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1. Indledning 

1.1 Energipolitisk aftale 2012-2020 
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk 
aftale for perioden 2012-2020. Energiaftalen er en afgørende forudsætning for at 
kunne dække en stadig større del af energiforbruget i Danmark med vedvarende 
energi. Parterne bag aftalen er enige om, at omstillingen til et Danmark med en 
energiforsyning dækket af vedvarende energi hviler på troværdige, stabile og 
langsigtede rammer om den danske energipolitik. 
 
Aftalen sigter bl.a. mod, at energi skal gøre Danmark mindre sårbar over for de 
svingende og stigende priser på fossile brændsler, som den globale 
befolkningstilvækst og klodens svindende ressourcer skaber. 
 
Energiaftalen har som mål at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved 
at skabe en grøn økonomi i vækst. Aftalens initiativer peger bl.a. frem mod et 
langsigtet mål om at energiforsyningen i 2050 skal være baseret på vedvarende 
energi, samtidig med, at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres.  
 
Aftalen skaber sikre rammer for Danmarks energipolitiske retning i de 
kommende år, ligesom aftalen tilvejebringer et grundlag for at foretage de 
nødvendige investeringer i bl.a. vedvarende energi. 
 
I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen på baggrund af 
Havmølleudvalgets1  screening seks områder for kystnære havmølleparker, hvor 
der skulle gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt 
planlægning for ilandføringsanlæg med tilhørende udbygning af elnettet på land. 
De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, 
Smålandsfarvandet og Bornholm. 
  

                                                        
1 Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havmøller. 

Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk. 
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Denne proces resulterede i et udbud af kystnære havvindmølleparker nu 
gennemføres. Dette udbud er et såkaldt multisiteudbud af havvindmølleparker, 
hvor der sammenlagt kan opstilles op til i alt 350 MW. Der kan bydes ind med op 
til 200 MW på hvert af de seks forskellige områder, bortset fra Bornholm, hvor 
der kun kan indpasses 50 MW.  
 
Grundet den kystnære placering kan intet område indeholde mere end 200 MW, 
og alle parkerne vil blive placeret mindst 4 km fra land. Det kystnære udbud er 
omfattet af værditabsordningen og køberetsordningen.  
 
Produktionen fra 200 MW svarer til elforbruget i ca. 200.000 husstande.  
 
De kystnære placeringer af havvindmølleparkerne er primært fastlagt ud fra et 
ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og 
virksomheders elregning nede. Det er generelt billigere at bygge kystnært end 
længere ude på havet, da havdybderne generelt er lavere og fundaments-
omkostningerne dermed mindre. Desuden mindskes omkostningerne til drift og 
vedligehold, når sejltiden ud til møllerne er kortere. Nettilslutnings-
omkostningerne vil typisk være lavere, når kablerne til land er kortere. 
Landvindmøller er generelt billigere end havvind, men pga. naboeffekter er 
mulige projektområder begrænset. 
 

Sæby 

Vesterhav Nord 

Vesterhav Syd 

Sejerø 

Smålandsfarvandet 

Bornholm 
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En tilbudsgiver har mulighed for at byde på og vinde samtlige 350 MW på f.eks. 
2-3 placeringer, hvilket forventes at give stordriftsfordele og dermed billigere 
bud. Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest 
fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive 
opstillet havmøller i alle seks områder. 
 
For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter 
gennemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på 
Miljøet), herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag 
for VVM-redegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet 
som på land, varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og 
Naturstyrelsen. 
 
 

1.2 VVM proces for Sæby Havmøllepark 
 
VVM-redegørelse med ikke-teknisk resumé og miljørapport for Sæby 
Havmøllepark har sammen med forslag til kommuneplantillæg været i 2. 
høringsperiode fra den 22. maj 2015 til den 24. august 2015, hvor projektet også 
har været i høring ved berørte myndigheder. Udkast til VVM-tilladelsen har ikke 
været sendt i offentlig høring. 
 
Denne sammenfattende redegørelse behandler de indkomne høringssvar for 
VVM-redegørelsen fra denne 2. høringsperiode. 
 
Energianlæg på havet er i henhold til bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om 
vurdering af virkning på miljøet ved projekter om etablering af 
elproduktionsanlæg altid VVM-pligtigt. Derfor skal der udarbejdes en VVM-
redegørelse for hele havmølleprojektet. Naturstyrelsen har delt VVM-myndighed 
med Energistyrelsen, hvor Energistyrelsen er myndighed for anlæggene på havet, 
mens Naturstyrelsen er myndighed for anlæggene på land. 
 
Det tidligere Klima- Energi- og Bygningsministeriet (nu Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet) har pålagt Energinet.dk at varetage vurderingen af virkninger 
på miljøet (VVM) for Sæby havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg og 
anlæg på land. Energinet.dk er således bygherre på projektet.  
 
Naturstyrelsen har på baggrund af anmeldelse fra Energinet.dk og i 
overensstemmelse med dette pålæg og ifølge § 3 i VVM-bekendtgørelse nr. 1510 
af 15/12-2010 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Da anmeldelsen 
er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter de hidtil 
gældende regler i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, jf. § 17, stk. 2 i 
bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Energinet.dk er bygherre, jf. § 11, stk. 5, nr. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 
1510 af 15/12-2010), og de anmeldte landanlæg til det konkrete projekt er 
omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 under følgende punkt:  
 

 Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler 
dimensioneret til spændinger over 100 kV samt tilhørende stationsanlæg 
dog undtaget elkabler på søterritoriet. 
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 Punkt 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som 
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være 
til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 
1). 

 
I lyset af, at der skal udarbejdes en samlet VVM-redegørelse for både anlæg på 
land og anlæg på havet, er der gennemført en samlet offentlig høringsproces for 
hele projektet. 
 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07-
2013), § 3 stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering af selve 
kommuneplantillægget. 
 
Det er i lov om miljøvurdering af planer og programmer et krav, at der ved 
godkendelse og udstedelse af kommuneplantillægget udarbejdes en 
sammenfattende redegørelse for: 
 

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan 
miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 
taget i betragtning, 

2. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige 
alternativer, der også har været behandlet, og 

3. Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af 
planen eller programmet. 

 
Det er i VVM-bekendtgørelsen et krav, at Naturstyrelsen udarbejder en 
sammenfattende redegørelse til de berørte kommunalbestyrelser, før 
kommuneplantillægget udstedes. Indholdet af den sammenfattende redegørelse, 
skal ifølge VVM-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 (nr. 764 af 23/06-2014) omfatte:  
 

1. Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet 
til denne 

2. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den 
forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i 
afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, 
der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. 

3. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, 
nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger. 

4. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkninger på miljøet som følge 
af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 

 
Denne sammenfattende redegørelse er derfor udarbejdet i forhold til både VVM-
redegørelsen og miljøvurderingen af kommuneplantillægget. 
 
Udstedelse af etableringstilladelse efter Energistyrelsens regler, med nærmere 
vilkår for havmølleparken på baggrund af godkendt forundersøgelsesrapport vil 
først finde sted, når udbuddet er afgjort og der er indgået koncessionsaftale med 
en vinder af udbuddet for Sæby Havmøllepark.  
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2. Den videre proces 

Naturstyrelsen fremsender denne sammenfattende redegørelse til Frederikshavn 
Kommune sammen med kopi af indkomne indsigelser og bemærkninger, 
hvormed kommunalbestyrelsen får lejlighed til at udtale sig inden Naturstyrelsen 
træffer endelig afgørelse om udstedelse af kommuneplanretningslinjer for 
projektets landanlæg. 
 
Den sammenfattende redegørelse indeholder en beskrivelse af hvordan udtalelser 
og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning. 
 
En eventuel udtalelse fra kommunalbestyrelsen skal være Naturstyrelsen i hænde 
inden den 8. februar 2016. Bemærkninger kan sendes pr. mail nst@nst.dk, 
alternativt pr. brev, gerne mærket med sagsnummer NST-131-00170. Den 
sammenfattende redegørelse indeholder også et udkast til en VVM-tilladelse for 
etablering af projektets landanlæg med tilhørende vilkår. 
 
Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af 
projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil 
Naturstyrelsen meddele VVM-tilladelse til at gennemføre projektets landanlæg på 
nærmere angivne vilkår. VVM-tilladelsen vil indeholde nærmere bestemte vilkår 
og eventuelle afværgeforanstaltninger, som skal minimere de potentielt negative 
effekter af projektets landanlæg. 
 
Det endelige kommuneplantillæg, VVM-tilladelsen for etablering af projektets 
landanlæg samt den sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort 
med angivelse af mulighed for klage. 
 
Energistyrelsen vil derudover udstede en etableringstilladelse med nærmere 
vilkår for projektets offshore anlæg i medfør af VE-lovens § 25. Herefter vil 
projektet kunne realiseres.  
 
Såfremt der meddeles etableringstilladelse til projektet på havet, vil denne blive 
offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 
 

mailto:nst@nst.dk
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3. Offentlig høring 

Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport samt ikke 
teknisk resumé for etablering af Sæby Havmøllepark, har været fremlagt i 2. 
offentlige høring i perioden 22. maj 2015 til den 3. august 2015. Høringsperioden 
blev sidenhen forlænget til 24.august 2015. 
 
Der er i høringsperioden indkommet 306 høringssvar – henholdsvis fra 8 
myndigheder, 23 interessenter og 275 lodsejere. Af disse lodsejere udgør de 
omtrent 200 et fælles standard høringsvar. En interessent og en lodsejer har 
endvidere medsendt underskriftsindsamlinger fra tilsammen 758 andre borgere. 
Oversigt ses i bilag 1. Kort og langt resumé af høringssvarene fremgår af bilag 2. 
 
Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende ud fra følgende 
emner: 
 
Kapitel 3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på land 
 

A. Tracé/linjeføring og kabelstation 

B. Landrelateret plante- og dyreliv 

Kapitel 3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på havet 
 

C. Visuelle forhold og landskab 

D. Maritimt plante- og dyreliv 

E. Ejendomsforhold 

F. Turisme og rekreative interesser 

G. Støjpåvirkninger og sundhed 

H. Erhverv og beskæftigelse 

I. Alternative løsninger  

J. Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

K. Placering af havmøllepark 

Kapitel 3.3 Resumé og vurdering af høringssvar, øvrigt 
 

L. Proces 

M. Andet 
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3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. 
anlæg på land 

 
 
Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne 
 

(A) – Tracé / linjeføring og kabelstation 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

I forhold til ilandføring er der følgende 
spørgsmål: 
-  (192L) ønsker svar på. hvornår der 

er behov for 2 ilandføringspunkter. 

I det udbud der gennemføres for Sæby Havmøllepark vil 
der være mulighed for at etablere ilandføring af søkabler i 2 
korridorer til land. Det vil være op til de bydende og den/de 
mulige koncessionshaver(e) at beslutte om det er 
nødvendigt at benytte mere end én ilandføringskorridor. 
Det er mest sandsynligt at der vil blive benyttet én 
ilandføringskorridor alene ud fra en anlægsøkonomisk 
betragtning. 
 

Ingen konsekvens 

I forhold til transformatorstationernes 
placering er der flere konkrete forhold: 
- placering bør ske i forbindelse med 

området ved Sæby Rensningsanlæg 
(1M) 

- område 3 foretrækkes ikke, ud fra 
nabohensyn (12L, 29L) samt 
undgåelse af støjpåvirkning af dyr 
(12L) 

Dertil kommer et spørgsmål om, hvilke 
tiltag vil blive gjort for at reducere den 
øgede støjbelastning ifm. udvidelse af 
eksisterende stationsanlæg (192L) 
 
 
 

 
I forbindelse med detailprojektering af kablets endelige 
linjeføring samt placering af kabelstation vil der blive 
gennemført lodsejerforhandlinger vedrørende den endelige 
linjeføring og placering. Herunder tages i videst muligt 
omfang hensyn til ejendommenes fortsatte 
udnyttelsesmuligheder, Der forsøges indgået frivillige 
aftaler såvel vedrørende linjeføring som vedrørende 
erstatninger for servitutpålæg og forhandlinger vedrørende 
areal erhvervet til kabelstation. I erstatningsspørgsmålet 
indgår naturligvis eventuelt tabte udnyttelsesmuligheder 
for ejendommen. VVM-redegørelsen peger på en placering 
i område 3 som den mindst fordelsagtige, da de negative 
virkninger her vil være de største. VVM-redegørelsen viser 
dog også at det er muligt at placere en kabelstation i alle tre 
områder såvel i forhold til støj og landskabelige virkninger 
mv. 

Ingen konsekvens 

I forhold til traceet af landkablet er der 
indkommet flere konkrete forslag: 
- Er ikke interesseret i at have folk 

rendende i sin have og grave kabler 
(10L) 

- Ikke på Solsbækvej 260-265 (28L) 
Samt følgende kommentarer og 
spørgsmål: 
- Vejdirektoratet er indstillet på efter 

ansøgning og på tekniske vilkår at 
godkende, at de pågældende 
statsvejs-strækninger underbores for 
fremføring af kabler i tilknytning til 
projektet (5M), ligesom 
vejdirektoratet redegør for 
gæsteprincippet ift. 
ledningsføringen. 

- Frederikshavn Kommune har 3 
konkrete forslag til ændringer (vedr. 
jordforurening samt 
kommuneplanrammen for området) 

- Hvis vindmølleparken flyttes mod 
nord, vil der så ske tiltag for at 
reducere etableringsomkostningerne 
for ledningsnettet? (192L) 

- Er der blevet undersøgt i hvilket 
omfang nedgravning af kabler vil 
komme foregå i jagtsæsonen? (192L) 

- (50L) gør opmærksom på fortsat 
mulighed for råstofindvinding 

 
 

 
Vedrørende placering af kabler og kabelstation, se ovenfor. 
 
 
 
Bemærkninger om underboring af statsvej og 
gæsteprincippet tages til efterretning. 
 
Kommuneplantillæg 
Kommuneplantillægget udstedes kun, hvis der tildeles 
koncession for etablering af Sæby Havmøllepark. 
 
Forurenet jord 
I forbindelse med anlæg af kabel og detailprojektering vil 
de fornødne tilladelser og dispensationer blive ansøgt hos 
berørte myndigheder. 
 
 

Ingen konsekvens 
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I forhold til anden planlægning bliver der 
gjort opmærksom på, at der ved den 
endelige projektering tages hensyn til 
gasledninger i området (2M) 
 
 

Tages til efterretning. Ingen konsekvens 

   

 
 

(B) – Landrelateret plante- og dyreliv 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

Naturstyrelsen (6M) har supplerende 
oplysninger om fredskov, 
skovrejsningsområder samt 
skovtilstandsindeks. 

Tages til efterretning. Ingen konsekvens 
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3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. 
anlæg på havet 

 
Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne 
 

(C) – Visuelle forhold og landskab 

 
 

Der er indkommet en del bemærkninger 
ang. de visuelle påvirkninger af 
havmølleparken. Bemærkningerne 
vedrører følgende aspekter: 
- Havmøller vil genere visuelt (6I, 7I, 

9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 
18L, 19I, 21I, 21L, 23I, 23L, 25L, 29L, 
30L, 31L, 32L, 37L, 38L, 40L, 43L, 
44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L, 
59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 
67L, 69L, 71L, 72L, 73L, 75L, 77L, 
78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L, 
92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 
101L, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 
107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 
115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L, 
121L, 122L, 123L, 124L, 125L, 126L, 
127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 
134L, 135L, 136L, 138L, 140L, 141L, 
143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 150L, 
151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 
159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L, 
167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 176L, 
178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 
186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L, 
195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 
201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 
208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L, 
217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L, 
224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 
231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 236L, 
237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 
243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 
250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 255L, 
256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 
263L, 264L, 268L, 269L, 270L, 271L, 
272L, 273L) 

- Havmøllerne vil fremstå dominerende 
(1I) og ødelægge naturoplevelsen (1I, 
11I, 17I, 28L, 36L, 47L) 

- Havmøllerne vil visuelt syne som en 
mur (3L, 5L, 11L, 17L, 21L, 23L, 27L, 
28L, 33L, 34L, 36L, 37L, 38L, 39L, 
40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 
75L, 136L) 

- Havmøllerne vil være meget synlige 
med stor horisontal udbredelse (12L, 
19I, 47L, 140L) 

- Tilslutter os derfor 100 % 
Akademirådets landskabsudvalg 
udtalelse ”Havet og udsigten til 
horisonten tilhører os alle (7I, 36L) 

- Havmøller vil ikke harmonere med de 
mange beskyttelses- og 
bevaringshensyn, der gælder for at 
bevare Sæbys harmoniske fremtræden 
og attraktionsværdi (5I, 47L) 

 

Beslutningen om at lade et kystnært udbud indgå som del 
af det energipolitiske forlig af marts 2012 afspejler et 
politisk ønske om at holde omkostningerne til 
udbygningen og dermed borgeres og virksomheders 
elregning nede. Det er generelt billigere at bygge kystnært 
end længere ude på havet, da havdybderne generelt er 
lavere og fundaments-omkostningerne dermed mindre. En 
øget havdybde fra 10-15 m til 25-30 m kan isoleret set 
betyde mere end en fordobling af omkostninger til 
fundering.  
Desuden mindskes omkostningerne til drift og vedligehold, 
når sejltiden ud til møllerne er kortere. 
Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere. 
Derudover er det politisk er besluttet at pålægge det 
kystnære udbud et prisloft. Dette for at sikre, at det 
kystnære udbud ikke bliver for dyrt. 
 
Placeringen af havmølleparken er et resultat af 
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for 
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På 
baggrund af dette er det politisk besluttet at parkerne skal 
flyttes mindst 4 km fra land for at mindske de visuelle 
gener. 
 

Det kan ikke undgås, at opstilling af den kystnære 
havmøllepark vil påvirke de visuelle og landskabelige 
forhold på land.  
 
Møllernes synlighed i landskabet er undersøgt i VVM-
redegørelsen / miljørapporten på baggrund af 
visualiseringer fra en række punkter i baglandet, herunder 
i klart vejr, gråvejr og diset vejr, samt i nattemørke. 
 
Havmølleparken vil have en væsentlig visuel effekt i 
nærzonen, dvs. kystområderne som ligger nærmest 
mølleparken. Der er stor synlighed fra kysterne, den 
bagvedliggende kystslette og morænebakkerne. Længere 
mod nord, ved Ålbæk Bugt, og mod syd, ved Stensnæs og 
Aså, vil den overordnede visuelle påvirkning umiddelbart 
fra kysten være mindre, og fra landskaberne bagved kysten 
mindre til neutral. Havmølleparken vil kunne opleves i 
hele sin horisontale udstrækning, og påvirkning af 
områdets store skala er uundgåelig fra flere positioner. 
Længere inde i land vil intensiteten og den horisontale 
udbredelse mindskes, og den overordnede påvirkning være 
mindre. 
 
Mølletype, møllestørrelse og opstillingsmønster er ikke 
kendt på nuværende tidspunkt, men afgøres først når og 
hvis der indgås koncessionsaftale. 

Af hensyn til landskabs-
oplevelsen foreslås det som 
vilkår i etableringstilladelsen, at 
møllerne skal opføres med 
samme højde, udseende og type. 
Endvidere skal de opstilles i et 
letopfatteligt geometrisk 
mønster og derved fremtræde 
som en velafgrænset gruppe. 
 
Der tilføjes desuden et vilkår i 
etableringstilladelsen om at det 
bør tilstræbes, at stille færre 
men større møller op. 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 
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En del af høringssvarene vedrører 
vindmøllernes belysning. 
Bemærkningerne vedrører følgende 
aspekter: 
- Generende lysglimt og refleksglimt 

(1I, 5I, 18I, 23I 28L, 154L) 
- De særdeles kraftige markeringslys vil 

udgøre et lyshav, der i allerhøjeste 
grad vil ødelægge den rekreative og 
stille glæde ved området (13I, 19I) 

- Henstilling til at anvende 'on-demand' 
belysning (5I) 

 

Det er i VVM'en vurderet at der kan være en væsentlig 
påvirkning i de kystnære områder. Belysningen skal følger 
gældende lovgivning fra Trafikstyrelsen, men der 
opfordres til at koncessionshaver indgår dialog med 
Trafikstyrelsen om at tillade andre muligheder/løsninger. 
 
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne 
vil den visuelle påvirkning også omfatte lysene, der vil 
kunne ses over havet i skumringen, om natten og i dårligt 
vejr. 
 
Der er dog ny teknologi på vej som måske kan afprøves på 
disse nye parker. Trafikstyrelsen kan konsulteres i 
forbindelse med mulige løsninger på specifikke projekter. 
 

Der er indsat vilkår i 
etableringstilladelsen, hvoraf det 
fremgår, at koncessionshaver så 
vidt muligt, anvender alternativ 
og mindre forstyrrende 
afmærkning. Dette aftales med 
Trafik- og Byggestyrelsen 

I forhold til VVM-redegørelsens 
visualiseringer af havmølleparken er der 
følgende bemærkninger: 
- Der stilles spørgsmålstegn ved valget i 

de præsenterede fotos (1I), blandt 
andet er kun 3 billeder af de 19 
visualiseringer fra Sæby, mens de 15 
øvrige er fra hhv. Asaa, Lyngså, 
Frederikshavn, Strandby Jerup og 
Læsø, som alle ligger i meget 
væsentlig afstand til Sæby. Jerup 
ligger 30 km væk (24L, 154L) 

- De foretagne visualiseringer er ikke 
korrekte (19I), nye beregninger er 
vedhæftet høringssvar (3L) 

- Fejl i billedtekst: foto, der skal 
forestille fiskeri fra Sæby havn er fra 
Strandby Havn (19I) 

Visualiseringerne i VVM-redegørelsen er udarbejdet 
retvisende og efter bedste mulige tekniske metode. Alle 
fotostandpunkter er indmålt i forhold til skitseprojektet for 
havmølleparkens og de enkelte havmøllers placering som 
vist på kortmaterialet. Størrelsen af havmøller er skaleret 
korrekt i forhold til en betragtningsafstand på 47 cm for A3 
print og 32 cm for A4 print af visualiseringerne. 
Visualiseringspunkter er valgt i samråd med berørte 
kommuner og Naturstyrelsen. 
 
Dokumentationen af de visuelle virkninger skal ske i 
forhold til indsigt fra såvel nærzone, mellemzone som 
fjernzone. I forhold til det samlede antal mulige 
fotostandpunkter er der lagt størst vægt på Sæby og 
Frederikshavn. 
 
Totalhøjden på de opstillede havmøller kan ikke overstige 
220 m. 
 
Bemærkning vedrørende foto i Figur 11-46 taget til 
efterretning. 
 

Ingen konsekvens 

 
 

(D) – Maritimt dyreliv og natur 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

I forhold til dyrelivet udtrykkes der 

bekymring for: 

- Fuglenes trækruter til og fra Natura-

2000 områder (1L, 5I). Og er spørges 

ind til, om man har overvejet at flytte 

fuglereservatet syd for Sæby (4L) 

- Skadevirkningerne på overvintrende 

sortænder og lommer (28) 

- Dyrelivet generelt (5L, 22L, 24L) 

 

VVM-redegørelsen har behandlet mulige påvirkninger af 

dyrelivet og herunder fugle. Data, analyser og vurderinger 

viser, at Sæby Havmøllepark vil medføre mindre 

virkninger i form af kollisionsrisiko for trækkende fugle. 

Sæby Havmøllepark er også vurderet i forhold til 

virkninger på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 

områder og data, analyser og vurderinger viser, at en 

skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 

områderne kan afvises. 

Ingen konsekvens 

I forhold til hensynet til naturen er der 

bemærkninger om: 

- Hvordan havmøllernes placering 

harmonerer med, at en overvejende 

del af det udlagte område blive 

omfattet af fredning i 2015 (blød 

havbund) ca 65% (1I, 7I, 9I, 68L, 

192L) 

- Forslag om at flytte havmøllerne af 

hensyn til naturen (181L) 

- Hvordan havmøllerne harmonerer 

med naturbeskyttelseslinjer, som er til 

for at beskytte naturen (3L) 

- Om havmøller giver dårlig 

Fredning af blødbund 
Vedr. fredning af havbunden: I forbindelse med 
implementeringen af havstrategidirektivet har der i 2015 
været et forslag i offentlig høring om at udpege 6 områder i 
Kattegat, som foreslås beskyttet mod en række aktiviteter, 
der fysisk påvirker havbunden. Forholdet til en eventuel 
kommende kystnær havmøllepark ved Sæby vil indgå i 
arbejdet med at fastlægge den endelige afgrænsning af de 
beskyttede områder. Naturstyrelsen skal således bemærke, 
at den endelige afgrænsning for de kommende beskyttede 
områder ikke er endeligt fastlagt. 
 
Flytning af havmølleparken 
Vedrørende flytning af havmølleparken til Natura 2000 
område syd for Sæby, se bemærkninger under K 
 

Ingen konsekvens 
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vandcirkulation ved stranden og 

dermed ildelugtende vand (28L) 

 

Vandskifte ved kysten 
Sæby Havmøllepark vil kun have betydning for bølgehøjde, 
strøm og vandskifte i ubetydelig grad lokal i selve 
havmølleparken. Vandskifte ved kysten vil ikke blive 
påvirket. 
 

I forhold til VVM redegørelsen behandling 
af 'natur' er der anfægtet en række 
forhold: 
- Der mangler kort med 

beskyttelseslinjer (3L)  
- Der fejlkonkluderes mht. den 

formodede virkning på fuglelivet (10I) 

Beskyttelseslinjer 
Alle relevante beskyttelseslinjer er behandlet i VVM-
redegørelsen og tilhørende baggrundsrapporter. De mest 
væsentlige beskyttelseslinjer er vist på kortmaterialet i 
VVM-redegørelsens delrapport 2 og 3. 
 
Fuglelivet 
Konklusioner vedrørende Sæby Havmølleparks mulige 
virkninger på fuglelivet viser, at projektet kan gennemføres 
uden væsentlige påvirkninger på fuglebestandene og 
internationale naturbeskyttelsesområder. 
 

Ingen konsekvens 

 
 

(E) – Ejendomsforhold  

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

Der er en del af de indkomne 
bemærkninger, der omhandler påvirkning 
af ejendomsforhold: 
- Ejendomsværditab som følge af 

projektet (1I, 3L, 4L, 19I, 27L, 45L, 
52L, 53L, 154L, 211L, 215L, 266L) 

- Forventelige tab estimeres til 300-500 
mio. kr (7I, 9I, 24L, 52L) 

- Derfor påberåber en del borgere sig 
retten til at kræve erstatning (9I, 24L, 
26L, 27L, 35L, 36L, 45L, 64L, 90L, 
94L, 154L, 215L, 219L, 245L) 

- (265L) mener, at der bør gives 
kompensation betaling af mere en 1 % 
af ejendommens værdiforringelse. 

- (192L) spørger, hvordan 
sommerhusejere tænkes kompenseret, 
når værditabsordningen kun er 
gældende beboelsesejendomme. 

- (192L) spørger, hvordan der i VVM 
redegørelsen kan konkluderes, at de 
socioøkonomiske effekter i kraft af 
påvirkning på sommerhusværdier og 
turisme være lille, regional og 
kortvarig. 

Det kan ikke udelukkes, at ejendomspriserne for både 
helårsboliger og sommerhuse i området kan påvirkes 
negativt af havmølleparken. Hvor stor en effekt 
havmølleparken har på prisudvikling og salgstider er 
afhængig af faktorer som afstand til mølleparken, 
opstillingsmønster, møllernes størrelse. Et studie fra 
Sverige konkluderer at huspriserne i forbindelse med 
landbaserede møller bliver negativt påvirket af både de 
visuelle forhold og tætheden til etablerede landanlæg /24/. 
Derimod er der ikke fundet tegn på påvirkning af 
udlejning. 
 
Gældende regulering af værditabsordningen og 
køberetsordningen fremgår af Lov om fremme af 
vedvarende energi (VE-loven), lov nr. 122 af 6. februar 
2015.  
 
Værditabsordningen har til formål at kompensere naboer 
til vindmølleprojekter for et eventuelt værditab af deres 
beboelsesejendom. Det er Taksationsmyndigheden, der er 
en uafhængig myndighed, der vurderer et eventuelt 
værditab og fastsætter erstatning derefter. Kun værditab 
grundet støjgener, skyggekast eller visuel påvirkning, på 
mere end 1 % af ejendommens samlede værdi udbetales. 
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, men kan indbringes for domstolene. 
 
Værditabsordningen gælder beboelsesejendomme 
defineret som ”fast ejendom, der lovligt kan anvendes til 
permanent eller midlertidig beboelse herunder 
udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af 
beboelsen…” og således også sommerhuse der falder 
indenfor denne definition. 
 
Socioøkonomiske effekter (visuelle virkninger på 
ejendomme) er i anlægsfasen (2 år) vurderet som værende: 
Lille, regional og kortvarig. I drift (25-30 år) er virkningen 
vurderet som mellem, regional og lang. 
 

Ingen konsekvens for projektet. 
 
Vindmølleudbyder skal indkalde 
til offentligt møde med 
orientering om værditabs- og 
køberetsordning. Mødet vil blive 
annonceret, ligesom 
udbudsmateriale vil være 
tilgængeligt på internettet. Efter 
det offentlige møde kan der 
inden for en frist på 8 uger 
anmeldes krav om værditab. 
 
 

Øvrige bemærkning ift. ejendomsforhold: 
- Spørger hvordan havmøllerne kan 

tillades, når lodsejere ikke må 
kystsikre med begrundelse i visuelle 
forhold (4L) 

 

Naturbeskyttelsesloven og planloven, der indeholder 
bestemmelser om byggeri inden for hhv. 
strandbeskyttelseslinjen (0- 300m fra kysten) og 
kystnærhedszonen (0-3km fra kysten), gælder ikke på 
søterritoriet, og bestemmelserne finder derfor kun 
anvendelse for landanlæggene. 
 

Ingen konsekvens 
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(F) – Turisme og rekreative interesser 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

Følgende bemærkninger relaterer sig til 
projektets påvirkning af turismen i 
området: 
- Nuværende forslag vil gå hårdt ud 

over turismen i Sæby (5L, 6L, 7L, 9I, 
17I, 18I, 20I, 23I, 33L, 48L, 90L, 94L, 
144L, 149L, 172L, 211L, 227L, 246L, 
251L) samt livet ved stranden og 
havnen (11I, 19I, 39L, 53L, 12I) 

- (13I) argumenter, at et fald i turismen 
på 10 procent svarer til 450 mill. i en 
havmølles levetid. 

- Placeringen af havmøllerne er i 
modstrid mod Frederikshavn 
Kommunes turisme satsning (1I, 2L, 
4L, 8I, 27L) 

- Havmøllerne vil ødelægge Sæbys idyl, 
og turisterne vil derfor forsvinde (53L, 
91L, 266L) 

- Sæby Havn besøges hvert år af et stort 
antal gæstesejlere. 7000-8000 om 
året. Mange af disse sejlere vil 
forsvinde. Især i anlægsfasen (23L). 
Flere norske sejlere har allerede 
tilkendegivet dette (1I, 2L, 7I, 9I) 

- Overvejede at flytte til Sæby, men ikke 
mere (173L) 

- Turismen er Sæbys chance for at klare 

sig i "Udkantsdanmark" (1I, 2L, 4L, 7I, 

17I, 27L) 

 

Påvirkningen på turismen vurderes primært at være 
knyttet til det visuelle indtryk. 
 
