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Til Energistyrelsen. 
  
Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af 
screeningen. 
  
Som det fremgår af screeningsrapporten om udpegning af områder til opstilling af havvindmøller, som 
Energistyrelsen har udsendt i høring, er der tale om en udpegning, som ikke erstatter de normale krav om 
vurderinger af virkninger på miljøet (forkortet VVM). Der skal derfor udarbejdes VVM, når der foreligger et 
konkret projekt.  
 
Det fremgår endvidere af screeningsrapporten, at der skal tages nødvendige hensyn til de mange 
lystbådehavne, der findes i Køge Bugt. 
 
Brøndby Kommune fremsender derfor indsigelsen til Energistyrelsen i forventning om, at indsigelsen vil 
indgå i den VVM rapport, der skal udarbejdes, når der måtte foreligge et konkret projekt. 
  
Indsigelsen er vedhæftet. 
  
  
Venlig hilsen 
  
Jørgen Rasmussen 
............................................................... 
  

 
  
Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning 
Planafdelingen 
Park Allé 160, 2605 Brøndby 
Telefon: 4328 2828 
Internet: www.brondby.dk 
E-mail: teknik@brondby.dk 
  
  
Direkte telefon: 4328 2651 
Direkte e-mail: joras@brondby.dk 
 
Bilag:  

Hej Peter. 
 
Super godt - mon ikke borgmesteren vil gøre en indsats til glæde for de mange Brøndby borgere og vores 
smukke bugt. 
 
Ohøj fra Mogens  
Den 14. aug. 2012 17.37 skrev Klaus Jul Jeppesen <klausjj@mail.sonofon.dk>: 
Godt Peter. 
Klaus 
Subject: Havvindmøller i Køge Bugt 
 

Kære Ib Terp 

blocked::http://www.brondby.dk/
mailto:teknik@brondby.dk
mailto:joras@brondby.dk
mailto:klausjj@mail.sonofon.dk
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Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er 
planer om at opsætte i Køge Bugt. 
Bliver de opsat, kommer vindmøllerne jo til at påvirke Kommunens borgere, i særdeleshed sejlerne.  
 
Som jeg ser det vil de ændrede vindforhold: 
(1) Stoppe muligheden for at afholde stævner fra Brøndby Havn for børn, unge og ældre. 
(2) Give færre bølger til at rense stranden og dermed nok ændre havmiljøet. 
(3) Ændre mængden af frisk havluft ind over Brøndby Kommune 
 

Jeg er selv meget opsat på få mindsket vores CO2 i DK, og mener at vindmøller er rigtig god 

løsning, men når jeg ser totalplanen for Danmark med de mulige opsætningssteder for møller, er jeg 

overbevist om at der kan findes en modus vivendi som ikke ødelægger det rekreative miljø for så 

mange mennesker. 

 

Som formand for Brøndby Strands Sejlklub ville det være af værdi for mig at kende kommunens 

holdning, og måske i samarbejde arbejde for at møllerne bliver opsat et sted i DK (eller færre møller 

flere steder) hvor det ikke vil gå ud over så store rekreative områder. 

 

Med venlig hilsen  

Peter Bodin 

Formand for Brøndby Strands Sejlklub 
 
 
 
 
--  
Venlig hilsen/best regards 
Mogens Bruhn 
mobil +45 2510 2600 
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Til Energistyrelsen 

 

Dragør Kommunes Økonomi- og Planudvalg er på sit møde den 23. august blevet orienteret om  den med 

skrivelse af 25.6.2012 fremsendte rapport vedrørende screening af kystnære områder til havmøller i 

offentlig høring. 

 

Rapporten udpeger bl.a. en kystmøllezone i den indre del af Køge Bugt, friholdt 3 km fra kysterne. 

 

Såfremt afgrænsningen af ovennævnte kystmøllezone fastholdes i den videre planlægning, giver rapporten 

ikke anledning til fremsendelse af bemærkninger fra Dragør Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Jensen 

Afdelingschef 

Plan og Byg 

Dir. tlf: 32890331 

E-mail: joergenj@dragoer.dk 

 

Dragør Kommune 

Kirkevej 7 

2791 Dragør 

Tlf: 32890100 

www.dragoer.dk 

 

Officielle e-mails bedes sendt til pt@dragoer.dk 

 

  Tænk på miljøet før du printer denne mail 

mailto:joergenj@dragoer.dk
http://www.dragoer.dk/
mailto:pt@dragoer.dk
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Halsnæs Kommune har gennemgået det udsendte materiale, og kan konstatere, at der 

er to områder, der vil kunne ses fra kommunens kyster og kystnære områder. Det er 

område n Halsnæs og o Nyrup Bugt. 

Det er vurderet, at de to områder vil kunne påvirke kystområderne i Halsnæs Kommune 

visuelt. 

Støj og anden påvirkning vil først blive behandlet i en VVM-redegørelse ved et konkret 

projekt. Byrådet i Halsnæs Kommune forudsætter i denne forbindelse, at der sker en grundig 

undersøgelse og sikring af, at der ikke sker påvirkning af lavfrekvent støj.” 

Det visuelle er derimod vist ved forskellige eksempler. Med en mindsteafstand til kysten 

på 3,6 km, vurderes det, at påvirkningen vil være acceptabel. 

En havmøllepark i farvandet ud for Halsnæs Kommune vil falde fint i tråd med vores 

projekter og ønsker om at fremme vedvarende energikilder. Vi har dels et stort Esco-

projekt for at mindske energiforbruget og etablere vedvarende energiforsyning i kommunale bygninger, 

ligesom vi er klimakommune. 

Vi håber meget, at et eventuelt vindmølleprojekt ud for vores kyst vil blive gennemført 

på en måde, der vil give gode muligheder for, at det lokale erhvervsliv kan deltage. 

