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Idéfase for ny miljøvurdering af Vesterhav Nord Havmøllepark
Energistyrelsen igangsætter hermed idéfasen for en ny miljøvurdering af Vesterhav
Nord Havmøllepark.
Miljøvurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og
indirekte virkning på:

•
•
•
•
•

Befolkningen og menneskers sundhed
Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er
beskyttede
Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
Materielle goder, kulturarv og landskab samt
Samspillet mellem disse faktorer

Inden Vattenfall påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten
(tidligere kaldet VVM-redegørelsen), som danner grundlag for miljøvurderingen,
gives borgere, virksomheder, organisationer og andre, der kan blive berørt af
projektet, samt berørte myndigheder mulighed for at komme med forslag til,
hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. Det kan eksempelvis være
særlig viden om lokale miljøforhold eller andet, som er vigtigt for myndighederne
at være opmærksomme på i miljøvurderingsprocessen.
Vattenfall har sammen med Orbicon lavet et idéoplæg, som beskriver projektet,
processen indtil videre og den nye miljøvurdering. Idéoplægget kan findes på
Energistyrelsens hjemmeside.
Energistyrelsen opfordrer hermed alle interesserede til at indsende idéer og
forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen og den
miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde.
Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: ens@ens.dk eller med
almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577
København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til
Vesterhav Nord” og med journalnummeret: 2019-89439.
Energistyrelsen

Høringssvar skal være modtaget af Energistyrelsen senest den 16. august
2019.
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Der kan findes mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk,
og spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen v/ Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr.
33 92 66 90 eller Tobias Grindsted (tsgr@ens.dk) til. nr. 33 92 66 40.
Den videre proces
Efter Energistyrelsen har modtaget idéer og forslag til miljøvurderingen afgiver
Energistyrelsen en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal
indeholde.
På baggrund af denne afgrænsningsudtalelse udarbejder Vattenfall
miljøkonsekvensrapporten for projektet og fremsender til Energistyrelsen,
hvorefter Energistyrelsen vil gennemgå rapporten med henblik på at sikre, at
den opfylder miljøvurderingslovens krav.
På baggrund af denne gennemgang, og når Energistyrelsen har udarbejdet et
udkast til afgørelse, vil der blive gennemført en ny offentlig høring, hvor
offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at forholde sig til
projektets forventede miljøpåvirkninger og den afgørelse, som myndighederne
har tænkt sig at træffe. Denne offentlige høring vil vare minimum 8 uger.
Når høringssvar er blevet behandlet, og hvis der ikke er anledning til, at nye
undersøgelser eller lignende skal foretages, vil der kunne træffes endelig
afgørelse for projektet.
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