
Indbydelse
til borgermøde om 

miljøkonsekvensrapporten

Vattenfall vil gerne indbyde til et virtuelt borgermøde om miljøkonse-
kvensrapporten (VVM) for Vesterhav Syd, der er i høring frem til den  
30. juni 2020.  

Oprindelig ville vi have afviklet en workshop i lokalområdet, hvor man  
en hel dag kunne komme forbi og få svar på spørgsmål. Nu bliver det i stedet 
et virtuelt møde via internettet, da Covid-19 situationen ikke giver mulighed  
for større forsamlinger.

På mødet vil repræsentanter fra Energistyrelsen, Vattenfall samt flere  
eksterne konsulenter føre os gennem aftenens program.

Mødet finder sted onsdag den 17. juni kl. 18.30 til 21.00.

Hvad gør du?
Gå ind på https://avcenterlive.dk/VattenfallVHS. Her kan du følge mødet,  
ligesom du også vil kunne stille spørgsmål undervejs i mødet. Vi gør  
opmærksom på, at vi hverken før eller undervejs i mødet kan yde teknisk  
assistance. Hele mødet vil dog blive optaget og blive præsenteret på  
Energistyrelsens og Vattenfalls hjemmesider.

Program:
• Velkomst og introduktion til mødet 
• Baggrund for processen og høringen om miljøkonsekvensrapporten
• Alternativer – valg af layout 
• Visualiseringer 
• Landskabelige konsekvenser
• Støj 
• Turisme 
• Fugle 
• Værditab og medejerskab 
• PAUSE
• Spørgerunde 
• Afslutning 

Hvis du allerede nu har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til 
borgermoede@vattenfall.com – vi kan selvfølgelig ikke garantere, at alle 
spørgsmål bliver besvaret på mødet. Det er derfor vigtigt, hvis du har spørgs-
mål, at du fremsender dem til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 
1577 København, eller på e-mail til vesterhavsyd@ens.dk senest den 30. juni 
2020. Energistyrelsen anmoder om, at høringssvaret mærkes “Høringssvar  
til Vesterhav Syd”..

Vi glæder os til din deltagelse.

Med venlig hilsen
Vattenfall

Vattenfall er et europæisk energiselskab med ca. 20.000 medarbejdere. I mere end 100 år har vi elektrificeret industrier, 
leveret energi til menneskers hjem og moderniseret vores måde at leve på gennem innovation og samarbejde. Vi vil nu gøre 
det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.


