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Energistyrelsen sender hermed miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark i offentlig høring og høring hos berørte myndigheder i otte uger. Energistyrelsen vurderer, at projektet ikke medfører uacceptable miljøpåvirkninger, og at
miljøpåvirkningerne er fyldestgørende belyst i miljøkonsekvensrapporten. På den
baggrund har Energistyrelsen udarbejdet et udkast til afgørelse om VVM-tilladelse
og en række andre forhold vedrørende etablering af Vesterhav Syd Havvindmøllepark (herefter VVM- og etableringstilladelse).
Udkastet til VVM-og etableringstilladelsen skal anses for at være et tillæg til den eksisterende etableringstilladelse af 22.december 2016, da udkastet til VVM- og etableringstilladelsen
- ophæver dels ikke længere gældende vilkår i etableringstilladelsen, der er relateret til projektets miljøpåvirkninger, som følge af Energiklagenævnets afgørelse
af 20. december 2018
- stiller dels giver nye vilkår, hvor dette er nødvendigt, idet der nu er foretaget en
miljøvurdering af det konkrete projekt, som skal gennemføres.
De samlede vilkår til etablering af Vesterhav Syd vil således fremgå både af den
eksisterende tilladelse af 22.december 2016 og af det udkast til tillæg til etableringstilladelsen, der er offentliggjort i denne høring. I udkastet til tillæg til etableringstilladelsen er det beskrevet, om vilkåret erstatter et vilkår i etableringstilladelsen af 22.
december 2016.
Frist for indgivelse af høringssvar er tirsdag d. 30. juni 2020.
Høringssvar skal sendes til:
Energistyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København K
Eller på e-mail til: vesterhavsyd@ens.dk
Høringssvar skal være mærket med: ”Høringssvar til Vesterhav Syd” og journalnummer 2020 – 6264.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
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Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til, at høringssvaret, herunder afsenders
navn og e-mailadresse, kan blive udleveret i forbindelse med aktindsigt, og at høringssvaret indgår i det høringsnotat, som Energistyrelsen udarbejder efter høringen.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Tobias Grindsted på
tlf. +45 33 92 66 40 eller e-mail tsgr@ens.dk eller til Mille Laursen på tlf. 33 92 68 24
eller e-mail mlla@ens.dk.
Borgermøder og coronavirus/COVID-19
Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S (herefter Vattenfall) havde planlagt borgermøder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig
med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid
vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske
borgermøder.
Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online. De nærmere omstændigheder er dog ikke fastlagt, men Energistyrelsen vil være i tæt dialog med Vattenfall
og vil offentliggøre nærmere information om tidspunkt og deltagelse, når det ligger
fast. Energistyrelsen opfordrer derfor til at holde sig orienteret på Energistyrelsens
hjemmeside i høringsperioden og tilmelde sig projektets nyhedsbrev ved at sende
en mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller kontakte Arne Rahbek fra Vattenfall
på e-mail Arne.Rahbek@vattenfall.com.
Vesterhav Syd Havvindmøllepark
Vattenfall ønsker at opstille 20 stk. Siemens Gamesa vindmøller på hver 8,4 MW
inden for det område, der er udpeget til havvindmølleparken. Vindmøllerne ønskes
opstillet i en enkelt række i den vestligste del af opstillingsområdet i ca. 9 km afstand
fra kysten.
Havvindmølleparken skal i henhold til koncessionsaftalen indgået mellem Vattenfall
og Energistyrelsen den 22. december 2016 samt den tidsfristforlængelse, der blev
meddelt Vattenfall den 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den
31. december 2023.
Baggrund for miljøkonsekvensrapporten
I henhold til Energiaftalen af 2012 blev der i 2016 foretaget et udbud af 350 MW
kystnære havvindmølleparker på baggrund af forundersøgelser og miljøvurderinger
(VVM-redegørelser) af de mulige projekter foretaget af Energinet. VVM-redegørelserne var i høring i 2015.
Vattenfall Vindkraft A/S vandt udbuddet og indgik koncessionsaftale, hvorefter
Energistyrelsen i december 2016 meddelte Vattenfall etableringstilladelserne (inkl.