Der kan potentielt være en vis indflydelse på 
tilstrømningen af turister til området med afledte effekter 
på indtægtsgrundlaget for erhvervsdrivende der 
hovedsagligt har deres hovedindtægt fra turisme så som 
sommerhusudlejer, butikker, kiosker m.v.  
 
En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende 
interesse for at opleve havmølleparken på tæt hold både 
blandt beboere i området og turister udefra. Hvor stor 
effekten på turisttilstrømningen vil være, er afhængig af 
hvor stor succes kom-munen har med at brande projektet 
som en lokal attraktion samt med at markedsføre og skabe 
synergi med Energiby Frederikshavn. 
 
I forhold til erhvervsturisme vurderes at der ingen 
påvirkning er, da erhvervsturister hovedsageligt består af 
gæster ved kursussteder/hoteller, som vægter andre 
parametre højere, fx pris og beliggenhed. 
 
Den generelle påvirkning på turisme som følge af en 
havmøllepark ved Sæby overordnet vurderet at være 
ubetydelig. 
 

Ingen konsekvens 

I forhold til områdets rekreative 
interesser, spørges der ind til følgende: 
- Hvorfor gælder de traditionelle 

hensyn ift. opdelingen af funktioner i 
byen på en hensigtsmæssig måde ikke, 
når det gælder "industri på havet" 
(17I) 

- Hvorfor varetages de rekreative 
interesser ikke, som det ellers normalt 
er tilfældet indenfor strand- og 
skovbeskyttelseslinjer (205L) 
 

Naturbeskyttelsesloven og Planloven, der indeholder 
bestemmelser om byggeri inden for hhv. strand- og 
skovbeskyttelseslinjer og kystnærhedszonen (0-3km fra 
kysten) gælder ikke på søterritoriet, og bestemmelserne 
finder derfor kun anvendelse for landanlæggene. 

Ingen konsekvens 

I forhold til VVM-redegørelsens vurdering 
af påvirkningen af turismen, stiller 
følgende sig tvivlende overfor rapportens 
konklusioner: 
- I forhold til konklusionen om, at 

overordnede påvirkning på turisme, 
rekreative områder og aktiviteter være 
ubetydelig, vil (192L) gerne vide, på 
hvilket grundlag konklusionen, om at 
anlægsfasen har ubetydelig 
indvirkning på turisme er truffet 

- (19I, 192L) betvivler konklusionen 
om, at havmøllerne kan tages til 
indtægt for en stigende turisme. 
Ligesom (7I, 9I, 36L, 215L) ikke 
mener, at Esbjerg er et 
sammenligneligt eksempel 

- (192L) efterlyser inddragelse af egne 
tal fra Sæby, samt en 
helhedsvurderingen af turismefald og 
stigning, inkl. effekten på 
udlejningsmulighederne for de to 
campingpladser i Sæby. 

Se ovenfor. 
 
Vurdering af påvirkninger bygger på en vurdering af 
mulige gener forbundet med anlægsarbejdet, herunder 
støj, barriereeffekter for aktiviteter kystnært på land og på 
havet og andre gener og visuel påvirkning fra aktiviteterne 
med opstilling af møller på havet. Påvirkningerne er 
vurderet at være kortvarig og ubetydelig, 
 
En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende 
interesse for at opleve havvindmølleparken på tæt hold 
både blandt beboere i området og turister udefra. Hvor 
stor effekten på turisttilstrømningen vil være, er til dels 
afhængig af hvor stor succes kommunen har med at 
brande projektet som en lokal attraktion samt med at 
markedsføre og skabe synergi med Energiby 
Frederikshavn. 
Der er ikke fundet oplysninger fra VisitDenmark eller 
kommunen om turismens økonomiske betydning for Sæby.  
Områdets naturoplevelser og kreative værdier er redegjort 
for under behandlingen af naturinteresser. 

Ingen konsekvens 
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- (3L, 144L) mener ikke, at der i 
opgørelsen lægges nok vægt på 
områdets naturoplevelser og 
rekreative værdier. 
 

 
 

(G) – Støjpåvirkning og sundhed 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

I forhold til støj er der følgende 
kommentarer: 
- Såvel den hørbare støj som den ikke 

hørbare men målbare lavfrekvensstøj 
vil være forstyrrende (1I, 5L, 6I, 7I, 9I, 
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17I, 
17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 28L, 
30L, 31L, 32L, 34L, 35L, 37L, 38L, 
40L, 43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 54L, 
56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 
64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 72L, 
73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 
87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 
99L, 100L, 101L, 102L, 103L, 104L, 
105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 
113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 
119L, 120L, 121L, 122L, 123L, 124L, 
125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 
132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L, 
141L, 143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 
150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 
157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 
166L, 167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 
176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 
185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 
194L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 
200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 
207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 
216L, 217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 
223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 
230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 
236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 
242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 
249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 
255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 
262L, 263L, 264L, 266L, 268L, 269L, 
270L, 271L, 272L, 273L). Der henviser 
til dokumentation herfor, artikel af 
Henrik Møller og Christian Sejer 
Pedersen (14, 7L) 

- (3L) har selv fået foretaget en 
støjberegning, der viser, at området 
der generes af støj og forplantning af 
lyd, vil række over 1,1 km ind i landet 

- (158L) mener, at det vil være uvist 
hvor stor effekten af møllerne vil være, 
da man ikke tidligere har erfaringer 
med så store møller. 

- (1I, 7I, 9I) mener, at man bør afvente 
igangværende undersøgelser af 
skadelige virkninger af 
lavfrekvensstråler 

- (192L) mener, at der bør indføres 
arbejdstider ifm. anlægsfasen, så Sæby 
ikke støjbelastes hele døgnet. 

 

I VVM-redegørelsen / miljørapporten indgår 
støjmodelleringer foretaget efter Miljøstyrelsens gældende 
vejledninger. Støjberegningerne viser, at både totalstøj 
såvel som lavfrekvent støj er væsentligt under gældende 
grænseværdier på kysterne omkring havmølleområdet. 
Støjen vurderes at være ubetydelig for befolkningens 
sundhed. 
 
Det er velkendt, at der løbende har været en faglig dialog 
mellem bl.a. Miljøstyrelsen og Aalborg Universitet om støj 
fra vindmøller, men VVM-redegørelsens analyser af de 
fremtidige støjforhold skal udføres i henhold til 
bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og Miljøstyrelsens 
anvisninger. Heri indgår den foreliggende viden om støj 
fra vindmøller, inkl. lavfrekvent støj (der er A-vægtet ned 
til 10 Hz, jævnfør bekendtgørelsen), samt støjens 
udbredelse over vandområder og landområder. 
Beregningerne forudsætter desuden, at vindretningen altid 
er fra vindmøllerne mod beregningspunkterne i land. 
Beregningsresultaterne viser derfor i alle retninger 
omkring vindmølleparken det værste tilfælde. Ved andre 
vindretninger vil støjen være lavere ved den enkelte nabo. 
Vi er ikke bekendt med viden om, at særlige 
resonansfænomener i et dansk landskab kan øge støjen fra 
vindmøller og andre støjkilder. Undersøgelser har vist, at 
støjen fra moderne vindmøller stiger med vindhastigheden 
op til ca. 7 m/s, hvorefter støjen ved højere 
vindhastigheder typisk enten er konstant eller let faldende. 
De beregnede niveauer for lavfrekvent støj er et indendørs 
niveau. Disse beregninger er udført, og skal udføres, ved 
brug af de værdier for bygningers lydisolation, der er 
anført i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. 
Bekendtgørelsens forudsætninger er baseret på 
undersøgelse af en række konkrete boliger. Det er 
Rambølls vurdering som støjekspert ved denne VVM-
redegørelse, at det grundlag, der er anvendt for alle 
støjberegningerne er retvisende. 
 
Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside følgende: 
”Vindmøller udsender også infralyd fra vingernes rotation. 
De vindmøller, vi kender i Danmark, har rotorbladene på 
vindsiden af møllens tårn, og de udsender så svag infralyd, 
at den, selv tæt ved møllen, er svagere end høretærsklen.” 
Det er på denne baggrund, at infralyd ikke er behandlet i 
VVM-redegørelsen. 
Den eksisterende viden peger på, at nogle mennesker 
oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke 
er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og 
negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det 
foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye 
undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at 
fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af 
energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har 
vedtaget. 
 

Ingen konsekvens 

I forhold til den foretagne støjvurdering 
efterspørges svar på følgende spørgsmål: 
- Hvordan er støjniveauet ved ramning 

af 66 fundamenter? (worst-case 

Ved ramning af fundamenter (til 3 og 10 MW møller) kan 
der langs kysterne forekomme støjniveauer over 40 dB(A) 
– for fundamenter til 3 MW møller dog kun helt kystnært 
langs kysten ved Sæby. Ramning kan forekomme døgnet 

Ingen konsekvens 
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scenario). (192L) 
- (19I) mener ikke, at det forekommer 

troværdigt at ramning udført om 
dagen ikke giver gener, mens ramning 
udført om natten giver støjgener 

- Hvad bliver støjniveauet, når havet 
fryser til? (12L, 28L) 

 
 

rundt. Da ramningen er midlertidig (i alt 80 – 120 timer 
for 10 MW møller, og i alt 250 – 400 timer for 3 MW 
møller), er det dog vurderet, at støjpåvirkningen har 
ubetydelig betydning for befolkning og sundhed. 
 
VVM-redegørelsens støjberegninger er udført efter 
gældende vejledninger. 
 
Beregningsmetodens forudsætninger om lydens 
lydudbredelse over vand er worst case og afspejler, at 
lyden dæmpes mindre over vand end over land. Hvis havet 
fryser, vil lydudbredelse over is være den samme som over 
havoverfladen. Hvis isoverfladen er ujævn og opbrudt eller 
porøs vil den dæmpe støjen ligesom en snedækket 
overflade også dæmper støjens udbredelse. Isdække 
medfører således samme eller lavere støjniveau i land end 
i situationer uden is. 
 

Konkret til VVM'en bemærkes, at  
- Støj skal reguleres ved påbud efter § 

42 (8M) 
- Referencer til geneundersøgelser (8M) 
 

Miljøstyrelsens bemærkning vedrørende 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen er taget til efterretning. 
 
Miljøstyrelsens bemærkning vedrørende stærkt generende 
støjvirkninger i forhold til støjniveau er taget til 
efterretning. 
 

Miljøstyrelsens bemærkninger 
vil indgå som grundlag og som 
korrektion til VVM-redegørelsen 
del 3, hvor relevant i forbindelse 
med udstedelse af eventuel 
VVM-tilladelse. 

 
 

(H) – Erhverv og beskæftigelse 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

En række bemærkninger omhandler 
negative konsekvenser for erhverv og 
beskæftigelse som følge af 
havmølleparken: 
- Havmøller vil betyde mistede 

arbejdspladser (7I, 9I, 19I, 53L) 
- (33L) mener ikke, at fokus bør være 

på her-og-nu arbejdspladser, men på 
effekten på den lange bane. Altså skal 
der fra de arbejdspladser, som 
havmøllerne giver, trækkes de 
arbejdspladser, som forsvinder, når 
turister forsvinder (23I, 192L). (1I) 
har erfaret, at flere norske sejlere 
allerede har tilkendegivet, at de ikke 
længere vil benytte Sæby havn, hvilket 
kunne få negativ indflydelse for de 
virksomheder, som arbejder med 
vedligeholdelse af lystfartøjer, altså 
negativ beskæftigelse og negative 
turistindtægter.  

- Havmøller vil blot give 10-20 faste 
arbejdspladser i Frederikshavn 
Kommune (23I). (7I, 19I) mener ikke, 
at vedligehold vil give lokale 
arbejdspladser, idet der findes 
landsdækkende specialfirmaer, der 
tages sig heraf. (1M) finder dog at 
etablering, servicering og vedligehold 
af vindmølleparken vil understøtte og 
udvikle den lokale arbejdsstyrke, der i 
forvejen arbejder i det maritime 
erhverv. 

- (160L) mener, at argumentet om flere 
arbejdspladser har lokket politikerne 
til at sige ja. 

- (9I) mener ikke, at besparelser i 
anlægsomkostninger kan opveje de 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser. 

- Den endelige placering af møllerne er 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet en 
vurdering for 3F af den beskæftigelsesmæssige effekt af 
kystnære havmølleparker, som blandt andet bygger på 
erfaringer fra Anholt Havmøllepark. Sæby Havmøllepark 
forventes at kunne medføre tilsvarende jobskabelse som 
Anholt Havmøllepark, hvilket som  
varig jobskabelse anslås til i størrelsesorden 35-50 
personer, hvoraf i størrelsesorden 10-20 personer kan 
forventes at være bosiddende i Frederikshavn Kommune. 
Havmølleparken er således overordnet vurderet at have en 
positiv effekt på beskæftigelsen. 
 
Den generelle påvirkning på turisme som følge af en 
havmøllepark ved Sæby er 
overordnet vurderet at være ubetydelig – se besvarelsen 
under punkt F. 
 
Med hensyn til fiskerierhvervet kan et fiskeriforbud 
indenfor mølleområdet påvirke fiskeriet i området, især 4-
6 trawlbåde fra Strandby og i mindre udstrækning øvrige 
fiskere. 
 

Aftaler om fiskeri hen over kabler, eventuel kompensation 
for tabt fiskeri i forbindelse med nedspuling af kabler og 
inddragelse af fiskerierhvervet ved detailprojektering af 
havmølleparken vil være op til den koncessionshaver der 
eventuelt skal forestå etablering af Sæby Havmøllepark 

 

Der er indsat vilkår (10) i 
etableringstilladelsen om at 
koncessionshaver skal forhandle 
med fiskeriforeningen med 
henblik på at fiskeriet ikke 
påvirkes  
Samt at koncessionshaver skal 
tage kontakt til erhvervsfiskerne 
i området med henblik på at 
forhandle om eventuel 
erstatning efter fiskerilovens §§ 
76-80, jf. lov nr. 568 af 21. maj 
2014 for så vidt angår 
dokumenterede tab. Spørgsmål 
om fiskerilovgivningen kan 
rettes til NaturErhvervstyrelsen. 
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afgørende for, om der i fremtiden kan 
drives fiskeri i og omkring 
mølleparkerne (3I, 4I). Der spørges 
derfor også til, om der kan forventes 
dispensation til fiskeri henover kablet, 
samt evt. kompensation for tabt 
indtægt (3I, 4I)  

 
Indkomne bemærkninger ift. bosætning 
og tilflytning til byen, som en indirekte 
følge af havmølleparken: 
- havmøllerne vil indgå i en negativ 

spiral, som vil bidrage til, at byen vil 
fjernes for mennesker (6L) 

- (8L) vil konkret vælge ikke at flytte til 
byen 

- (140L) mener, at projektet vil 
afskrække tilflyttere 

- Møllerne vil forstyrre det 
bevaringsværdige bymiljø i Sæby, og 
dermed den særlige atmosfære i byen 
(23I) 

- Udsigten er en væsentlig grund til at 
bosætte sig i Sæby (27L) 

 

Der findes ikke empirisk data for at eksistensen af 
havmøllepark har en negativ indflydelse for valget af 
bosted. Valg er bosted træffes på baggrund af flere 
parameter, hvori atmosfære, adgang til rekreative arealer 
og bymiljø mv. naturligt indgår. 

Ingen konsekvens 

I forhold til metoden anvendt i 
miljøvurderingen og de fremkomne 
resultater, er der følgende kommentarer: 
- Den beskæftigelsesmæssige effekt 

forholder sig ikke til konsekvensen af 
den konkrete placering af en 
havvindmøllepark ud for Sæby, men 
generelt. Så betragtninger gælder også 
for placering på havet (68L) 

- Savner flere oplysninger i forhold til at 
sammenligningen med Anholt kan 
gøre sig gældende (192L). Samlet set 
findes vurderingerne af effekten på 
beskæftigelsen ukorrekt (192L). 
 

Se bemærkningerne ovenfor under punkt H Ingen konsekvens 

 
 

(I) – Alternative løsninger 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

(8L) Endelig vil det, så vidt jeg er 

orienteret, koste penge at komme af med 

strømmen om natten. Det er simpelthen 

ikke gennemtænkt og jeg er bange for at 

man helt ukritisk jagter drømmen om den 

grønne energi uden at tænke sig om. 

 

Ingen bemærkninger Ingen konsekvens 

(28L) Eller hvorfor ikke som mange andre 

steder både herhjemme og i udlandet satse 

på solenergi - der på land kan indhegnes 

med beplantning og hvor både opførsel og 

vedligeholdelse er billigere? 

Udbuddet af kystnære havvindmøller er en del af 
energiaftalen fra 2012, hvor der blev sat en målsætning om 
50 % vindenergi i 2050. Et af midlerne til at nå denne 
målsætning var bl.a. ved udbuddet af kystnære 
havvindmøller, der skulle levere mindre omkostningstung 
energi til forbrugerne. 

Ingen konsekvens 

 
 

(J) – Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 
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Der henledes opmærksom på: 
- Forsvarets farvands- og 

luftrumsovervågning (3M) 
- Vindmøllerne bør placeres mindst 200 

m fra en radiokædes sigtelinje (4M). 
 

Taget til efterretning 

Bemærk krav om vilkår. Proces for inddragelse af 
Forsvaret og vedrørende etableringen af eventuelle 
afværgeforanstaltninger er beskrevet i VVM-redegørelsens 
afsnit 16.3.  
 

Dette indskrives som vilkår i 
etableringstilladelsen. 

 
 

(K) –Placering af havmøllepark 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

I alt 736 borgere har ved 

underskriftsindsamling skrevet under på, 

at de er imod en placering af havmøllerne 

ud for Sæby (23I, 177L) 

 

Det støttes af flere af høringssvarene pga.: 

- bør ikke ligge ud for Sæby (7I, 12L, 
15L, 17I, 23I, 68L, 70L, 74L, 80L, 83L, 
90L 91L, 98L, 131L, 137L, 139L, 146L, 
149L, 161L, 163L, 214L, 215L, 216L 

- den kystnære placering samt 
placeringen ud for beboede områder 
(5L, 6I, 7I, 8L, 9I, 9L, 10L, 11L, 12I, 
12L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18I, 
18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 26L, 30L, 
31L, 32L, 35L, 36L, 37L, 38L, 40L, 
43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 51L, 52L, 
54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 
63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 
72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 82L, 
84L, 85L, 86L, 87L, 89L, 92L, 93L, 
94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 102L, 
103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 
110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 
117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L, 
123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 
129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 
138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 146L, 
147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 
155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L, 
162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L, 
169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 
182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 
188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 196L, 
197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 
203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 
210L, 212L, 213L, 216L, 217L, 218L, 
219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 
226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 
233L, 234L, 235L, 236L, 237L, 238L, 
239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 
245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 
252L, 253L, 254L, 255L, 256L, 257L, 
258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 
267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 
273L) 

-  

Beslutningen om at lade et kystnært udbud indgå som del 
af det energipolitiske 
forlig af marts 2012 afspejler et politisk ønske om at holde 
omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og 
virksomheders elregning nede. Det er generelt billigere at 
bygge kystnært end længere ude på havet, da havdybderne 
generelt er lavere og fundaments-omkostningerne dermed 
mindre. En øget havdybde fra 10-15 m til 25-30 m kan 
isoleret set betyde mere end en fordobling af omkostninger 
til fundering.  
Desuden mindskes omkostningerne til drift og vedligehold, 
når sejltiden ud til møllerne er kortere. 
Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere. 
Derudover er det politisk er besluttet at pålægge det 
kystnære udbud et prisloft. Dette for at sikre, at det 
kystnære udbud ikke bliver for dyrt. 
 
Placeringen af havmølleparken er et resultat af 
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for 
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På 
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at 
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske 
de visuelle gener. 
 
 
 

Af hensyn til 
landskabsoplevelsen er det et 
vilkår i etableringstilladelsen, at 
møllerne skal opføres med 
samme højde, udseende og type. 
Endvidere skal de opstilles i et 
letopfatteligt geometrisk 
mønster og derved fremtræde 
som en vejafgrænset gruppe. 
 
Der tilføjes desuden et vilkår i 
etableringstilladelsen, om at det 
bør tilstræbes at stille færre men 
større møller op. 



20 Sammenfattende redegørelse 

 

Der er indkommet følgende forslag til 

alternativ placering af havmølleparken: 

- Halvvejs mod Læsø (8I, 48L) 

- Syd for Læsø Rende fyr (23I, 28L, 

53L) 

- På ydersiden af Læsø (23I, 53L) 

- Søndre Rønner på Læsø, som fyrlinje 

for rute Bravo (23I) 

- Ved Frederikshavn (23I, 53L) 

- Ved Aalbæk (251L) 

- Syd for Sæby (65L, 246L, 265L) 

- Ikke ud for beboede områder (52L, 

53L) 

- Ud for ubeboede områder (nord eller 

syd for Sæby) (13I, 251L) 

- Ud for Sæby er en mere samlet 

opstilling af møllerne en umulighed 

(211L) 

- Ikke kystnært (?) 

- Over 4 km væk (136L) 

- Minimum 10 km fra kysten (11I) 

- Så langt væk som muligt (1M, 1I, 4I, 

20I, 24L, 33L, 149L) 

- Et andet sted end ud for 

Kikkerbakkerne, da udnyttelsen af 

vindenergi vil være dårlig her (7I) 

- I et af de andre 6 udpegede områder 

til havmøller (45L) 

- Så få og store vindmøller som muligt 

(11I, 28L) 

- På land (2L) 

Se bemærkninger ovenfor 

 

 

Ingen konsekvens 

Der er påtalt følgende mangler ift. VVM 

redegørelsen: 

- Esbjerg sammenligningen skaber den 

misforståelse, at folk tror, at møller i 

Sæby også placeres 30-50 km fra land 

(45L) 

- En placering så tæt på kysten må have 

en større indvirkning på 

kystopbygning og – nedbrydning end 

angivet (10I) 

VVM-redegørelsen og tilhørende baggrundsrapport 

omfatter detaljerede beregninger af Sæby Havmølleparks 

mulige påvirkning af kystmorfologien. Beregningerne 

viser, at den kystnære sedimenttransport kun påvirkes i 

mindre grad nord og syd for Sæby. I øvrigt er påvirkningen 

neutral i forhold til kysten syd for Frederikshavn, ved 

Hirsholmene og ved Læsø. 

Ingen konsekvens 
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3.3 Resumé og vurdering af høringssvar, 
generelle kommentarer 

 
Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne 
 

(L) – Proces 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

Et par bemærkninger berører 

Naturstyrelsens kompetence samt 

opgavefordelingen styrelserne imellem: 

- Hvem er de politikere, der står bag, og 

hvad får de til gengæld (3L) 

De fleste spørgsmål er VVM-redegørelsen uvedkommende. 
 
Den totale vindmøllehøjde er maksimalt 220 m og ikke 
270 m 
 
VVM-redegørelsen behandler støjpåvirkninger, virkninger 
i forhold til fredninger og habitatområder mv. Ingen 
virkninger er fundet at være af et omfang, der er i strid 
med gældende regler om miljøbeskyttelse. 

Ingen konsekvens 

I forhold til øvrig planlægning er der 

følgende bemærkninger: 

- (34L) finder, at projektet er i modstrid 

med formålet med fysisk planlægning 

i Danmark, jf. planlovens formål. 

- Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, 

at korridoren til sejlads gennem 

området skal være ret øst-vest (7M) 

- Forsvarsministeriet gør opmærksom 

på potentielle UXO forekomster 

 

 

Vedr. planlovens formål, gennemføres projektet efter 
planlovens regelsæt for VVM-pligtige anlæg, hvor der er 
offentliggjort en redegørelse for anlæggets påvirkninger på 
miljøet (VVM) inden der foretages en afvejning af disse 
hensyn og træffes beslutning om projektets gennemførelse.  
 
Vedr. korridoren til sejlads er sejladskorridoren 
indarbejdet korrekt gennem havmølleparkens område, så 
korridoren bliver friholdt for møller. Det samme gør sig 
gældende for det område, der anvendes i det videre forløb 
som grundlag for eventuel tilladelse til etablering af Sæby 
Havmøllepark. (Fremgår af denne Sammenfattende 
Redegørelse kap. 6 samt VVM-redegørelsens del 4 
Sammenfatning og Konklusion og Ikke-tekniske resumé) 
 
Bemærkninger vedrørende UXO er taget til efterretning. 
 

Vilkår vedrørende 
afværgeforanstaltninger i 
forhold til potentielle 
påvirkninger af Forsvarets 
radarsystemer ved 
Frederikshavn, Sæby og Skagen 
indarbejdes. 

I forhold til processen og 

borgerinddragelsen er der følgende 

kommentarer: 

- Ingen aktiv åben debat (18I, 24L, 36L) 

- Ringe fremmøde og repræsentation 

fra Frederikshavn Kommune (9I, 

191L) 

- De statslige myndigheder bør 

intensivere arbejdet med at informere 

og kommunikere med borgerne (1M) 

- Dokumenter burde fremligge på 

dansk (189L) 

- Ikke en demokratisk proces (7I, 9I, 

13I, 75L) 

- Ingen lokal opbakning til projektet 

(211L) 

- Håber, der gives tid til en folkelig 

debat (7I) 

- Skuffende at der ikke svares på 

fremsendte indsigelser i 1. 

offentlighedsfase (9I) 

 

Frederikshavn Kommunes rolle 

De ansvarlige VVM-myndigheder er Naturstyrelsen 

(landanlæg) og Energistyrelsen (offshore anlæg). 

Frederikshavn Kommune har været inddraget som teknisk 

høringspart i forbindelse med udarbejdelse af materiale til 

1. og 2. offentlighedsfase.  

 

Offentliggørelse 

Annoncering og afvikling af 2. offentlighedsfase og 

herunder borgermødet er sket i overensstemmelse med 

gældende regler og god praksis. Høringsperioden er 

desuden som følge af sommerferien forlænget fra 9 uger til 

12 uger. Lovpligtig skal høringsperioden være mindst 8 

uger. 

 

Ingen konsekvens 

Der er indkommet et par henstillinger i 

forhold til den sidste del af processen: 

- Myndighederne og ikke 

energiselskaberne bør bestemme 

møllestørrelser og antal (1I, 19I, 26L) 

- De potentielle effekter ønskes i højere 

grad synliggjort (1M) 

Udbuddets udformning lader selve opstillingen være op til 
koncessionshaver, da det er dem der sidder med den 
fornødne viden. Dette skal dog ske inden for de rammer, 
der er stillet op i etableringstilladelsen. 

Ingen konsekvens 
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Og så er der ønske om feedback på 

tidligere indsigelser (28L) 

Ideer for forslag indsendt i forbindelse med 1. 
offentlighedsfase vurderes alle at være besvaret i den 
fremlagte VVM-redegørelse i 2. offentlighedsfase for så 
vidt at disse har været relevante for VVM-redegørelsen. 
 

Ingen konsekvens 

 
 

(M) – Andet 

 

Resumé Bemærkninger Konsekvens 

Støtter den kystnære havmøllepark, men 
forslår så få møller som muligt, et 
harmonisk opstillingsmønster, mulighed 
for medejerskab samt informationscentre 
om dansk vindmølleteknologi (15I) 
 

Der er vilkår i etableringstilladelsen vedr. opstilling. 20 
% ejerskab udbydes til lokale. Der er ikke politisk 
opbakning til at lade Grøn ordning gælde for 
havvindmøller. 

Ingen konsekvens 

Opfordrer Naturstyrelsen til at tage imod 
Akademirådets tilbud om en diskussion og 
drøftelse af mulighederne for en samlet 
vision for Danmarks fremtidige 
energilandskaber (244L) 

Placeringen af havmølleparken er et resultat af 
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for 
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På 
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at 
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske 
de visuelle gener.  Naturstyrelsen indgik i 
Havmølleudvalget. 
 

Ingen konsekvens 

Tilkendegiver støtte til grøn energi, men 
ikke med en kystnær placering af 
vindmøller (8I, 18L, 36L, 246L + en del 
mere 
 
 

Placeringen af havmølleparken er et resultat af 
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for 
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På 
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at 
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske 
de visuelle gener. 
 

Ingen konsekvens 

Opfordre Naturstyrelsen til at forholde sig 
til de seneste meldinger om prisforskellene 
mellem anlæg af kystnære møller og 
egentlige havvindmøller (5I) 
 

Det kystnære udbud afspejler et politisk ønske om at 
holde omkostningerne til udbygningen og dermed 
borgeres og virksomheders elregning nede. Det er 
generelt billigere at bygge kystnært end længere ude på 
havet, da havdybderne generelt er lavere og fundaments-
omkostningerne dermed mindre. En øget havdybde fra 
10-15 m til 25-30 m kan isoleret set betyde mere end en 
fordobling af omkostninger til fundering.  
Desuden mindskes omkostningerne til drift og 
vedligehold, når sejltiden ud til møllerne er kortere.  
Nettilslutningsomkostningerne vil typisk være lavere. 
Derudover er det politisk er besluttet at pålægge det 
kystnære udbud et prisloft (70 ære/kWh) 
Den endelig pris kendes dog først efter endelige bud 
bliver givet i april 2016. 
 

 

Lad folk købe aktier i møllerne (5I) Køberetsordningen er gældende for borgere i 
Frederikshavn Kommune og kommuner med en kystlinje 
indenfor 16 km afstand fra havmølleparken. 
 

Ingen konsekvens 

Er bekymret for stråling fra kablerne, 
støjgener og elektromagnetisk stråling, 
uheld med vindmøllerne og korrosion 
(22L) 

Som det fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 20.13.2 vil 
der ved etablering af kabler ske med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip vedrørende 
magnetfelter. 
 
Støjgener er behandlet i VVM-redegørelsen og 
virkningen vurderet som ubetydelig til mindre. 
 
Risiko for uheld med havmøllerne indgår i vurderingen 
og vurderet som ubetydelige i VVM-redegørelsen. 
 

Ingen konsekvens 

Naturens helbredende virkning (205L) Ingen bemærkninger 
 

Ingen konsekvens 
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Kumulative effekter bør behandles samlet i 

relation til kortlægning af mulige 

fremtidige placeringer af 

havvindmølleparker i regi af en snarlig 

(gen)nedsættelse af et 

havvindmølleudvalg. (2I) 

 

Der arbejdes på at forbedre beslutningsgrundlaget 
vedrørende sortænder. 

Ingen konsekvens 

Stop med at belemre udkantsdanmark 

(51L) 

 

Placeringen af havmølleparken er et resultat af 
Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for 
egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. På 
baggrund af dette er der desuden politisk besluttet at 
parkerne skal flyttes mindst 4 km fra land for at mindske 
de visuelle gener. 
 

Ingen konsekvens 

(75L, 136L, 171L, 177L, 181L, 219L, 245L) 

Vi skal bede om at få en mail tilbage som 

bekræftelse på, at vores indsigelse er 

modtaget rettidigt! 

 

Ingen bemærkninger Ingen konsekvens 
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4. Høringens indflydelse på 
afgørelsen 

Høringssvarene omhandler en række forhold for projektets anlæg på såvel havet 
som på land. 
 
En stor del af høringssvarene argumenterer imod at opføre havmølleparken med 
forskellige begrundelser, herunder konsekvenserne for landskabelige, 
økonomiske, rekreative og turistmæssige interesser. En del af disse er positive 
over for møller på havet, men ønsker havmølleparken flyttet længere fra kysten.  
 

