27. april 2016
Til:
Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalg
Åbent brev: Om Kystnære Havmøller
Tid til eftertanke.
Større og billigere møller ændrer forudsætningerne for energiforliget.
Kystnære havvindmøller er en del af energiforliget fra 2012. Beslutningen i 2012 var baseret på den
daværende meget høje energipris på strøm fra traditionelle havvindmøller - 105 øre pr. KWh fra
Anholdt - havmøllerne.
Kendte man konsekvenserne af at opsætte kæmpemøller tæt på land ved nogle af landets allermest
attraktive kystområder? Nej, det gjorde man ikke, det var ikke undersøgt dengang, man traf
beslutningen. Konsekvenserne kommer først frem senere i VVM undersøgelsen i 2015.
Det viser sig også efterfølgende, at Horns Rev 3 havmøllerne kan levere strøm til 77 øre pr. KWh.
Denne pris skal ses op imod, at forligskredsen har accepteret at betale op til 70 øre pr. KWh for
strøm fra kystnære havmøller. Betyder beskedne 7 øre så meget at forligskredsen vil acceptere at
ødelægge nogle af Danmarks allermest attraktive kyststrækninger. Med de nyeste møller på 220 m.
taler vi om alt dominerende kæmpemøller på størrelse med Storebæltsbroens pyloner kun 4 km fra
land?
Besparelsen ved en kystnær placering modsvarer ikke de ødelæggelser, som de nye kæmpemøller
påfører den danske kystlandskab - et kystlandskab, som et bredt flertal i Folketinget igennem mere
end en menneskealder har kæmpet for at friholde for bebyggelse tæt på kysten.
Mangelfuld planproces
Den formelle planproces efter VVM bestemmelserne går i gang i februar 2014. De statslige
planmyndigheder (Naturstyrelsen og Energistyrelsen) offentliggør et "Ideoplæg", hvor man
indkalder ideer og forslag fra offentligheden til de kommende kystnære havmøller på 6 udvalgte
lokaliteter i Danmark, som er besluttet af forligskredsen.
Den egentlige VVM-undersøgelse offentliggøres i foråret 2015. Meldingen er klar: Et flertal i
Folketinget har besluttet, at de 6 udvalgte lokaliteter skal indgå i udbudsrunden for kystnære
havmøller.
VVM redegørelserne undlader alternative projekter, eksempelvis flere møller på Horns Rev til trods
for at der her er allokeret plads!
Alle VVM redegørelserne er disponeret efter at legitimere, at der kan opsættes kystnære havmøller
på alle 6 lokaliteter uden at komme i konflikt med især EU´s miljøbeskyttelsesbestemmelser. De
visuelle ødelæggelser af kystlandskabet beskrives indgående og konklusionen er klar:
Alt dominerende ødelæggelser for nogle af landets allermest attraktive turist- og rekreative
områder.

