
Til medlemmerne af Lemvig Byråd 

 

I forlængelse af møde mellem energiministeren og borgmestrene fra Holstebro, Ring-

købing-Skjern og Lemvig Kommune den 14. januar 2019, hvor vi har forstået, at pro-

jekt for en ny større havvindmøllepark ud for den jyske vestkyst blev fremlagt og drøf-

tet, retter vi på vegne af foreningen Stop Vesterhav Nord under stiftelse henvendelse til 

samtlige medlemmer af Lemvig Byråd med henblik på at sikre, at det høringssvar, der 

skal afgives senest den 24. januar 2019 kommer til at afspejle de ønsker og krav, vi som 

borgere i området, den danske befolkning i almindelighed og de mange turister, der 

besøger vores land, har til bæredygtige løsninger for vedvarende energi herunder i sær-

deleshed havvindmølleenergi. 

 

Vi opfordrer i den sammenhæng medlemmerne af Lemvig Byråd til belært af forløbet 

omkring havvindmølleparkerne Vesterhav Nord og Syd at stille krav til placering af en 

eventuel ny havvindmøllepark herunder især anlæggets afstand fra kysten.  

 

Et ubetinget krav for at godkende den påtænkte havvindmøllepark bør være, at anlæg-

get opføres i en afstand fra kysten, hvor møllerne ikke kan ses fra land. 

 

Det bør ligeledes indgå i Byrådets høringssvar, at vi forventer, at placeringen af de 

kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Syd tages op til fornyet drøftelse og 

beslutning i forbindelse med planlægningen af en ny havvindmøllepark.  

 

Dette krav tager udgangspunkt i Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, 

der ophæver og hjemviser den del af Energistyrelsens afgørelse af 22. december 2016, 

der angår vurderingen af virkningerne på miljøet, til fornyet behandling. Det er i den 

sammenhæng vores vurdering, at afgørelsen, der vedrører klage over tilladelse til etab-

lering af Vesterhav Syd Havvindmøllepark, ligeledes er gældende for Vesterhav Nord 

Havvindmøllepark. 

 

Energiministeren har som regeringens talsmand i spørgsmålet om havvindmølleparker 

gang på gang udtalt, at han ønsker at sikre folkelig opbakning til havvindmølleparkerne. 

Man kan i den sammenhæng spørge såvel energiminister som de lokale politikere, hvor-

dan man med en høringsperiode på 10 dage sikrer folkelig opbakning til et projekt, som 

offentligheden og vel heller ikke de lokale politikere har kendskab af betydning til.  

 

Vi skal derfor sammenfattende opfordre Lemvig Byråd til i sit høringssvar at stille krav 

om, at et tilsagn vedrørende opførelse af en ny havvindmøllepark i Vesterhavet sker 

under forudsætning af, at den nye havvindmøllepark ikke kan ses fra land, og at der 

sker en revurdering af placeringen af Vesterhav Nord og Syd. 

 

 

Ferring den 20. januar 2019 

 

På den midlertidige bestyrelses vegne 

 

Jens Kaasgaard 

 

 



Vi kan for god ordens skyld oplyse, at der er stiftende generalforsamling i foreningen 

Stop Vesterhav Nord lørdag den 16. februar 2019 i Harboøre Centeret, Lemvigvej 9A, 

7673 Harboøre. 