4.1 Anlæg på land 
 
Flere høringssvar omhandler den konkrete linjeføring af kabler i forhold til 
konkrete ejendomsforhold. Den konkrete udformning af projektet sker først ved 
den endelige projektering. Den endelige placering af kabel vil ske i dialog med de 
berørte lodsejere og vil så vidt muligt blive placeret så det generer den enkelte 
lodsejer mindst muligt. 
 
Naturstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående justeringer, at de 
supplerende bemærkninger og høringssvar ikke ændrer på den samlede 
stillingtagen til projektets hovedforslag, og at VVM-tilladelsen giver et retvisende 
billede af projektets indflydelse på miljøet. 
 

4.2 Anlæg på havet 
 
På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer Energistyrelsen, at der ikke er 
grundlag for at ændre på det område som Sæby Havmøllepark kan placeres inden 
for. 
 
Det er politisk besluttet i Folketinget i forbindelse med Energiforliget i 2012, at 
der skal planlægges for kystnære havmølleparker. Placeringen af havmølleparken 
er et resultat af Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for egnede 
placeringer til kystnære havmølleprojekter. Områderne er udpeget efter høring i 
de nærmeste kommuner.  

 

Udpegningen af placeringen for de seks mulige kystnære havvindmølleparker er 
blevet foretaget efter nøje koordinering af interesser og optimering af udnyttelse 
af havarealet. De specifikke arealinteresser er blevet vurderet i forhold til 
mulighederne for udbygning. Ved Sæby Havmøllepark er det i forbindelse med 
screeningen vurderet, at de forskellige arealinteresser kan sameksistere. Der er i 
forbindelse med VVM-redegørelsen inddraget hensyn til besejlingen af Sæby ved 
at etablere en øst-vest gående sejlkorridor igennem havmølleområdet og der er 
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ligeledes inddraget hensyn til besejlingen af Frederikshavn Havn ved at beskære 
området for opstilling af havmøller i den nordøstlige del af området. 

 

Der er ikke fundet anledning til at aflyse udbuddet. 
 
Af hensyn til den landskabelige påvirkning vil Energistyrelsen indarbejde vilkår i 
etableringstilladelsen der sikrer, at alle havmøllerne inden for området opføres 
med samme højde, udseende og type, og at havmøllerne skal opstilles i et let 
opfatteligt geometrisk mønster og derved fremtræde som en velafgrænset gruppe. 
Det tilføjes desuden som vilkår, at det bør tilstræbes at stille færre, men større 
møller op. 
 
Med hensyn til belysning følger projektet gældende lovgivning fra Trafik- og 
Byggestyrelsen, men det stilles som vilkår at koncessionshaver indgår dialog med 
Trafik- og Byggestyrelsen om at tillade andre løsningsmuligheder. 
 
 

4.3 I forhold til proces  
 
Der er i forbindelse med gennemførelse af 2. offentlighedsfase indkommet en del 
høringssvar der beklager forhold i tilknytning til offentlighedsfasen og processen 
for afvikling af denne.  
 
2. offentlighedsfase blev først annonceret til at forløbe fra 22. maj 2015 til 3. 
august 2015. Offentlighedsfasen blev d. 31. juli forlænget til 24. august 2015. 
 
Der er ikke indkommet høringssvar, der har givet anledning til at ændre på 
processen for VVM-redegørelse for Sæby Havmøllepark. 



26 Sammenfattende redegørelse 

 

5.   Forventet afgørelse 

5.1 Afgørelsen 
 
Naturstyrelsen træffer afgørelse i sagen vedr. kabel- og stationsanlæg på land, når 
der er fundet en koncessionshaver og den endelige placering af kabel- og 
stationsanlæg er afklaret. Afgørelsen træffes på baggrund af det offentliggjorte 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering, de 
indkomne høringssvar samt eventuelle udtalelser til den sammenfattende 
redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12-2010 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør 
af lov om planlægning. 
 
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af tillæg til den på det givne tidspunkt gældende 
kommuneplan for Frederikshavn Kommune og meddelelse af VVM-tilladelse til 
bygherre, Energinet.dk. Der må ikke uden Naturstyrelsens skriftlige samtykke ske 
ændringer, ophævelser eller lignende af retningslinjerne i kommuneplantillægget, 
som er udstedt af Naturstyrelsen. Dette betyder, at kommunen ved en kommende 
kommuneplanrevision ikke må ophæve kommuneplantillægget. 
Kommuneplantillægget må ikke slettes i Plansystem.dk. 
 
Energistyrelsen træffer afgørelse om etableringstilladelse for havmølleparkens 
anlæg på havet med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om 
vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering mv. af 
elproduktionsanlæg på havet. 
 

5.2 Forventet udformning af 
kommuneplantillæg 

 
Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer som følgende 
kommuneplantillæg: 
 

Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommuneplan 2015 
 

5.2.1 Retningslinjer  
 
Med udstedelsen af kommuneplantillægget for landanlæggene til Sæby 
Havmøllepark tilføjes nedenstående retningslinjer til Frederikshavn 
Kommuneplan 2015 jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg.  
 
Der fastsættes følgende retningslinjer: 
 
1. Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til det 

overordnede net i form af kabeltrace, som vist på Figur 5-1 og Figur 5-2.  
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2. Inden for reservationen må der ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning 

mv. eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen eller forhindre 

adgang til kabler i tracéet. 

 

3. Indenfor de med blå kant markerede områder på Figur 5-1 og Figur 5-2 samt 

områder vist på Figur 5-5 og Figur 5-6 kan der etableres to kystnære 

kabelstationer på hver 10.000 m2, fordelt med én i nordlig linjeføring og/eller 

én i sydlig linje føring. Kabelstationerne må makismalt have en højde på 7 

meter, og et bebygget areal på 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10 

meters højde, og master med lynafledning kan etableres med en højde på op 

til 18 meter. 

4. Inden for de med lyseblåt markerede områder på Figur 5-1 og Figur 5-5 kan 

der etableres adgangsvej til kabelstationen. 

 

5. Kabelstationen skal omgives af slørende beplantning med egnstypiske arter.  

 

6. Dybvad stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 5300 m2, som det 

fremgår af Figur 5-3. Nye bygninger vil maksimalt have en højde på 7 m. Nye 

transformere og kompenseringsspoler vil have en højde på maksimalt 6,5 m 

og samleskinner en højde på maksimalt 10 m. 

 

7. Starbakken stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 1600 m2, som det 

fremgår af Figur 5-4. Nye bygninger vil maksimalt have en højde på 7 m. Nye 

transformere og kompenseringsspoler vil have en højde på maksimalt 6,5 m 

og samleskinner en højde på maksimalt 10 m. 

 

8. Ved placering af en ny kabelstation eller udvidelse af eksisterende 

kabelstation skal vejledende grænseværdier for støj overholdes.  
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FIGUR 5-1 OMRÅDER I NORDLIG KABELKORRIDOR, DER MED OVENSTÅENDE 
RETNINGSLINJER RESERVERES TIL KABELANLÆG OG KABELSTATIONER. 
(MÅLESTOK 1:50.000) 
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FIGUR 5-2 OMRÅDER I SYDLIG KORRIDOR, DER MED OVENSTÅENDE 
RETNINGSLINJER RESERVERES TIL KABELANLÆG OG KABELSTATIONER. 
(1:40.000) 
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Figur 5-3 Potentiel udvidelse af stationsanlæg Dybvad. (Målestok 1:3.000) 
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FIGUR 5-4 POTENTIEL UDVIDELSE AF STATIONSANLÆG STARBAKKEN. 
(MÅLESTOK 1:3.000) 



32 Sammenfattende redegørelse 

 

 

FIGUR 5-5 RESERVATION TIL EN KABELSTATION I DEN NORDLIGE 
KORRIDOR.(MÅLESTOK CA. 1:4 000) 
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FIGUR 5-6 RESERVATION TIL EN KABELSTATION I DEN SYDLIGE KORRIDOR. 
(MÅLESTOK CA. 1:6.500) 
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5.2.2 Rammer  
Der ændres to rammer ved den eksisterende kabelstation ved Starbakken i den 

nordlige korridor. Rammeområde FRE.E.16.07 udvides til at omfatte hele 

området til kabelstationen, jf. Figur 5-7. Rammeområde FRE.O17.03 mindskes 

tilsvarende. Rammebestemmelserne for de to områder fremgår af det følgende. 

 

FIGUR 5-7 NYE RAMMEOMRÅDER FRE.E.16.07 OG FRE.O17.03. (MÅLESTOK 
1:13.000)  

 
5.2.3 Nye rammebestemmelser: 
 

Rammeområde nr. FRE.E.16.07   

Områdenavn Knivholt Erhverv 

Overordnet anvendelse Erhvervsområde 

Generelle 

anvendelsesbestemmelser 

Ingen bestemmelser 

Anvendelse Anvendelse I området kan der etableres virksomheder, som kan 

give anledning til middel påvirkning af omgivelserne, dvs. 

virksomhedsklasse 2-4 samt kabelstation, herunder transformer, 

samleskinner, koblingsanlæg mv. 

På grund af områdets gode trafikale beliggenhed kan der placeres 

virksomheder med megen tung trafik. 
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Rammeområde nr. FRE.E.16.07   

Der kan ikke etableres boliger i området.   

Fremtidig zonestatus Byzone 

Bebyggelsesprocent Maks. 50 % for den enkelte ejendom   

Etageantal og 

bygningshøjde 

Maks. 2 etager 

Maks. 10,5 m 

Enkelte bygningsdele og master kan tillades i en større højde, hvis 

særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og den 

samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, Byrådet ønsker at 

fremme.   

Bygningsforhold i øvrigt Der skal i særlig grad lægges vægt på en god helhedsvirkning ved 

facaders udformning mod Knivholtvej. Ved nybyggeri, tilbygninger 
og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god 

helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, 

således at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast 

fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte 

virksomhed skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god 

helhedsvirkning.   

Grundstørrelse Min. 1000 m² ekskl. vejareal.   

Opholdsarealer/ubebygged

e arealer 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et 

ordentligt udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn 
eller tæt beplantning. Den enkelte grund skal afskærmes med 

beplantning eller anden form for hegn.   

Andre forhold Bortset fra anvendelsen til kabelstation må området ikke tages i 

brug før de øst for beliggende områder i det væsentlige er 

udbygget. Der skal ved den konkrete lokalplanlægning for området 

tages højde for, at området støder op til et område udlagt til 

offentligt formål.   

 
 

Rammeområde nr. FRE.O.17.03  

Områdenavn Perspektivområde, Knivholt Vest 

Overordnet anvendelse Perspektivområde 

Generelle 

anvendelsesbestemmelser 

Ingen bestemmelser 

Anvendelse Området er udlagt til boligformål/ men anvendelsen ligger efter 

planperioden. Endelig udpegning kræver et tillæg til 

kommuneplanen. 

Fremtidig zonestatus Byzone 
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5.3 Forventet udformning af VVM-tilladelsen 
 
Landanlæggene i forbindelse med Sæby Havmøllepark skal etableres inden for de 
fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, som er angivet i 
kommuneplantillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommuneplan 2015 og VVM-
redegørelsen for de to undersøgte hovedforslag. 
 
VVM-tilladelsen for Sæby Havmøllepark landanlæg forventes at indeholde 
følgende vilkår: 
 
Generelle vilkår 

 
1. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges på basis af beredskabsplaner, der tager 

mest mulig hensyn til det omkringliggende miljø. Ved etablering af 
arbejdsveje og arbejdsarealer skal der tages vidtgående hensyn til 
naturværdierne i området. Dette kan fx indebære, at der ved kørsel i 
områder med følsom natur og arealer med blød bund skal udlægges 
køreplader. 

 
Vilkår for jordkabelanlæg og stationsanlæg 

 
2. Detailprojektering af linjeføring for kabellægning skal ske under særlig 

hensyntagen til naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, som 
kan påvirkes varigt af gravearbejder og særlig opmærksomhed må henledes 
på eventuelle heder og overdrev. 
 

3. Vandløb og vådområder skal underbores. Der skal underbores i en afstand 
fra vandløbets bred på minimum 10 m, dog 20 m ved særligt følsom natur. 
Underboringen skal holde en afstand på mindst 1 m til den 
regulativmæssigt fastsatte bundkote for vandløbet 
 

4. Stationsanlæg skal placeres, så de kan blive bedst muligt afskærmet visuelt 
af terræn og beplantning, særligt i forhold til de landskabelige og rekreative 
værdier 

 
Bilag IV-arter 

 
5. Flagermus: De potentielle levesteder for flagermus bør undgås i 

detailprojekteringen af kabeltracéet. Hvis der skal ske fældning af 
beplantning, som kan være egnet opholdssted, enten som ynglekoloni eller 
som vinterdvalested, skal fældning ske i følgende perioder: sidst i august til 
midten af oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni. Såfremt 
dette ikke er muligt, skal det på anden måde sikres, at fældning af træer 
egnet som opholdssteder for flagermus ikke skader dyr, der måtte opholde 
sig i træerne. 
 

6. Markfirben: Beskyttet natur som klitter og overdrev, som kan være levested 
for markfirben skal undgås ved justeret linjeføring eller underboring. 
Når kabeltracé er detailprojekteret, gennemgås det af kyndige eksperter i 
april/maj for eftersøgning af aktuelle levesteder for markfirben. Hvis det er 
muligt, finjusteres tracéet af hensyn til disse levesteder. Alternativt 
etableres permanente eller midlertidige yngle-/rasteområder i nærheden af 
de yngle-/rasteområder, som påvirkes direkte i anlægsfasen. 
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7. Ved naturtyper, hvor der kan forekomme eller er konstateret beskyttede 

paddearter, skal kabellægningen, hvor kabelgraven står åben, så vidt muligt 
udføres uden for perioderne: midten af februar til slutningen af april og 
slutningen af juni til slutningen af august. Såfremt det er nødvendigt at 
lægge kabler i jorden i disse perioder skal der opsættes paddehegn ud for 
naturtyperne, hvor padderne befinder sig, og i 150 meter i hver retning 
langs kabelgraven. Der skal opstilles paddespande på ydersiden af hegnet, 
som skal efterses og tømmes dagligt, hvor padderne i spandene udsættes på 
den anden side af kabelgraven. 

 
8. Kabelgrave skal lukkes så hurtigt som muligt i de områder, hvor der kan 

forekomme beskyttede paddearter eller firben.  
 
Tilladelsen gives på baggrund af VVM-redegørelsen og kommuneplantillæg:  
 
Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommuneplan 2015 
 

5.4 Forventet udformning af Etablerings-
tilladelsen 

Etableringstilladelsen for Sæby Havmølleparks marine del forventes at indeholde 
følgende vilkår: 
 
Etablering af kabler i kystområdet skal ske i koordination med Kystdirektoratet i 
relation til eksisterende og fremtidig kystbeskyttelse i de aktuelle områder. 
 
For at mindske den visuelle påvirkning kan man tage højde for en række 
afværgeforanstaltninger. Havvindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt 
geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe. Alle 
havvindmøller skal være af samme type og have samme højde og være ens af 
udseende. Det bør tilstræbes, at der opstilles højtydende havvindmøller, der om 
muligt opstilles på en række. Desuden bør der tilstræbes en placering så langt fra 
kysten som muligt. 
 
Såfremt der ved anlægsaktiviteter sker spredning af havbundssedimenter, f.eks. i 
forbindelse med opgravninger eller nedspuling, skal spildet så vidt muligt 
reduceres gennem anvendelse af metoder og materiel som sikrer Best 
Environmental Practice. Den faktiske sedimentspredning i forhold til tid, sted og 
metode aftales med miljømyndighederne. En forudsætning er, at 
miljømyndighederne kan godkende den faktiske sedimentspredning. 
 
Det må forventes, at anlægsaktiviteter forårsager undervandsstøj. Af hensyn til 
Danmarks forpligtelse til at beskytte marine pattedyr mod skadelige effekter af 
undervandsstøj gælder følgende vilkår  

a. Der skal ved ramning og andre støjende aktiviteter som minimum 
iværksættes afværgeforanstaltninger i form af ramp-up samt anvendelse 
af ping’ere og sælskræmmere med det formål, at bl.a. marine pattedyr 
søger ud af det støjplagede område.  
 

b. Den såkaldt akkumulerede Sound Exposure Level (SEL) må ikke 
overstige en tærskelværdi på forventet 190 dB. [I beregning af 
akkumuleret SEL på baggrund af det prognosticerede kildestøjniveau 
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kan det forudsættes, at effektiv brug af pinger og sælskræmmer kan 
bortskræmme marine pattedyr op til forventet 1,3  km] 

 
c. Ved ramning af monopæle skal Energistyrelsens ”Vejledning om 

undervandsstøj i forbindelse med ramning af pæle” [Underwater noise 
in relation to pile driving – Working Group 2014] følges for at opfylde 
vilkår 1.3.a-b. Endvidere skal fremgangsmåden, både inden installation 
og under installationen af pælene, også følges. Der kan desuden blive 
stillet krav om overvågningsprogram i denne forbindelse 
 

d. Angivelse af hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der planlægges 
taget i anvendelse i henhold til prognose og hvilke, der planlægges holdt 
i reserve for det tilfælde, at prognosen viser sig at underestimere støjen. 

 
Koncessionshaver skal fastlægge retningslinjer for transport, herunder faste 
transportveje ind og ud af mølleområdet både i luften og til søs, der kan bidrage 
til at reducere støj- og forstyrrelseseffekten især af hensynet til marine pattedyr 
og områdets fuglebestande.  
 
Koncessionshaver skal følge regler i havmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 
af 3. juli 2013, herunder bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 om dumpning af 
optaget havbundsmaterialer (klapning), samt regler udstedt i medfør af 
miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, herunder 
regler i bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. 
 
Opførelsen af en Sæby vindmøllepark vil få indflydelse på Forsvarets 
radarsystemer i området. Derfor er det nødvendigt med afværgeforanstaltninger i 
form af gapfillerradarer, modifikation af eksisterende radarer eller komplet 
udskiftning af radarer. Ved vurderingen af, hvorvidt en vindmøllepark forstyrrer 
luftovervågningsradarer, vil Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
anvende de procedurer, som fremgår af publikationen ”EUROCONTROL 
Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on 
Surveillance Sensors”. Publikationen kan udleveres af Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse eller Energistyrelsen. Koncessionshaver skal udfylde 
og indsende spørgeskemaet i Annex E i publikationen ”EUROCONTROL 
Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on 
Surveillance Sensors”. I tilfælde af at havvindmølleparken leder til ændringer i 
kvaliteten af den nuværende radarovervågning, hvilket afgøres af 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, skal koncessionshaver indgå 
aftale med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om nødvendige 
afværgeforanstaltninger så som opdatering af hardware, herunder om nødvendigt 
anskaffelse af supplerende radarer og/eller software. Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse afgør, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige. 
Sådanne foranstaltninger foretages for koncessionshavers regning, og har ikke 
opsættende virkning på havvindmølleprojektet.  
I værste fald kan der være behov for at supplere luftrumsovervågningsradaren i 
Skagen og radaren på Bangsbo. Prisen for dette anslås at ligge omkring ca. 210 
mio. kr. (ca. 190 mio. til supplering af radaren i Skagen og ca. 20 mio. til 
supplering af radaren på Bangsbo).  
På Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses forlangende kan dette 
tinglyses som servitut på havmølleparken. 
 
Der skal gennemføres et marinarkæologisk forundersøgelsesprogram. Beslutning 
om undersøgelsernes omfang vil blive truffet af Kulturstyrelsen på basis af et 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/underwater_noise.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/underwater_noise.pdf
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specificeret undersøgelses- og budgetoplæg, som bygherre rekvirerer fra 
Nordjyllands Kystmuseum.  
En marinarkæologisk forundersøgelse gennemføres for bygherrens regning og i 
medfør af § 29 g, stk. 4 i museumsloven. 
 
Møllefundamenter skal udformes på en ”kollisionsvenlig” måde, således at 
unødige skader på skibe undgås ved eventuel påsejling. Det er op til 
bygherre/rådgiver at godtgøre, at valgt fundament er sikkert. 
 
Såfremt der planlægges brug af betydelige mængder råstofindvinding fra havet 
skal koncessionshaver informere Naturstyrelsen (nst@nst.dk), så tidligt i 
processen som muligt, om forventede mængde og område, jf. lov om råstoffer 
lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, samt om man forventer at udnytte 
fællesområderne, auktionsområder eller andre områder. 
 
Møller, der er højere end 100 meter over havet, skal inden etableringen anmeldes 
til og godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. § 67 a i lov om luftfart, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013. Trafikstyrelsen udsteder herefter 
en attest på projektet, som indeholder kravene til lysafmærkningen. Se 
afmærkningskravene til vindmøller i BL 3-11 (Bestemmelser om 
luftfartsafmærkning af vindmøller), med tilhørende vejledning, som findes på 
www.trafikstyrelsen.dk. Anmeldelsen foregår til info@tbst.dk. Der opfordres til, 
at koncessionshaver, så vidt muligt, anvender alternativ og mindre forstyrrende 
afmærkning. Dette skal søges aftalt med af Trafik- og Byggestyrelsen. 
Koncessionshaver afholder udgifter til afmærkning af hensyn til sejlads og 
luftfart. Koncessionshaver skal følge Søfartsstyrelsens opstillede vilkår 
vedrørende afmærkning før, under og efter etablering, korrekt placering af 
fundamenter og kabler, underretning af arbejdstidspunkter m.m. De endelige 
krav til afmærkningen vil blive fastsat ud fra det konkrete projekt. Hver enkelt 
mølle skal endvidere kunne identificeres ved hjælp af tal/bogstaver på 
mølletårnet. Disse tal/bogstaver skal være af en passende størrelse (0,5-1 meter). 
Konkrete forslag skal godkendes af Søfartsstyrelsen sammen med den øvrige 
søfartsafmærkning på grundlag af reglerne i bekendtgørelse nr. 1351 af 29. 
november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter 
mv. i danske farvande. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 45 af 22. 
januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde 
m.v. samt publikationerne ”Afmærkning af danske farvande” og ”IALA 
Recommendation 139 on the Marking of Man-Made Offshore Structures”. 
 
Sejlads mellem møllerne i driftsfasen skal være tilladt, såfremt Søfartsstyrelsen 
vurderer det forsvarligt. Desuden gælder at; 
1.1 Det skal muliggøres at sejle for sejl gennem undersøgelsesområdet f.eks. 

ved at frihold en øst/vest korridor på 1 sømil igennem området. Det er ikke 
tilstrækkeligt at friholde korridor omkring eksisterende kabler, da denne 
går sydvest/nordøst gennem området. 

1.2 Koordinering af anlægsrelateret skibstrafik skal etableres. 

1.3 Der skal friholdes en særlig korridor for projektrelateret skibstrafik i 
anlægs- og afviklingsfasen. 

1.4 Anlæg skal planlægges således at kabelinstallation udføres i periode med et 
minimum af lystsejlads. 

mailto:nst@nst.dk
http://www.trafikstyrelsen.dk/
mailto:info@tbst.dk
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1.5 Der skal etableres yderligere markering ved grænserne af anlægsområdet og 
ved ”Dvalen” for at lette navigation for lystsejlads. 
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6. Begrundelse for afgørelsen 

Projektets formål er, at sikre grundlaget for en kystnær havmøllepark med 
kapacitet til elproduktion på op til 200 MW i det endelige projektområde ved 
Sæby. Desuden skal der etableres strømførende forbindelse af havmølleparken til 
det eksisterende el-net på land. 
 

 
 
FIGUR 6-1 PROJEKTOMRÅDE FOR SÆBY HAVMØLLEPARK. 

 

 
Oversigtskort over undersøgelsesområde for Sæby Havmøllepark. Der er sket 
arealmæssig tilpasning af opstillingsområdet på havet, jf. kort neden for. 
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ENDELIGT OPSTILLINGSOMRÅDE FOR SÆBY HAVMØLLEPARK, HVOR DER ER FØLGENDE AREALMÆSSIGE 

TILPASNINGER: 

 BESKYTTELSESZONE FOR SØKABLER MÅ IKKE ANVENDES UDEN AFTALE MED LEDNINGSEJER (SORTE 

LINJER) 

 KLAPPLADS I NORDVESTLIG DEL AF UNDERSØGELSESOMRÅDET UDGÅR (CIRKELBUE) 

 AREAL INDEN FOR FYRLINJEN FOR FREDERIKSHAVN FYR UDGÅR (RØDT OMRÅDE) 

 KORRIDOR FOR SEJLADS UDGÅR (GULT OMRÅDE) 

 

 
På baggrund af resultaterne af VVM-redegørelsen samt de indkomne høringssvar 
fra den offentlige høring er der grundlag for at vælge hovedforslaget, som 
beskrevet i VVM-redegørelsen.  
 
VVM-redegørelsen viser, at projektet ikke vil medføre påvirkninger af 
levestedernes tilstand i de marine Natura 2000-områder, som ligger nærmest 
undersøgelses-området for Sæby Havmøllepark - område nr. 4: Hirsholmene, 
havet vest herfor og Elling Å's udløb, nr. 9: Strandenge på Læsø og havet syd 
herfor, nr. 14: Aalborg Bugt, nordlig del, nr. 20: Havet omkring Nordre Rønner 
og nr. 245: Aalborg Bugt, østlig del. 
 
De arter, der optræder på udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, som er 
relevante i forhold til påvirkninger af anlæg, drift og demontering af Sæby 
Havmøllepark er spættet sæl, gråsæl og marsvin. Baseret på lydmodellering 
vurderes der ikke at være risiko for skade på havpattedyr i Natura 2000-
områderne. 
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I forhold til påvirkning af de nærliggende fuglebeskyttelsesområder F112, F10 og 
F2 er det vurderet, at der vil være øget dødelighed som følge af fortrængning for 
sortand, ederfugl og fløjlsand både fra Sæby Havmøllepark i sig selv og sammen 
med øvrige eksisterende havmølleparker. De aktuelle bestande af ederfugl og 
fløjlsand kan kompensere herfor. Samlet set vil integriteten af 
fuglebeskyttelsesområderne ikke påvirkes. 
 
Omkring landkorridoren er der udpeget flere Natura 2000-områder. Der er ikke 
geografisk overlap mellem korridorerne og de internationale beskyttelses-
områder, men Natura 2000-området N8 ”Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og 
omkringliggende overdrevsområder” ligger ca. 60 m syd for den nordlige 
kabelkorridor. Det er vurderet, at der ikke vil være risiko for påvirkning af arter 
eller naturtyper på udpegningsgrundlaget som følge af anlæg af kabler eller 
kabelstation, idet der hverken er udpeget støjfølsomme arter eller sker fysisk 
påvirkning af området. 
 
VVM-redegørelsen viser ligeledes, at projektet kan gennemføres uden væsentlig 
påvirkning af områdets økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.  
 
I forhold til fiskeri kan erhvervet blive påvirket moderat som følge af et muligt 
fiskeforbud og oprettelse af beskyttelseszoner omkring havmøller og kabler.  
 
Mulige påvirkninger kan også forekomme i forhold til forsvarets radarer, der 
anvendes til farvandsovervågning og flyregistrering på dansk territorium. De 
nærmeste radarer er i Frederikshavn, på Læsø og i Skagen, der alle potentielt kan 
blive påvirket af en havmøllepark ved Sæby. Dette skal dog undersøges yderligere, 
når havmølleparkens layout er kendt. 
 
For at afbøde de væsentligste negative konsekvenser stilles i vilkår om at 
havmøllerne inden for området skal etableres med samme højde, udseende og 
type, og i et letopfatteligt geometrisk mønster. 
 
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne vil den visuelle 
påvirkning også omfatte lysene, der vil kunne ses over havet i skumringen, om 
natten og i dårligt vejr. Projektet følger gældende lovgivning fra Trafikstyrelsen, 
men der er ny teknologi på vej som måske kan afprøves på disse nye parker. 
Derfor stilles det som vilkår, at koncessionshaver indgår dialog med 
Trafikstyrelsen om at tillade andre løsningsmuligheder. 
 

6.1 Miljøhensyn i afgørelsen 
 
I VVM-redegørelsen er der redegjort for miljøpåvirkningerne som vil kunne 
forekomme ved projektets gennemførelse. 
 
I forbindelse med VVM-processen er der foretaget en række miljøvurderinger og 
dette har affødt et behov for at foretage arealmæssige tilpasninger af det område, 
der kan anvendes til opstilling af havmøller: 

 Høj intensitet af skibstrafik til og fra havnen i Sæby. Af hensyn til 
skibstrafikken er det besluttet at friholde en sejladskorridor igennem 
undersøgelsesområdet. 
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 Overlap med en fyrvinkel i det nordøstlige hjørne. Det er besluttet at friholde 
det nordøstlige hjørne af området for havmøller, da dette område ligger inden 
for fyrvinklen af fyret i Frederikshavn. 

 
Udover de konkrete miljøhensyn varetaget gennem tilpasningen af 
projektområdet, varetages følgende hensyn: 

 Den visuelle påvirkning reduceres ved, at området skal etableres med samme 
højde, udseende og type, og i et letopfatteligt geometrisk mønster. 

 To søkabler, der passerer gennem undersøgelsesområdet fra sydvest til 
nordøst. Søkabler er typisk omgivet af en beskyttelseszone på 200 meter, 
hvor der er forbud mod ankring, sandsugning og brug af bundslæbende 
redskaber. Det vil dog være op til en kommende koncessionshaver at 
forhandle størrelse af beskyttelseszone med ledningsejer, hvorfor kablerne 
ikke giver anledning til indskrænkning af området for opstilling af havmøller. 

 En klapplads i den nordvestlige del af undersøgelsesområdet. Klappladsen 
friholdes for opstilling af havmøller, hvilket fremgår som en cirkulær 
udsparing i området. 

 

6.2 Afværgeforanstaltninger 
 
I VVM-redegørelsen er beskrevet en række afværgeforanstaltninger, der har til 
formål at undgå, minimere eller afbøde projektets miljømæssige påvirkninger. 
Afværgeforanstaltningerne fremgår dels som projektforudsætninger og herudover 
som vilkår i Naturstyrelsens VVM-tilladelse for anlæg på land og Energistyrelsens 
etableringstilladelse for anlæg på vand.  
 
Afværgeforanstaltningerne omfatter bl.a. forhold omkring fundering, 
jordarbejder, underboringer, beskyttelses af naboarealer m.m. og vil være 
relevante i forskelligt omfang afhængigt af det endelige projekts udformning. 
 
6.2.1 Anlæg på land 
 
I VVM-tilladelsen for kabel- og stationsanlæg på land er der indskrevet 
afværgeforanstaltninger fastsat i VVM-redegørelsen for så vidt angår:  

 Underboring af vandløb og sårbare naturområder, anvendelse af 

køreplader for at skåne natur og eventuelle ikke kortlagte arkæologiske 

fortidsminder. 

 Der skal udføres arts- og lokalitetsspecifikke afværgetiltag for flagermus, 

oddere, markfirben og bilag IV padder. 

 Anlægsarbejdet tilrettelægges således, at der i størst mulig udstrækning 

tages hensyn det omkringliggende miljø ved bl.a. at udarbejde 

beredskabsplaner for at mindske risiko for spild og uheld. 

 Den kystnære kabelstation etableres med afskærmende beplantning 

omkring den nye station. 

