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KØB ONLINE FIND BUTIK

Odiin

Skind

650,00 kr.
Kommuner hilser ny møllepark på havet velkommen, men i 

Ringkøbing-Skjern kommuner advarer man mod at placere 

møllerne så tæt som 20 kilometer fra land

Fint med havmøller men tvivl 
om afstanden 

De tre kommuner er enige om, at havmøller er den rigtige løsning, men der er tvivl om, hvor 
langt fra kysten de bør stå. Arkivfoto 
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Lemvig: De vestjyske kommuner skiller sig ud i en strammer- og en 

slapper-fløj i de høringssvar, som er på vej til energi-, klima- og 

forsyningsmiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Han har bedt de jyske kommuner tilkendegive, hvilke overvejelser de 

gør sig om den kommende havmøllepark, der er tænkt placeret cirka 20 

kilometer vest for Nissum Fjord. Parken vil være synlig fra land, og det 

får kommunerne til at svare forskelligt.

LOG IND KUNDESERVICE FORDELSKLUB KØB ABONNEMENT 
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Annonce

officepakke.dk
Windows 10 pro

Køb Windows 10 Pro. Ingen

tidsbegrænsning. Hurtig

levering. Nem installation.

SENESTE NYT

Vis flere 

Annonce

Nyopført 
rækkehus i…

Silkeborg 

Husleje 
9.200 kr. 

Se lejebolig 

Hyggeligt 
byhus i…

Silkeborg 

Husleje 
7.500 kr. 

Se lejebolig 

Hus i 
Grauballe…

Silkeborg 

Husleje 
7.200 kr. 

Se lejebolig 

12:52 Arnes bogkasse: Dostojevskijs liv 

var lige så utroligt som bøgerne 

12:45 Arnes bogkasse: Fokus på bogen, 

der kaldes verdens bedste roman 

12:43 Store EU-lande vil anerkende 

Venezuelas oppositionsleder 

12:39 Indien flytter krokodiller væk fra 

gigantisk statue 

12:23 Ny motorvej skal da helt ikke 

grænsen - ikke ende i Haderslev 

12:20 Glatføre sender biler på afveje 

rundt om i landet 

11:43 383 unge vil med i klimaråd 

11:28 Mad til det virkelige liv: Ramen på 

dansk 

11:23 Campingpladser får lov til at bygge 

flere og større hytter 

  Regler for kommentarer

Politikerne i Ringkøbing-Skjern byråd diskuterede deres svar på et 

ekstraordinært byrådsmøde torsdag aften i et forsøg på at opnå bred 

enighed om de bemærkninger, som i dag skal sendes til ministeren. I 

Lemvig har politikerne nøjedes med at diskutere formuleringen på et 

udvalgsmøde, og samme fremgangsmåde er anvendt i Holstebro.

Ringkøbing-Skjern Kommune advarer i deres svar mod at placere 

møllerne 20 kilometer fra kysten, men kræver, at en ny havmøllepark 

bliver placeret mindst 30 kilometer ude. Både Lemvig og Holstebro 

kommune vil acceptere 20 kilometer.

- Jeg tager imod havmøller på 30 kilometer med kyshånd. Det er 

afgørende, at vi bakker op om den grønne omstilling, og Vestkysten er 

en oplagt placering for møllerne. Men vi siger samtidig, at møller på 

250 meter er nødt til at stå længere ude end de 20 kilometer, hvis vi 

ikke skal gentage de problemer, som Vesterhav Syd-møllerne har givet, 

siger borgmester Hans Østergaard (V) til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Ministeriet har udset sig et område, som ligger ud for Lemvig og 

Holstebro Kommuner, og ender havmølleparken her, vil det ifølge 

borgmesteren ikke genere i Ringkøbing-Skjern, men han foretrækker 

altså en sydligere placering, som ligger længere ude.

- Det er en gigantisk område, der er udpeget til havmøller, så jeg mener 

sådan set ikke, at det ville være noget problem at sætte møllerne op 

mindst 30 kilometer fra kysten. Og det har vi nu gjort opmærksom på, 

siger Hans Østergaard.

Tænk på det visuelle
Hverken Lemvig eller Holstebro Kommune tager i deres høringssvar 

stilling til de 20 kilometers afstand fra kysten. Begge kommuner 

opfordrer dog til at tage hensyn til det visuelle indtryk set fra land.

Lemvig Kommune vælger at bruge høringssvaret til at fremhæve 

erhvervsmulighederne i kommunen, hvor både Thyborøn Havn og Off 

Shore Klyngen i Thyborøn kan servicere havmøllerne. Både Holstebro 

og Lemvig Kommune fokuserer i deres svar på, at projektet kan skabe 

vækst og arbejdspladser.

Ingen af de tre kommuner har valgt at inddrage de kystnære 

mølleparker i deres høringssvar. Det var ellers et ønske fra både Stop 

Vesterhav Syd og Stop Vesterhav Nord, at kommunerne ville opfordre 

til at få de kystnære møller flyttet ud til den kommende, planlagte 

møllepark på havet, der efter planen kun skal ligge omkring fire 

kilometer fra kysten.

Få dagens vigtigste nyheder fra folkebladetlemvig.dk direkte i din 

indbakke. Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.

Email* Navn* TILMELD

 Ved tilmelding accepterer du vores betingelser
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Dagens E-Avis 
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