Venlig hilsen 

 

 __________________  

 Helge Friis __________________ 

 borgmester Michael Graatang  

 kommunaldirektør 

  

Energistyrelsen 

ens@ens.dk 

   

     

 

Byrådet 

 

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk  

 

Telefon 4778 4000 

Fax 4778 4099  

mail@halsnaes.dk 

www.halsnaes.dk 

 

22. august 2012 

Jørgen Krog 

Direkte 47784415 

Fax 47784090 

jkro@halsnaes.dk 

 

Sagsnr. 2012/0008140  

 

Åbnings- og telefontider 

Mandag 10 – 14 

Tirsdag 10 – 14 

Onsdag 10 – 14 

Torsdag 10 – 18 

Fredag Efter aftale 

 

 

Kommentarer til screening af udpegede havmølleområder 
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Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44, 1256 København K 

 

 ens@ens.dk 

Plan og Byg 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

T: 79755000 

 

Niels Rauff 

Dir:  79755690 

Mob: 21370185 

e-mail: 

niels.rauff 

@hedensted.dk 

Sagsnr. 01.01.01-K05-1-12 

 

 

  19.7.2012 

 

Høringssvar for screening for områder til kystnære havmøller 

 

Energistyrelsen har den 27. juni 2007 fremsendt høringsbrev vedr. screening af kystnære områder til 

havmøller med frist for høringssvar til 26. august 2012. 

 

I udkastet til screeningsrapporten udpeges 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære 

havmøller.  

 

Hedensted Kommune finder de valgte kriterier, og de valgte mindste- og bufferafstande relevante og 

velbegrundede. 

 

Hedensted Kommune tager udpegningen af 16 egnede kystnære områder til opstilling af kystnære 

Havvindmøller til efterretning.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Niels Rauff 

Skov- og Landskabsingeniør 

 

 

 

 

 

 

Husk at du kan modtage breve fra Hedensted Kommune som digital post. Tilmeld dig den digitale postkasse på borger.dk under Post. Postkassen er 

let og gratis at bruge, du slipper af med dine ringbind og kan nemt kontakte os. 
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Hermed tilbagemelding i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets møde i går og som aftalt jf. nedenstående. 

 

Hjørring Kommune er positiv i forhold til at der udpeges område til kystnære havmøller i den nordlige del af 

Jammerbugten. Det henstilles at der tages mest mulig hensyn til at friholde fiskepladser i opstillingsområdet 

ved den konkrete mølleplacering. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels-Kristian Balle 

Team Plan 

Tlf. 7233 6794 

 

 

  
 

http://www.hjoerring.dk/
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Energistyrelsen 

 
Da høringen er foretaget i sommerferien med svarfrist 26. august 2012 fremsendes kommentarerne med 

forbehold for Byrådets godkendelse. 

 

Ishøj Kommune har med interesse læst Energistyrelsens rapportudkast med resultatet af screeningen af 

de kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære havvindmøller. Generelt er kommunen 

positiv overfor havvindmøller, men har dog nogle kommentarer.  

 

Ishøj Kommune vil bemærke, at vi finder det uheldigt, at screeningen alene omhandler havområder og 

ikke beskriver hvilke anlæg på land, der vil blive nødvendige. Dette har særlig interesse for Ishøj 

Kommune, set i forhold til planerne om landanlæg som følge af havvindmøller på Krigers Flak.  

Energistyrelsens planlagte havvindmøller ved Krigers Flak, forventes at skulle forbindes med kabler, 

der blandt andre føres gennem Ishøj Kommune til en ny 20 meter høj transformerstation på et 14 hektar 

areal ved Tranegilde.  

Ishøj Kommune finder det uheldigt, såfremt dette voluminøse og dominerende anlæg forventes placeret 

i Den Grønne Kile, som ellers søges friholdt fra byggeri. 

 

Energistyrelsen meddeles, at havvindmøller skal placeres minimum 8 til 10 kilometer fra kysten i Køge 

Bugt, og der skal findes mere miljørigtige løsninger som alternativ til en 20 meter høj transformerstation 

i Tranegilde. Der ønskes ikke opstillet ”store” vindmøller på land i Ishøj Kommune. 

 

 

Med venlig hilsen 

Hans Schmidt  
centerchef 

Telefon direkte: 43 57 74 99 

E-mail: hws@ishoj.dk eller plan-byg-miljo@ishoj.dk 

 

Ishøj Kommune 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter 

Ishøj Store Torv 20 

2635 Ishøj 

Telefon: 43 57 75 75 

www.ishoj.dk  

 

mailto:lon@ishoj.dk
mailto:plan-byg-miljo@ishoj.dk
http://www.ishoj.dk/
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Energistyrelsen 

 

ens@ens.dk 

 

 

Kommunalbestyrelsen 

Toftevej 43, 9440 Aabybro 

Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 

raadhus@jammerbugt.dk 

www.jammerbugt.dk 

 

   

    

  

 

23-08-2012 

Sagsnr.: 2012-13406 
 

  

 

Kystnære havmøller i Danmark  
- høringssvar fra Jammerbugt Kommune 

Jammerbugt Kommune har med interesse fulgt de seneste tiltag med indgåelse af energiforlig og 

igangsættelse af undersøgelser, der skal være med til at sikre flere arealer til alternative energikilder.  

 

Kommunen har også tidligere tilkendegivet sin holdning til havmøller, ved svar i juni 2007 til oplægget 

”Fremtidens Havmølleplaceringer 2025”.  

 

Til den nye udpegning af områder til kystnære havvindmøller har kommunen dog visse betænkeligheder, jf. 

nedenstående bemærkninger. Høringssvaret er behandlet i kommunens udvalg for teknik og miljø den 16. 

august og i økonomiudvalget den 22. august 2012 - og fremsendes med forbehold af 

kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. august 2012. Endvidere har vi været i dialog med 

sammenslutningen for sommerhusejere og Fiskeriforeningen i Thorupstrand. 

 

Helt generelt har Jammerbugt Kommune følgende kommentarer: 

 

mailto:ens@ens.dk
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 Vær opmærksom på konsekvenser for kystfiskeriet fra Thorupstrand og turisters oplevelse af det 
åbne uberørte hav.  

 Kystlandskabet i Jammerbugten er et ”storskala”-landskab, og vi vurderer at selv en placering 4 km 
fra kysten vil blive opfattet som for tæt ved. De samfundsøkonomiske konsekvenser for turismen 
og oplevelsessektoren må analyseres grundigt. Belysning af møller af hensyn til flytrafik og 
sejladstrafik må også beskrives og afvejes i forhold til andre interesser. 