 
6.2.2 Anlæg på havet 

 
I etableringstilladelsen for havmølleparken på havet er der indskrevet 
afværgeforanstaltninger fastsat i VVM-redegørelsen for så vidt angår:  

 reduktion af støj i anlægsfasen ved ramning af monopæle i anlægsfasen, 

der kan forhindre skadelige påvirkninger hos marsvin og sæler 
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 etablering af havmøller skal ske i samarbejde med forsvaret for at sikre 

mindst mulig påvirkning af radaranlæg 

 havmøllerne må ikke opstilles inden for områder til klapplads, fyrlinje og 

sejlads, jf. kort 27.2. Område inden for beskyttelseszone for søkabler må 

ikke anvendes uden aftale med ledningsejer. 

 havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og 

optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe 

 havmøllerne inden for området skal etableres med samme højde, 

udseende og type 

 ny teknologi ift. lysafmærkning kan afprøves efter aftale med Trafik- og 

Byggestyrelsen. 
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7. Alternativer 

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for, hvorfor det pågældende hovedforslag er 
valgt. Der har for Sæby Havmøllepark ikke været vurderet på alternative 
projektudformninger. 
 
Det projekt, der realiseres på baggrund af en etableringstilladelse fra 
Energistyrelsen og VVM-tilladelse fra Naturstyrelsen, vil således være det 
beskrevne hovedforslag med de arealmæssige tilpasninger som fremgår ovenfor 
af afsnit 6. 
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8. Overvågning 

Naturstyrelsen finder ikke behov at etablere yderligere overvågningsprogrammer, 
jf. bek. 939 af 3. juli 2013, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer, for den landbaserede del af projektet end den, som myndighederne 
allerede i dag udfører. Dette skyldes, at der ikke i VVM-processen har vist sig 
behov herfor eller i høringsfasen er udtrykt ønske om overvågning. 
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9. Bilag 1 

Oversigt over indkomne bemærkninger og forslag  
 
Kapitel 3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på land 
 

A. Tracé/linjeføring og kabelstation 

B. Landrelateret plante- og dyreliv 

Kapitel 3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedr. påvirkninger på havet 
 

C. Visuelle forhold og landskab 

D. Maritimt plante- og dyreliv 

E. Ejendomsforhold 

F. Turisme og rekreative interesser 

G. Støjpåvirkninger og sundhed 

H. Erhverv og beskæftigelse 

I. Alternative løsninger  

J. Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

K. Placering af havmøllepark 

Kapitel 3.3 Resumé og vurdering af høringssvar, øvrigt 
 

L. Proces 

M. Andet 

 

Oversigt over indkomne bemærkninger og forslag 
 

Myndigheder 

 

Nr. Afsender Dato 
Ingen 
bemærkninger Emner 

(1M) 

Frederikshavn Kommune, Borgmester Birgit Stenbak Hansen og Direktør for 
Teknik og Miljø Christian Roslev, ved sagsbehandler Catrina Kristensen 

Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 
30.06.15 

 
A, H, K, L 

(2M) 
HMN Naturgas, ved Bjarne H. Jensen 

Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg 
03.06.15 

 
A 

(3M) 
Forsvarsministeriet, Klavs Mundt, ved sagsbehandler Karen-Marie Mortensen   

Materiel- og Bygningskontoret, Holmens Kanal 42, DK-1060 København K 
28.07.15 

 
J 

(4M) Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, ved Lisbeth Karin Lindberg Hansen 06.08.15 
 

J 

(5M) 
Vejdirektoratet, ved Jesper Quist Lyngholm,  

Haraldsgade 53, 2100 København Ø  
20.08.15 

 
A 
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(6M) 
Naturstyrelsen, ved Kim Neven,  

Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
06.08.15 

 
B 

(7M) 
Søfartsstyrelsen, ved Flemming S. Sørensen,  

Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby 
07.08.15 

 
L 

(8M) 
Miljøstyrelsen, ved Jesper Mogensen 
Strandgade 29, 1401 København K 24.08.15  G 

 
 

Interessenter 

 

Nr. Afsender Dato 
Ingen 
bemærkninger Emner 

(1I) Sulbæk Borgerforening ved Charlotte Riber, Birkevej 4, 9300 Sæby 29.07.15 
 

C, D, E, F, 

G, K, L 

(2I) 
Vindmølleindustrien, ved Camilla Holbech, Rosenørns Allé 9, 5. sal, 1970 

Frederiksberg C 
17.06.2015 

 
M 

(3I) Danmarks Fiskeriforening, ved Henrik S. Lund, Nordensvej 3, 7000 Fredericia 03.08.15 
 

H 

(4I) Strandby Fiskerihavn og Strandby Fiskeriforening, adresse ej oplyst 14.07.15 
 

H, K 

(5I) Danmarks Naturfredningsforening, ved Eigil Torp Olesen, adresse ej oplyst 28.07.15   C, D, M 

(6I) 
Ejerf. Sæby Havnepromenade, ved Torben Borregaard, Havnepromenaden 14, 

9300 Sæby 
28.07.15 

 
K, C, G 

(7I) 
Grundejerforening Sæby Strand, ved formand Jan Holmsgaard, Strandkanten 

101, DK-9300 Sæby 
23.07.15 

 

C, D, E, F, 

G, H, K, L 

(8I) 
Sønderklit Grundejerforening, ved Formand Randi Højrup, Elmekrogen 6, 

9900 Frederikshavn 
10.07.15 

 
F, K, M 

(9I) 
Sommerhusforeningen Hedehusene, ved formand Kristian Hansen, Hedestien 

49, 9900 Frederikshavn 
20.07.15 

 

D, E, F, G, 

H, K, L 

(10I) 
Grundejerforeningen Laksevej-Kulmulevej, Lyngså Strand, ved Torben Elin, 

Laksevej 19, Lyngså, 9300 Sæby  
27.07.15 

 
D, K 

(11I) 
Svalereden Camping, ved Karsten Nielsen, Frederikshavnsvej 112b, 9900 

Frederikshavn 
27.07.15 

 
C, F, K, 

(12I) 
Andelsboligforeningen Strandparken, ved Mogens Blæhr, Strandparken 6, 

9300 Sæby 
01.08.15 

 
F, K 

(13I) Sommerhusforeningen Strandgården, ved Hauke Thiessen, adresse ej oplyst 16.08.15 
 

C, F, K, M 

(15I) 
Vendsyssel Energi- og Miljøforening, ved Jan Hermansson, Hørbylundsvej 63, 

9300 Sæby 
24.08.15 

 
M 

(16I) Sommerhusforeningen Granly, ved Bent, Nordre Strandvej 16, 9300 Sæby 03.08.15 
 

K, C, G 

(17I) Sæby Havns Beboerforening, ved Helle Peitersen, adresse ej oplyst 30.07.15 
 

K, F, G 
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(18I) Borgergruppe, ved Jette Poulsen 31.07.15 
 

B, C, J, I, K 

(19I) 
Initiativgruppen mod Havvindmøllepark Sæby, ved Ole Bjørn Petersen, 

Strandgade 37, 9300 Sæby 
31.07.15 

 

C, E, F, G, 

H, L 

(20I) 
Lars-Henrik Hyttel, På vegne af Sæby og Omegns Bevaringsforening, 

Søndergade 14, 1.th., 9300 Sæby 
24.08.15 

 
F, K 

(21I) 
Per H. Larsen på vegne af Sommerhusforeningen Nordstrand, Haulundsvej 75, 

9300 Sæby 
21.08.15 

 
K, C, G 

(23I) Sæby Sejlklub. På vegne af 653 medunderskrivere 23.08.15 
 

C, F, G, H, K 

 
 

Lodsejere 

 

Nr. Afsender Dato 
Ingen 
bemærkninger Emner 

(1L) 
Anker W.Lauridsen, 
Strandkanten 7 st.th., 9300 Sæby 

01.06.15  D, G 

(2L) 
Arne Andersen, 
Gadholtvej 24.  Frederikshavn. 

17.06.15  F, K 

(3L) 

Jens A. Jakobsen, 
Strandgården 56, 9300 Sæby 
Privat adresse: Ledreborgparken 16, 9400 Nørresundby 
 

17.06.15, 
29.07.15, 
05.08.15 

 C, D, E, F, L 

(4L) 
Kisser Olsen, Bertil kejser Olsen, 
Solsbæksvej 81 b, 9300 Sæby 

31.05.15  D, E, F   

(5L) Lotte Heile, adresse ej oplyst 31.08.15  C, D, F, G, K 

(6L) Marie Louise Brøndum, adresse ej oplyst 22.06.15  F, H 

(7L) Mette Løgtved Vittrup, adresse ej oplyst 22.06.15  F, G 

(8L) Mikkel Kejser, adresse ej oplyst 26.06.15  H, I, K 

(9L) 
Michael L. Kristensen,  
Donbækvej 43, 9900 Frederikshavn 

27.07.15  K, C, G 

(10L) 
Alice Tannert,  
Hedestien, 9900 Frederikshavn 

02.08.15  A, K 

(11L) 
Arly Andersen 
Buntmagervej 16, 9300 Sæby 

31.07.15  K, C, G 

(12L) 
Birgit og Kurt Klitgaard 
Solsbæksvej 267, 9300 Sæby  

27.07.15  A, C, G, K 

(13L) 
Birgit og Peter Dalsgaard 
Solvænget 19, 9300 Sæby 

30.07.15  K, C, G 

(14L) 
Bjørn Persson 
Rosenvej 2, 9300 Sæby 

01.08.15  K, C, G 

(15L) Chr. Heile, adresse ej oplyst 31.07.15  K, C, G 

(16L) 
Conny Olsen 
Søndergade 9E, 2.th, 9300 Sæby 

30.07.15  K, C, G 

(17L) 
Dorte Andreasen 
Stammen 2, tv, 9300 Sæby 

01.08.15  K, C, G 

(18L) Erik Bandholm, Birkevej 23 og Baudersvej 14, 9300 Sæby 31.07.15  K, C, G 

(19L) Ernst Andreasen, adresse ej oplyst 02.08.15  Tom mail 

(20L) Frederik Ørtoft, adresse ej oplyst 31.07.15  Tom mail 
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(21L) 
Grethe Dybdahl 
Rosenvej 2, 9300 Sæby 

01.08.15  K, C, G 

(22L) 
Jens Bødker og Ulla Baslund  

Solsbæksvej 263, Sæby og 
Sønderholmsvej 18, Bramdrupdam, Kolding 

mangler  D, M 

(23L) 
Iben Hjermind Andersen 
Buntmagervej 16, 9300 Sæby 

31.07.15  K, C, G 

     

(24L) Inge Kjær Andersen og Henrik Andersen, Buntmagervej 33, 9300 Sæby 23.08.15  E, K, L 

(25L) Jonna & Flemming Kejser, Solsbækvej 75, 9300 Sæby 23.08.15  K, C, G 

(26L) Mie og Thorstein Rydder, Vejlegade 25, 9900 Frederikshavn 29.07.15  E, K, L 

(27L) 
Beboerne og Arbejdsgruppen for Kystsikring Sæby Syd, ved Bertil K. Olsen, 

Solsbæksvej 81 b, 9300 Sæby 
20.07.15  C, E, F, H, K 

(28L) 
Ejerne af Solsbækvej 260, 261, 263, 264, 265, ved Inge Dyg, Solsbækvej 261, 

9300 Sæby 
31.07.13  

A, C, D, I, K, 

L 

(29L) Thorkild og Pia Lund Klitgaard, Solsbækvej 267, 9300 Sæby 29.07.15  A, K 

(30L) Birgit Andreasen, Hattemagervej 15, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(31L) Ernst Andreasen,  Hattemagervej 15, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(32L) Jacob Risgaard, Sæbyvej 67, 9900 Frederikshavn 30.07.15  K, C, G 

(33L) Jane og Jesper Krarup Nielsen, adresse ej oplyst 10.07.15  C, F, H, K 

(34L) Joan Østergaard Nielsen og Henrik Hasselflug Nielsen, adresse ej oplyst 01.08.15  K, G, L 

(35L) John Guldbæk, Hedestien 20, 9300 Sæby 02.08.15  K, C, E, G 

(36L) Jørgen Poulsen, Søndergade 4, 2 , 9300 Sæby 31.07.15  C, E, F, K, L 

(37L) Jørgen Nabe-Nielsen, adresse ej oplyst 30.07.15  K, C, G 

(38L) Karsten Munk, Klattrup Bygade 24, 7000 Fredericia 26.07.15  K, C, G 

(39L) Kim Søndergaard, Havlundsvej 52, 9300 Sæby 31.07.15  C, F, G, K 

(40L) Kirsten Baj Rye og Per Rye, Hjulmagervej 44, 9300 Sæby 29.07.15  K, C, G 

(41L) Kirsten Louber og Henrik Vanggaard, Skolegade 30, 9300 Sæby 31.07.15  K 

(42L) Lars Kristensen, adresse ej oplyst 26.07.15  Tom mail 

(43L) Lene og Kjeld Nielsen, adresse ej oplyst 02.08.15  K, C, G 

(44L) Lise Smith, Rosenvej 2, 9300 Sæby 01.08.15  K, C, G 

(45L) 
Margrethe Gustafson og Sven Erik Jensen, Højrupsvej 104, 2.th, 9900 

Frederikshavn 
22.07.15  E, G, K 

(46L) Marianne Engell, Hedestien 20, 9300 Sæby 31.07.15  C, G, K 

(47L) Thor Kalstrup, Skt. Pauls Gade 60 st, 8000 Århus C 29.07.15  C 

(48L) Morten Stausgaard, Skovalleen 4, 9300 Sæby 02.08.15  F, K 

(49L) 
Niels Jørgen og Inge Wærens, Bakkevænget 5, Haldbjerg, 9900 

Frederikshavn 
31.07.15  K, C, G 

(50L) Ole Sørensen, Grønhedevej 15, 9300 Sæby 28.07.15  A  

(51L) Per Heidmann, Kvisthusvej 20, 9352 Dybvad 31.07.15  K, M 

(52L) Peder Bjerregaard Jensen, Hedestien 86, 9300 Sæby 31.07.15  E, K 
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(53L) Poul Erik Bundgaard, Strandvej 3, 9300 Sæby 02.08.15  E, F, H 

(54L) Preben Christensen, Gørtlervej 4, 9300 Sæby 02.08.15  K, C, G 

(56L) Tina Bakker Møller, adresse ej oplyst 31.07.15  C, G, K 

(57L) Anna Johansen, adresse ej oplyst 19.08.15  K, C, G 

(58L) Anne Kjær Andersen, adresse ej oplyst 18.08.15  C, K 

(59L) Anni Bach, Kristensen, Strandkanten 19 2TH, 9300 Sæby 08.08.15  K, C, G 

(60L) Arne Andersen, adresse ej oplyst (måske den samme som 2L) 17.06.15  Tom mail 

(61L) Birgit Jensen, Baudersvej 15, 9300 Sæby 11.08.15  K, C, G 

(62L) Birhan Karman, Ved Amagerport 5. St. tv., 2300 København S 19.08.15  K, C, G 

(63L) Brian Bach, Abildhaven 19, 9900 Frederikshavn 08.08.15  K, C, E, G 

(64L) Christian Bach, Oktobervej 10, 8210 Aarhus V 08.08.15  K, C, E, G 

(65L) Danny Bach, Tage Mortensensvej 16, 9900 Frederikshavn 08.08.15  K, C, G 

(66L) Gunn Almås Parmann, Haulundsvei 24, 9300 Sæby 04.08.15  K, C, G 

(67L) Helle Monica Krog, Tage Mortensensvej 16, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(68L) Henrik Norman Væhrens, Sønderstrand 1, 2. th, 9300 Sæby 22.08.15  D, H, K 

(69L) Jens Christian Høyen, Strandgården 41, 9300 Sæby 23.08.15  K, C, G 

(70L) Janne Tranberg, P. Skades Vej 3, 9300 Sæby 14.08.15  K 

(71L) Jens Bach Kristensen, Strandkanten 19 2th, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(72L) Jette Bach, Abildhaven 19, 9300 Sæby 08.08.15  K, C, G 

(73L) Jørgen Johansen, Fjordblink 2, 9370 Hals 19.08.15  K, C, E, G 

(74L) Karen Magrethe og Jørgen Bach, Hedestien 10, 9300 Sæby 14.08.15  K 

(75L) Kirsten og Karsten Thorn, Hans Gramsvej 7, 9300 Sæby 14.08.15   C, L, M 

(77L) Kristina Johansen, Ved Linden 2th., 2300 København K 19.08.15  K, C, G 

(78L) Laura Sloth, adresse ej oplyst 18.08.15  K, C, G 

(79L) Laust Højgaard og Karen Viemose, Bakkevænget 4, 9900 Frederikshavn 30.07.15  K, C, G 

(80L) Marianne Lykke, Ramsvej 11, 8800 Viborg 18.08.15  K 

(81L) Michael Lund Nielsen, Helikonsvej 5, 2300 København K 19.08.15  K, C, G 

(82L) Mille Sviatchenko, adresse ej oplyst 18.08.15  K 

(83L) Mogens Christiansen, adresse ej oplyst 13.08.15  K 

(84L) Ole Mogens Mølbak, Ved Linden 2th., 2300 København K 19.08.15  K, C, G 

(85L) Ole og Minna Olesen, Østermarken 59, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(86L) Philip Sviatchenko, adresse ej oplyst 18.08.15  K 

(87L) Poul og Ida Arendrup, Algade 18, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(88L) Rene Larsen, Nejsiggyden 11, 9300 Sæby 05.08.15  F, K 

(89L) Rita Johansen, Fjordblink 2, 9370 Hals 19.08.15  K, C, G 

(90L) Rode Andreasen, adresse ej oplyst 06.08.15  E, F, K 

(91L) Ryan R. Pedersen, Elisabeth Billes Vej 17, 9300 Sæby 08.08.15  F, K 



Sammenfattende redegørelse 53 

 

(92L) Sigurd Nielsen, Mikkel Snaresvej (?) 3, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(93L) Sigurd Parmann, Havlundsvej 24, 9300 Sæby 11.08.15  K, C, G 

(94L) Anton Sulbæk Andersen, Frederikshavnsvej 114, 990o Frederikshavn 13.08.15  E, F 

(95L) Jens-Christian Hyllested, Strandgade 4, 9300 Sæby 20.08.15  K, C, G 

(96L) A. Hyttel-Sørensen, Haulundsvej 140, 9300 Sæby 21.08.15  K 

(97L) Aase Holm Nielsen, Algade 25, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(98L) Alex Larsen, Sønderstrand 4, 2. th, 9300 Sæby 22.08.15  K, C, G 

(99L) Alex og Janne Lydbæk, Strandgården 86, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(100L) Anders Mørk, Haulundsvej 62, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(101L) Preben Andersen, Mågevej 4, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(102L) Anette Andersen, Kattegatsvej 17, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(103L) Anker Smith, Brorsonsvej 7, 9300 Sæby 19.08.15  K, C, G 

(104L) Ann K. Maach, Strandvænget 2, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(105L) Anna Holm Jensen, Strandvænget 5, 9300 Sæby 30.08.15  K, C, G 

(106L) Anne Juul, Olsen, adresse ej oplyst 19.08.15  K, C, G 

(107L) Anton Justesen, Solbækvej 93, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(108L) Arne Bøgh og Åse Marie Jensen, adresse mangler 23.08.15  F, K 

(109L) B. Kalstrup og Nielse Kalstrup, Kattegatsvej 19, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(110L) Benny Simonsen, Gøgeurtvej 4, 9310 Vodskov 24.08.15  K, C, G 

(111L) Bente Holm Rasmussen, Enghusvej 16, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(112L) Bettina og Flemming Himmelstrup, Strandgade 23, 9300 Sæby 23.08.15  K, C, G 

(113L) Birgit Kaptain, Havnepromenaden 6 9300 Sæby 19.08.15  K, C, G 

(114L) Solveig Christensen, Engstrupvej 21, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(115L) Christian Poulsen, Grønnemose Allé 81, 2. th, 2860 Søborg 24.08.15  K, C, G 

(116L) Christina Jensen, Kærvej 2, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(117L) Claus Poulsen, Milanovej 18, 2300 København S 24.08.15  K, C, G 

(118L) Connie Jespersgaard, Enghusvej 15, 9300 Sæby 03.08.15   K, C, G 

(119L) Danny Jacobsen, Enghusvej 9, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(120L) Dennis Krog, Nordre Strandvej 73, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(121L) Marianne Haller Vesterholt, Valmuevej 14, 9970 Strandby 24.08.15  K, C, G 

(122L) E. Jensen, Haulundsvej 65, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(123L) Ebba Elkjær Westeraa, Strandvænget 3, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(124L) Ebba Vagner, Haulundsvej 20, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(125L) Edit og Kristian Mortensen, Vestmarksvej 14, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(126L) Ejnar Knudsen, Strandgården 87, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(127L) Ejvind Knudsen, Vikingvej 16, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(128L) Elly Jensen, Strandgården 88, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 
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(129L) Else Pedersen, Strandvænget 24, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(130L) Else Pedersen, Enghusvej 27, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(131L) Elsebeth Højbjerre, Strandgården 16, 9300 Sæby 24.08.15  K 

(132L) Navn mangler, Enghusvej 18, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(133L) Hanne Efternavn mangler, Enghusvej 19, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(134L) Navn mangler, Enghusvej 19, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(135L) Ernst og Jette Sørensen, Enghusvej 13, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(136L) Lone Schou, Øksnebjervej 77, 9900 Frederikshavn 19.08.15  C, K 

(137L) F. O. Andersen, Baudersvej 20, 9300 Sæby 23.08.15  K 

(138L) Fie Munch, Grønnevænget 3, 9300 Sæby 22.08.15  K, C, G 

(139L) Finn Egebjerg, Østervænget 6, 9900 Frederikshavn 20.08.15  K 

(140L) Flemming Cedergren, Strandvænget 8, 9300 Sæby 25.08.15  K, C, G, H 

(141L) Flemming Jensen, Nordre Strandvej 65, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(142L) Flemming Østergaard Kejser, adresse ej oplyst 23.08.15  Tom mail 

(143L) K. Frandsen, Sneppevej 5, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(144L) Frants Kristensen, Algade 12a. 9300 Sæby 22.08.15  F 

(145L) Frederiksen, Skovvej 15, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(146L) Gitte og Søren Sørensen, Enghusvej 29, 9300 Sæby 23.08.15  K, C, G 

(147L) H. Kroer, Haulundsvej 94, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(148L) H. Rasmussen, Gasværksvej 11, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(149L) Hanne Løvaa, adresse ej oplyst 24.08.15  K 

(150L) Hanne og Hans Gade, Ndr. Strandvej 41, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(151L) Hanne Pedersen, Baudersvej 8, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(152L) Hans Madsen, Haulundsvej 66, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(153L) Leo og Margit Holt Larsen, Havlundsvej 47, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(154L) Ulla og John Bonderup, Kongensgade 10, 9320 Hjallerup 23.08.15  C, E, F, G, K 

(155L) Helga Christensen, P. Mønstedsvej 3, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(156L) Helle Kraglund Jensen, adresse ej oplyst 24.08.15  K, C, G 

(157L) Pia Frølich Hyllested, Strandgade 4, 9300 Sæby 20.08.15  K, C, G 

(158L) Poul Erik Nielsen, Valmuevej 14. 9970 Strandby 24.08.15  G, K 

(159L) Laura Theresa Krogh Jørgensen, adresse mangler 23.08.15  C, G, K 

(160L) Per Østergaard, Jernbaneallé 3, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G, H 

(161L) Inge Bisbjerg, adresse ej oplyst 22.08.15  K 

(162L) Inge Marie og Leif Madsen, Haulundsvej 57, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(163L) Inge Primdahl, adresse ej oplyst 20.08.15  K 

(164L) Inge Sørensen, adresse ej oplyst, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(165L) Inge-Lise ørensen, Strandgården 31, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 
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(166L) Inger Egeborg, Ålborgvej 242, 9300 Sæby 30.07.15  K, C, G 

(167L) Ingrid Poulsen, Nordre Strandvej 22, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(168L) Ingrid Schmeider, Nordre Strandvej 49, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(169L) Ingrid Sørensen, Nordre Strandvej 13, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(170L) Jan Holmsgaard, Strandkanten 101, 9300 Sæby  24.08.15  

Henviser til 5 

vedhæftede 

indsigelser, ej 

vedhæftet 

(171L) Jane Herrmann, Kattegatsvej 4, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(172L) Jeanette og Ulrich Langagergaard, Virkelyst 54, 9300 Sæby Mangler  K, C, F, G 

(173L) Jef De Smedt, Sint Baafsplein 28, 9000 Gent 24.08.15  K, C, F, G 

(174L) Jens Jacobsen, Enghusvej 7, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(175L) Jette Lisbeth Poulsen, Uglevej 32, 9300 Sæby 23.08.15  Tom mail 

(176L) Jette Lyng Giversen, Strandgården 37, 9300 Sæby 20.08.15  K, C, G 

(177L) Joanna Lydbæk, Strandgården 86, 9300 Sæby (på vegne af 105 borgere) 20.08.15  K 

(178L) John Vinding, Laus Nielsensvej 6a, Sæby/Enghusvej 8, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(179L) Jytte Christensen, Nordre Strandvej, 9300 Sæby 30.08.15  K, C, G 

(180L) Jytte og Niels Peder Olesen, Skovvej 14, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(181L) Jørgen Frahm, Oluf Krags Vej 6, 9300 Sæby Mangler  D  

(182L) Jørgen Johansen, Strandgården 79, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(183L) E. Aarup Jørgensen, Strandgården 11, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(184L) Lars Jørgensen, adresse ej oplyst 03.08.15  K, C, G 

(185L) Karin og Palle Risager, Strandgården 29, 9300 Sæby 21.08.15  K, C, G 

(186L) Lars Efternavn mangler, Kattegatsvej 12, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(187L) Ejvind Jensen, Kattegatsvej 16, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(188L) Navn mangler, Kattegatsvej 18, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(189L) Kim Nordentoft Andersen, Algade 39. 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G, L 

(190L) Kirsten Christensen, Strandvænget 1, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(191L) Kirsten og Svend Aage Christensen, Strandvænget 1, 9300 Sæby 19.08.15  K, C, G, L 

(192L) 
Rasmus Ravn Kristensen, Innspurten 15, Postboks 6272 Etterstad, N-0603 

Oslo/ AF-gruppen 
20.08.15  A, D, E, F, G 

(193L) Anthon Krogh, Strandgården 34, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(194L) Fornavn mangler Krogh, Strandgråden 12, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(195L) Kurt Bering, Haulundsvej 134, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(196L) Anker Christiansen, Kærvej 4, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(197L) Margrethe Christiansen? Kærvej 4, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(198L) Lars Mellergaard Jacobsen, Enghavevej 15, 9900 Frederikshavn 23.08.15  K, C, G 

(199L) Jan Ole Thomsen, Haulundsvej 30, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 
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(200L) Niels E. Larsen, Nordre Strandvej 42, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(201L) Laura Boe-Hansen, adresse ej oplyst 23.08.15  K, C, G 

(202L) L. Andresen, Barbræs Allé 11, 9300 Sæby ? 30.07.15  K, C, G 

(203L) Lene Andreasen, Kattegatsvej 9, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(204L) Lene og Jan Holmsgaard, Strandkanten 101, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(205L) Linette Søegaard Sørensen, Solsbækvej 229, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, E, F, G 

(206L) Lisbeth og Uffe Poulsen, Strandgade 8, 9300 Sæby 20.08.15  K, C, G 

(207L) Lise Kjær Andersen, adresse ej oplyst 24.08.15  K, C, G 

(208L) Lissi og Arne Jensen,Tværgade 8 & Strandgården 54, 9300 Sæby 22.08.15  K, C, G 

(209L) Lone og Per Christensen, Nordre Strandvej 58, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(210L) Lone Schmidt, Strandvej 1, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(211L) 
Lone Vilsgaard og Jørgen Christensen, Hullvej 4, Sulbæk, 9900 

Frederikshavn 
24.08.15  F, E, K, L 

(212L) Mads og Charlotte Olander Sølver, Strandgården 30, 9300 Sæby 03.08.15  C, G, K 

(213L) Maj Jacobsen, Grønsiskevej 5, 9300 Sæby 03.08.15  C, G, K 

(214L) Mantram E.M. Gaul, Vestergade 32 F 2.3, 9310 Sæby Mangler  K 

(215L) Mariann Hansen, Hedestien 47, 9300 Sæby 23.08.15  E, F, K 

(216L) Martin Hareskov Larsen, Drejervej 3, 9300 Sæby + 7 medunderskrivere 20.08.15  K, C, G 

(217L) Martin Jin Vestergaard, adresse ej oplyst 24.08.15  K, C, G 

(218L) Matilde Mørk, Nordre Strandvej 19, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(219L) Merete og John Appelon, Solbækvej 232, 9300 Sæby 23.08.15  K, C, E, G, M  

(220L) Merethe Gaardbo, Solsbækvej 93, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(221L) Mette Bisgaard, adresse ej oplyst 20.08.15  K, C, G 

(223L) Mie og Martin Pedersen, Strandkanten 47, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(224L) Mie og Martin Pedersen, Strandgården 10, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(225L) Mie Voss Jensen, Kattegatsvej 6, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(226L) Morten Herlin, adresse ej oplyst 24.08.15  K, C, G 

(227L) Morten Kilden Nikolajsen, Klanghøj 63, 8670 Låsby 19.08.15  K, C, G, F 

(228L) Finn Efternavn mangler, Mågevej 9, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(229L) N. O. Knudsen, Solsbækvej 57 d, 9300 Sæby 21.08.15  K, C, G 

(230L) Niels Beck Larsen, Mågevej 2, Sæby 03.08.15  K, C, G 

(231L) Niels Pedersen, Strandgården 89, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(232L) Fornavn mangler Nielsen og Birthe Pedersen, Havlundsvej 48, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(233L) 
Henning Efternavn mangler, Bregnevej, Hjørrring og Nordre Strandvej, 9300 

Sæby 
03.08.15  K, C, G 

(234L) Poul Efternavn mangler, Nordre Strandvej 10, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(235L) Navn mangler, Nordre Strandvej 35, 9800 Sæby 03.08.15  K, C, G 
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(236L) Navn mangler, Nordre Strandvej 52, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(237L) Fornavn mangler Nøhr, Grønsiskevej 1, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(238L) Ole Mortensen, Skovlundsvej 60, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(239L) Ole Nøhr, Kattegatsvej 15, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(240L) Ole Westeraa, Strandvænget 3, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(241L) Orla Jensen, Strandgården 13, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(242L) Peer Pedersen, Strandvænget 24, 9300 Sæby samt Enghusvej 27, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(243L) Per Horsevad, Skovvej 29, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(244L) Peter Lind Bonderup, Partner/Arkitekt LBB3, Sørigvej 154, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G, M 

(245L) Pia S. Appelon, Drejervej 9B, 9300 Sæby 23.08.15  K, C, G, E, M 

(246L) Poul Erik Nielsen, Algade 53, 9300 Sæby 25.08.15  F, K, M 

(247L) Poul Jacobsen, Baudersvej 8, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(248L) Poul Møller Raunsmed, adresse 30.07.15  K, C, G 

(249L) R. Gerhardt, Haulundsvej 116, 9300 Sæby 02.08.15  K, C, G 

(250L) Rene N. Avlskarl, Nordre Strandvej 30, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(251L) Ruth Thomsen, Jens Hatsvej 5, 9900 Frederikshavn 03.08.15  K, C, G 

(252L) S. Jensen, Kattegatsvej 5, 9360 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(253L) Navn mangler, Skovvej 15, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(254L) Solvej Jensen, Bakkevej 1, 9300 Sæby 22.08.15  K, C; G 

(255L) Sonja Jørgensen, Mågevej 3, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(256L) Steen Andersen, Nordre Strandvej 51, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(257L) Steen Borgstrøm, Strandgården 24, 9300 Sæby 24.08.15  K, C, G 

(258L) Rita Johansen, Strandgården 68, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(259L) 
Susanne Lauridsen, Skåde Højgårdsvej 39, 8270 Højbjerg/Mågevej 2, 9300 

Sæby 
24.08.15  K, C, G 

(260L) Svend Aage Christensen, Strandvænget 1, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(261L) Svend Knøsen, Sadelmagervej 29, 9300 Sæby 20.08.15  K, C, G 

(262L) Svend Krog, adresse ej oplyst 03.08.15  K, C, G 

(263L) Søren Jørgensen, Enghusvej 1, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(264L) Søren Ole Steffensen (?), Enghusvej 29, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(265L) Søren Rafaelsen, Solbakken 4, 7100 Vejle 23.08.15  K, C, E, G 

(266L) Thomas Bjerregaard, Havnen 4, 9300 Sæby 24.08.15  E, F, G 

(267L) Thomas Lykke Veedfald, adresse mangler 18.08.15  K 

(268L) Thorkild Karlsen, Nordestrandvej 57, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(269L) Tove og Vagn Frost, Ndr. Strandvej 20, 9300 Sæby 03.08.15  C, G, K 

(270L) Navn mangler, Vikingvej 14, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(271L) Willumsem Navn mangler,, Nordre Strandvej 8, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 
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(272L) Villy Nygård, Nordre Strandvej 72, 9300 Sæby 03.08.15  K, C, G 

(273L) Vagn Erik Jensen, Chr. Rhuusvej 23, 9300 Sæby 21.08.15  K, C, G 

(274L) Karen-Lise Karman Johansen, Ved Amagerport 5. St. tv., 2300 København S 19.08.15  K, C, G 

(275L) Claus Holmen, Søndergade 4, 9300 Sæby 20.08.15  K, C, G 
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10. Bilag 2 – korte og lange 
resuméer 

 

Resumé af høringssvar vedr. anlæg på land 
 

(A) – Tracé/linjeføring og kabelstation 

 

Resumé Fra Høringssvar 

I forhold til ilandføring er der følgende 
spørgsmål: 
- (192L) ønsker svar på. hvornår der 

er behov for 2 ilandføringspunkter. 

