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Høringssvar i forbindelse med VVM-redegørelsen for
havmøllepark i Nissum bredning
Den fremlagte meget grundige VVM-redegørelse giver et godt grundlag for
bedømmelse af projektets miljømæssige konsekvenser. Dermed er endnu en
væsentlig del af myndighedernes beslutningsgrundlag til rådighed.
Ud fra en samlet vurdering af alle forhold vedr. det konkrete projekt anbefaler
Danmarks Vindmølleforening, at Energistyrelsen nu giver tilladelse til Nissum
Bredning Vindmøllelaug I/S og Nordvestjysk Elforsyning til opstilling af en
havmøllepark i Nissum Bredning.

Som baggrund for anbefalingen vil vi pege på følgende forhold:
VVM-redegørelsen viser at generne for naboer, natur og landskab ved placering af
en gruppe møller i Nissum Bredning er acceptable. Der ses ikke at være alvorlige
miljømæssige hindringer.
Vindmøller vil altid kunne ses i landskabet, men her er der i forvejen store
tekniske landskaber ved Cheminova og Thyborøn.
Vindenergimæssigt er placeringen et af de mest velegnede steder i Danmark til
relevante forsøgsprojekter i forbindelse med udviklingen af fremtidens
store vindmøller.
Endelig vil vi understrege den meget store lokale folkelige opbakning til
projektet.

Cirka 2.000 personer med bopæl i Lemvig kommune har vist interesse for at
investere i havmølleparken.
Da det lokale elforsyningsselskab, Nordvestjysk Elforsyning, også står bag
projektet er der hermed demonstreret en helt usædvanlig stærk lokal interesse for
at projektet realiseres. Det er en politisk ønskesituation, som i forbindelse med de
seneste energiforhandlinger har været efterspurgt af alle Folketingets partier.
Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S og Nordvestjysk Elforsyning bør helt
entydigt have tilladelse til at arbejde videre.

Det er Danmarks Vindmølleforenings forventning, at politikerne ved de
kommende energiforhandlinger må tage spørgsmålet om afregning for
havmølleparker som det aktuelle i Nissum bredning op.
Kystnære projekter / havmølleparker ansøgt efter åben dør princippet har som
udgangspunkt afregningsforhold svarende til de aktuelle for møller placeret på
land.
Det er som bekendt betydeligt dyrere at etablere møller på vandet. Og selv om der
ikke i dette tilfælde er tale om store havdybder, er det stadig forbundet med endog
betydelige meromkostninger at rejse møller på en placering som Nissum
Bredning.
Udtrykket ”soppemøller” har været brugt. Det er desværre stærkt misvisende.
Der er omkostningsmæssigt tale om en situation, der i høj grad kan sammenlignes
med kystnære egentlige havmølleplaceringer.
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