 Vi savner en visualisering af fremtidige vindmøller i Jammerbugten - både udlægget til de store 
havvindmøller i mere end 12 km fra kysten - og det nærværende oplæg med områder op til 20 km 
fra kysten. Den landskabelige vurdering skal vægtes højt i Jammerbugten.  

 Vesterhavets brusen og solnedgange er de helt store gratis naturoplevelser og aktiver ved vore 
badestrande. Vi forudsætter, at disse sanselige oplevelser på ingen måde påvirkes af hverken støj 
eller andet fra kystnære vindmøller. 

 Vil klitformationer langs kysten ændre sig ud for kystnære havmøller? Vi ser stor materialevandring 
og ændringer i klitter, så en afdækning af dette emne kan få stor betydning for ferieområderne og 
fiskeriet i Jammerbugten. 

 Beredskabet i forhold til risici ved havari af møller på vandet vil fortsat have kommunens store 
opmærksomhed. Oplægget indeholder en god beskrivelse af forholdet til sejladssikkerhed, og de 
nye kystmølleplaceringer ligger i god afstand af de store sejlruter. Vi er dog særlige opmærksomme 
på sikkerheden for strandgæster, badende, kite- og windsurfere ved kommunens attraktive 
badestrande og udsigtspunkter - i forhold til fremtidig servicering af møllerne og eventuelle 
havarier.  

 Kulturarven forudsættes undersøgt mere bredt, end fokus alene på fortidsminder og skibsvrag. 
Projekt ”Han Herred Havbåde” i Slettestrand beskriver kulturarven med samhandel med Norge og 
traditionen med at trække både på land. Respekt for kystpladsernes sømærker, redningsstationer 
og ophalepladser forventes at indgå i kommende VVM. 

 Beskrivelserne for de enkelte udpegninger i Jammerbugten er helt fraværende - i forhold til 
beskrivelsen af andre placeringer i Danmark. Det undrer vi os meget over, og vi vil meget gerne 
medvirke til at belyse disse placeringsmuligheder bedre. 

 

Specielt for Bulbjerg-udpegningen (Jammerbugt Syd) 

 

 Påvirkning af landingspladsen ved Thorupstrand og Slettestrand skal undersøges grundigt. I 
Thorupstrand findes et særligt erhvervsfiskeri, hvor 15-18 kuttere trækkes på land over sandrevler. 
Ændringer i sandbunden i dette område med stor materialevandring forudsættes undersøgt 
grundigt før endelig stillingtagen til projektet ved Bulbjerg. Kystfiskeriet er både en levevej for 
fiskere og for beskæftigede med forarbejdning og reparation af både og grej, og det udgør 
samtidigt et stort aktiv i turist- og oplevelsessektoren i områderne. Der er desuden etableret et nyt 
bådeværft i Slettestrand, som både uddanner elever og formidler kulturarven, og i Thorupstrand 
har RealDania og Den A.P. Møllerske Støttefond netop ydet tilsagn om et nyt projekt til 23 mio. kr. 

 Markante klinter som Stevns- og Møns Klinter er udpeget som særligt værdifulde og sårbare over 
for vindmøller. På samme måde bør der gøres en undtagelse ved Bulbjerg, der er en unik geologisk 
lokalitet og tilmed et fuglefjeld, der tiltrækker sjældne ynglefugle. Er der eksempelvis foretaget 
fugleobservationer i dette område? 

 Bulbjerg er en del af en særligt geologisk formation i den vestlige del af Jammerbugt Kommune 
(Lien, Svinkløv og Klim) og rejser sig tydeligt ved Bulbjerg. Det er et geologisk interesseområde af 
høj betydning. Der er knyttet stor markedsføringsværdi til de mange højtliggende udsigtspunkter, 
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hvor enkelte er udpeget som særlige ”tankesteder” i kommunens turistindsats. Det vil være 
nærliggende at lave konkrete visualiseringer og støjmålinger fra disse højtliggende udsigtspunkter. 

 

Specielt for Grønhøj-Løkken-udpegningen (Jammerbugt Nord): 

 Det fremgår i udpegningsgrundlaget, at der er fastlagt bufferzone i forhold til sommerhusområder. 
Vi skal bemærke at strande mellem Løkken og Blokhus er særdeles velbesøgte. Området rummer 
tæt ved 8.000 sommerhuse - og medvirker i høj grad til, at Jammerbugt Kommune er den 
kommune i Danmark, som har det største overnatningskapacitet. 

 Landskabsoplevelsen fra højtliggende landskaber ved Grønhøj syd for Løkken må ikke blive 
forstyrret. Kysten her er ikke bare en bred sandstrand - specielt ved Grønhøj skal der være 
opmærksomhed på områdets landskabsformationer. 

 

Vi er bekendt med høringssvaret fra sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune, som 

gør opmærksom på konsekvenser som oplevelser på stranden, materialevandring, hestehuller, turismen og 

de økonomiske aspekter af mindre udlejning og fald i ejendomsværdi samt konsekvenser for handelslivet. 

 

Desuden har Fiskeriforeningen i Thorupstrand og Thorupstrand Kystfiskerlaug tilkendegivet, at anlæggelse 

af kystmøller i de nye felter vil gøre alt traditionelt vod fiskeri umuligt at drive, og det vil også påvirke 

kystfiskernes garnfiskeri meget alvorligt. I Jammerbugten har fiskerne gennem generationer opbygget et 

detaljeret kendskab til havbundens mange forskellige habitater og formationer, og området indgår i deres 

nære og nødvendige fiskevand. De nye felter til kystmøller i Jammerbugten dækker næsten hele 

kystfiskeriets område til havs. Er det ikke muligt at fiske med snurrevod og garn i dette område, er det 

identisk med at fratage Thorupstrand sit ressourcegrundlag. Jammerbugt er Danmarks vigtigste farvand for 

højværdi kystfiskeri og har afgørende betydning for havbugtens landingsplads, der er Danmarks sidste store 

kystfiskerleje. 

 

Det er et helt lokalsamfunds eksistensgrundlag, der er på spil, når og hvis kystfiskeriet ødelægges. 