(192L) Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 3.1 

Projektet generelt er der planlagt 2 mulige ilandføringspunkter og der udpeget områder for mulig 

etablering af nye kystnære kabelstationer. Om disse muligheder skal benyttes, da kommer det an på 

størrelsen af vindmølleparken. 

Kommentar: Det bør være muligt at definere i hvor stor grad disse optioner må realiseres i forhold til 

planlagt effekt af vindmølleparken. Hvornår er der behov for 2 ilandføringspunkter? Hvornår vil det være 

nødvendigt at etablere hhv. 1 eller 2 kystnære kabelstationer? 

I forhold til transformatorstationernes 
placering er der flere konkrete forhold: 

- placering bør ske i forbindelse med 
området ved Sæby Rensningsanlæg 
(1M) 

- område 3 foretrækkes ikke, ud fra 
nabohensyn (12L, 29L) samt 
undgåelse af støjpåvirkning af dyr 
(12L) 

Dertil kommer et spørgsmål om, hvilke 
tiltag vil blive gjort for at reducere den 
øgede støjbelastning ifm. udvidelse af 
eksisterende stationsanlæg (192L) 

(1M) den sydlige transformatorstations placering bør samtænkes med området ved Sæby Rensningsanlæg  

 

(12L, 29L) Der er som nuværende tre foreslåede placeringer af transformatorstation syd; her vil vi gerne 

gøre opmærksom på gener ifm. disse tre placeringer navnligt ”område 3”, da denne placering vil være til 

størst gene for os som ejere af Solsbæksvej 267. Område 3 er nemlig placeret ca. 75 meter fra vores stuehus, 

og med direkte placering ud til Solsbæksvej. Solsbæksvej er en trafikkeret vej, der både besøges af bilister, 

fodgængere og cyklister. Især fodgængere og cyklister der færdes på denne strækning nyder udsigten og 

den smukke natur; med placering af en transformatorstation vil dette ”ødelægges”. Yderligere vil der 

givetvis være en del trafik til og fra transformatorstationen, til reparationer og vedligeholdelse, samt at der 

under opførelsen vil være tunge og store maskiner. Jf. Forsigtighedsprincippet som angiver at det bør 

undgås at etablere nye højspændingsanlæg ”tæt” på eksisterende boliger, vil vi som beboere i ejendommen 

Solsbæksvej 267, mene at område 3 er TÆT på. Vi er bevidste om at dette beror på en pragmatisk 

vurdering, men vi håber selvfølgelig at det vil blive taget til efterretning, at denne ejendom bebos af voksne, 

unge samt børn. En mere hensigtsmæssig placering af transformatorstationen mener vi kunne være som 

nedenstående: Transformatorstationen placeres enten vest eller nord for rensningsanlægget. Således vil 

denne transformatorstation ikke være til visuel gene for passerende på Solsbæksvej. Ydermere vil vi, som 

beboere ud til Solsbæksvej ikke blive plaget af støj eller være i helbredsmæssig risiko. 

(29L) har vedhæftet en skitse heraf. 

(12L) Med tanke på støjniveauet fra en sådan transformatorstation vil ejendommens beboere blive generet, 

for ikke at nævne vores dyr på ejendommen. 

 

(192L) Kommentar: Såfremt tilslutning af vindmølleparken i eksisterende stationsanlæg medføre behov for 

udvidelse af eksisterende stationsanlæg, hvilke tiltag vil der da blive gjort for å reducere den øgede 

støjbelastning (+5 dB ref. ref. del III af VVM redegørelsen, side 58) for nærmeste naboer? 

I forhold til traceet af landkablet er der 
indkommet flere konkrete forslag: 

- Er ikke interesseret i at have folk 
rendende i sin have og grave kabler 
(10L) 

- Ikke på Solsbækvej 260-265 (28L) 
 
Samt følgende kommentarer og 
spørgsmål: 

- Vejdirektoratet er indstillet på efter 
ansøgning og på tekniske vilkår at 

(28L) Hvis Naturstyrelsen giver lov til at anvende SLF områder, giver dispensation fra strandbyggelinien til 

så mange møller, ønsker vi ikke at kablerne fra møllerne kommer i land på jord tilhørende ejerne af: 

Solsbækvej 260, Solsbækvej 261, Solsbækvej 263, Solsbækvej 264, Solsbækvej 265. Hvis kabler fra 

møllerne skal i land, foreslår vi, at stationen placeres bag Sæby renseanlæg vest for Solsbækvej på et areal, 

der tilhører kommunen. Ved Stensnæs er der højspænding og ledninger. Hvad er årsagen til at man ikke 

vælger den placering? 

 

(5M) Vejdirektoratet er indstillet på efter ansøgning og på tekniske vilkår at godkende, at de pågældende 

statsvejs-strækninger underbores for fremføring af kabler i tilknytning til projektet. Krydsning af kabler 

skal ske vinkelret på vejen. Eventuel parallelføring langs vejen må ikke ske i vejarealet. En parallelføring 

uden for vejareal men inden for vejbyggelinje, vil kræve Vejdirektoratets dispensation. 
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godkende, at de pågældende 
statsvejs-strækninger underbores for 
fremføring af kabler i tilknytning til 
projektet (5M), ligesom 
vejdirektoratet redegør for 
gæsteprincippet ift. ledningsføringen. 

- Frederikshavn Kommune har 3 
konkrete forslag til ændringer (vedr. 
jordforurening samt 
kommuneplanrammen for området) 

- Hvis vindmølleparken flyttes mod 
nord, vil der så ske tiltag for at 
reducere etableringsomkostningerne 
for ledningsnettet? (192L) 

- Er der blevet undersøgt i hvilket 
omfang nedgravning af kabler vil 
komme foregå i jagtsæsonen? (192L) 

- (50L) gør opmærksom på fortsat 
mulighed for råstofindvinding 

 

Det må ligeledes påregnes, at Vejdirektoratet bl.a. vil stille krav om, at samtlige arbejder udføres fra privat 

grund – og ikke via direkte vejadgange fra motorvejen – og at eventuelle kabelstationer og andre 

bygværker skal placeres mindst 50 m fra midten af motorvejen, uden for motorvejens byggelinjer efter 

vejloven. 

Grundlæggende vil kabler / ledninger på vejareal skulle ligge efter gæsteprincippet. Gæsteprincippet er 

gældende for ledninger i (eller over) vej og private arealer, med mindre ledningsejeren har betalt for at 

have ledningen liggende i arealet, eller der eksplicit er indgået en aftale med grundejeren om, at 

gæsteprincippet ikke finder anvendelse. Gæsteprincippet er således et spørgsmål, som alene afklares 

mellem grundejer og ledningsejer. 

Det nævnes konkret i forslag til kommuneplantillæg nr. 1, under afsnit 8.1 Retningslinjer, pkt. 2, at ingen 

bygninger, anlæg, beplantning mv. må forhindre tilkobling eller adgang til kabler i tracéet. 

Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at vi forudsætter, at kablerne respekterer eksisterende statsvejanlæg. 

 

(1M) ser positivt på eventuel etablering af Sæby Havmøllepark i overensstemmelse med det høringssvar, 

kommunen fremsendte i foroffentlighedsfasen den 10. februar 2014. 

Kommunen har 3 tekniske bemærkninger til kommuneplantillægget: 

1. I afsnit 7.8 om jordforurening foreslås følgende tekst indsat i stedet for den eksisterende: 

Projektområdet indeholder jordforureningskortlagte grunde både i den nordlige og sydlige kabelkorridor, 

jf. jordforureningsloven. 

I anlægsfasen er jord, der opgraves i forureningskortlagte arealer, områdeklassificerede arealer og 

offentlige vejarealer, omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og jorden herfra skal klassificeres for at 

kunne dokumentere forureningsgraden, i forbindelse med jordflytning. 

Ved mellemdeponering af forurenet jord kræves tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, idet det bl.a. skal 

sikres, at der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.  

Påvirkningen af jord og fra eventuel forurenet jord i driftsfasen vurderes at være ubetydelig. 

Det forventes som udgangspunkt, at der ikke skal håndteres forurenet jord i afviklingsfasen. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 19.8. 

2. Perspektivområde FRE.O.17.03 udgår som rammeområde i kommuneplan 2015. I stedet bliver området 

til et perspektivområde uden rammebestemmelser. 

3. Det foreslåede kommuneplantillæg indeholder ikke nogen beskrivelse af, hvad der skal ske med 

rammebestemmelserne, såfremt Sæby Havmøllepark ikke bliver realiseret. Det er ret store 

arealreservationer at have liggende. Hvordan og hvornår kan de blive aflyst/erstattet af noget andet, 

såfremt havmølleparken ikke bliver realiseret? 

 

(192L) Kommentar: Vil der gøres tiltag for at reducere etableringsomkostninger i forbindelse med nordlige 

ledningsnet for vindmøllepark, der som opstillingsområdet flyttes længere mod nord? 

 

(192L) i. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), 

afsnit 6.3.1 Jagt side 18, da vil der kunne forekomme kortvarige og ubetydelige påvirkninger i jagtsæsonen i 

Vandværksskoven. 

Kommentar: Er der blevet undersøgt i hvilket omfang nedgravning af kabler vil komme foregå i 

jagtsæsonen (prognose). Hvordan er ubetydelige påvirkninger blevet defineret og i hvor udstrækning i 

forhold til lokation for nedgravning af kabler vurderes disse påvirkninger at have effekt? 

 

(50L) gør opmærksom på, at der er et trerækket læhegn plantet med tilskud og et “trehjørne” med pil inden 

for det felt med jordkablet. Desuden forventer grundejeren en aftale i stil med eksisterende aftale med 

Sæby Renseanlæg, således at der altid kan opnås råstoftilladelse, og dermed at et evt. nyt strømkabel er 

forpligtiget til at flyttes om nødvendigt. 

I forhold til anden planlægning bliver der 
gjort opmærksom på, at der ved den 
endelige projektering tages hensyn til 
gasledninger i området (2M) 
 

(2M) Når det kommer til den egentlige projektring skal der tages hensyn til gasledningerne i området ved f. 

eks. parallelføringer og krydsninger efter gældende 

 

(B) – Landrelateret plante- og dyreliv 

 

Resumé Fra høringssvar 

Naturstyrelsen (6M) har supplerende 
oplysninger om fredskov, 
skovrejsningsområder samt 
skovtilstandsindeks. 

(6M) 19.3.3 Skov  

Fredskov  

Fredskov er beskyttet via skovloven, der har til formål at bevare de danske skove og medvirke til at forøge det 

danske skovareal, (jf. beskrivelse i VVM del 1).  

Ved feltundersøgelserne er der besigtiget fire mindre skovområder, der er omfattet af fredskovspligt og et 

enkelt område med gammel løvskov, som ikke er fredskov, da det er privatejet og under 20 ha.  

Fredskovspligten er ikke besluttet ud fra hensyn til at beskytte naturværdierne i skovene men blot en 

beskyttelse af det skovdækkede areal for at sikre Danmarks forsyning med træ. 

Kommentar: Oplysninger om fredskovspligt fremgår af matriklen, jf. skovlovens § 41 (lovbek. nr. 678 af 14. 
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juni 2013). Det er derfor forkert det som står ovenfor markeret med gult. 

 

På side 45, i VVM del III: 

I Tabel 19-2 ses en liste over de besigtigede fredskovsområder. Der er endnu ikke udviklet en metode til 

udregning af naturtilstand for skovområder. Den angivne naturtilstand er således en subjektiv vurdering, 

som er foretaget i felten. Oversigtskort med hver lokalitet kan ses i bilag I til baggrundsrapporten vedr. natur 

på land /7/.  

 

Tabel 19-2 Besigtigede områder med skov. 

 

Kommentar: Der er udarbejdet et skovtilstandsindeks som anvendes til at vurdere tilstanden af 

skovnaturtyper i Natura 2000-områderne se her: link 

 

På side 47, i VVM del III: 

 

Skovrejsningsområder  

Staten ønsker at fremme skovrejsning, således at skovarealet på landsplan øges til 25 % inden for en 

trægeneration jf. det Nationale Skovprogram fra 2002 2. I dag er Danmarks skovareal på 12,4 %. 

 

Kommentar: Skovstatistikken opdateres årligt, og vi har p.t. et skovareal på 14,1 pct. se her link 

 

På side 141, i VVM del III: 

Skov  

Landkorridorerne er så vidt muligt anlagt i et tracé uden om skovarealer og der er kun fire fredskovspligtige 

arealer inden for korridorerne og et yderligere område med ældre skov, der ikke er omfattet af 

fredskovspligt. Desuden er der i den nordlige korridor en potentiel konflikt med skovbyggelinjen ved 

etablering af kabelstationen, hvilket vil kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven jf. beskrivelsen i VVM 

del 1.  

Kabellægning, der medfører rydning af fredskovspligtige arealer, betyder en negativ permanent påvirkning, 

idet der efter anlæg af kablet vil være et servitutareal på 7 m omkring kabelsystemet. Inden for det 

servitutbelagte bælte må der ikke gro store træer med dybdegående rødder. Fældning af fredskov vil således 

kræve en ophævelse af fredskovspligten inden for det servitutbelagte bælte. 

Kommentar: Efter praksis så ophæves fredskovspligten ikke. Der stilles vilkår om erstatningsskov, hvis det 

servitutbelagte areal bliver 0,5 ha eller større. 
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Resumé af høringssvar vedr. anlæg på havet 
 

(C) –Visuelle forhold og landskab 

 

Resumé Fra høringssvar 

Der er indkommet en del bemærkninger 
ang. de visuelle påvirkninger af 
havmølleparken. Bemærkningerne 
vedrører følgende aspekter: 

- Havmøller vil genere visuelt (6I, 7I, 
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 
18L, 19I, 21I, 21L, 23I, 23L, 25L, 29L, 
30L, 31L, 32L, 37L, 38L, 40L, 43L, 
44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L, 
59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 
67L, 69L, 71L, 72L, 73L, 75L, 77L, 
78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L, 
92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 
101L, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 
107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 
115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L, 
121L, 122L, 123L, 124L, 125L, 126L, 
127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 
134L, 135L, 136L, 138L, 140L, 141L, 
143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 150L, 
151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 
159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L, 
167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 176L, 
178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 
186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L, 
195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 
201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 
208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L, 
217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L, 
224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 
231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 236L, 
237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 
243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 
250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 255L, 
256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 
263L, 264L, 268L, 269L, 270L, 271L, 
272L, 273L) 

- Havmøllerne vil fremstå dominerende 
(1I) og ødelægge naturoplevelsen (1I, 
11I, 17I, 28L, 36L, 47L) 

- Havmøllerne vil visuelt syne som en 
mur (3L, 5L, 11L, 17L, 21L, 23L, 27L, 
28L, 33L, 34L, 36L, 37L, 38L, 39L, 
40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 
75L, 136L) 

- Havmøllerne vil være meget synlige 
med stor horisontal udbredelse (12L, 
19I, 47L, 140L) 

- Tilslutter os derfor 100% 
Akademirådets landskabsudvalg 
udtalelse ”Havet og udsigten til 
horisonten tilhører os alle …" (7I, 36L) 

- Havmøller vil ikke harmonere med de 
mange beskyttelses- og 
bevaringshensyn, der gælder for at 
bevare Sæbys harmoniske fremtræden 
og attraktionsværdi (5I, 47L) 

 

Havmøller vil genere visuelt (6I, 7I, 9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23I, 23L, 25L, 

29L, 30L, 31L, 32L, 37L, 38L, 40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 

66L, 67L, 69L, 71L, 72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 

100L, 101L, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 

120L, 121L, 122L, 123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 136L, 138L, 140L, 

141L, 143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 

166L, 167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 

194L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 

213L, 216L, 217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 233L, 

234L, 235L, 236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 

252L, 253L, 254L, 255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 

273L, 274L, 275L) 

 

(1I) Fra udsigtspunkter i indlandet vil vindmøller med en højde på op til 240 m placeret kun 4 km fra 

strandlinjen fremstå meget dominerende og helt fjerne oplevelsen af det åbne hav. 
Betragter man fra Sæby havn de fire vindmøller med en højde på ca 70 meter opstillet umiddelbart nord for 

Frederikshavn havn er disse meget synlige, afstanden fra Sæby er ca 10 km, bliver møllerne udfor Sæby 3 

gange så høje og afstanden ca. 4 km kan man forestille sig, hvor dominerende møllerne vil blive. 

(1I, 28L, 11I, 17I) Placering af vindmøller i en afstand af kun ca. 4 fra kysten vil på alle måder fremstå meget 

dominerede og ødelæggende for naturoplevelsen langs hele kyststrækningen. 

(47L) Jeg har vedhæftet to billeder fra VVM redegørelsen, der viser hvordan udsigten fra vores sommerhus 

bliver ødelagt.  Nedestående citat er fra VVM redegørelsen: "På grund af opstillingens horisontale udbredelse 

og det høje antal vindmøller er det vurderet, at den visuelle påvirkning af kysten ved Strandkanten er stor. 

Den overordnede betydning af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og 

påvirkningens intensitet at være væsentlig." 

(36L) Man kan prøve at forestille sig, hvordan udsynet fra Sæby til det åbne hav pludselig bliver begrænset, 

hvis der kun 4 km fra kysten placeres en havvindmøllepark med op til 80 møller med 130 m højde og/eller 

suppleret med op 20 møller med en højde på op til 240 m. 

 

(3L, 5L, 11L, 17L, 21L, 23L, 27L, 28L, 33L, 34L, 37L, 38L, 39L, 40L, 43L, 44L, 46L, 49L, 54L, 56L, 75L, 136L) 

vindmøllerne vil visuelt syne som en mur, der vil præge udsigten/visuel forurening/ Det svarer til at smide 

en bakke, der er 3 gange højere end Pikkerbakken, ud for Sæby. 

(36L) Som sammenligningsgrundlag kan vi  her i byen anvende de 4 vindmøller, der er ca. 125 m høje, og 

som er placeret ved havnen i Frederikshavn. Disse møller er ca. 10 km væk fra Sæby. 

Placering af møller med en højde på op til 240 m vil langt overgå toppen af vores udsigtstårn, Clostårnet, der 

er 60 m højt og ligge ca. 100 m over havet. 

Fra Clostårnet kan man i klart vejr se helt til Rubjerg Knude ved vestkysten. Hvis der rejses en levende mur 

af støjende møller (både visuelt og akustisk) kun 4 km fra kysten, så er det ikke blot Sæby, men det meste af 

Vendsyssel, der vil få ubehag af møllerne. 

 

(12L, 19I, 47L) Ovenfor anføres meget præcist vor bekymring at møllerne vil være fuldt synlige med stor 

horisontal udbredelse og fylde det meste af udsigten over havet. Oplevelsen af det åbne hav vil ændre sig 

MARKANT ved opstilling af møllerne / mur. 

(140L) Det er usikkert hvilken indtryk en vindmøllepark med synlighed i en vinkel på 135grader set fra 

havnen i Sæby vil have på turister og mulige tilflyttere. Den usikkerhed har vi ikke brug for at have liggende i 

fremtiden, og usikkerheden vil virke dæmpende på investeringslysten hos de nævnte grupper. Horns Rev1 er 

nævnt som et eksempel på en vindmøllepark, der ikke generer hverken fastboende eller turister. Den park 

kan ses fra land i en vinkel på 22grader består af møller med navhøjde på 70meter, nærmeste mølle 14km fra 

land, uden fastboende med udsigt til parken. Parken ud for Sæby vil være synlig i en vinkel på 135grader med 

møller med navhøjde på over 200m kun 4km fra land. Masser af mennesker vil have direkte udsigt til et 

mega industrianlæg bestående af vindmøller 

 

(7I, 36L) Vi tilslutter os derfor 100% Akademirådets landskabsudvalg udtalelse ”Havet og udsigten til 

horisonten tilhører os alle. Den udgør en umistelig kvalitet, som repræsenterer vores eneste uforandrede 

urtidsarv. Havets horisont bør derfor ikke privatiseres gennem særlige interesser” citat Akademirådets 

formand Johnny Svendborg. 

 

(5I, 47L) Sæby er en gammel købstad med en harmonisk fremtræden og stor attraktionsværdi for såvel 

fastboende som turister. Som formodentlig en af de få købstæder i Danmark fremtræder byen med kirken 

som den højeste og mest markante bygning, der dermed er medvirkende til at definere byens proportioner. 

Dette forhold vil blive ændret, når byen bliver ”nabo” til møller med en evt. højde på op til 250 m.  

En del af høringssvarene vedrører (1I, 5I, 18I, 23I 28L) generende lysglimt (markeringslys) og refleksglimt fra møllevinger. 
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vindmøllernes belysning. Bemærkningerne 
vedrører følgende aspekter: 

- Generende lysglimt og refleksglimt 
(1I, 5I, 18I, 23I 28L, 154L) 

- De særdeles kraftige markeringslys vil 
udgøre et lyshav, der i allerhøjeste 
grad vil ødelægge den rekreative og 
stille glæde ved området (13I, 19I) 

Henstilling til at anvende 'on-demand' 
belysning (5I) 

(154L) Lyset som er placeret på de store vindmøller vil ligeledes være af en størrelse som ikke kan beregnes 

med en matematisk formel, men vil helt sikkert ikke have en positiv indvirkning på hverken miljø eller det 

visuelle. 

 

(13I, 19I) Markeringslysene på møllerne anbragt af hensyn til såvel lufttrafik som sejlads vil iflg redegørelsen 

”overdøves” af bymæssigt belysning, selv om lysene blinker 20 – 60 gange i minuttet med om dagen 

200.000 candela for toplys, i skumring med 20.000 candela og ved nat med 2.000 candela. Dette gælder for 

samtlige møller og dette lys vil ikke som anført have moderat til væsentlig betydning, men, som også 

beskrevet, være særdeles kraftig og efter vor opfattelse udgøre et lyshav, hvilket i allerhøjeste grad vil 

ødelægge den rekreative og stille glæde der er ved at betragte det åbne hav med alle havets nuancer. 

 

(5I) De visuelle gener heraf bør reduceres mest muligt, om muligt ved brug af ”on demand” belysning, der 

kun tændes, når der er fly i nærheden. 

I forhold til VVM-redegørelsens 
visualiseringer af havmølleparken er der 
følgende bemærkninger: 

- Der stilles spørgsmålstegn ved valget i 
de præsenterede fotos (1I), blandt 
andet er kun 3 billeder af de 19 
visualiseringer fra Sæby, mens de 15 
øvrige er fra hhv. Asaa, Lyngså, 
Frederikshavn, Strandby Jerup og 
Læsø, som alle ligger i meget 
væsentlig afstand til Sæby. Jerup 
ligger 30 km væk (24L, 154L) 

- De foretagne visualiseringer er ikke 
korrekte (19I), nye beregninger er 
vedhæftet høringssvar (3L) 

Fejl i billedtekst: foto, der skal forestille 
fiskeri fra Sæby havn er fra Strandby Havn 
(19I) 

(1I) De præsenterede fotos viser meget små møller langt ude i horisonten, er de præsenterede fotos 

manipulerede bevist? Og hvorfor er der ikke præsenteret eet foto taget fra Sæby havn? 

(154L) Dette er nogle af de argumenter som også har været nævnt i pressen og de sociale medier hen over 

sommeren. En anden indsigelse går på det udarbejdede materiale. I VVM-redegørelse og miljørapport 

Del 0: Ikke-teknisk resumé står på side 21; ”Der er generelt meget bebyggelse langs kysterne, der vender 

mod undersøgelsesområdet både i form af byer og sommerhusområder, og langs størstedelen af kysterne er 

gode badestrande og rekreative områder, hvorfra mange vil opleve de planlagte havmøller. Dette betyder, at 

et væsentligt antal beboere og turister vil blive påvirket visuelt. Det er således generelt vurderet, at en 

kystnær havmøllepark ved Sæby vil have en væsentlig visuel effekt i nærzonen, dvs. kystområderne som 

ligger nærmest mølleparken.” 

På trods af denne konklusion er 4 ud af 5 visualiseringer i rapporten fra hhv. Læsø, Kilden i Frederikshavn, 

og to billeder fra Lyngså og kun 1 visualisering er fra Sæby. Det giver ikke et retvisende billede. Nærmere 

vildledende! I baggrundsrapporten ”Landskabsanalyse og visualiseringer” er der lavet 19 visualiseringer og 

kun 3 billeder er fra Sæby, mens de 15 øvrige er fra hhv. Asaa, Lyngså, Frederikshavn, Strandby Jerup og 

Læsø, som alle ligger i meget væsentlig afstand til Sæby. Jerup ligger 30 km væk!! 

Det giver et indtryk af at der forsøges at manipulere med forholdene, hvilket er meget lidt betryggende. 
+ (24L) 

 

Det støttes også af (19I), der i forhold til VVM redegørelsen del 3 pkt. 20.4.2 anfører, at disse visualiseringer 

forekommer IKKE at være gengivet i korrekt størrelsesforhold! Besøg Sæby Havn, se mod nord til 

Frederikshavn og se de 4 møller nord for Frhavn Havn, afstanden er her over 10 km og møllerne lavere end 

de i VVM redegørelserne beskrevne, men synes væsentlig højere. 

(3L) De foretagne visualiseringer er ikke korrekte. Vores sommerhus ligger på Sæby Nordstrand, og jeg har 

undersøgt jeres billeder i forhold til de faktiske forhold. 

Huset ligger 11 km fra vindmøllerne på Frederikshavns havn. De er ca. 125 m høje. Havmølleparken ud for 

Sæby – Lyngså bliver 270 m høj. 

 
Møllerne vil i klart vejr kunne ses langt over 63 km væk. 

 

(19I) I øvrigt skal VVM redegørelse del 2 side 101 figur 11- 

46 iflg. tekst forestille fiskeri fra Sæby havn, dette er ikke tilfældet, da billedet viser Strandby havn. 

 

 

 

(D) – Maritimt dyreliv og natur 

 

Højde Kilometer

310 67,8

300 66,7

290 65,6

280 64,4

270 63,3

260 62,1

250 60,9

240 59,6

230 58,4

220 57,1

210 55,8

200 54,4

190 53,1

180 51,7

170 50,2

160 48,7

150 47,2

140 45,6

130 43,9

120 42,2

110 40,4

100 38,5
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Resumé Fra høringssvar 

I forhold til dyrelivet udtrykkes der 
bekymring for: 

- Fuglenes trækruter til og fra Natura-
2000 områder (1L, 5I). Og er spørges 
ind til, om man har overvejet at flytte 
fuglereservatet syd for Sæby (4L) 

- Skadevirkningerne på overvintrende 
sortænder og lommer (28) 

Dyrelivet generelt (5L, 22L, 24L) 

(1L) påpeger, at vindmølleområdet forstyrrer fuglenes trækruter mod nord og syd til og fra de udpegede 

Natura-2000 områder ved Stensnæs. 

 

(4L) Har man undersøgt i EU om at få flyttet fuglereservatet syd for Sæby  ”v/Lyngså ”, inden man for alvor 

påtænker at påbegynde den tåbelige løsning lige ud for Sæby? 

 

(5I) påpeger, at fugletrækket, specielt for Lysbuget Knortegås, som er en del af udpegningsgrundlaget i det 

syd for området liggende Fuglebeskyttelsesområde Aalborg Bugt, kan der være et reelt problem. Gæssene 

ankommer på trækket direkte fra Lofoten, og det er hele den genetiske bestand fra Svalbard og 

Nordøstgrønland, der trækker ned forbi Skagen og derefter tager kurs efter Hirsholmene. Ved Hirsholmene 

ændrer de kursen ned i Læsø Rende for at afslutte dette lange træk ved Stensnæs og Gerå. Der er en risiko 

for, at de på dette tidspunkt udmattede fugle kan komme på kollisionskurs med møllerne. 

 

 

(28L) er usikre på,  

- hvor meget større skadevirkningerne bliver på overvintrende sortænder og lommer, når Frederikshavn 

SAMTIDIG udbygger havnen og bygger forsøgsvindmøller ved Hirtsholmene. 

- hvor mange sortænder (500.000 nævnt) der i virkeligheden overvintrer området. Også et meget stort antal 

lommer - sandsynligvis rødstrubede - overvintrer her. Området har international betydning for de fugle og 

alligevel kommer man frem til den konklusion at området "Ikke er sårbar natur - og derfor egnet til 

havvindmøllepark." 

- Men det er jo her syd for Sæby mellem fastlandet og Læsø alle de ænder har deres vinterkvarter. Hvor 

bliver de henvist til ?????? 

- Det er jo også her man faktisk helt uforstyrret - kan vandre på stranden 10-12 km og nyde tidevand, 

trækfugle, åers frie udløb over stranden uden nogen forstyrrende elementer - såsom høfder, master, 

bygninger etc. 

 

(22L) De senere år er stranden mange steder groet godt til med melder af forskellige arter – og farver – til 

stor glæde for alle de småfuglearter, der trækker forbi her. - tornirisker – bjergirisker – snespurve m.fl. 

