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Har Folketingets politikere og Energistyrelsen udstedt en blankocheck til Vattenfall? 

 

Det ser sådan ud, når man lader Vattenfall arbejder videre med deres projekt for Vesterhav Syd, 

selv om projektet er i åbenlys strid med bestemmelserne i VVM redegørelsen. Et forhold, som nu på 

har været under behandling hos Energiklagenævnet i snart 4 måneder, og som nævnet endnu ikke 

har taget stilling til.   

 

Den 22. december 2016 gav Energistyrelsen en såkaldt etableringstilladelse til, at Vattenfall kan 

etablere Havmøllepark Vesterhav Syd efter et projekt, beskrevet i deres tilbud af 1. september 2016. 

 

Vattenfall har valgt en projektudformning alene ud fra hensynet til at minimere anlægsomkost-

ningerne ved at placere møllerne på lavest muligt vand indenfor VVM undersøgelsesområdet.  

Der er totalt fravær af æstetiske overvejelser fra Vattenfalls side. Dette på trods af, at VVM-

redegørelsen stiller meget specifikke krav til den æstetiske udformning: 

”Af hensyn til landskabsoplevelsen stilles det som vilkår i etableringstilladelsen, at møllerne skal 

opføres med samme højde, udseende og type. Endvidere skal de opstilles i et letopfatteligt 

geometrisk mønster og derved fremtræde som en vejafgrænset gruppe.”  

Endvidere anføres i VVM redegørelsen: 

”Havmøllerne bør desuden placeres så langt fra kysten som muligt for at mindske den visuelle 

påvirkning fra det kystnære landskab mest muligt.” 

”Det er vurderet, at der vil forekomme væsentlig visuel påvirkning fra havmøllerne langs kysten og 

også flere steder i baglandet i parkens levetid. Der bør overvejes løsninger, der kan reducere denne 

påvirkning.” 

Energistyrelsen har i etableringstilladelsen overladt ansvaret til Vattenfall med at sikre at deres 

projekt svarer til de krav, der er stillet i VVM- redegørelsen. Vattenfall takker for tilliden ved 

ufortrødent at fortsætte arbejdet med deres projekt, uanset at netop deres udformning af projektet er 

indbragt for Energiklagenævnet og under behandling p.t. 

Borgere og virksomheder er dybt berørt af planerne om at ødelægge 15 km af Holmslands Klit - et 

af landets allermest attraktive og unikke kystområder. Vi troede vi var borgere i et samfund hvor vi 

kunne have tillid til myndighederne. Det er vi i tvivl, når vi erfarer, at Energistyrelsen blot lader 

Vattenfall tromle videre med deres projekt, inden klageinstansen har forholdt sig til de mange og 

alvorlige klager, der er indkommet. 

Vi er også dybt forundret over, at Energistyrelsen kan komme til den konklusion, at kun Vattenfall 

er klageberettiget over etableringstilladelsen, da firmaet er den eneste part, der er ”væsentlig og 

individuel berørt”. Når flere tusinde borgere er berørt af det samme projekt, så er ingen mere berørt 

end naboen – derfor mener Energistyrelsen ikke, at sommerhusejere og virksomheder i området er 

klageberettiget.  

Det er Energistyrelsen, der har udformet lovgivningen. Det er nu op til Energiklagenævnet at 

afgøre, om almindelige borgere og virksomheder har klageadgang.  



Vi sidder tilbage med en fornemmelse af, at Energistyrelsen som ansvarlig for lovgivningen på 

området og ansvarlig for VVM redegørelsen omkring kystnære havmøller tillige med hele 

sagsbehandlingen i forhold til etableringstilladelsen mv. ikke ønsker, at den uvildige instans 

klageinstans Energiklagenævnet får mulighed for at forholde sig til de mange indkomne klager. 

Kystnære havmøller er en sag, som et bredt flertal i Folketinget støtter op om, hvorfor 

Energistyrelsen tilsyneladende ikke ønsker, at der skal sås tvivl om forløbet af processen, herunder 

styrelsens medvirken og håndtering af sagen. Vi har fået oplyst at omkostningerne ved VVM-

redegørelser for de 6 områder beløb sig til ca. 200 mill. kr.! Hertil kommer sagsbehandling hos de 

offentlige myndigheder på ca. 80 mill. kr. Er det en spildt omkostning, når man tilsyneladende ikke 

vil følge VVM-redegørelsens anbefalinger? 

Det virker som om Energistyrelsen ikke ønsker, at Energiklagenævnet skal behandle de mange 

indkomne klager. Vi håber dog at vi som borgere kan have tillid til myndighedernes 

sagsbehandling. 

 

 

Venlig hilsen 

Thue Amstrup-Jørgensen 

Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup 

 

På vegne af: 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Thue Amstrup-Jørgensen – tlf.: 23734760 – email.: tajconsult@mail.dk   

Foreningen StopVesterhavSyd 

Preben Greibe tlf.: 23717884 email: greibe@mail.tele.dk   

Søndervig Beboerforening 

Ellen Marie Vestergaard – tlf.: 22733858 – email.: emvestergaard@os.dk  

Feriehusudlejningsbureauer i Søndervig 

Kartsen Fyhn tlf.: 20324695 -  email.:  karsten.fyhn@danwest.dk  
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