 

Med disse bemærkninger og opmærksomhedspunkter ser vi frem til at følge den videre proces. Flere 

vindmøller på havet må ikke forringe områdets levegrundlag. 

 

Venlig hilsen 

Mogens Gade  Henrik Hartmann Jensen 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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Forslag til ændret ordlyd fremsat af Steen Andersen på kommunalbestyrelsesmøde 

den 30.08.2012. 

 

Energistyrelsen 

 

ens@ens.dk 

 

 

Kommunalbestyrelsen 

Toftevej 43, 9440 Aabybro 

Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 

raadhus@jammerbugt.dk 

www.jammerbugt.dk 

 

   

    

  

 

23-08-2012 

Sagsnr.: 2012-13406 
 

  

 

Kystnære havmøller i Danmark  
- høringssvar fra Jammerbugt Kommune 

Jammerbugt Kommune har med interesse fulgt de seneste tiltag med indgåelse af energiforlig og 

igangsættelse af undersøgelser, der skal være med til at sikre flere arealer til alternative energikilder.  

 

Kommunen har også tidligere tilkendegivet sin holdning til havmøller, ved svar i juni 2007 til oplægget 

”Fremtidens Havmølleplaceringer 2025”.  

 

Til den nye udpegning af områder til kystnære havvindmøller har kommunen (dog visse betænkeligheder, jf.) 

nedenstående bemærkninger. Høringssvaret er behandlet i kommunens udvalg for teknik og miljø den 16. 

august og i økonomiudvalget den 22. august 2012 - og fremsendes med forbehold af 

kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. august 2012. Endvidere har vi været i dialog med 

sammenslutningen for sommerhusejere og Fiskeriforeningen i Thorupstrand. 

mailto:ens@ens.dk
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Helt generelt har Jammerbugt Kommune følgende kommentarer: 

 

 Vær opmærksom på konsekvenser for kystfiskeriet fra Thorupstrand og turisters oplevelse af det 
åbne uberørte hav.  

 Kystlandskabet i Jammerbugten er et ”storskala”-landskab, og vi vurderer at selv en placering 4 km 
fra kysten vil blive opfattet som for tæt ved. De samfundsøkonomiske konsekvenser for turismen 
og oplevelsessektoren må analyseres grundigt. Belysning af møller af hensyn til flytrafik og 
sejladstrafik må også beskrives og afvejes i forhold til andre interesser. 

 Vi savner en visualisering af fremtidige vindmøller i Jammerbugten - både udlægget til de store 
havvindmøller i mere end 12 km fra kysten - og det nærværende oplæg med områder op til 20 km 
fra kysten. Den landskabelige vurdering skal vægtes højt i Jammerbugten.  

 Vesterhavets brusen og solnedgange er de helt store gratis naturoplevelser og aktiver ved vore 
badestrande. Vi forudsætter, at disse sanselige oplevelser på ingen måde påvirkes af hverken støj 
eller andet fra kystnære vindmøller. 

 Vil klitformationer langs kysten ændre sig ud for kystnære havmøller? Vi ser stor materialevandring 
og ændringer i klitter, så en afdækning af dette emne kan få stor betydning for ferieområderne og 
fiskeriet i Jammerbugten. 

 Beredskabet i forhold til risici ved havari af møller på vandet vil fortsat have kommunens store 
opmærksomhed. Oplægget indeholder en god beskrivelse af forholdet til sejladssikkerhed, og de 
nye kystmølleplaceringer ligger i god afstand af de store sejlruter. Vi er dog særlige opmærksomme 
på sikkerheden for strandgæster, badende, kite- og windsurfere ved kommunens attraktive 
badestrande og udsigtspunkter - i forhold til fremtidig servicering af møllerne og eventuelle 
havarier.  

 Kulturarven forudsættes undersøgt mere bredt, end fokus alene på fortidsminder og skibsvrag. 
Projekt ”Han Herred Havbåde” i Slettestrand beskriver kulturarven med samhandel med Norge og 
traditionen med at trække både på land. Respekt for kystpladsernes sømærker, redningsstationer 
og ophalepladser forventes at indgå i kommende VVM. 

 Beskrivelserne for de enkelte udpegninger i Jammerbugten er helt fraværende - i forhold til 
beskrivelsen af andre placeringer i Danmark. Det undrer vi os meget over, og vi vil meget gerne 
medvirke til at belyse disse placeringsmuligheder bedre. 

 

Specielt for Bulbjerg-udpegningen (Jammerbugt Syd) 

 

 Påvirkning af landingspladsen ved Thorupstrand og Slettestrand skal undersøges grundigt. I 
Thorupstrand findes et særligt erhvervsfiskeri, hvor 15-18 kuttere trækkes på land over sandrevler. 
Ændringer i sandbunden i dette område med stor materialevandring forudsættes undersøgt 
grundigt før endelig stillingtagen til projektet ved Bulbjerg. Kystfiskeriet er både en levevej for 
fiskere og for beskæftigede med forarbejdning og reparation af både og grej, og det udgør 
samtidigt et stort aktiv i turist- og oplevelsessektoren i områderne. Der er desuden etableret et nyt 
bådeværft i Slettestrand, som både uddanner elever og formidler kulturarven, og i Thorupstrand 
har RealDania og Den A.P. Møllerske Støttefond netop ydet tilsagn om et nyt projekt til 23 mio. kr. 

 Markante klinter som Stevns- og Møns Klinter er udpeget som særligt værdifulde og sårbare over 
for vindmøller. På samme måde bør der gøres en undtagelse ved Bulbjerg, der er en unik geologisk 
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lokalitet og tilmed et fuglefjeld, der tiltrækker sjældne ynglefugle. Er der eksempelvis foretaget 
fugleobservationer i dette område? 

 Bulbjerg er en del af en særligt geologisk formation i den vestlige del af Jammerbugt Kommune 
(Lien, Svinkløv og Klim) og rejser sig tydeligt ved Bulbjerg. Det er et geologisk interesseområde af 
høj betydning. Der er knyttet stor markedsføringsværdi til de mange højtliggende udsigtspunkter, 
hvor enkelte er udpeget som særlige ”tankesteder” i kommunens turistindsats. Det vil være 
nærliggende at lave konkrete visualiseringer og støjmålinger fra disse højtliggende udsigtspunkter. 