Mange andre fugle ses fouragere i opskylszonen: strandløber, præstekraver, flere slags ryler , stenvendere , 

strandskader og regnspover m.fl. - og mågerne som kan være mange , og mange gange må på vingerne når 

der går folk forbi. Især børnene er begejstrede for den mangfoldighed af muslingeskaller, der skyller ind – 

tårnsnegl, alm konk , rød konk , tøffelsnegl, tårnsnegl, hjertemusling , sandmusling, molboøsters , alm østers 

– knivmusling mm fl. Det er ALT det og mere vi frygter , der bliver drevet rovdrift på !!! Vi forsøger at bevare 

den naturlige vækst på grunden af revling, rødgræs, blåmunke, engelskgræs , lyng og rensdyrlav, men da en 

mark ved siden af ikke mere blev pløjet , øgedes antallet af sommerfugle som blåfugl og ildfugl straks . Det er 

tydeligt at naturen er sårbar , især her hvor der ikke er SÅ meget af den . På Læsø findes flere steder med 

natur, der minder meget om vores, men her er alt trods alt i noget større skala. 

(5L, 24L) vindmølleparken vil være ødelæggende for dyrelivet 

 

I forhold til hensynet til naturen er der 
bemærkninger om: 
- Hvordan havmøllernes placering 

harmonerer med, at en overvejende 
del af det udlagte område blive 
omfattet af fredning i 2015 (blød 
havbund) ca 65% (1I, 7I, 9I, 68L, 
192L) 

- Forslag om at flytte havmøllerne af 
hensyn til naturen (181L) 

- Hvordan havmøllerne harmonerer 
med naturbeskyttelseslinjer, som er 
til for at beskytte naturen (3L) 

Om havmøller giver dårlig vandcirkulation 
ved stranden og dermed ildelugtende vand 
(28L) 

(1I) Havmølleområdet starter fra Vangen/Haldbjerg i Nord til Lyngså i syd, efter en senere tilgået oplysning 

vil en overvejende del af det udlagte område blive omfattet af fredning i 2015 (blød havbund) ca. 65% 

(9I, 7I) Under mødet blev der ikke fra Styrelsens side nævnt, at mere end halvdelen af det udlagte område, 

udlægges som blød havbund og forventes fredet i løbet af 2015. 

(68L) Min indsigelse går på, at 

VVM-redegørelsen end ikke berører det forhold, at størstedelen af det udlagte undersøgelsesområde, for det 

første ikke er velegnet til opførelse af vindmøller, jf. Energistyrelsen, og for det andet er udset til fredet 

område, bl.a. af Naturstyrelsen selv. 

(192L) Det kom frem i løbet af foråret 2015, at størstedelen af det planlagte område til brug for pladsering af 

havvindmøller vil blive omfattet af krav om fredning på grund af blød havbund. I så fald, hvad vil 

konsekvenserne for placering af vindmøllerne være af en sådanne ændring? Vil der kompenseres ved at flytte 

det planlagte opstillingsområde længere mod nord?  

 
(181L) Som deltager på den offentlige høring afholdt i Manegen i Sæby torsdag den 28. maj 2015, stillede jeg 

forslag om at møllerne i stedet kunne placeres syd for Sæby, hvor der ikke forefindes beboere i det kystnære 

område. Mit forslag blev på det skarpeste afvist, idet man henviste til at det stort set var umuligt at installere 

vindmøller i et Natura 2000 område og man skulle indhente godkendelse i EU. Efterfølgende er jeg blevet 

opmærksom på at der på internettet ligger en vejledning fra EU som behandler Planlægning ved placering af 

vindmølleparker i Natura 2000 områder.  Generel praksis i Naturstyrelsen er at man godt kan opnå tilladelse 

til at placere en vindmølle i et Natura 2000 når der foreligger en risikovurdering fra en specialist. Med 

henvisning til de meget ubehagelige diskussioner som der har været mellem fortvivlede borgere i Sæby og 

politikere i Frederikshavn Kommune vil jeg på det kraftigste appellere til at Naturstyrelsen tager 

vindmølleparkens placering op til genovervejelse og gennemfører en risikovurdering/konsekvensbetragtning 

for placeringen af vindmølleparken syd for Sæby, ved Nørre Klit Lyngså og med anvendelse af den sydlige 

kabelkorridor til at føre kablerne i land. Placeringen berører Natura 2000-område nr. 245 Ålborg Bugt, 

Østlige del.  

Argumenterne for at genovervejelsen er: 

• Det er Naturstyrelsen ansvar at udpege et egnet område for ministeren, det ser ud som om at det 

nuværende område er udpeget alene af den årsag at det ikke er et af natura 2000 område. Man tager 

kun hensyn til dyr og glemmer hensynet til de mennesker som lever tæt ved kysten.   
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• Der foreligger til dato ingen endelige undersøgelser af den lavfrekvente støjs påvirkning af beboere 

langs kysten fra større vindmøller. 

• Der er til dato ikke signaludstyr tilgængeligt på markedet som kan erstatte det blinkende lyshav i tåge 

og om natten.  

• Der er syd for Sæby i forvejen søkabel fra Sverige og søkabler fra Læsø, dvs. påvirkningen fra 

strømførende kabler er kendt i området i forvejen, de dyr som er der i dag vil ikke mærke forskellen. 

• Natura 2000-område 245 dækker over Trækkende fugle Lysbuget knortegås, Sortand og Edderfugl, 

som formentlig ikke vil blive væsentligt påvirket af møllerne. 

 

(3L) Hvad er naturbeskyttelseslinier værd, hvis man bare smider adskillige tons skrammel midt i et område, 

og derved ødelægger de tilgrænsende områder. 

 

(28L) I nævner at bølgehøjden vil blive reduceret, hvilket i høj grad må påvirke stranden, der i stille perioder 

i forvejen kan give ildelugtende vand ved dårlig cirkulation. Hvordan hænger det sammen med 

strandbeskyttelseslinjen? 

I forhold til VVM redegørelsen behandling 
af 'natur' er der anfægtet en række forhold: 

- Der mangler kort med 
beskyttelseslinjer (3L)  

- Der fejlkonkluderes mht. den 
formodede virkning på fuglelivet (10I) 

(3L) I området findes en lang række linjer, der er tegnet i Miljøministeriet. Der leves ikke op til 

forpligtelserne efter habitatdirektivet og vandrammedirektivet. Der vil blive rejst henvendelse til Danmarks 

Naturfredningsforening med henblik på en retssag i EU for at redde det samlede område. Er kortene 

forsvundet? 

 

(10I) VVM-redegørelsen er der forskellige betragtninger om formodede virkninger på fuglelivet. Indtrykket 

er ubetinget, at der vil være betydelige virkninger på mange fuglearter, hvorfor det forekommer uforståeligt, 

at virkningen alligevel i konklusionen bagatelliseres - ikke mindst i lyset af, at Stensnæs og farvandet 

herudfor er et fuglereservat. 

 

(E) – Ejendomsforhold 

 

Resumé Fra høringssvar 

Der er en del af de indkomne 
bemærkninger, der omhandler påvirkning 
af ejendomsforhold: 
- Ejendomsværditab som følge af 

projektet (1I, 3L, 4L, 19I, 27L, 45L, 
52L, 53L, 154L, 211L, 215L, 266L) 

- Forventelige tab estimeres til 300-500 
mio. kr (7I, 9I, 24L, 52L) 

- Derfor påberåber en del borgere sig 
retten til at kræve erstatning (9I, 24L, 
26L, 27L, 35L, 36L, 45L, 64L, 90L, 
94L, 154L, 215L, 219L, 245L) 

- (265L) mener, at der bør gives 
kompensation betaling af mere en 1 % 
af ejendommens værdiforringelse. 

- (192L) spørger, hvordan 
sommerhusejere tænkes kompenseret, 
når værditabsordningen kun er 
gældende beboelsesejendomme. 

(192L) spørger, hvordan der i VVM 
redegørelsen kan konkluderes, at de 
socioøkonomiske effekter i kraft af 
påvirkning på sommerhusværdier og 
turisme være lille, regional og kortvarig. 
 

(1I, 3L, 4L, 19I, 27L, 45L, 52L, 53L, 154L, 211L, 215L) et overordentlig stort tab for sommerhusejere samt 

ejere af boliger med havudsigt. 

(266L) huspriserne vil blive stærkt reduceret , og vi mener ikke At både husejer & forretningsdrivende vil 

kunne bære dette tab. 

 

(7I, 9I, 24L, 52L) Sommerhuse og helårsboliger vil ikke kunne sælges eller falde drastisk i værdi i forhold 

til landsgennemsnit og udvikling. Værditabet, som følge af havmøllerne, kan ikke opgøres endnu, idet 

ingen præcist kan sige antal af møller, hvor disse møller skal stå og hvor kabelføringen bliver. Flere har 

betalt 40-60% ekstra for grunde og boliger med havudsigt og herlighedsværdi. Disse mennesker må 

forvente tab i niveau i alt 300-500 mio. kr. Gennemføres projektet, må det forventes, at Statens 

Værditabsordning kommer til at dække disse uventede tab, som her påføres borgerne. 

+ (9I, 24L, 26L, 27L, 35L, 36L, 45L, 64L, 90L, 94L, 154L, 215L, 219L, 245L) Vi forbeholder os ret til at 

kræve erstatning for tab af værdier som følge af placering af kystnære møller. 

(265L) Ved en værdi forringelse af ejendommene, vil forrentningen nedsættes for investorerne, ved evt. 

kompensation betaling af mere en 1 % af ejendommens værdiforringelse. 

 

(192L) Kommentar: Værditabsordningen er kun for beboelsesejendomme – ikke sommerhuse, hvordan 

forventes værditab for sommerhuse at blive kompenseret? Det nævnes ikke i rapporten, at der er 

egenbetaling på 4.000,- for at søge om erstatning gennem Værditabsordningen. 

 

(192L) Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 

6.3.2 Visuelle forholde side 18, da vil socioøkonomiske effekter i kraft af påvirkning på sommerhusværdier 

og turisme være lille, regional og kortvarig.  

- Kommentar: Der kan ikke være tale om en kortvarig påvirkning af hverken sommerhuspriser 

eller turisme, når vindmølleparken påregnes at have en levetid på 30 år. Hvad er grundlaget for denne 

vurdering? Hvordan defineres kort varighed? Hvordan vil skadelidte 

Øvrige bemærkning ift ejendomsforhold: 
- Spørger hvordan havmøllerne kan 

tillades, når lodsejere ikke må 
kystsikre med begrundelse i visuelle 
forhold (4L) 

 

(4L) Lodsejere, der har huse lige ud til kysten, har søgt om at få kystsikring i form af naturstenshøfder ca. 

1,2 km fra havnen og sydpå, men der er blevet nægtet tilladelse, da det bl.a. er visuelt til gene for kysten 
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(F) – Turisme og rekreative interesser 

 

Resumé Fra høringssvar 

Følgende bemærkninger relaterer sig til 
projektets påvirkning af turismen i 
området: 

- Nuværende forslag vil gå hårdt ud 
over turismen i Sæby (5L, 6L, 7L, 9I, 
17I, 18I, 20I, 23I, 33L, 48L, 90L, 94L, 
144L, 149L, 172L, 211L, 227L, 246L, 
251L) samt livet ved stranden og 
havnen (11I, 19I, 39L, 53L, 12I) 

- (13I) argumenter, at et fald i turismen 
på 10 procent svarer til 450 mill. i en 
havmølles levetid. 

- Placeringen af havmøllerne er i 
modstrid mod Frederikshavn 
Kommunes turisme satsning (1I, 2L, 
4L, 8I, 27L) 

- Havmøllerne vil ødelægge Sæbys idyl, 
og turisterne vil derfor forsvinde (53L, 
91L, 266L) 

- Sæby Havn besøges hvert år af et stort 
antal gæstesejlere. 7000-8000 om 
året. Mange af disse sejlere vil 
forsvinde. Især i anlægsfasen (23L). 
Flere norske sejlere har allerede 
tilkendegivet dette (1I, 2L, 7I, 9I) 

- Overvejede at flytte til Sæby, men ikke 
mere (173L) 

 
Turismen er Sæbys chance for at klare sig i 
"Udkantsdanmark" (1I, 2L, 4L, 7I, 17I, 
27L) 

Nuværende forslag vil gå hårdt ud over turismen i Sæby (17I, 20I, 48L, 90L, 94L, 144L, 149L, 172L, 211L, 

227L, 246L, 251L) samt livet ved stranden og havnen (11I, 19I, 39L, 53L, 12I) 

(23I) Jeg arbejder selv i offshore og olie industrien. Men den her plan er fuldstændig ødelæggende for 

fritidssejlere og dermed turist industrien i Nordjylland. 

(6L) udbeder sig svar på:  

Er det den udsigt vi skal give vores turister, handlende og ikke mindst vores borgere?  

Hvorfor ikke sætte dem udenfor Frederikshavn så?  

Eller et sted hvor en HEL by rammes af dem? 

(18I, 33L) mener, at områdets kvaliteter sættes over styr med placeringen af vindmøllerne. Sæby og de 

forretningsdrivende er økonomisk afhængige af at turisterne finder stedet attraktivt. En vindmøllepark med 

roterende vinger og blinkende røde lys kun 4 km fra stranden vil virke meget anmasende. Vi er bange for, at 

der efter et par år vil vise sig, at flerdagsturisterne finder et andet sted at holde ferie. 

(5L) (6L) (7L) vindmølleparken vil være ødelæggende for byen, som langsomt vil dø hen da ingen turister har 

lyst til at komme til byen – men evt. tage til Frederikshavn i stedet. 

(9I) Gennem de senere år har Frederikshavn og Sæby foretaget store investeringer i turismen, som fremtidig 

erhverv og indtægtskilde. Disse investeringer har haft svære kår under senere års krise og tåler ikke 

yderligere modgang. Se vedhæftede læserbrev fra Sæby Folkeblad af 1. juli 2015, hvor en midtjysk 

sommerhusejer ikke forstår placeringen. Det er blot et af mange læserbreve fra bekymrede turister. 

 

(13I) Hypotese: Hvis Sæby mister 10% af sine turister.  

Men nu skal vi åbenbart spille ”højt spil” med vores natur og den relative succes, vi har opnået med vores 

mange besøgende turister, som danner grundlaget for rigtig mange forretningsdrivende i Sæby og omegn.    

Vores spørgsmål er blot: Hvem tager ansvaret? Hvis vi antager at vi mister 10 % af vores turister i Sæby 

alene, svarer det til at vi mister ca. 18 mill. kr. i direkte omsætning fra turismen, svarende til ca. 450 mill kr. i 

en Havvindmølles 25 årig levetid ! (tallene er valideret via Turistrådet, Visit Nordjylland og  Dansk Statistik). 

De vil formentlige ikke være helt konkrete og sande, men vil det være helt løgn? - Hvem tør løbe risikoen ?  

For på trods af høringer og mere end 600 siders VVM redegørelser, fylder risikovurderingen omkring 

turismen kun 22 linjer ! 

 

(1I, 4L, 2L, 27L) Vi i det såkaldte ”udkantsdanmark” og her i Sæby-området i Frederikshavn Kommune er 

opfordret til at udvikle turisme som et helårserhverv, der er taget en lang række initiativer til dette, og det er 

vor opfattelse, at placering af en havvindmøllepark så kystnært vil påvirke turisterhvervet uhensigtsmæssigt 

meget. 

(8I) vi er bekymret over den kystnære placering ret ud for et stort sommerhusområde og købstaden Sæby, 

som hvert år besøges af mange turister. Èt af Frederikshavn Kommunens vækstspor er turisme som vi anser, 

vil kollidere med opførelsen af et halvt hundrede vindmøller ret uden for Sæby søvej til og fra havnen. 

 

(53L) Sæby er i modsætning til Frederikshavn en lille hyggelig- og idyllisk gammel købstad og stor 

turistmagnet. 

Ved møllernes foreslåede placering ødelægges største delen af Sæbys muligheder for at tiltrække turister til 

området og det vil uden tvivl skade både Frederikshavn og hele Vendsyssel meget mere end det kan give 

indtægter fra nye arbejdspladser til kommunen. 

(91L) Vi har i dag mange gæster og turister i vores havn og sommerhuse. Og hvorfor har vi det? Vi er ikke det 

hypede Skagen. Vi har ikke et sommerland og kilometerlange kørefaste strande. Vi kan ikke ligge billet ind 

på Tall Ships Race. Hvad skyldes det så? Havnen tæt på bymidten, byen nær skoven og den endeløse, 

uspolerede kystlinje - derfor! 

(266L) Sæby er en lille hyggelig havneby & lystbådehavn med masser turisme hvor nærhed og ro er i 

højsædet . 

Besøgstallet vil falde drastisk 

 

(23I) Sæby Havn besøges hvert år af et stort antal gæstesejlere. 7000-8000 om året. Dét giver god økonomi 

på havnen og hos byens handlende. Om sommeren er der livlig aktivitet på havnen og havnebassinet er fyldt 

af både. Gæstesejlere er tyskere, nordmænd, svenskere og danskere, som kommer og nyder det unikke miljø i 

Sæby. Hundredvis kommer sejledne til byen efter besøg på Læsø. Ligeledes sejler en stor del af Sæbys over 

200 fastliggere til Vesterø på Læsø i weekender og på helligdage. Hvis planerne om en kystnær hav-

vindmøllepark ud for Sæby realiseres, vil resultatet være, at gæstesejlere forsvinder, med efterfølgende 

nedgang i omsætningen på havnen og hos byens forretningsdrivende. Helt horribelt bliver det i den 3,5 år 

lange projekteringsperiode, hvor Sæby er i risiko for at blive lukket inde p.g.a. eventuelle 

gennemsejlingsforbud, men også derefter, da mange gæstesejlere ikke bryder sig om at sejle gennem et 

vindmølleområde og derfor muligvis sejler videre til andre havne. 

(1I) Flere norske sejlere har allerede tilkendegivet, at såfremt besejlingen bliver som planlagt vil man ikke 

anduve Sæby fremover. Dette vil naturligvis også kunne få negativ indflydelse for de virksomheder, som 

arbejder med vedligeholdelse af lystfartøjer, altså negativ beskæftigelse og negative turistindtægter. 

+ (2L) + (7I, 9I, især i anlægsperioden) 
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(173L) bor i Belgien og overvejede at flytte til Sæby med sin turistforretning – det gør vedkommende ikke 

mere 

 

(7I, 17I) Den manglende turistindtægt vil medføre afskedigelser, lukning af butikker og et lokalsamfund 

under afvikling. Når der sker tilbagegang i lokalsamfundet, vil næste generation fraflytte og en ond cirkel er 

startet. En trist udvikling og fremtid for et ellers succesfuldt provinssamfund i Udkantsdanmark. 

+ (1I, 4L, 2L, 27L) 

 

(17I) I Danmark har man i mange år gjort rigtigt meget ud af, at lave særlige industriområder i byerne. Dette 

så de områder, hvor borgerne færdes mest, handelsgader, bykerner, boligområder samt rekreative områder 

ikke påvirkes direkte og unødigt af de miljømæssige gener fra industrivirksomhederne. Denne logik og 

planlægning må og skal overføres til ”Industri på havet”, ellers kan vi meget hurtigt få ødelagt miljøet på 

lange kyststrækninger i Danmark. 

 

- (205L) Den grund som jeg købte i 2014 har en del restriktioner i form af strand- og 

skovbeskyttelse, som jeg støtter fuldt op om, da jeg finder det alfa omega, at vi beskytter vores natur og ikke 

ender med at have kystlinier som det ses længere syd på i Europa. Jeg beder inderligt om, at I vil tage hensyn 

til beskyttelsen af vores vidunderlige natur ved Sæby, og jeg tror fuld ud på, at det må kunne lade sig gøre, at 

finde andre steder langs Danmarks over 7.000 km lange kyst, hvor der kan laves havvindmølleparker uden 

at ødelægge vores horisont, og hvor de ikke vil være til gene for den danske befolkning. 

I forhold til områdets rekreative interesser, 
spørges der ind til følgende: 

- Hvorfor gælder de traditionelle 
hensyn ift. opdelingen af funktioner i 
byen på en hensigtsmæssig måde ikke, 
når det gælder "industri på havet" 
(17I) 

- Hvorfor varetages de rekreative 
interesser ikke, som det ellers normalt 
er tilfældet indenfor strand- og 
skovbeskyttelseslinjer (205L) 

-  

I forhold til VVM-redegørelsens vurdering 
af påvirkningen af turismen, stiller 
følgende sig tvivlende overfor rapportens 
konklusioner: 

- I forhold til konklusionen om, at 
overordnede påvirkning på turisme, 
rekreative områder og aktiviteter være 
ubetydelig, vil (192L) gerne vide, på 
hvilket grundlag konklusionen, om at 
anlægsfasen har ubetydelig 
indvirkning på turisme. er truffet 

- (19I, 192L) betvivler konklusionen 
om, at havmøllerne kan tages til 
indtægt for en stigende turisme. 
Ligesom (7I, 9I, 36L, 215L) ikke 
mener, at Esbjerg er et 
sammenligneligt eksempel 

- (192L) efterlyser inddragelse af egne 
tal fra Sæby, samt en 
helhedsvurderingen af turismefald og 
stigning, inkl. effekten på 
udlejningsmulighederne for de to 
campingpladser i Sæby. 

- (3L, 144L) mener ikke, at der i 
opgørelsen lægges nok vægt på 
områdets naturoplevelser og 
rekreative værdier. 

(192L) k. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 

6.3.4 Turisme, rekreative områder og aktiviteter side 18, da vil den overordnede påvirkning på turisme, 

rekreative områder og aktiviteter være ubetydelig.  

Kommentar: Der redegøres ikke for, hvordan konklusionen er fremkommet. På hvilket grundlag er 

konklusionen, om at anlægsfasen har ubetydelig indvirkning på turisme truffet? 

 

(19I) at der kan være en mindre effekt i turismen, denne må således også fra Styrelsens side anses at være 

negativ, idet man senere anfører at det er op til Frederikshavn Kommunes succes med at brande og 

markedsføre projektet som en lokal attraktion og skabe synergi med Energiby Frederikshavn. Styrelsen 

mener ligeledes at beboere i området, som vil følge projektet kan tages til indtægt for en stigende turisme, 

dette betvivles på det kraftigste! 

(192) Kommentar: Der er allerede etableret ind til flere møller på havnen i Frederikshavn samt adskillige på 

landjorden vest for Sæby – hvordan skal en vindmøllepark 4 km fra kysten kunne tiltrække nye 

turistsegmenter? Hvilke segmenter forestiller man sig, at en vindmøllepark skulle kunne tiltrække. Hvor 

store er disse segmenter i forhold til eksisterende segmenter, som muligvis vil falde i størrelse? Er der 

udarbejdet en cost/benefit analyse for turismen, når dette med tilhørende servicefag i stor grad påvirker 

beskæftigelsen som helhed i Sæby?  

Er det beviseligt at lignende projekter tiltrækker at disse segmenter – findes der med andre ord direkte 

sammenlignelige projekter?  Og hvor længe tiltrækkes disse segmenter? + Hvordan kan kvaliteten på de 

kystnære områder sikres, når der i samme område planlægges opstilling af ind til 66 vindmøller? 

+ g. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 5.2.3 

Turisme, afsnit 16 side 15, da efterspørges der en bredere turisme med flere og differentierede 

overnatningsmuligheder. 

Kommentar: Hvordan er behovet for en bredere turisme dokumenteret? Findes der undersøgelser, som 

indikerer en efterspørgelse/behov på nye turistsegmenter? Er der i disse undersøgelser givet udtryk for, at de 

nye turistsegmenter gerne må komme til Sæby selv om dette vil gå på bekostning af antallet af turister i 

eksisterende segmenter? 

(7I, 9I, 36L, 215L) Esbjerg er ofte blevet nævnt og søgt sammenlignet med Sæby. En sammenligning af disse 

2 byer giver ingen mening, idet Esbjerg er en typisk offshore by/havn og Sæby er en udviklet turistby/havn 

med anden kultur. I Esbjerg er der ikke tale om kystnære havvindmøller, når møllerne ligger 30-50 km fra 

stranden. 

 

(192L) Kommentar: Findes der ikke egne tal, som viser betydning af turismen for Sæby by? Der henvises i 

afsnittet til at en mulig positiv effekt kan være stigende interesse i at opleve havvindmølleparken på tæt hold 

– der gøres ingen vurdering af potentielt fald i turisme på grund af vindmøllerne. Det fremkommer ikke af 

afsnittet, om vindmølleparken kommer til at have nogen effekt på udlejningsmulighederne for de 2 

campingpladser i Sæby. 

 
(3L) Jeg har læst redegørelsen. 

Det er forbløffende, så lidt der nævnes påvirkninger på mennesker og værdier. 

Jeg vil protestere over redegørelsen, som ikke er dækkende for området og dets rekreative værdier. 
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Ligeledes er der en grov nedtoning af de smukke naturforhold i det samlede område. 

(144L) projektet går ud over naturoplevelsen og stedets rekreative kvaliteter 

 

 

(G) – Støjpåvirkning og sundhed 

 

Resumé Fra høringssvar 

I forhold til støj er der følgende 
kommentarer: 
- Såvel den hørbare støj som den ikke 

hørbare men målbare lavfrekvensstøj 
vil være forstyrrende (1I, 5L, 6I, 7I, 9I, 
9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17I, 
17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 28L, 
30L, 31L, 32L, 34L, 35L, 37L, 38L, 
40L, 43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 54L, 
56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 
64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 72L, 
73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 
87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 
99L, 100L, 101L, 102L, 103L, 104L, 
105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 
113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 
119L, 120L, 121L, 122L, 123L, 124L, 
125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 
132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L, 
141L, 143L, 145L, 146L, 147L, 148L, 
150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 
157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 
166L, 167L, 168L, 169L, 171L, 174L, 
176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 
185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 
194L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 
200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 
207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 
216L, 217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 
223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 
230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 
236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 
242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 
249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 
255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 
262L, 263L, 264L, 266L, 268L, 269L, 
270L, 271L, 272L, 273L). Der henviser 
til dokumentation herfor, artikel af 
Henrik Møller og Christian Sejer 
Pedersen (14, 7L) 

- (3L) har selv fået foretaget en 
støjberegning, der viser, at området 
der generes af støj og forplantning af 
lyd, vil række over 1,1 km ind i landet 

- (158L) mener, at det vil være uvist 
hvor stor effekten af møllerne vil være, 
da man ikke tidligere har erfaringer 
med så store møller. 

- (1I, 7I, 9I) mener, at man bør afvente 
igangværende undersøgelser af 
skadelige virkninger af 
lavfrekvensstråler 

- (192L) mener, at der bør indføres 
arbejdstider ifm. anlægsfasen, så 
Sæby ikke støjbelastes hele døgnet. 

 

Såvel den hørbare støj som den ikke hørbare men målbare lavfrekvensstøj vil være forstyrrende (1I, 5L, 6I, 

7I, 9I, 9L, 11L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17I, 17L, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 28L, 30L, 31L, 32L, 34L, 35L, 

37L, 38L, 40L, 43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 

71L, 72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 84L, 85L, 87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 102L, 

103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L, 

123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 146L, 

147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L, 169L, 

171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 196L, 197L, 

198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L, 217L, 218L, 

219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 236L, 237L, 

238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 254L, 255L, 

256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 266L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 273L 274L, 275L)) 

(14, 7L) Især kan jeg frygte den lavfrekvente støj, idet jeg kun vil henvise til en enkelt artikel, optaget i JASA, 

hvor forskere ved Aalborg universitet, Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen, påpeger ”Støjen fra de 

store vindmøller er endda så kraftig, at den under de rigtige forhold sagtens kan mærkes i en dagligstue i 

nærheden”, og endvidere ”at analyser bekræfter at naboer kan blive forstyrret af den lavfrekvente støj”. 

Endvidere påpeges der: ” Lavfrekvent støj fra en stor vindmølle kan i modsætning til højere toner rejse flere 

kilometer gennem luften, og den har let ved at trænge ind i huse. Graden af irritation, man oplever, er 

påvirket af f.eks. vindretning og -styrke, isolering i huset og selvfølgelig det enkelte menneskes hørelse.” 

 

(3L) har selv fået foretaget en støjberegning, der viser, at området der generes af støj og forplantning af lyd, 

vil række over 1,1 km ind i landet – beregning mangler. 

 

(158L) Støjen som er i den lavfrekvente skala vil have nemt ved at bevæge sig hen over havoverfladen da der 

ikke er forhindringer til at stoppe den. Når man samtidig placerer større møller end der tidligere har været 

anvendt, kan man ikke kende effekten på forhånd, og når der så endvidere er tale om så stort et antal, vil 

støjeffekten være ukendt. 

 

(7I, 9I) Vi ved, at der pågår undersøgelse af skadelige virkninger af lavfrekvensstråler. Da området er tæt 

befolket, med risiko for at mange mennesker kan blive syge, mener vi ikke, at endelig beslutning kan tages 

før resultatet af undersøgelsen foreligger. I modsat fald påfører beslutningstageren skade på mennesker. 

(1I) Der forventes en rapport om lavfrequensstøj fra bl.a. Aalborg Universitet i 2016, det vil være fornuftigt at 

afvente denne, før der laves en placering af havvindmølleparken. 

 

(192L) a. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 

6.1 Generelt (Vurdering af virkninger I anlægsfasen), afsnit 3 side 16, da vil aktiviteter med anlægsarbejder i 

udgangspunktet foregå 24 timer i døgnet. 

- Kommentar: Med tanke på at en del af den mest støjbelastede zone er beboelse i Sæby by nær 

havnen, vil der da komme begrænsning på ramning af fundamenter som eksempelvis 

arbejdstidsbegræningsen på Metro byggeriet, så lokalbefolkningen ikke bliver unødvendigt skadelidende i 

anlægsfasen? 
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I forhold til den foretagne støjvurdering 
efterspørges svar på følgende spørgsmål: 

- Hvordan er støjniveauet ved ramning 
af 66 fundamenter? (worst-case 
scenario). (192L) 

- (19I) mener ikke, at det forekommer 
troværdigt at ramning udført om 
dagen ikke giver gener, mens ramning 
udført om natten giver støjgener 

- Hvad bliver støjniveauet, når havet 
fryser til? (12L, 28L) 

- Støj skal reguleres ved påbud efter § 
42 (8M) 

- Referencer til geneundersøgelser (8M) 
 

(192L) h.Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-000039), afsnit 

6.2.4 Støj (Vurdering af virkninger I anlægsfasen) side 17 kommer 1.850 sommerhuse, 12.400 beboelser og 

43 døgninstitutioner til at blive berørt af støjen. 

Kommentar: Der er i kortet, som viser udbredelsen af støjen kun taget 20 fundamenter med i beregningen. 

Der vises altså ikke worst-case scenariet med 66 fundamenter.  

Hvordan er støjniveauet ved ramning af 66 fundamenter? 

 

(19I) VVM redegørelse del 3 pkt. 20.13.1: Det forekommer ikke troværdigt at ramning udført om dagen ikke 

giver gener, mens ramning udført om natten giver støjgener, idet arbejdet / støjniveauet må anses at være 

ens dag og nat. 

 

(12L, 28L) Hvad bliver støjniveauet, når havet fryser til? 

