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Kystnære møller Vesterhav Syd.
Efter klage til Energiklagenævnet fra grundejerforeninger og Sammenslutningen er
Energistyrelsens etableringstilladelse til Vattenfall blevet hjemvist med det resultat at
der skal laves et VVM-tillæg for Vattenfalls projekt og efterfølgende ny offentlig
høring.
Vi er meget tilfredse med, at Energiklagenævnet har hjemvist Energistyrelsens
etableringstilladelse til Vesterhav Syd med krav om, at der skal udarbejdes et nyt
VVM tillæg. Energistyrelsens håndtering af hele processen for Vesterhav Syd har
efter vores opfattelse ikke levet op til de bestemmelser, der gælder for sådanne
projekter.
Fristen for igangsættelsen af havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord er blevet
forlænget med tre år som følge af Energiklagenævnets afgørelse mod processen
omkring Vesterhav Syds miljøvurdering.
Vattenfall ønsker at benytte den ekstra tid til at imødekomme lokale ønsker om at
reducere den visuelle påvirkning fra møllerne.
Vattenfall ønsker nu at flytte havmølleparkerne Vesterhav Syd & Nord så langt væk
fra den danske vestkyst som teknologisk og geografisk muligt inden for de to af staten
udpegede områder for dermed at imødekomme lokale ønsker om at reducere
parkernes visuelle påvirkning.
"De sidste par år har vi været i dialog med lokalbefolkningen, og vi har naturligvis
noteret os et lokalt ønske om at flytte møllerne længere væk fra kysten. Derfor bruger
vi nu lejligheden skabt af den ekstra tid, vi har fået, til at imødekomme dette ønske og
flytte møllerne", siger Michael Simmelsgaard, Vattenfalls direktør i Danmark.
Det betyder for Vesterhav Syd at alle møller forventes placeret på screeningsområdets
vestgrænse i af afstand af ca. 9 km fra kysten – stadig i en lang række.
"Vi skal finde en løsning, der balancerer det lokale ønske om afstand til kysten med en
høj produktion af fossilfri energi. For at maksimere afstanden til kysten og sikre, at
møllerne ikke skygger for hinanden, er vi nødt til at arbejde med én møllerække.
Derudover står vi over for flere begrænsninger i de to områder fra kabler, kulturarv
og havbunden. Hvis de kan overvindes, er vi klar til at flytte møllerne helt til den
vestlige side af de to områder”, siger Michael Simmelsgaard.
Vi anerkender Vattenfall´s udspil som et positivt tiltag, der tager højde for en del af
de bemærkninger vi er fremkommet med.

Vi mener dog fortsat, at staten bør opgive de kystnære havmøller. Siden beslutningen
om kystnære havmøller blev truffet i 2012 af et Folketingsflertal har det nu vist sig,
at der kan produceres billig strøm fra store havmølleparker langt ude på havet.
Folketingsflertallets begrundelse – ønsket om billig strøm fra kystnære havmøller –
holder ikke mere.
Vi vil i den kommende proces med det nye VVM tillæg fortsat argumentere imod de
kystnære havmøller og foreslå, at Vesterhav Syd opgives. Med de nu kendte og
umiddelbart forestående planer for de store havmølleparker Nordsøen A og B, som
forventes placeret minimum 20 km ude på havet, vil det være økonomisk optimalt, at
udvide disse parker med den planlagte kapacitet for Vesterhav Syd.
Vattenfall´s løsning er formentlig det muliges kunst. En alternativ løsning med
aflysning af de kystnære mølleparker vil kræve en ny folketingsbeslutning.
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