VVM-tilladelse) til projekterne Vesterhav Nord på 180 MW og Vesterhav Syd på
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170 MW. Etableringstilladelsen for Vesterhav Syd blev efterfølgende påklaget til
Energiklagenævnet.
I december 2018 traf Energiklagenævnet afgørelse i klagesagen og hjemviste den
del af etableringstilladelsen, der udgjorde VVM-tilladelsen, til fornyet behandling
med henblik på udarbejdelse af en supplerende miljøvurdering af det konkrete projekt. Vattenfall meddelte efterfølgende, at man arbejdede på et nyt opstillingsmønster for vindmøllerne for både Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, hvorfor der blev
igangsat en ny miljøvurderingsproces for begge havvindmølleparker.
I perioden fra 1. juli til 16. august 2019 indkaldte Energistyrelsen idéer og forslag til
supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. På baggrund af
høringerne udarbejdede Energistyrelsen høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for
begge projekter. Afgræsningsudtalelsen, som er fremsendt til Vattenfall, indeholder
Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og
detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.
De nye miljøkonsekvensrapporter beskriver de konkrete projekters indvirkninger på
miljøet og inddrager, i muligt omfang, de forundersøgelser og miljøvurderingerne,
der blev foretaget i 2015 i forbindelse med udbud af de kystnære havvindmølleparker.
Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til de respektive miljøkonsekvensrapporter, som Vattenfall har udarbejdet. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. juni 2020.
Forventet afgørelse
Miljøkonsekvensrapporten er blevet fremsendt til Energistyrelsen og er vurderet i
henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Det er Energistyrelsens foreløbige vurdering, at projektet på det foreliggende grundlag ikke vil medføre uacceptable miljøpåvirkninger, og Energistyrelsen forventer dermed at kunne meddele tilladelse til projektet.
Det er ligeledes Energistyrelsens vurdering, at der i muligt omfang i forbindelse med
udformningen af projektet inden for koncessionsområdet, og med de vilkår, som
fremgår af Energistyrelsens udkast til VVM- og etableringstilladelse, sker en reduktion af potentielt væsentlige miljøpåvirkninger. Det er dog også Energistyrelsens vurdering, at der vil være væsentlige visuelle indvirkninger fra projektet og påvirkning af
kystlandskabet, som ikke kan afværges yderligere, idet møllerne ikke kan opstilles
længere fra kysten uden for koncessionsområdet.
Energistyrelsen vurderer foreløbigt ikke, at påvirkningerne er af en sådan karakter,
at der ikke kan meddeles tilladelse til projektet.
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Den videre proces for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd
Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar
og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagerne. Afgørelserne vil blive
offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.
Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet
hurtigst muligt herefter.
Havvindmølleparkerne skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse for
henholdsvis Vesterhav Nord og Vesterhav Syd af 28. juni 2019, være tilsluttet det
kollektive elnet senest den 31. december 2023.
Informationsmøderne i forhold til værditabsordningen og køberetsordningen skal i
henhold til VE-loven afholdes inden otte uger efter meddelelse af etableringstilladelsen. Som følge af coronavirus/COVID-19 har Folketinget vedtaget hastelovgivning, der bl.a. giver mulighed for at udsætte fristen for sådanne møder. Energistyrelsen opfordrer derfor til at holde sig orienteret på styrelsens hjemmeside under og
efter høringsperioden og tilmelde sig projektets nyhedsbrev ved at sende en mail til
nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller kontakte Arne Rahbek fra Vattenfall på e-mail
Arne.Rahbek@vattenfall.com.
Materiale til høringen
Høringsmaterialet udgøres af miljøkonsekvensrapporten og dertilhørende baggrundrapporter samt Energistyrelsens foreløbige udkast til afgørelse om VVM- og etableringstilladelse. Energistyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om et udkast til
afgørelse. Udover disse dokumenter kan dokumenter fra den tidligere høring af VVMredegørelsen ses på Energistyrelsens hjemmeside på https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline
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