 

Specielt for Grønhøj-Løkken-udpegningen (Jammerbugt Nord): 

 Det fremgår i udpegningsgrundlaget, at der er fastlagt bufferzone i forhold til sommerhusområder. 
Vi skal bemærke at strande mellem Løkken og Blokhus er særdeles velbesøgte. Området rummer 
tæt ved 8.000 sommerhuse - og medvirker i høj grad til, at Jammerbugt Kommune er den 
kommune i Danmark, som har det største overnatningskapacitet. 

 Landskabsoplevelsen fra højtliggende landskaber ved Grønhøj syd for Løkken må ikke blive 
forstyrret. Kysten her er ikke bare en bred sandstrand - specielt ved Grønhøj skal der være 
opmærksomhed på områdets landskabsformationer. 

 

Vi er bekendt med høringssvaret fra sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune, som 

gør opmærksom på konsekvenser som oplevelser på stranden, materialevandring, hestehuller, turismen og 

de økonomiske aspekter af mindre udlejning og fald i ejendomsværdi samt konsekvenser for handelslivet. 

 

Desuden har Fiskeriforeningen i Thorupstrand og Thorupstrand Kystfiskerlaug tilkendegivet, at anlæggelse 

af kystmøller i de nye felter vil gøre alt traditionelt vod fiskeri umuligt at drive, og det vil også påvirke 

kystfiskernes garnfiskeri meget alvorligt. I Jammerbugten har fiskerne gennem generationer opbygget et 

detaljeret kendskab til havbundens mange forskellige habitater og formationer, og området indgår i deres 

nære og nødvendige fiskevand. De nye felter til kystmøller i Jammerbugten dækker næsten hele 

kystfiskeriets område til havs. Er det ikke muligt at fiske med snurrevod og garn i dette område, er det 

identisk med at fratage Thorupstrand sit ressourcegrundlag. Jammerbugt er Danmarks vigtigste farvand for 

højværdi kystfiskeri og har afgørende betydning for havbugtens landingsplads, der er Danmarks sidste store 

kystfiskerleje. 

 

Det er et helt lokalsamfunds eksistensgrundlag, der er på spil, når og hvis kystfiskeriet ødelægges. 

 

Med disse bemærkninger og opmærksomhedspunkter ser vi frem til at følge den videre proces. Flere 

vindmøller på havet må ikke forringe områdets levegrundlag. 
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Vi ser frem til øget forsyning med energi fra havvindmøller. Jammerbugtens særdeles gode vindressourcer 

bør fastholdes i den videre udvælgelse af de bedst egnede arealer for havvindmøller. 

 

Flere vindmøller på havet vil kunne forøge aktiviteten og dermed levegrundlaget i Jammerbugt Kommune. 

 

Venlig hilsen 

Steen Andersen 

Medlem af kommunalbestyrelsen 
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Bilag til Jammerbugt Kommunens høringssvar 

Bemærkninger fra Thorupstrand Fiskeriforening v/Gert Kristensen 

Hej 

Jeg har lige set mailen vedr. kystnære vindmøller og er i dybt chok. hvis det bliver en 

realitet, er alt traditionelt vod fiskeri umuligt at drive. Det vil også påvirke vores garnfiskeri 

meget alvorligt. Jeg anser kyst fiskeriet i Jammerbugten for lukket og slukket. 

Jeg henviser til Thomas Højrups svar til Ida Rytter Jensen. 

mvh 

Gert Kristensen 

formand f.Th.Strand Fiskeriforening. 

 

----- Original meddelelse ----- 

Fra: Kell Agerbo <kag@jammerbugt.dk> 

Til: 'jetteoggert@mail.dk' <jetteoggert@mail.dk> 

Dato: Tor, 26. jul 2012 14:43 

Emne: VS: Kystnære havbaade i Jammerbugten 

Hej 

Som det fremgår af denne mail så har Thorupstrand Kystfiskerlaug sendt nogle bemærkninger 
vedr. 

kystmøller. Disse bemærkninger er nu medsendt til den politiske behandling i Teknik- og 
Miljøudvalget i 

Jammerbugt Kommune – og videre til ØK og Byrådet. 

Ønsker Fiskeriforeningen også at få nogle bemærkninger med så skal I bare sende dem på en 
mail til mig. 

Dagsorden til Teknik- og miljøudvalget laves på mandag. 

Kell Agerbo 

Jammerbugt Kommune 

72 57 76 41 
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Bemærkninger Thorupstrand Kystfiskerlaug v/ Thomas Højrup 

Kystfiskerlaugets bestyrelse har netop holdt møde, hvor vi havde din mail om høringen om møllerne på 

dagsordenen. 

  

Kort fortalt er det blå felt ud for Bulbjerg fangstpladserne øst for Bragerne og derfor midt i et af 

Thorupstrands fiskefelter. Her har fiskerne gennem generationer opbygget et detaljeret kendskab til 

havbundens mange forskellige habitater og formationer og området indgår i deres nære og nødvendige 

fiskevand. 

  

De røde felter ude i Jammerbugt dækker næsten hele kystfiskeriets område til havs. Bliver det derfor ikke 

muligt at fiske med snurrevod og garn i dette område, så er det identisk med at fratage Thorupstrand sit 

ressourcegrundlag. 

  

Jammerbugt er Danmarks vigtigste farvand for højværdi kystfiskeri og har afgørende betydning for 

havbugtens landingsplads, der er Danmarks sidste store kystfiskerleje. 

  

Lauget vil viderebringe materialet til fiskeriforeningen og vil gerne have, at I kontakter formand Gert 

Kristensen og telefonisk eller pr. brevpost sikrer jer, at han får mulighed for at foreningen udtaler sig. 

  

venlig hilsen 

  

Thomas Højrup 

Laugsformand 

  

Thorupstrand Kystfiskerlaug 
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Bemærkninger fra Sammenslutningen af sommerhusforeninger i Jammerbugt Kommune v/Hans Jørgen 
Jensen  

Sammenslutningen af 
Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt 

Kommune 
 

 

V / formanden 

Hans Jørgen Jensen 

Sletten 3 

9270 Klarup 

 

Tlf. :  9813 7075 

Mail: hhjj@it.dk 

 

       Klarup den 22. august 2012 

       HJJ / sd 

Energistyrelsen 

Mail ens@ens.dk 

 

 

 

Høringssvar vedr. fremtidens havvindmølleparker – 

placering af kystnære havvindmøller. 