Ingen reel lokal opbakning
Mange foreninger og enkeltpersoner gør sig den ulejlighed at komme med velbegrundede
indsigelser imod de kystnære havmøller. Hvad er svaret fra de statslige myndigheder? Et flertal i
Folketinget har besluttet, at sådan skal det være! Ikke noget med at undersøge alternativer, som
VVM reglerne ellers foreskriver, at man skal gøre eller give en nærmere begrundelse for, hvorfor
sådanne ødelæggelser kan forsvares!
Flere borgmestre med kyststrækninger ud for de udpegede områder siger, der er lokal opbakning til
de kystnære havmøller. Det kan godt være, at der er (var) flertal i de respektive byråd, men den
lokale opbakning er ikke til stede. Det viser de mange lokale modstandere, herunder den brede
kreds af modstandere, der står bag dette åbne brev. I alle de påtænkte områder er der stærk
modstand mod projektet. Den enestående natur vil lide uoprettelig skade til ulempe for de mange
ejere af fritidshuse, lystsejlere, erhvervs- og fritidsfiskere samt dokumenteret skade turismen og de
mange arbejdspladser, der er bundet hertil.
Udviklingen er løbet fra kystnære vindmøller
Vi er ikke modstandere af grøn energi, men vi er modstandere af kystnære havmøller, da de er
ødelæggende for nogle af landets allermest attraktive kystområder.
Vi mener, at Folketingsflertallets beslutning fra 2012 om kystnære havmøller bør revurderes. Den
teknologiske udvikling gør besparelsen ved en kystnær placering minimal og de nye kæmpemøllers
størrelse gør landskabsforureningen altødelæggende.
Med nødvendige følgeudgifter til erstatninger for ejendomsværditab, indskrænkninger i kystnært
erhvervsfiskeri samt kilometerlange (op til 50 km!) kabeltracéer for at føre strømmen fra de
kystnære havmøller til hovedtransmissionsnettet inde i landet, forsvinder besparelsen og bliver til
en ubærlig regning for noget af vores smukkeste natur. Energinets udgifter til hele opgraderingen af
det bagvedliggende net kun på Holmsland Klit er anslået til ca. 132,5 mill kr.
Der er behov for at undersøge alternativer, herunder især en yderligere udbygning af Horns Rev.
Der er allerede investeret penge i forundersøgelserne for kystnære havmøller, siger flere
folketingspolitikere. Ja, det er ærgerligt, men nogen gange koster det at blive klogere! Og den viden
vi har nu giver mulighed for at undgå massive fejlinvesteringer.
Vindmølleindustri råber højt: Firmaer har investeret midler i at udregne tilbud på de kommende
kystnære havmøller. Ja det er sikkert tilfældet, men staten har jo netop taget forbehold overfor
projektets gennemførelse i udbudsmaterialet, så firmaerne har vidst, hvad de gik ind til.
Der skal tænkes anderledes, det er tid til eftertanke!
Drop planerne om kystnære havmøller nu. I ingen af vore nabolande drømmer man om at sætte
havmøller op så tæt på kysten
Tiden er nu inde til at udvise rettidig omhu!
Preben Greibe
Formand for STOPVesterhavSYD

På vegne af
Området ved Vesterhav Nord
Vejlby Strand Grundejerforening
Carsten Johansen – carsten.johansen@mail.mira.dk – tlf. 4016 46 68
Vejlby Klit grundejerforening
Alwin Neumann – alwin.neumann@privat.dk – tlf. 51 78 64 08
Langerhuse Grundejerforening
Finn Morsing – finnmorsing@fibermail.dk – tlf. 40 56 66 01
Ferring Strand Grundejerforening
Kim K. Madsen – kk.madsen@oncable.dk - tlf. 20 91 46 12
Ejerlaget Sletten
Svend Aage Larsen – sl.vejle@gmail.com – tlf. 25 38 99 82
Området ved Vesterhav Syd
Foreningen StopVesterhavSyd
Preben Greibe - greibe@mail.tele.dk – tlf. 23 71 78 84
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
Thue Amstrup-Jørgensen - tajconsult@mail.dk – tlf. 23 73 47 60
Søndervig Beboerforening
Ellen Marie Vestergaard - emvestergaard@os.dk – tlf. 22 73 38 58
Området ved Sæby
Beboerforeningen Knappen, Ejerforening Sønderstrand 2, Sol-Hav og Strandvænget.
Grundejerforeningen Sæby Strand, Sæby Bevaringsforening, Grundejerforeningen
Lærkevangsvej, Sæby Sejlklub, Sæby Borgerforening, Sommerhusforeningen Hedehusene,
Sulbæk Borgerforening, Sæby Havns Beboerforening, Sommerhusforeningen Nordstrand,
Måenshusene, Sommerhusforeningen Lyngmosen, Granly, Fred og Ro Vej, Sæby
Havnepromenade, Sønderklit og lodsejerne ved Solsbækvej 260, 261, 263 og 264.
Ole Bjørn – ob@drlund-gym.dk – tlf. 31 77 25 97

Området ved Smålandshavet
Kragenæs Sejlklub
Flemming Caspersen – mf.caspersen@newmail.dk – tlf. 24 62 04 42
Omø Beboer & Grundejerforening
Dorthe Winther – dw@danske-smaaoer.dk – tlf. 58 91 19 83
Grundejerforeningen Øregården - Aksel Leck Larsen - tlf. 57 52 88 65
Kopi af brevet sendes til:
Miljøministeren, Medlemmer af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg
Folketinget miljøudvalg, Folketingets erhvervsudvalg, Vækst og erhvervsministeren,
Statsministeren
Landsdækkende og lokale medier

