette er en foreløbig udtalelse, der alene er udarbejdet på baggrund
af de visualiseringer, som Hjørring Kommune har fremsendt til Aalborg Stift.
Aalborg Stift forbeholder sig derfor retten til at komme med yderligere bemærkninger, herunder en
indsigelse i henhold til planlovens bestemmelser, såfremt Hjørring Kommune efterfølgende træffer
beslutning om at der skal udarbejdes et planforslag, som sendes i høring, og hvoraf det fremgår, at
planforslaget vil have en væsentlig påvirkning på de kirker, hvis interesse, Aalborg Stift skal varetage
i henhold til lovgivningen.
Aalborg Stift er naturligvis til rådighed for en uddybende drøftelse af såvel denne udtalelse som i et
eventuelt videre plansags forløb.
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