 

mailto:hhjj@it.dk
mailto:ens@ens.dk
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Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune  

skal hermed afgive sammenslutningens høringssvar vedr. havvindmølle-

udvalgets forslag til placeringen af kystnære havvindmøller.   

Vort høringssvar vedrører specifikt de to udpegede kystnære områder i 

Jammerbugt Kommune, men vore synspunkter vil i høj grad også være 

gældende for lignende kystområder blandt de 16 udpegede områder. 

Vort høringssvar omhandler primært placeringen af de kystnære havvind-

møllers indflydelse på naturen, de visuelle effekter, møllernes indflydelse på 

turismen i området samt de økonomiske aspekter for sommerhusejerne.  

Sammenslutningen. 

Sammenslutningen blev grundlagt i 2006 med det formål, at repræsentere og 

varetage medlemsforeningernes interesse af generel karakter i forhold til 

kommunen og andre myndigheder, samt at bistå foreningerne i konkrete 

sager. 

Sammenslutningen omfatter i dag 55 af kommunens sommerhusejer-

foreninger svarende til, at vi repræsenterer 5.500 sommerhusejere ud af i alt 

ca. 8.500 ejere.  

Sammenslutningen har i årenes løb opnået en god dialog om fælles 

interesser med Jammerbugt Kommune gennem to årligt planlagte møder 

samt gennem ad hock møder.  

Kystområdet er i vid udstrækning fredet, ligesom sommerhus bebyggelserne 

er reguleret gennem bl.a. deklarationer og lokalplaner.  

Fredningen af kystområdet betyder f.eks.: 

- At der ikke må opsættes master for telefoni, trådløs bredbånd m.v. 

- At der ikke opsættes vindmøller i området. 

- At der ikke må opsættes skilte, store som små, ved klitterne og på 

stranden. 

- At der stort set ikke ligger sommerhuse, hoteller, kiosker og lignende 

bebyggelser i klitterne. 



35 
 

- At det er svært at ændre på sommerhuse, der allerede ligger indenfor 

fredningslinien, herunder husenes størrelser. 

Reguleringen af sommerhus bebyggelserne gennem deklarationer og 

lokalplaner er i de fleste områder ret restriktive, hvilket sammenslutningen og 

dens medlemmer i høj grad bakker op om. 

Det restriktive kommer bl.a. til udtryk ved: 

- Krav til husenes størrelser og placering på grunden. 

- Krav til materialer og farver. 

- Krav til tagmaterialet og mange steder krav om græstørv på tagene. 

- I flere områder er der forbud mod opsætning af flagstænger. 

- Regler for udvendig belysning. 

Og hvorfor har man så foretaget disse fredninger og opsat strenge krav til 

sommerhus bebyggelserne i kystområdet ? 

Det har man jo naturligvis gjort for i størst muligt omfang dels at sikre en 

uberørt natur langs vore kyster samt at sikre den vide frie havudsigt og dels 

for at sikre attraktive sommerhus områder, således at det samlede kyst-

område både nu og i fremtiden forbliver et enestående rekreativt område. 

Det er derfor med stor undren og bekymring for sammenslutningen at erfare 

om de foreslåede områder i Jammerbugten for placering af kystnære 

havvindmøller.  

Og det netop ud for et af Danmarks største sommerhus områder og ud for et 

stort set uberørt klit og strandområde med nogle af de bedste og mest 

besøgte strande i landet. 

Kystnære havvindmøller vil blive et meget dominerende og synligt element i 

kystområdet, ikke mindst på grund af, at de to områder ligger i en bugt.  

Der er for sammenslutning ikke megen logik i, at man på den ene side op 

gennem tiden har skabt et enestående kystområde gennem fredninger, 

deklarationer og lokalplaner, hvis man så på den anden side nu ødelægger 

selvsamme område ved opsætningen af disse høje dominerende vindmøller. 
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For man vil herved ødelægge kystområdet og naturoplevelsen for såvel 

besøgende, turister som for sommerhusejerne. Det er en stor naturoplevelse 

at færdes i klitterne og på stranden og nyde den vide udsigt ud over havet.  

Og ikke mindst bliver solnedgangene i Vesterhavet nydt af rigtig mange. 

Med 150 – 200 m. høje vindmøller så tæt på land som planlagt, er der ingen 

tvivl om, at en stor del af fornøjelsen ved at opholde sig på stranden eller gå 

en tur her helt vil forsvinde. 

Strandene og klitterne er meget sårbare ang. materialevandring, vel nu 

primært forårsaget af  vesten vinden. Men man kan vel ikke se bort fra, at en 

kystnær havvindmøllepark, med bl.a. turbulensen herfra, kan forårsage 

endnu større skader en vestenvinden giver i dag. 

På vestkysten, og også i Jammerbugten, opstår der ofte på grund af strøm-

ninger i vandet, de for badende så farlige hestehuller. Hestehuller har gen-

nem tiden dels forårsaget mange drukne ulykker og dels medført mange 

farlige episoder, for børn såvel som for voksne. 

Kan man se bort fra, at en kystnær vindmøllepark kan være medvirkende til, 

at risikoen for hestehuller forøges på grund af ændrede strømningsforhold ?    

Turismen er både for sommerhusejerne, de forretningsdrivende og for 

kommunen af stor betydning. Turisterne kommer her i vid udstrækning for at 

nyde de indtil dato fine strande, klitter og kigget ud over Vesterhavet. 

Men hvorfor skulle de fortsætte med at komme her på grund af naturen, hvis 

udsigten ud over havet ødelægges af dominerende vindmøller, og hvem vil 

kunne nyde de flotte solnedgange bag snurrende vindmøller ? 

Det behøver man ikke at køre herop for at se; der er nok strande nede i 

Europa, som allerede er ødelagt på lignende måde, som man nu på det 

skammeligste påtænker at gøre her i landet.  