 

(8M) Del 3, Miljøforhold på land, side 82, 2. afsnit: 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Miljøaktivitetsbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til at vedtage 

kommunale forskrifter, der omfatter større bygge- og anlægsarbejder. Derimod kan støjen, som anført 

nederst side 81, reguleres ved påbud efter § 42. 

 

(8M) Side 166 midt på står det anført: Ved støjgrænsen for støjfølsom arealanvendelse, 39 dB(A) ved 

vindhastigheden 8 m/s. må man regne med, at 10 % er stærkt generede. 

Hvorpå er denne antagelse baseret? Miljøstyrelsen har tidligere refereret til geneundersøgelser, der viste 

omkring 4% stærkt generede ved et støjniveau på 39 dB og omkring 11% stærkt generede ved et støjniveau på 

44 dB. 

 

 

(H) – Erhverv og beskæftigelse 

 

Resumé Fra høringssvar 

En række bemærkninger omhandler 
negative konsekvenser for erhverv og 
beskæftigelse som følge af 
havmølleparken: 

- Havmøller vil betyde mistede 
arbejdspladser (7I, 9I, 19I, 53L) 

- (33L) mener ikke, at fokus bør være på 
her-og-nu arbejdspladser, men på 
effekten på den lange bane. Altså skal 
der fra de arbejdspladser, som 
havmøllerne giver, trækkes de 
arbejdspladser, som forsvinder, når 
turister forsvinder (23I, 192L). (1I) har 
erfaret, at flere norske sejlere allerede 
har tilkendegivet, at de ikke længere 
vil benytte Sæby havn, hvilket kunne få 
negativ indflydelse for de 
virksomheder, som arbejder med 
vedligeholdelse af lystfartøjer, altså 
negativ beskæftigelse og negative 
turistindtægter.  

- Havmøller vil blot give 10-20 faste 
arbejdspladser i Frederikshavn 
Kommune (23I). (7I, 19I) mener ikke, 
at vedligehold vil give lokale 
arbejdspladser, idet der findes 
landsdækkende specialfirmaer, der 
tages sig heraf. (1M) finder dog at 
etablering, servicering og vedligehold 
af vindmølleparken vil understøtte og 
udvikle den lokale arbejdsstyrke, der i 
forvejen arbejder i det maritime 
erhverv. 

- (160L) mener, at argumentet om flere 
arbejdspladser har lokket politikerne 
til at sige ja. 

- (9I) mener ikke, at besparelser i 

(19I, 53L) går bl.a. på frygten for at Sæby mister nogle af de i forvejen alt for få arbejdspladser, som byen kan 

tilbyde. 

(7I, 9I) Det var vores indtryk, at de deltagende embedsfolk og projektmagere fik en klar fornemmelse af, at 

hvis Sæby Havmøllepark bliver gennemført, vil det sætte dybe og uerstattelige spor i et i forvejen meget 

sårbart lokalsamfund. Under mødet fremkom der dokumentation og mange bekymringer for erhvervslivet, 

der i dag hovedsagelig omfatter turisme med sommerhuse, 2 store campingpladser og hoteldrift. Der blev 

fremlagt tal (kilde: Visit Danmark), som rystede de fremmødte. Et resultat, der lokalt kan koste 

arbejdspladser og valutaindtægter for landet. 

 

(33L) mener, at placeringen er en uholdbar fokusering på få her-og-nu arbejdspladser, uden omtanke for en 

potentiel negativ effekt på den lange bane. 

(23I) fra de arbejdspladser, som havmøllerne giver, skal trækkes de arbejdspladser, som forsvinder, når 

svenske, tyske, danske og norske turister forsvinder. 

(192L) Kommentar: Der forventes maksimalt 50 arbejdspladser relateret til serviceopgaver i parkens levetid, 

men der er ingen redegørelser for tab af arbejdspladser som følge af svigtende indtjening fra turistrelaterede 

fag. Det er svært at se, at vurderingen kan være fyldestgørende, når de negative effekter ved etablering af 

havmølleparken ikke er en del af vurderingen. 

(1I) Flere norske sejlere har allerede tilkendegivet, at såfremt besejlingen bliver som planlagt vil man ikke 

anduve Sæby fremover. Dette vil naturligvis også kunne få negativ indflydelse for de virksomheder, som 

arbejder med vedligeholdelse af lystfartøjer, altså negativ beskæftigelse og negative turistindtægter. 

 

(23I) Den fremgår af Energistyrelsens analyse, at der blot er tale om 10-20 faste arbejdspladser i 

Frederikshavn Kommune (ENS rapporten side 14) 

(7I, 19I) Gennem de senere år har Frederikshavn og Sæby foretaget store investeringer i turismen, som 

fremtidig erhverv og indtægtskilde. Nu gambler man med turisterhvervet ift. nogle midlertidige 

arbejdspladser ifm. opstilling af møllerne, da den fremtidige service af samme møller sikkert vil blive 

foretaget af et landsdækkende specialfirma, som også servicerer de andre mølleparker i Danmark. (19I) 

Opmærksomheden henledes på at vindmølleproducent Siemens i februar 2015 modtog et nybygget 

specialskib, beregnet til opsætning og vedligehold af havvindmøller, skibet er udstyret til en besætning på 60 

personer, og skal kunne være til søs i længere perioder af gangen. Vestas medsælger servicekontrakt i ca 80% 

af møllesalget, altså ingen lokale arbejdspladser. 

 

(1M) vurderer, at etablering, servicering og vedligehold af vindmølleparken vil understøtte den lokale 

arbejdsstyrke, der i forvejen arbejder i det maritime erhverv samt tiltrække ny arbejdskraft til det maritime 

erhverv, som er er under stærk udvikling i Frederikshavn Kommune. 

 

(160L) Frederikshavn forsøger at slå sig op som ”Energiby” og forsøger derigennem at skaffe arbejdspladser 
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anlægsomkostninger kan opveje de 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser. 

- Den endelige placering af møllerne er 
afgørende for, om der i fremtiden kan 
drives fiskeri i og omkring 
mølleparkerne (3I, 4I). Der spørges 
derfor også til, om der kan forventes 
dispensation til fiskeri henover kablet, 
samt evt. kompensation for tabt 
indtægt (3I, 4I)  

 

til kommunen, hvilket er meget positivt. Og når så de får stillet i udsigt, at denne kystnære havmøllepark vil 

skaffe en del arbejdspladser til byen/kommunen, så har man lokket politikerne til at sige ja til projektet 

 

(9I) Vi har opfattelsen af, at projektets anlægspris har stor betydning for placeringen. I den forbindelse må vi 

bede projektmagere og beslutningstagere indregne de bekostelige konsekvenser det påfører lokalsamfundet 

 

(3I) påpeger, at den endelige placering af møllerne er afgørende for, om der i fremtiden kan drives fiskeri i og 

omkring mølleparkerne. Der skal sikres mest mulig sameksistens i de danske farvande ved at anvende 

innovative og intelligente løsninger, når de kystnære havmølleparker opføres. For at gøre dette er det 

afgørende, at der tages hensyn til andre interesser i områderne, ved at inddrage disse parter så tidligt som 

muligt i processen. Ofte vil selv små ændringer i layout for parken betyde, at der forsat kan drives fiskeri i 

områderne. 

(4I) ligger på linje med ovenstående bemærkning og henviser til baggrundsrapporten om Fiskeri afsnit 7, 

hvoraf et fremgår, at projektområdet i gode fiske år benyttes af op mod omkring 15-20 erhvervsfiskerbåde i 

alt fra hele landet. 4-6 trawlbåde fra Strandby (brisling) står for størstedelen af fangsten, og et totalforbud 

mod at fiske indenfor området vil derfor være af væsentlig betydning. Fiskeri i andre områder vil desuden 

fordyre processen pga. forbrug af mere brændstof og tid. 

(4I) er konkret nervøse for, at placering af havmølleparken kan betyde, at industrifiskerne søger længere væk 

for at fiske, og som resultat heraf vælger at lange fiskene i andre havne end Strandby, og så går Strandby 

Fiskerihavn glip af vareafgiften.  

(3I og 4I) vil gerne vide, om der kan forventes, at der som minimum søges dispensation fra 

kabelbekendtgørelsen, så fiskeri forsat kan drives hen over ilandføringskablet. Hvis muligt, ses det ligeledes 

gerne, at dispensationen omfatter alle kabler, også inde i parken, så fiskeri muligøres i et så stort areal som 

muligt. Det er afgørende for de danske fiskere, at der søges dispensation fra kabelbekendtgørelsen, så fiskeri 

tillades hen over kabler i danske farvande. Ligeledes henstiller I3 til, at det bør sikres, at 

nedspulingen/nedgravningen af kablerne ikke efterfølgende efterlader emner på overfladen af havbunden, 

der kan ødelægge fiskernes muligheder for at anvende området. Hvis begrænsninger for fiskerne i området i 

forbindelse med nedlægningen af kablerne bliver væsentlige, bør man overveje brug af fiskerilovens kapitel 

15 for at kompensere de fiskere, der lider et tab. 

 

(3I) Danmarks Fiskeriforening PO forventer, at der som minimum søges dispensation fra 

kabelbekendtgørelsen, så fiskeri forsat kan drives hen over ilandføringskablet. 

Indkomne bemærkninger ift. bosætning og 
tilflytning til byen, som en indirekte følge 
af havmølleparken: 

- havmøllerne vil indgå i en negativ 
spiral, som vil bidrage til, at byen vil 
fjernes for mennesker (6L) 

- (8L) vil konkret vælge ikke at flytte til 
byen 

- (140L) mener, at projektet vil 
afskrække tilflyttere 

- Møllerne vil forstyrre det 
bevaringsværdige bymiljø i Sæby, og 
dermed den særlige atmosfære i byen 
(23I) 

- Udsigten er en væsentlig grund til at 
bosætte sig i Sæby (27L) 

(6L) Havvindmøllerne vil skade havnebyen, livet i byen og på havnen, tiltrækning af børnefamilier - det vil 

alt sammen indgå i en negativ spiral og bidrage til byen fjernes for mennesker. 

(8L) Min kæreste og jeg planlagde at flytte retur til Sæby efter vores studier men hvis møllerne placeres ud 

for Sæby forsvinder en stor del af turismen og byen vil uværgeligt lide under det, og så er det ikke helt så 

attraktivt at bo der 

(140L) projektet vil afskrække tilflyttere 

 

(23I) Byen er beskyttet af lokalplaner nv., som sikrer bevarelsen af det gamle bymiljø og den helt særlige 

Sæby-atmosfære. Hvis man nu opsætter synlige moderne vindmølle-mastodonter, falder det hele 

fuldstændig til jorden. 

 

- (27L) Der er en del bebyggelser, som evt. de næste mange år vil få ødelagt den dejlige udsigt, der 

er til Læsø og en solopgang mod øst, som vi borgere og skatteydere endnu kan nyde hver eneste dag. Det er 

en af grundene til, at vi netop har valgt at bosætte os her i Sæby. 

I forhold til metoden anvendt i 
miljøvurderingen og de fremkomne 
resultater, er der følgende kommentarer: 

- Den beskæftigelsesmæssige effekt 
forholder sig ikke til konsekvensen af 
den konkrete placering af en 
havvindmøllepark ud for Sæby, men 
generelt. Så betragtninger gælder også 
for placering på havet (68L) 

- Savner flere oplysninger i forhold til at 
sammenligningen med Anholt kan 
gøre sig gældende (192L). Samlet set 
findes vurderingerne af effekten på 
beskæftigelsen ukorrekt (192L). 

(68L) Min indsigelse går på, at VVM‐redegørelsen i sin kommentering af den beskæftigelsesmæssige effekt 

ikke længere alene forholder sig til konsekvensen af den konkrete placering af en havvindmøllepark ud for 

Sæby, men generelt omtaler den forventede beskæftigelseskonsekvens ved fremstilling, opstilling og drift af 

havvindmøller. En øgning af antallet af arbejdspladser, som VVM-redegørelsen forventer, har overhovedet 

intet med selve placeringen ud for Sæby at gøre. 

Ved en alternativ placering f.eks. 

25 km fra kysten eller andre mere velegnede steder i kommunen, vil vindmøllerne stadig skulle produceres, 

opstilles og driftes. 

En VVM‐redegørelse og miljørapport kan og bør vel konsekvent og alene vurdere og beskrive 

konsekvenserne ved den konkrete placering. 

 

(192L) Kommentar: Der er i afsnittet taget udgangspunkt i Anholt havmøllepark, hvor der er installeret 

havvindmøller med en forventlig højere installations- og serviceomkostninger end de planlagte vindmøller 

ved Sæby. Hvordan vil de lave omkostninger til etablering og vedligehold af vindmølleparken ved Sæby 

påvirke den forventede jobskabelse?  

Med 1 års erfaringer fra Anholt havmøllepark, da kan det ikke forventes at tallene for lokal jobskabelse er 

repræsentative for en længere periode. Findes der en opgørelse for hvor mange personer, der per 2015 er 

direkte indvolverte i service opgaver på Anholt havmøllepark? Hvor mange af disse er ansat i de enkelte 

firmaer omfattet af DJURS Wind Power med det eksklusive formål at betjene havmølleparken?  Hvad skulle 

hindre selskaberne i DJURS Wind Power i at udkonkurrere lokale firmaer i forbindelse med tilbud på 

opgaver relateret til Sæby vindmøllepark? 

Samlet set - q. Ref. baggrundsrapport om Socioøkonomi dateret 2014-12-22 (Ref. ROGC-S-RA-

000039), afsnit 7.4 Samlet virkning side 25, da overordnet betydning af driften af Sæby Havmøllepark 

ubetydelig for Turisme, mens den er positiv for Beskæftigelse. 

Kommentar: Med reference til kommentarer i punkt p. og q., da må disse vurderinger være ukorrekte 
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(I) – Alternative løsninger 

 

Resumé Fra høringssvar 

(8L) Endelig vil det, så vidt jeg er 
orienteret, koste penge at komme af med 
strømmen om natten. Det er simpelthen 
ikke gennemtænkt og jeg er bange for at 
man helt ukritisk jagter drømmen om den 
grønne energi uden at tænke sig om 

 

(28L) Eller hvorfor ikke som mange andre 
steder både herhjemme og i udlandet satse 
på solenergi - der på land kan indhegnes 
med beplantning og hvor både opførsel og 
vedligeholdelse er billigere? 

 

 

(J) – Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

 

Resumé Fra høringssvar 

Der henledes opmærksom på: 
- Forsvarets farvands- og 

luftrumsovervågning (3M) 

- Vindmøllerne bør placeres mindst 
200 m fra en radiokædes sigtelinie 
(4M). 

(3M) Udformningen og ”bestykningen” af en vindmøllepark har stor betydning i forbindelse med en 

vurdering af konsekvenser for Forsvarets farvands- og luftrumsovervågning, som dels udføres som en del af 

suverænitetshåndhævdelsen af dansk søterritorium og luftrum, dels som en del af bidrag til sikker afvikling 

af sejlads i farvandene omkring Danmark og af flytrafikken. Denne opgaveløsning er i betydeligt omfang 

baseret på anvendelse af radarsystemer. Den eksakte udformning af Sæby havvindmøllepark, antal og 

størrelse på vindmøller, kendes for nuværende ikke, da det er kommende koncessionshaver, der vælger 

design af mølleparken samt valg af møllestørrelser, fundamenttyper osv. Den manglende indsigt og 

detaljeringsgrad gør en fuldstændig analyse af påvirkningerne over for radarer vanskelig. 

Kommentering af Sæby havvindmøllepark i relation til radarer tager udgangspunkt i retningslinjerne 

beskrevet i publikationen ”EUROCONTROL Guidelines on How to Assess the 

Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance Sensors” (vedlagt). Opmærksomheden henledes især på 

spørgeskemaet i Annex E. Det er Forsvarsministeriets vurdering, at det vil være nødvendigt at skulle 

tilvejebringe de data, der efterspørges i skemaet, idet de vurderes afgørende i den fremtidige vurdering af 

vindmøllernes indflydelse på radarerne. Forsvarsministeriet finder derfor, at der i tilladelsen bør indsættes 

et vilkår, der sikrer, at skemaet udfyldes for Sæby havvindmøllepark. 

Havmølleparken ved Sæby ligger i nærheden af tre af Forsvarets radarer i henholdsvis Frederikshavn, Læsø 

og Skagen. To af disse radarer er luftvarslingsradarer. Jf. de vedlagte Eurocontrol retningslinjer er radaren i 

Frederikshavn beliggende i zone 2 og radaren i Skagen i zone 3, hvilket nødvendiggør en nærmere analyse og 

vurdering af vindmølleparkens påvirkning af radarerne. 

I redegørelsen konkluderes, at der vil der være en påvirkning (eksempelvis interferens, refleksion og/eller 

skyggedannelse) af Forsvarets radarinstallationer i området (Frederikshavn, Læsø og Skagen). Især 

radarinstallationen i Frederikshavn vil blive påvirket, hvorved der kan være behov for at gennemføre 

afhjælpende foranstaltninger, der kan tilvejebringe den tabte radardækning. 

Det påpeges ligeledes i redegørelsen, at det vil være nødvendigt at gennemføre et studie af potentielle 

påvirkninger, når det endelige design og layout for havmølleparken er fastlagt. 

Den fulde udstrækning af påvirkningen på Forsvarets radarer samt behovet for og typen af 

afværgeforanstaltninger kan ikke vurderes på nuværende grundlag.  

Forsvarsministeriet skal understrege vigtigheden af, at Forsvaret (Den Værnsfælles Forsvarskommando og 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) aktivt inddrages i sådanne studier. 

 
(3M) Mere tekstnært bemærkes følgende: 

VVM del 0 

Punkt 9.1.3 - Radarovervågning 

Af rapporten fremgår følgende, ”I forbindelse med en eventuel etablering af en havmøllepark ved Sæby vil 

der blive foretaget konkrete vurderinger af virkningen på forsvarets radarovervågning og de fornødne 
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opdateringer og suppleringer af eksisterende radarsystemer vil blive gennemført. ”Det bør fremgå af 

redegørelsen, at eventuelle afværgeforanstaltninger, der overvejes implementeret, skal drøftes med Forsvaret 

(Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Den Værnfælles Forsvarskommando). Det bør 

ligeledes fremgå, at eventuelle afværgeforanstaltninger på de tre radarer i henholdsvis Frederikshavn, Sæby 

og Skagen skal defineres nærmere. Disse afværgeforanstaltninger kan være forbundet med betydelige 

udgifter, og ansvaret for finansiering bør fremgå tydeligt i redegørelsen. 

Punkt 10 – Konklusion, driftsfase” Mulige påvirkninger kan også forekomme i forhold til Forsvarets radarer, 

der anvendes til farvandsovervågning og flyregistrering på dansk territorium. De nærmeste radarer er i 

Frederikshavn, 

Læsø og Skagen, der alle potentielt kan blive påvirket af en havmøllepark ved Sæby. Dette skal dog 

undersøges yderligere, når havmølleparkens layout er kendt.” 

Der bør tilføjes, at det kan blive nødvendigt at etablere afværgeforanstaltninger for at reducere/omgå 

påvirkningerne. 

VVM del 1 

Intet at bemærke. 

VVM del 2 

Punkt 16.3 Andre afværgeforanstaltninger og anbefalinger. 

Rapporten anfører, at der kan være behov for at etablere afværgeforanstaltninger for at genvinde tab af 

radardækning fra tre af Forsvarets overvågningsradarer, som er opstillet tæt på den mulige 

havvindmøllepark. Da disse afværgeforanstaltninger kan være forbundet med betydelige udgifter, bør 

ansvaret for finansiering fremgå tydeligt i redegørelsen. 

Endvidere anføres, ”Forsvaret har oplyst, at de ikke har planer om en opdatering/udskiftning af deres 

eksisterende radarsystemer.” 

Denne formulering skal forstås således, at Forsvaret for nærværende ikke har planlagte udskiftninger af de 

beskrevne radarsystemer, men at de kan påregnes udskiftet efterhånden som radarsystemernes levetid 

udløber. 

VVM del 3 

Intet at bemærke. 

VVM del 4 

Intet at bemærke. 

Redningsfartøjer fra Sæby havn 

I HAZID rapport vedrørende Sæby Havmøllepark er der identificeret en risiko for begrænsninger af 

redningsfartøjer fra Sæby Havn under anlægsfasen af havmølleparken. 

 

(4M) Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør 

derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. 

Udover Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til 

lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning 

og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører. 

En liste med radiokædeoperatører er indtil videre tilgængelig på hjemmesiden www.erst.dk - på dette link: 

http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokede. 

På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det pågældende område 

samt generel information om radiokæder: http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokaeder-og-vindmoeller 

 

- (K) – Placering af havmøllepark 

 

Resumé Fra høringssvar 

I alt 736 borgere har ved 

underskriftsindsamling skrevet under på, 

at de er imod en placering af havmøllerne 

ud for Sæby (23I, 177L) 

Det støttes af flere af høringssvarene pga: 

- bør ikke ligge ud for Sæby (7I, 12L, 

15L, 17I, 23I, 68L, 70L, 74L, 80L, 83L, 

90L 91L, 98L, 131L, 137L, 139L, 146L, 

149L, 161L, 163L, 214L, 215L, 216L 

- den kystnære placering samt 

placeringen ud for beboede områder 

(5L, 6I, 7I, 8L, 9I, 9L, 10L, 11L, 12I, 

(7I, 12L, 15L, 17I, 23I, 68L, 70L, 74L, 80L, 83L, 90L 91L, 98L, 131L, 137L, 139L, 146L, 149L, 161L, 163L, 

214L, 215L, 216L) Bør ikke ligge ud for Sæby. 

+ 177L på vegne af 105 borgere. 

+ 23I på vegne af 631 borgere.  

 
Den kystnære placering samt placeringen ud for beboede områder (5L, 6I, 7I, 8L, 9I, 9L, 10L, 11L, 12I, 12L, 

13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18I, 18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 26L, 30L, 31L, 32L, 35L, 36L, 37L, 38L, 40L, 

43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 51L, 52L, 54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 

72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 82L, 84L, 85L, 86L, 87L, 89L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 

102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 

122L, 123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 

146L, 147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L, 162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 

168L, 169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 

196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 210L, 212L, 213L, 216L, 

217L, 218L, 219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 233L, 234L, 235L, 

236L, 237L, 238L, 239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 252L, 253L, 
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12L, 13L, 14L, 15L, 16I, 16L, 17L, 18I, 

18L, 19I, 21I, 21L, 23L, 25L, 26L, 30L, 

31L, 32L, 35L, 36L, 37L, 38L, 40L, 

43L, 44L, 45L, 46L, 49L, 51L, 52L, 

54L, 56L, 57L, 58L, 59L, 61L, 62L, 

63L, 64L, 65L, 66L, 67L, 69L, 71L, 

72L, 73L, 75L, 77L, 78L, 79l, 81L, 82L, 

84L, 85L, 86L, 87L, 89L, 92L, 93L, 

94L, 95L, 96L, 99L, 100L, 101L, 102L, 

103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 109L, 

110L, 111L, 113L, 114L, 115L, 116L, 

117L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L, 

123L, 124L, 125L, 126L, 127L, 128L, 

129L, 130L, 132L, 133L, 134L, 135L, 

138L, 140L, 141L, 143L, 145L, 146L, 

147L, 148L, 150L, 151L, 152L, 153L, 

155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L, 

162L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L, 

169L, 171L, 174L, 176L, 178L, 179L, 

182L, 183L, 184L, 185L, 186L, 187L, 

188L, 190L, 193L, 194L, 195L, 196L, 

197L, 198L, 199L, 200L, 201L, 202L, 

203L, 204L, 206L, 207L, 208L, 209L, 

210L, 212L, 213L, 216L, 217L, 218L, 

219L, 220L, 221L, 223L, 224L, 225L, 

226L, 228L, 229L, 230L, 231L, 232L, 

233L, 234L, 235L, 236L, 237L, 238L, 

239L, 240L, 241L, 242L, 243L, 244L, 

245L, 247L, 248L, 249L, 250L, 251L, 

252L, 253L, 254L, 255L, 256L, 257L, 

258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 

267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 

273L) 

254L, 255L, 256L, 257L, 258L, 259L, 261L, 262L, 263L, 264L, 267L, 268L, 269L, 270L, 271L, 272L, 273L, 

274L, 275L) 

 

Der er indkommet følgende forslag til 

alternativ placering af 

havmølleparken: 

- Halvvejs mod Læsø (8I, 48L) 

- Syd for Læsø Rende fyr (23I, 28L, 

53L) 

- På ydersiden af Læsø (23I, 53L) 

- Søndre Rønner på Læsø, som fyrlinje 

for rute Bravo (23I) 

- Ved Frederikshavn (23I, 53L) 

- Ved Aalbæk (251L) 

- Syd for Sæby (65L, 246L, 265L) 

- Ikke ud for beboede områder (52L, 

53L) 

- Ud for ubeboede områder (nord eller 

syd for Sæby) (13I, 251L) 

- Ud for Sæby er en mere samlet 

opstilling af møllerne en umulighed 

(211L) 

- Ikke kystnært (?) 

- Over 4 km væk (136L) 

- Minimum 10 km fra kysten (11I) 

- Så langt væk som muligt (1M, 1I, 4I, 

20I, 24L, 33L, 149L) 

- Et andet sted end ud for 

Kikkerbakkerne, da udnyttelsen af 

vindenergi vil være dårlig her (7I) 

- I et af de andre 6 udpegede områder 

til havmøller (45L) 

- Så få og store vindmøller som muligt 

(48L) mener, at mølleparken bør placeres halvvejs mod Læsø.  

(8I) vil anbefale at vindmølleparken bliver rykket nogle kilometer længere mod øst eller til syd for Læsø, idet 

et af Frederikshavn Kommunens vækstspor er turisme, og det vil kollidere med opførelsen af et halvt 

hundrede vindmøller ret uden for Sæby søvej til og fra havnen. 

 

(23I) Flyt møllerne til et område syd for Læsø Rende Fyr, hvor de vil komme til at stå 6-8 sømil fra kysten og 

hvor de ikke vil genere. 

(28L) Så vidt vi har hørt er Læsø interesseret i at få vindmøllerne placeret hos dem, så syd for Læsø ville efter 

vores mening være en god placering, der skæmmer meget mindre en den påtænkte placering ved Sæby.  

(53L) Kan en del af møllerne, måske alle, ikke opsættes på det lave vand 10 - 20 km syd for Læsø ? Her vil 

møllerne ikke ses, ingen generer og ikke skæmme naturen. 

(23I) Placer vindmøllerne på ydersiden af Læsø. Der må jo være et kabel mod Sverige og Læsø i nærheden.  

(53L) Kan det af Dong udfærdigede projektforslag med dæmning til fremskudt færgehavn og møller ved 

Læsø ikke gennemføres med en del af møllerne, på det lave vand vest for øen ? 

(23I) Der er masser af plads på Søndre Rønner på Læsø, og samtidig vil møllerne kunne virke som fyr linje 

for rute Bravo. 
(23I) Sæby er hovedsageligt boligområde, og Frederikshavn opprioriteres som industriområde. 

(53L) Kan en del af møllerne ikke opsættes ud for Frederikshavns industriområde ved havnen, således at den 

eksisterende vindmøllepark udvides? 

 

(251L) flyt dem til Aalbæk - Og hov, Frederikshavn kommune mangler kun 6 møller mere af samme størrelse 

som på havnen i Frederikshavn, for at vi har nået vores mål at være "Grøn by" og 2 er allerede i gang på land, 

syd for Sæby. Så er vi nede på 4. 

 

(265L) Især den nordlige del af havvindmølleparken vil genere flest da der er mange sommerhuse i området. 

Ved en værdi forringelse af ejendommene, vil forrentningen nedsættes for investorerne, ved evt 

kompensation betaling af mere en 1 % af ejendommens værdiforingelse. Syd for Sæby er vanddybden også 

mindere f. eks. kun 3 m ved Dvalegrunde. 

Den nordlige del af vindmølle parken ud for Sæby vil også forringe f. eks. indsejlingen til havnen for bla. 

norske og svenske turister. 

(246L) Jeg kan imidlertid ikke forstå, når man ser på Frederikshavn kommune med den lange kyststrækning 

der er fra Skagen til Voerså, hvorfor man i modstrid med borgerne i Sæby med knap 9.000 indbyggere, vil 
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(11I, 28L) 

- På land (2L) 

 

placere disse møller ud for Sæby i en afstand fra kysten på 4 km., når man langs førnævnte kyststrækning 

kan placere disse møller uden gene for borgerne i Frederikshavn kommune på en anden strækning langs 

kysten uden beboelser. 

(65L) flyt parken 5 km syd for Sæby 

 

(52L) mener, det er tankevækkende, at der kan udpeges så sårbart et område som mulig placering for en 

havmøllepark. Der findes kilometervis af næsten øde kyststrækninger i Danmark, hvor placering ikke vil få 

samme negative påvirkning som ud for Sæby. Det undrer, at projektmagerne kan vælge at placere havmøller 

ud for Sæby. Området mellem Frederikshavn og Sæby Syd er et meget tæt bebygget område med bl.a. 

campingpladser, hoteller, sommerhuse og helårsboliger. Alt sammen opført i tillid til eksisterende 

lokalplaner. 

(53L) Kan møllerne ikke opsættes ubeboede steder, hvor der ikke er campingpladser, sommerhuse, 

helårsboliger og lystbådehavn eller så langt ude at de ikke ses fra land ? 

 

(251L) Jeg finder det højst besynderligt at man fra Energistyrelsen vælger lige netop denne placering, og der 

må bestemt være begået en fejl, som ingen i dag vil indrømme.  

Hvis vi ser på kysten på en kort, så er der fra Limfjorden og op til Skagen, 4 områder hvor der bor mange 

mennesker samlet, Hals, Sæby, Frederikshavn og Skagen. I mellem Hals og Sæby er der 25-30 KM kyst 

strækning, hvor der bor meget få, der er dog en del sommerhusområder, men stadig meget få fastboende. 

mellem Frederikshavn og Skagen er et tilsvarende stykke kyst på 25-30KM hvor der bor et endnu mindre 

antal mennesker fast.  

Et af kriterierne for disse kystnære møller er at færrest muligt borgere skal generes af vindmøllerne. 

(13I) Sæby er den 3 største by på Østkysten nord for Århus, med beboelse, sommerhusområder, 

campingpladser mv. direkte ned til kysten, med andre ord: I Sæby har man tilsyneladende mulighed for at 

anbringe havvindmøller til ”størst mulig gene” for borgerne! Hvorimod 10-20 km. syd for Sæby er der udlagt 

landbrugsområder og 10-20 km nord fra Frederikshavn er der fredede områder på landjorden og stort ingen 

bebyggelse. Endvidere kræver det ikke megen tid på DMI, for at finde ud af, at vindforholdende på de 

kystnære strækninger omkring Sæby, er turbulente og ustabile grundet Pikkerbakken. Men det er 

tilsyneladende en kortsigtet økonomisk betragtning, omkring opstilling, servicering og sejltid fra 

Frederikshavn, der danner grundlaget. 

 

(211L) Med tilfældet Sæby vil problemet imidlertid være, at der alene er meget begrænsede muligheder for at 

stille møller op "mere samlet" som det hedder. Pga. blødbundsforholdene i området, og den fremtidig 

fredning af samme, er variationsmulighederne for opstilling af møller i praksis ret begrænset  et spillerum fra 

4 og kun op til 5,5 km.   

