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Henvendelse vedrørende Vesterhav Syd 

Kære Arne  

 

Tak for din henvendelse af 23. februar 2018 vedrørende kystnære havvindmøller 

ved Vesterhav Syd og mine skriftlige udtalelser herom i dagbladet RKSK af 16. 

februar 2018.  

 

Som jeg nævnte i mit svar i dagbladet, kan jeg godt forstå den frustration, som 

etableringen af kystnære havvindmøller kan afstedkomme. Det er min holdning, at 

vi skal undgå at genere nogen unødigt. Som beslutningstagere og ansvarlige myn-

digheder er det vores opgave at inkludere relevante interessenter i videst mulige 

omfang, så vi kan sikre os størst mulig opbakning til den grønne omstilling. 

 

Som jeg også nævnte i et tidligere svar til dig af 28. oktober 2016, arbejdede jeg i 

sin tid for at få de kystnære havvindmøller længere ud på havet. Jeg måtte dog 

konstatere, at der med PSO-aftalen fra november 2016 var et stort flertal i Folketin-

get for at fastholde de kystnære havvindmøller. 

 
Det fremgik af udbudsbetingelserne for den kystnære havvindmøllepark ved Ve-

sterhav Syd, at den skulle ligge inden for et bestemt bruttoområde, som var nær-

mere angivet i udbudsmaterialet. Hvis placeringen af havvindmølleparken skulle 

ændres nu, vil det kræve, at den koncessionsaftale, der er indgået med projektud-

vikleren, ophæves. Det vil udløse en erstatningspligt for staten samt kræve et gen-

udbud af projekterne. 

 

På baggrund af ovenstående agter jeg ikke at tage initiativ til at ændre beslutningen 

om den kystnære havvindmøllepark ved Vesterhav Syd, selvom jeg godt forstår 

frustrationen.  

 
Det skal nævnes, at Vattenfall har gjort et stort arbejde med at reducere de visuelle 

gener sammenlignet med tidligere visualiseringer fremlagt af Energistyrelsen i 

2015. Jeg mener dog, at der kan være ræson i fremadrettet at få opført vindmøller 

længere ude på havet i takt med, at havvind i stigende grad kan konkurrere med 

andre former for vedvarende energiteknologier.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