Man må derfor forvente, at områder som Jammerbugten af mange vil blive 

fravalgt som feriested, såfremt de kystnære vindmøller opsættes her. 

Økonomiske aspekter.  
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Sammenslutningen er af den opfattelse, at mange af vore medlemmer vil 

miste lejeindtægter fra en mindre udlejning af husene som følge af en mindre 

turisme.  

Desuden kan man ikke se bort fra, at sommerhuse med udsigt ud over 

Jammerbugten vil miste værdi på grund af udsigten til møllerne. Det forhold 

er nok alle bekendt fra de problemer, som ejere af fast ejendom nær vind-

møller på land allerede har. 

Og det vil ikke blot dreje sig om sommerhuse med direkte havudsigt – det vil 

også dreje sig om sommerhuse bag klitterne, idet man også fra mange af 

disse sommerhuse vil kunne se en større eller mindre del af møllerne og de 

roterende vingemøller.  

For hvorfor skulle man leje et sommerhus / købe et sommerhus med udsigt til 

en snurrende vindmøllepark ”lige udenfor døren”, når man i nabokommunen 

kan få den uspolerede natur ? 

Den mindre turisme vil også få stor betydning ikke blot for kystbyernes 

handelsliv, men også for de lidt større byer inde i land, samt for oplevelses-

industrien i området. 

Sammenfatning. 

Det er således sammenslutningens opfattelse, at en placering af kystnære 

havvindmøller i Jammerbugten dels vil være meget ødelæggende for det 

sjældne og unikke kystlandskab vi her har, og dels berøve utroligt mange 

mennesker de store naturoplevelser der er ved at opholde sig i et stort set  

uberørt klit, strand og havområde med de vide udsigter både langs stranden 

og ud over havet.  

Hertil kommer så de negative økonomiske konsekvenser for sommerhus-

ejerne og turismen i videste forstand, risikoen for forøget materialevandring 

på strande og i klitter, samt en risiko for dannelse af flere af de farlige 

hestehuller på grund af ændrede strømningsforhold.  

Sammenslutningen kan derfor ikke anbefale en placering af kystnære 

vindmøller i de to udvalgte områder i Jammerbugten, og for så vidt heller ikke 

i andre kystnære områder i Danmark. 
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Såfremt der på et tidspunkt skulle blive tale om en placering af kystnære 

vindmøller i Jammerbugten vil sammenslutning således gå særdeles aktivt 

ind i sagen sammen med andre foreninger, organisationer m.v. i et forsøg på 

at forhindre en sådan placering.  

Der er alt for store værdier på spil i en sådan sag til at vi blot vil se stilletiende 

til. 

Og slutteligt må man spørge om det virkeligt er det værd at ødelægge så 

megen natur og udsigt samt at påføre rigtig mange mennesker økonomiske 

tab, blot for at opstille kystnære vindmøller med en i forhold til Danmarks 

energiforbrug minimal kapacitet – vel mindre end 1%. 

 

Med venlig hilsen. 

Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger 

I Jammerbugt Kommune 

 

Hans Jørgen Jensen 

Formand 

 

CC Jammerbugt Kommune. 
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Svar på offentlig høring vedr. placering af kystnære områder til 
havmøller 

 

Baggrund 

Kalundborg Kommune har ved mail af 26. juni 2012 modtaget brev fra Energistyrelsen om offentlig høring 

af rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller. 

 

Havmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære 

havvindmøller. Områderne omfatter havmølleparker på under 200 MW i områder ud til 20 km fra kysten. 

 

To af de udpegede områder er placeret i kystnære områder ud for Kalundborg Kommune, henholdsvis 

 Område h. Sejerø Bugt 

 Område i. Jammerland Bugt 

 

Bemærkninger fra Kalundborg kommune 

Kystnære vindmøller 

Kalundborg Kommune har grundlæggende en positiv holdning til kystnære vindmøller.  

 

Kommunen har som mål at fremme produktionen og forbruget af vedvarende energi. I forhold til 

vindmøller har Kommunalbestyrelsen vedtaget at fremme vindmølleudbygningen i størst muligt omfang, i 

betragtning af de gunstige vindforhold i kommunen. Ved sidste kommuneplanrevision (2009) blev der 

således foretaget en ny planlægning for vindmøller på op til 150 m. 

 

Hensigten var at fremme en planlægning, hvor eksisterende møller, under hensyn til andre interesser som 

landskabelige og miljømæssige hensyn, på sigt nedtages og erstattes af færre, men større, møller. 

Kombinationen af tidssvarende vindmøller, sanering og udskiftningsordninger betyder dog, at 

produktionskapaciteten af vindenergi på land reduceres. 
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Påvirkning af kystområderne 

Kalundborg Kommune har 160 km kystlinje med væsentlige natur- og kulturhistoriske kvaliteter, herunder 

Sejerø, Nekselø, Saltbæk Vig, Røsnæs, Asnæs og Reersø. Kommunen er bevidst om den ressource 

nærheden til havet udgør, men lægger samtidig vægt på at værne om kystlandskabet og den kystnære 

naturs attraktion og kvaliteter. 

 

Af samme grund er det afgørende for kommunens endelige holdning til placering af kystnære havmøller, 

hvordan den oplevelse man har af kysten og udsynet ud over vandet vil blive påvirket af vindmøller. 

Herunder er møllernes afstand til kysten af afgørende betydning. Som udgangspunkt mener Kalundborg 

Kommune, at vindmøllerne bør placeres længst mulgt fra land og i et opstillingsmønster, der påvirker 

opfattelsen af kysten mindst muligt. 

 

Som det fremgår af det fremsendte materiale, er de placeringer som er fundet egnede i Havmølleudvalgets 

screening omtrentlige og en VVM skal detailvurdere og optimere den endelige placering af projektet i 

forhold til diverse interesser. Der er ikke taget stilling til antal møller inden for de enkelte områder, 

møllernes placering, opstillingsmønstre mv. 