Over 4 km væk (136L) 

 

(?) Det bemærkes, at tilsvarende havvindmølleprojekter i Danmark og i udlandet indebærer, at 

havvindmøllerne etableres i en betydeligt længere afstand til strandkysten. Der er typisk tale om etablering 

af havvindmøller i afstande på op til 20-40 kilometer fra strandkysten. Hermed elimineres størsteparten af 

ulemperne ved etableringen af havvindmøllerne. Dette er naturligvis ikke tilfældigt. Vi henleder 

opmærksomheden på følgende aktuelle havvindmølleprojekter: 

Danmark 

-Horns Rev 1-2 

- Horns Rev 3 

- Anholt 

Tyskland 

- Gode Wind 01-02-projektet 

- Borkum Riffgrund-projektet 

England 

- West of Doddun Sands 

- Westermost Rough 

- Burbo Bank Extension 

- Walney Extension 

- Race Bank 

- Hornsea (1 gigavat - verdens største havvindmøllepark efter opførelsen) 

På baggrund af ovenstående skal vi anmode om, at placering af de (meget) kystnære havvindmølleparker 

overvejes nærmere. 

 

(11I) mener, at vindmøller udgør en for voldsom visuel påvirkning med en placering 4 km fra kysten: hvis 

man står på stranden 3 km fra Sæby og kigger ind mod byen "tårner" kirken med sine knap 25 meter sig op. 

og ved den foreslåede placering af vindmøllerne skal kirkens højde ganges med en faktor 6 til 8 eller mere. 

Derfor foreslås møller flyttet til minimum 10 km fra kysten eller gerne længere ude. 

 

(20I, 24L, 149L) flyt længere væk/ så langt væk som mulig. 

(1I) I forbindelse med fredningsområdet anføres at selv om fiskerne skal bruge ekstra brændstof for at sejle 

udenom et fredet havområde har det minimal betydning, samme forhold gør sig vel gældende for 

vindmøllerne, hvor der kun er 1 tilsyn årligt! Altså møllerne kan sagtens ligge væsentlig længere ude fra 

kysten. 

(1M) understreger ønsket om at etablering af møller sker så langt væk fra kysten som muligt under 

hensyntagen til fiskerierhvervets fremtidsmuligheder, samt at man muliggør en samling af møller i klynger 

således, at man ikke vil opleve en visuel barriereeffekt set fra kysten. Disse ønsker begrundes i det forhold, at 

kysten ved Sæby er meget vigtig set i forhold til både bosætningskvaliteter og erhvervsmæssige interesser i 

turismesektoren. 
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(4I) foreslår at møllerne placeres så langt mod vest som muligt, og at fiskerigrænsen på 3 sømil overholdes, 

for at kunne bedste muligheder for fiskerierhvervet. Hvis dette ikke er muligt, vil det foretrukne alternativ 

være store møller med stor afstand, som er placeret i en linje, som går Nord/Syd, idet fiskeriet for det meste 

følger vandstandskurverne, som går langs med land i det område. 

(33L) Danmark er omgivet af relativt lavvandede have, og det må derfor være muligt at finde rentable 

placeringer, hvor møller kan opsættes uden for synsvidde fra land. 

 

 

(7I) mener, at Kikkerbakkerne ved Frederikshavn vil skærme for Vestenvinden, og gøre udnyttelsen af 

vindenergien dårligere end ved en placering i åbent hav eller steder, hvor baglandet ikke rager så højt op. 

 

 

(45L) Vi har hørt, at der er udpeget 6 mulige områder i Danmark og af disse, skal der kun anvendes 2. Vi 

forstår derfor ikke, at Styrelsen ikke allerede fra start har vurdere, at en placering i området ud fra Sæby 

havn og strand vil påføre lokalsamfundet uerstattelige gener og tab af turister. 

 

(28L) Som sagt protesterer vi mod en placering af en havvindmøllepark her omkring Sæby. Hvis det på trods 

af de mange protester fra byens borgere skulle blive besluttet at opstilling af vindmøller alligevel skal ske, så 

ønsker vi så få vindmøller som muligt. Eksempelvis store vindmøller placeret i 2 klynger - en i 

placeringsområdets nordlige del og en i den sydlige del. Hvilket vi mener vil være mindre forstyrrende for 

landskabet og dermed byen og dens indbyggere. 

(11I) Hellere få store vindmøller end mange små. 

 

(2L) Plaseringer af vindmøller må da kunne ske på landets mange sand  og sten  rev.    Billigere,  og her 

genere  møllerne  ikke  mennesker.       13  sømil øst for  Sæby ligger  Nordre  Rønner.  Et sand og sten rev, 4 

miles  længde  , gående ud fra  Vesterby.   Her kan der stå uanede  mængder af vind møller, uden at genere 

mennesker. Læsø færgen kunne samtidig få havn derude på  Nordre Rønner.  Herved spare 45 min.   På over 

farten fra  Frederikshavn. 

Der er påtalt følgende mangler ift. VVM 

redegørelsen: 

- Esbjerg sammenligningen skaber den 

misforståelse, at folk tror, at møller i 

Sæby også placeres 30-50 km fra land 

(45L) 

- En placering så tæt på kysten må have 

en større indvirkning på 

kystopbygning og –nedbrydning end 

angivet (10I) 

(45L) Esbjerg-sammenligningen var også skabt tvivl: Sammenligningen betyder, at mange lokale har 

opfattelse af, at møllerne bliver placeret 30-50 km fra land og ikke som vi har hørt kun 4 km fra stranden. 

 

(10I) I VVMredegørelse bagatelliseres og negligeres mølleparkens indvirkning på kystopbygning og -

nedbrydning i helt uforståelig grad og bærer ikke præg af nærmere lokalkendskab til stedet. En placering så 

tæt på kysten som 4 km forekommer stærkt risikabel og formodentlig i praksis uforudsigelig 
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Resumé af generelle emner 
 

(L) – Proces 

 

Resumé Fra høringssvar 

Et par bemærkninger berører 

Naturbestyrelsens kompetence samt 

opgavefordelingen styrelserne imellem: 

- Hvem er de politikere, der står 
bag, og hvad får de til gengæld 
(3L) 

Følgende spørgsmål stilles af (3L):  

 Hvem er de politikere, som står bag, og hvad får de til gengæld? 

 Hvilke politiske partier står bag, hvad har de fået i partistøtte? 

 Hvilke embedsmænd er involveret? 

 Hvorfor flyttes magten over i Energiministeriet? 

 Hvorfor gøres Miljøministeriet tandløst? 

 Bliver Miljøministeriet fremover svækket via besparelser og udflytning? 

 Det hele ser meget mærkeligt ud. 

 Vindmøller over 270 m må bygges i udsigtsfelt og op til fredede områder. 

 Grundejerne er i samme område underlagt enorme restriktioner. 

 Store herlighedsværdier ødelægges af støj. 

 Habitatslinier og fredninger krænkes. Se vedhæftet fil om fugle og vindmøller. 

 Hvem står bag, og hvor stort et beløb tjener de på at ødelægge området? 

 

I forhold til øvrig planlægning er der 

følgende bemærkninger: 

- (34L) finder, at projektet er i modstrid 

med formålet med fysisk planlægning 

i Danmark, jf. planlovens formål. 

- Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, 

at korridoren gennem området skal 

være ret øst-vest (7M) 

- Forsvarsministeriet gør opmærksom 

på potentielle UXO forekomster 

(34L) Indsigelsen skyldes, at den påtænkte placerig forekommer betænkelig i planlægningsmæssig 

henseende.   

Hovedformålet med planloven er at sikre, at den fysiske udvikling af samfundet forener de 

samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på en bæredygtig måde. I planloven er det direkte fastslået, at planlægningen 

skal foretages med henblik på at sikre, at: 

 - der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber (§ 1, stk. 2, nr. 1) 

- de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressourcer (§ 1, stk. 2, nr. 3) 

Det fremgår af den udarbejde VVM-redegørelse, at etableringen at den kystnære havvindmøllepark rummer 

flere elementer, der ikke varetager de overordnede formål med den fysiske planlægning for et særligt 

naturområde som det foreliggende. 

Etableringen af de kystnære havvindmøller forekommer uforenelig med de formål, som planloven tilsigter at 

varetage. 

 

(7M) Søfartsstyrelsens interesser dækkes af den udførte analyse af sejladsforhold og vilkår i de tilladelser, 

som Energistyrelsen vil skulle meddele før der kan udføres forundersøgelser eller etableres en havmøllepark. 

Dog skal opmærksomheden henledes på, flere kortudsnit i materialet viser en mølleplacering (layout), der 

giver en friholdt korridor som går ca. nordøst-sydvest. 

Det er ifm. sejladsanalyse stillet krav om, at denne korridor skal være ret øst-vest.  

Den øst-vest lige placering fremgår også af tekst og enkelte kort i materialet – Bl.a. på figur 2-9 i VVM- Del 0. 

Søfartsstyrelsen afventer mere konkret projekt/layout og/eller høring fra Energistyrelsen med forslag til 

tilladelser mv. 

 
(3M) Potentielle UXO forekomster 

Det er i redegørelsen konkluderet, at der i projektområdet for Sæby Havmøllepark er mulighed 

for forekomst af UXO i form af: 

 

 

Granater/projektiler affyret fra Bangsbo Fort 

- eller skibsvrag 

På baggrund af ovenstående bør det i redegørelsen tydeligt fremgå, hvad risikoen for at 

arbejde i området er, og hvorledes man skal forholde sig til denne risiko. Herunder skal det 

understreges, at man ved identificering af UXO i området øjeblikkeligt skal standse arbejdet 

og kontakte Den Værnfælles Forsvarskommando, jf. § 14 i BEK 1351 af 29/11/2013 om 

sejlsikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande. 

(3M) Ansvaret for finanisiering af afværgeforanstaltningerne, som kan være betydelige, bør desuden fremgå 

tydeligt af redegørelsen. Forsvarsministeriet finder det nødvendigt, at der indsættes et vilkår i tilladelserne i 

stil med vilkår 5.8 i ”Tilladelse til elproduktion til Anholt 

Havmøllepark efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi” af 9. juli 2012. Det følger af vilkår 5.8, at 

koncessionshaver i samarbejde med Forsvaret skal afbøde havmøllernes betydning for sikkerheden i det 

lavere luftrum ved en nødvendig opdatering af hardware, herunder om nødvendigt anskaffelse af 

supplerende radarer, og software. Hardware og software opdateres for koncessionshavers regning. 

Forsvarsministeriet finder det endvidere hensigtsmæssigt, at det af tilladelserne fremgår, at et sådant vilkår 

kan tinglyses som servitut på havmølleparken, hvis Forsvaret forlanger det. Kortbilag vedlagt i høringssvaret 
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I forhold til processen og 

borgerinddragelsen er der følgende 

kommentarer: 

- Ingen aktiv åben debat (18I, 24L, 36L) 

- Ringe fremmøde og repræsentation 

fra Frederikshavn Kommune (9I, 

191L) 

- De statslige myndigheder bør 

intensivere arbejdet med at informere 

og kommunikere med borgerne (1M) 

- Dokumenter burde fremligge på 

dansk (189L) 

- Ikke en demokratisk proces (7I, 9I, 

13I, 75L) 

- Ingen lokal opbakning til projektet 

(211L) 

- Håber, der gives tid til en folkelig 

debat (7I) 

- Skuffende at der ikke svares på 

fremsendte indsigelser i 1. 

offentlighedsfase (9I) 

-  

(36L) Der har fra kommunens side ikke været noget aktiv åben information og debat om udlægning af dette 

område til havvindmøller før beslutningen var taget.  

Jeg håber derfor at landspolitikerne vil tage sagen op og forhindre denne placering. 

(18I) Vi er en gruppe borgere i Sæby og Lyngså, som føler os ført bag lyset. Vi har konstateret, at der i 2 år 

har været optræk til at opsætte vindmøller fra syd for Frederikshavn til Lyngså syd for Sæby. Vi ved nu, at 

hvis vi havde været opsøgende, havde vi været bekendt med det, men vi var ikke bevidste om kommunens 

planer, og politikerne er gået meget stille med dørene. 

(24L) anerkender ikke at der har været den nødvendige offentlige debat forud for byrådets tilkendegivelse af 

at de var for opsættelsen af møllerne.  
Hele sagen er ikke behandlet og har ikke været til afstemning i byrådet. Offentligheden forud for denne 

beslutning har været yderst mangelfuld og præget af demokratisk underskud! 

 

(9I) finder det beskæmmende med så ringe fremmøde og repræsentation fra Frederikshavn Kommune, der 

uden at orientere borgerne, har sagt ja til projektet. Det ville have klædt de lokale politikere og embedsfolk, 

at deltage og vise interesse i dette møde, for dermed at fornemme borgernes mening om et projekt, som vil få 

stor negativ betydning for den fremtidige udvikling i lokalsamfundet. 

(191L) Vi føler os i øvrigt meget dårligt informeret af byrådet i Frederikshavn kommune. 

 

(1M) henstiller til, at de statslige myndigheder med ansvar for projektet intensiverer sit arbejde med at 

informere og kommunikere med borgerne i de berørte lokalsamfund. 

 

(189L) En del af de offentlig tilgængelige dokumenter og tilhørende bilag findes ikke oversat til dansk + 

Placering tilgodeser udelukkende økonomiske interesser, og ikke menneskelige værdier! 

 

(13I) Vi er utrolig mange Sæbyborgere der ikke forstår, hvordan man overhovedet, kan komme så langt som 

at anbefale Sæby. De lokale politikere har selv antydet, af flere omgange, at hvis der kom en folkeafstemning 

omkring møllerne i Sæby, vil 80% af borgerne stemme imod. Så en sådan beslutning, er bestemt ikke en sejr 

for demokratiet, men nærmer en konsekvens af, princippet om at politiske forlig skal holdes. 

Vi har som Sæbyborgere ikke mange andre muligheder end disse indsigelser, men vi er overbeviste om, at 

der i processen omkring Sæby er begået procedurefejl, hvilket vi er en stor gruppe der er påbegyndt at 

undersøge. Men hvis det ikke mod vores forventning er tilfældet, vil mange Sæby borgere have svækket deres 

tillid til det lokale demokrati i mange år. 

(7I, 9I) Vi sidder med en følelse af, at der er truffet en folketingsbeslutning og nu har embedsmændene 

bemyndigelse og magt til, at gennemføre projektet under forudsætning af, at der sker høringer i henhold til 

VVM og uskrevne regler. Borgere og lokalsamfundet har ingen indflydelse, men bliver taberne i spillet. 

(75L) I dagens Nordjyske Stiftstidende skriver Poul E. Bundgaard et synspunkt om møllerne på side 16. 

Artiklen rejser en række relevante spørgsmål addresseret til Frederikshavn Kommune. Alle spørgsmålene er 

særdeles relevante, og NST bør også tage stilling til disse. 

Hele processen lider af demokratisk underskud, idet Frederikshavn Byråd på ingen måde har levet op til sin 

pligt om information om det forestående projekt. 
På baggrund af ovenstående ønsker vi på det skarpeste at protestere mod projektet, der i den grad vil gøre 

vold på naturen. Det er uforståeligt, at man ønsker at give mulighed for at skabe et strømproducerende 

industriområde så tæt på kysten, når man i øvrigt er meget optaget af at håndhæve strandbeskyttelseslinien 

og kystnærhedszonen. 

 

(211L) Manglende lokal opbakning til projektet i området 

En anden vægtig grund til at projektet ikke bør gennemføres er, at der IKKE er lokal opbakning til projektet. 

Og den lokale opbakning har efter det oplyste været et vigtigt kriterium for såvel stat som styrelserne.  
Der er tværtimod meget stor lokal modstand mod projektet, kommunen synes alene med sine synspunkter. 

 

(7I) håber, at Naturstyrelsen og politikerne revurderer deres beslutning om kystnære havvindmølleparker, så 

der er tid til en folkelig debat omkring privatisering af vores urtidsarv, nemlig horisonten ved vore kyster. 

 

(9I) Vi har den 27. januar 2014 (1. offentlighedsfase) fremsendt indsigelser. Det er skuffende, at der ikke 

svares på indsigelse fra interessegrupper, der seriøst har lagt arbejde i, at belyse projektets konsekvenser. Vi 

har noteret os fra 2. offentlighedsmøde, at vi kan forvente, at blive indkaldt til møde og dialog inden endelig 

beslutning skal tages. 

 

I Frederikshavns Kommunes første høringssvar i 2012 er kommunen forbeholdende overfor den visuelle 

påvirkning, som møllerne kan have for "de mange mennesker, både dem der kører på vejen og dem der bor 

ved kysten", jf. flg. link s. 8: 

 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-

vindmoeller/havvindmoeller/planlaegning-fremtidens/Kommuner.pdf 

 

Kommunen har ud fra svaret i denne sidste runde helt glemt dette forbehold, selv at der som nævnt i VVM 

redegørelsen tydeligt står, at det vil have en væsentlig påvirkning ikke blot ved kysten men helt inde i landet.  

Og i 2. høringsrunde i 2014 havde kommunen tilsyneladende heller ingen betænkeligheder, og 5 personer i 

Plan og Miljøudvalget har på baggrund af et møde med Stine Poulsen fra Energistyrelsen tilsyneladende 

glemt alle betænkeligheder og referer følgende:  

 

"På udvalgsmødet deltager Stine Poulsen fra Energistyrelsen for at fortælle om havvindmølleprojektet ud for 

Sæby og sammenhængen med kommunens egen planlægning for vindmøller på land. Naturstyrelsen ved 

Christian Bertelsen samt Energinet.dk ved Bent Sømod vil ligeledes deltage i mødet. 

 Udvalget kviterer for en fin orientering om projektet og imødeser VVM- og planprocessen. Udvalget 
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opfordrer endvidere til, at det lokale erhvervsliv gør sig klar til udbudet."  

 

Indtil det sidste og afgørende høringssvar har kommunen ikke på noget tidspunkt forelagt sagen for byrådet 

og taget en principiel drøftelse heraf. Men det blev på 2. høringsmødet betonet af en af deltagerne i Plan og 

Miljøudvalget, at borgmesteren var enig, uden at det dog fremgår af byrådsreferaterne.  

 

Det kommunale selvstyre har IKKE fungeret i denne sag. Og relevante instanser/interessenter i det 

involverede område har kommunen valgt IKKE at konsultere. 

Der er indkommet et par henstillinger i 

forhold til den sidste del af processen: 

- Myndighederne og ikke 

energiselskaberne bør bestemme 

møllestørrelser og antal (1I, 19I, 26L) 

- De potentielle effekter ønskes i højere 

grad synliggjort (1M) 

(1I) Det er vort håb, at Myndighederne udviser rettidig ansvarlighed ved i forbindelse med fremlæggelse af  

projekter: 

 at oplyse nøjagtige antal af vindmøller 

 størrelse af vindmøller 

 at fastlægge placering, 

Møllestørrelse og dermed antal møller bør fastsættes af myndighederne og ikke af et tilfældigt energiselskab. 

Borgerne kan så forholde sig til et projekt uden at skulle gætte på antal møller, synlighed osv, og i øvrigt at 

Myndighederne ikke som i Sæby afholder borgermødet uden under mødet at gøre opmærksom på  at en 

fredningssag, som berører 65% af det udlagte område allerede er på trapperne og at fredningen af en stor del 

af  det udpegede område  medfører at møllerne kun kan opføres tæt på kysten, netop der hvor de giver flest 

og mest mulige gener for lokalbefolkningen og turisterne. 
(19I, 26L) hverken borgerne i Frederikshavn Kommune eller Region Nordjylland eller for den sags skyld 

Staten, der beslutter antal, størrelse og placering af møller i det 

udpegede område, men at det suverænt er den kommende koncessionshaver, som træffer afgørelse herom – 

jvf. VVM redegørelse del 1 pkt. 7.2. 

 
(1M) Det vil være ønskeligt, hvis de potentielle effekter af Sæby Havmøllepark i højere grad bliver synliggjort 

for borgere i Frederikshavn Kommune. Herunder tænkes særligt på: 

 Mulighed for køb af andele i vindmøllerne: Hvem kan købe, pris etc. 

Monitering af de socioøkonomiske effekter: herunder Udvikling i antal sejlende gæster som følge af en 

vindmøllepark, turistudvikling i Sæby generelt, antal direkte og afledte arbejdspladser som følge af 

vindmølleparken etc 

Og så er der ønske om feedback på 
tidligere indsigelser (28L) 

(28L) Vi vedlægger vores tidligere indsigelser, og vi ønsker skriftligt at på oplyst, hvilke af vore 

indsigelsespunkter styrelsen har imødekommet. 

 

(M) – Andet 

 

Resumé Fra høringssvar 

Støtter den kystnære havmøllepark, men 
forslår så få møller som muligt, et 
harmonisk opstillingsmønster, mulighed 
for medejerskab samt informationscentre 
om dansk vindmølleteknologi (15I) 

(15I) Vendsyssel Energi- og Miljøforening vil gerne anbefale, at planlægning for den kystnære havmøllepark 

ved Sæby fortsættes. Vendsyssel Energi- og Miljøforening ser gerne, at efterfølgende kan blive indarbejdet i 

udbudsmaterialet: 

Der bør opstilles så få møller som muligt med størst mulig effekt på 8 MW eller større, hvis det er muligt. Vi 

mener også, at den samlede effekt på 200 MW skal udnyttes fuldt ud. Der bør efterstræbes at opstille 

møllerne så harmonisk som muligt, så det visuelle indtryk fra kysten bliver bedst muligt. Vi kunne forestille 

os, at møllerne opstilles i 2 buede forløb, der ligger så langt fra kysten som muligt inden for 

opstillingsområdet. 

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er af den opfattelse, at det er meget vigtigt med lokalt medejerskab af 

havmøllerne. Derfor bør  

der gøres en ekstra indsats, så flest mulige borgere i de nærliggende kommuner bliver medejere af Sæby 

Havmøllepark, helst mere end de 20 procent VE-loven foreskriver. 

Grøn ordning gælder kun for møller der opstilles på land. Vi vil anbefale, at der indskrives i 

udbudsmaterialet, at der skal afsættes penge til oprettelse af lokale puljer. Pengene kan i Sæby bruges til 

lokale informationsaktiviteter om vindenergi, samt til understøttelse af foreningslivet og turismen i og 

omkring Sæby. Der kunne blandt andet være en stationær udstillings og informationscenter på havnen i en 

husbåd, om dansk vindteknologi. Puljens størrelse kunne værre som ved landmøller nemlig 88.000 kr. pr. 

MW installeret effekt. 

Opfordrer Naturstyrelsen til at tage imod 
Akademirådets tilbud om en diskussion og 
drøftelse af mulighederne for en samlet 
vision for Danmarks fremtidige 
energilandskaber (244L) 

(244L) Jeg opfordre endvidere Naturstyrelsen til at tage imod Akademirådets tilbud om en diskussion og 

drøftelse af mulighederne for en samlet vision for Danmarks fremtidige energilandskaber, jf. Rådets 

skrivelse af d. 29. juli 2015 vedr. Vesterhav Syd Havmøllepark. 
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Tilkendegiver støtte til grøn energi, men 
ikke med en kystnær placering af 
vindmøller (8I, 18L, 36L, 246L + en del 
mere 
 

(8I, 18I) Grundlæggende er vi enige om at vindenergi skal opprioriteres, men med forbehold for forslag om 

ændret placering. 

(36L + 'en del', 246L) Jeg er grundlæggende stor tilhænger af grøn energi, men ikke med vindmøller placeret 

så tæt på beboede områder. De burde placeres mindst 30 km fra beboede områder, så de ikke generer nogen. 

Det vil måske blive dyrere at etablere møllerne der, men så må vi alle betale lidt mere for strømmen. 

Opfordre Naturstyrelsen til at forholde sig 
til de seneste meldinger om prisforskellene 
mellem anlæg af kystnære møller og 
egentlige havvindmøller (5I) 

(5I) holdning til planerne om Sæby Havmøllepark er grundlæggende positiv som en naturlig konsekvens af 

foreningens energipolitik. I denne indgår en målsætning om 100 % vedvarende energiforsyning i 2040, og 

DN’s holdning er, at vindkraft skal udgøre en meget betydelig del af fremtidens energiforsyning. Samtidigt er 

DN positiv over for, at udpegede kystnære havarealer udnyttes som beskrevet i Energiforliget 2012, dvs. til 

en kapacitet på i alt 350 MW. Set i lyset af den voldsomme modstand mod landvindmøller fra berørte 

borgere mange steder i landet, kan de kystnære havmøller også til dels ses som erstatning for en endnu 

større udbygning på land. Men de vil gerne anmode Naturstyrelsen om at tage disse konsekvenser med i sin 

afgørelse af, hvilke af de 6 foreløbigt udpegede kystnære områder, der i den sidste ende skal inddrages til at 

opfylde målet om 350 MW kystnære havvindmøller. Vi skal derfor også opfordre Naturstyrelsen til at 

forholde sig til de seneste meldinger om prisforskellene mellem anlæg af kystnære møller og egentlige 

havvindmøller. I den udstrækning de to kategorier nærmer sig hinanden prismæssigt, vil vi kraftigt anbefale, 

at fokus rettes mod de sidste. Endvidere er vi i DN meget kritiske over for de projekter, der måtte komme ind 

via ”åben-dør”-muligheden, da vi mener, at der er behov for en overordnet planlægning. 

Lad folk købe aktier i møllerne (5I) (5I) forslår, at borgernes syn på mølleparken kan ændres til noget mere positivt end det, der optræder i 

medierne for tiden. Der bør gives mulighed for, at private borgere kan købe andele i mølleparken. 

Er bekymret for stråling fra kablerne, 
støjgener og elektromagnetisk stråling, 
uheld med vindmøllerne og korrosion 
(22L) 

(22L) er bekymrede for STRÅLING fra kablerne !! Kan man risikere at opholde sig i nærheden – f.eks som 

lystfisker på stranden ? - eller som legende barn ??? 

KABELSTATIONER – med støjgener OG elektromagnetisk stråling vil enhver vel gøre alt for at undgå tæt på 

sin bolig.- og noget som prioriteres – uanset pris 

UHELD MED VINDMØLLERNE - CWIF – Caitness Windfarm Information Forum er et skotsk firma, der 

samler informationer om uheld med vindmøller kender til 

180 tilfælde med møllevinger der er faldet af i stærk blæst – nogen møller er brudt i brand og løbet løbsk , 

hvor brandvæsnet intet kan stille op i den højde! Det er mindre møller end dem der tales om udfor Sæby! 

Hvor langt mon en møllevinge kan flyve ??? 

Og så er der også spørgsmålet om korrosion – vedligeholdelse og reparation, som vist kræver MEGET store 

skibe. - og risiko for forurening? 

Naturens helbredende virkning (205L) (205L) Jeg fik selv i 2010 konstateret en dødelig neurologisk sygdom. Mange mennesker vil helt sikkert have 

svært ved at forstå, hvordan det er at få totalt vendt 100% op og ned på ens liv, hvis de ikke selv har været i 

samme situation. Og det har været en utrolig svær kamp for mig at finde livsgælden tilbage igen, men det 

lykkedes mig endelig at finde denne igen i 2014 igennem Danmarks smukke natur. Den magisk horisont ved 

Sæby med udsigt til Læsø er, hvad der har givet mig livsglæden igen. + 2 mere 

Kumulative effekter bør behandles samlet i 
relation til kortlægning af mulige 
fremtidige placeringer af 
havvindmølleparker i regi af en snarlig 
(gen)nedsættelse af et 
havvindmølleudvalg. (2I) 

(2I) Men henvisning til VVM’en for den kystnære havvindmøllepark ved Sæby er Vindmølleindustrien 

opmærksomme på at: 

1.    ”Sæby Havmøllepark vil kumulativt med Smålandsfarvandet Havmøllepark medføre en øget dødelighed 

af sortand, som vil være på et niveau, hvor skadelige virkninger ikke kan udelukkes” og ”Den beregnede 

fortrængningsafledte dødelighed peger på kumulative virkninger, der influerer på integriteten af 

fuglebeskyttelses-områderne ved etablering af Sæby Havmøllepark sammen med Smålandsfarvandet.” 

2.    ”Størrelsen af den samlede bestand af sortand er usikker og kan være større end den aktuelt anslåede 

bestandsstørrelse på 550.000 individer” og ”Usikkerhederne ved vurderingerne gør imidlertid, at det 

skønnes nødvendigt med yderligere modelberegninger og vurderinger med henblik på nærmere at 

kvantificere omfanget af additiv dødelighed og bestandsudvikling over længere tid for ederfugl, fløjlsand og 

navnlig sortand” 

  

Vindmølleindustrien opfordrer til, at den usikkerhed som følger af manglerne i vidensgrundlaget håndteres 

på en fleksibel måde, som resulterer i at man ikke på nuværende tidspunkt indfører kriterier i tilladelser for 

de kystnære vindmølleplaceringer omkring Sjælland (i såvel udbud som uden for udbud), som giver 

restriktioner, der reelt vil fjerne økonomien i projekterne baseret på den angivne usikkerhed om 

bestandsudvikling.  

  

Der er efter vores opfattelse tale om en større og mere principielt tematik af betydning for det fremtidige 

potentiale for havvindmølleparker i de danske farvande. Derfor er Vindmølleindustrien af den opfattelse, at 

det ikke er rimeligt at lade det enkelte projekt bære omkostninger til den nødvendige forbedring af 

vidensgrundlaget hvad angår dynamiske sammenhænge mellem enkelte vindmølleprojekter og kumulative 

effekter som influerer på bestandsudviklingen. Behovet for forbedring af vidensgrundlaget mener vi bør 

adresseres fremadrettet i forbindelse med kommende udpegninger, hvorfor vi vil opfordre til at dette f.eks. 

behandles i relation til kortlægning af mulige fremtidige placeringer af havvindmølleparker i regi af en 

snarlig (gen)nedsættelse af et havvindmølleudvalg. 

Stop med at belemre udkantsdanmark 
(51L) 

(51L) I stedet vælger man igen at belemre et udkantsområde med teknikkens vidundere. Vi er langt ude på 

landet, hvor der ikke bor mange mennesker! Eller også har man det syn på os provinsboere, at vi alligevel er 

lidt mindreværdige i forhold til storbyernes indvånere, så os kan man godt prakke det skidt på, som man ikke 

vil have andre steder.  

Ikke langt fra stedet, hvor den påtænkte vindmøllepark skal ligge er vi blevet velsignet med modpartens 

energiønsker i form af en skifergasboring. Jeg må indrømme, at vores politikere nok er på deltid, når de kan 
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velsigne sådan to projekter. 

(51L) Ikke langt fra stedet, hvor den påtænkte vindmøllepark skal ligge er vi blevet velsignet med 

modpartens energiønsker i form af en skifergasboring. Jeg må indrømme, at vores politikere nok er på 

deltid, når de kan velsigne sådan to projekter. 

Spar os almindelige borgere for symbolerne på to forskellige måder at få energi på. Desværre er løbet nok 

kørt m.h.t. skifergasboringen. Lad dog være med yderligere at ødelægge vores natur. Flyt de møller meget 

længere til havs eller bedre endnu. Stop projektet. Der er vindmøller nok. 

(75L, 136L, 171L, 177L, 181L, 219L, 245L) 
Vi skal bede om at få en mail tilbage som 
bekræftelse på, at vores indsigelse er 
modtaget rettidigt! 

-  
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