Foreningen STOP Vesterhav SYD

Til
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43,
1577 København V
9.8.2019.
Miljøvurdering af Vesterhav Syd, jnr 2019-89438.
Vi anerkender, at Vattenfall har besluttet at flytte de kystnære møller ud til grænsen af det
fastlagte projektområde.
Vi forventer, at den kommende VVM-redegørelse udføres ud fra de bedste faglige principper, og at den indeholder vurderinger på alle de områder, der er beskrevet i notatet ”Indkaldelse af ideer og forslag”, dateret juli 2019. Specielt vil vi pege på, at vi ønsker at man
anvender de nyeste metoder for støjmåling.
Vi vil hertil føje et ønske om, at VVM-redegørelsen kommer til at indeholde en beskrivelse
af de socioøkonomiske konsekvenser, som f.eks., om turismen og ejendomspriser.

Vi forventer, at vurderingerne indeholder en beskrivelse af ”worst case scenariet”.

Vi vil også gerne pege på, at visualiseringerne skal være på højt teknisk niveau, som f.eks.
de visualiseringer, der blev udført af Taksationsmyndigheden, eller de visualiseringer, der
er anvendt i VVM-redegørelsen for projekt Jammerland.
Som vi er orienteret, skal en VVM-redegørelse også indeholde en vurdering af alternativer.
I den forbindelse vil vi gerne have en vurdering af det hensigtsmæssige i at gennemføre
projekt Vesterhav Syd (og Nord) - som i det nuværende skitserede projekt.

Ville det ikke være bedre at etablere den kapacitet, som Vesterhav Syd (og Nord) skal levere, på et andet sted. Derved kunne man anvende større møller med en højere ydeevne,
hvilket kunne betyde, at det ikke ville være nødvendigt, at samfundet skulle yde tilskud til
produktionen af vindmøllestrøm. Møllerne kunne derved placeres længere væk fra kysten.

Vi vil tillade os at pege på Horns Rev 4 eller THOR., hvor der er plads til udvidelse.

Vi er fuldstændig beviste om, at Vattenfall har vundet det nuværende projekt Vesterhav
Syd (og Nord). Ud fra en økonomisk synsvinkel, kunne det være interessant at få belyst,
hvad anvendelsen af en anden teknologi - som er kommet til siden beslutningen blev truffet i 2012 - kunne betyde for samfundet. Som bekendt findes der i dag projekter, der skal
producere vindmøllestrøm uden offentlige tilskud.
Vi ser frem til at modtage et udkast til VVM-redegørelse.
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