 

I forlængelse heraf giver materialet ikke mulighed for at vurdere, hvordan havmøllerne kan påvirke 

landskabets karakter og oplevelsen heraf inden for de udpegede områder. Kalundborg Kommune vil 

afvente en VVM-redegørelse af et nærmere defineret projekt til belysning af bl.a. vindmøllernes: 

 Visuelle påvirkning af landskabets karakter, mønstre og sårbare områder  

 Visuelle påvirkning af oplevelsen og forståelsen af berørte kulturmiljøer  

 Konsekvensvurdering af nærliggende NATURA-2000 områder – især mht. trækkende fugle 

 

På baggrund af den gennemførte VVM skal det sikres, at der i planen for vindmøller i de enkelte områder 

tages de nødvendige hensyn til bl.a. landskab, kulturmiljøer og naturværdier.  

 

Øvrige bemærkninger 

Kalundborg Kommune har i øvrigt følgende konkrete bemærkninger til den fremsendte screeningsrapport: 

 

1. Der er vist to tabeller, der angiver hhv. områdernes afstand til kysten (s. 28) og arealforbrug (s. 52). Det skal 

bemærkes, at området ”Sejerø Bugt” ikke fremgår af disse tabeller. Kommunen har på en konkret 

forespørgsel til Energistyrelsen om område h fået oplyst, at mindsteafstanden til kysten er på 3,15 km og 

arealet er 118,80 km2. 
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2. I screeningsrapporten er de enkelte udpegede områder beskrevet og illustreret på kor tbilag. Kalundborg 

Kommune skal bemærke, at signaturen er uklar og vanskelig at sammenholde med signaturforklaringen.  

3. Det skal bemærkes, at signaturforklaringen ikke er entydig med de betegnelser der er anvendt. Eksempelvis 

betegnelsen ”Naturstyrelsen: Forslag_udvidelse_region”. Kommunen har på en konkret forespørgsel til 

Energistyrelsen fået oplyst, at betegnelsen omfatter Naturstyrelsens forslag til ekstra afstand til kysten, ud 

fra landskabsmæssige og fredningsmæssige interesser. 

4. I beskrivelserne for område h. og i. fremgår det under ”Særligt om naturforhold”, at ”Ramning bør undgås”. 

Kommunen ser gerne dette opmærksomhedspunkt uddybet i forhold til, hvordan ramning kan undgås ved 

konstruktion af havbaserede vindmøller. 
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 Bilag til Ringkøbing Skjern Kommunes høringssvar
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Bilag til Thisted Kommunes høringssvar 

Borgmester 

Lene k. jensen 

asylgade 30 

7700 thisted 

  

  

Stenbjerg fiskeriforening 

v. formand  

Christian Erik Christensen 

Prøvensvej  7 Stenbjerg 

7752 snedsted 

  

  

                                                                Ang. havvindmøllepark v. stenbjerg. 

  

  

Som det fremgår af thisted dagblad, lørdag d. 4 aug. 2012, så er thisted kommune høringpart i forbindelse 
med en evt. vindmølle park ud for stenbjerg. som det fremgår af avisens artikel så er teknisk forvaltning 
positiv i forhold til en placering sydvest for stenbjeg landingsplads. 

i den forbindelse skal jeg på fiskeriforeningens vegne komme med flg. kommentar. 

placeringen er en af fiskepladserne for fiskeriet ved landingspladsen ved stenbjerg. 

for næsten 30 år siden, blev læmolen ved landingspladsen ødelagt af en løbsk stenpram. 

siden har der ikke været en læmole ved landingspladsen. 

skal stenbjerg landingsplads fortsat være et levende miljø, med fiskeri, også til glæde for de mange turister i 
thy og i nationalparken, så er det vigtig at landingspladsen igen får en læmole så foreningen kan fastholde 
det vigende antal medlemmer og gerne tiltrække nye. 

vi er i foreningen af den opfattelse at en udbygning af læmolen skal indtænkes i det kommende 
vindmøllepark projekt. 

i foreningen står vi gerne til rådighed for en dialog/møde med byrådet/borgmesteren for at uddybe vores 
synspunkter. 

  

Venlig Hilsen 

Christian Erik Christensen 
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Fra: Karenmarie Simonsen [mailto:karenmarie.simonsen@gmail.com] 
Sendt: 18. august 2012 12:06 
Til: ens@ens.dk 
Cc: Lene Kjelgaard Jensen - Thisted Kommune 
Emne: Høringssvar vdr. kystnære havvindmøller i Danmark. 
 
Høringssvar vdr. kystnære havvindmøller i Danmark. 
 
Svaret gælder primært det område der benævnes "vesterhavet nord", hvor et areal på 
128,70 km2 i en afstand på 5,9 km fra kysten er udpeget. 
Det er med overordentlig stor bekymring at vi erfarer at denne lokalitet er udvalgt 
som muligt placeringssted for kystnære havmøller. Denne bekymring bliver absolut 
ikke mindre af at vores lokalpolitikere tilsyneladende er i færd med at bifalde en 
sådan placering. 
Det aktuelle område grænser op mod Nationalpark Thy med sine enestående 
landskabelige værdier. Det frie udsyn fra vesterhavskysten ud over havet mod en 
uforstyrret horisont er en essentiel del af totaloplevelsen af dette landskab. 
En opstilling af en kystnær havvindmøllepark som skitseret vil medføre en markant 
visuel forurening og degradering af et uerstatteligt naturområde. 
Når man læser høringsudkastet er der fokusseret på de visuelle effekter af de 
kystnære møller, og det er selvfølgeligt prisværdigt. Noget der dog giver anledning 
til undring er at man ikke tager stilling til den ledsagende lysforurening. 
Kyststrækningen og landet der grænser op mod kysten i det udpegede område, besidder 
den efterhånden sjældne luksus at der er mørkt om natten. De mørke stjerneklare 
nætter er en exceptionel kvalitet ved dette vilde hjørne af Danmark, og denne 
kvalitet vil simpelthen gå tabt med opstillingen af en kystnær havmøllepark med 
sine konstant blinkende advarselslys! Dette "glemte" element bør efter vores 
opfattelse også veje tungt i den videre beslutningsproces! 
 
Med venlig hilsen 
 
Karenmarie Simonsen & Lars Vibe-Hansen, 
Sarasvej 2, Stenbjerg (midt i Nationalpark Thy), 
7752 Snedsted. 
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