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Energistyrelsen  

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

 

 

Hvordan kan Energistyrelsen, Energinet.dk og Vattenfall fortsætte arbejdet med 

etablering af Havmøllepark Vesterhav Syd? 

 

Energiklagenævnet har den 20. december 2018 besluttet at ophæve Energistyrelsens 

etableringstilladelse til Vattenfalls projekt for Vesterhav Syd og hjemvist sagen til 

Energistyrelsen med henblik på, at der udarbejdes et VVM tillæg for det konkrete 

projekt. Retstilstanden er således pt., at der ikke foreligger nogen tilladelse til at opføre 

Vesterhav Syd.  

  

Vi undrer os over, at Energinet.dk og Vattenfall overhovedet har påbegyndt landdelen 

af Vesterhav Syd, inden Energiklagenævnets afgørelse i de verserende klagesager 

forelå. Vores undren bliver endnu større, når vi nu står med afgørelsen fra 

Energiklagenævnets beslutning, at der skal udarbejdes et nyt VVM tillæg.  

 

Samtidig kan vi konstatere, at Energinet.dk ufortrødent fortsætter landarbejderne, bl.a. 

med kabellægning, uden at der foreligger en gyldig tilladelse til at opsætte hav møllerne 

i Vesterhav Syd. Vattenfall fortsætter også ufortrødent med at etablere den nye 

kabelstation mellem Kloster og Søndervig, hvor Vattenfall skal aflevere strømmen fra 

Vesterhav Syd. Vattenfall går så langt, at de indbyder offentligheden til at se det store 

igangværende anlægsarbejde for transformatorstationen ved annon-cering i 

Ringkøbing-Skjern Dagblad 

 

For os som borgere i et retssamfund er vi uforstående overfor, at staten på denne måde  

forud diskonterer et forventet udfald af VVM tillægget og en efterfølgende 

klagesagsbehandling ved at fortsætter de fysiske forberedelser. Jo mere der investeres 

i forberedelserne, jo sværere bliver det at stoppe projektet, hvis VVM redegørelsen ikke 

holder. Vi er klar over, at der fortsat er et bredt flertal for de kystnære havmøller i 

Folketinget, men dette betyder ikke, at dansk lovgivning ikke skal overholdes!  

  

Hvis der skal være mening med at lave VVM tillægget og inddrage offentligheden med 

fornyet klage adgang, så bør alle aktiviteter omkring Vesterhav Syd, herunder 

landarbejderne, stilles i bero, indtil der er skabt det fornødne lovmæssige grundlag for 

Vesterhav Syd med en gyldig etableringstilladelse. 

 

Vattenfall har åbenbart fået en yderst lukrativ kontrakt med den danske stat, som de for 

enhver pris ønsker at fastholde.  Vores tillid til Vattenfall er ikke eksisterende med deres 

måde at håndtere borgerinddragelse i henhold til den lovgivning, som de har indgået 



 

 

 

 

 

 

 

kontrakt efter. Det eneste mål med deres valgte projektudformning er 

profitmaksimering - tættest muligt på land og maksimal ødelæggelse af hele den 15 km 

lange strækning af Holmslands Klit fra Hvide Sande til Hourvig nord for Søndervig. 

 

 

Spørgsmål til Energistyrelsen 

 

o Hvilket lovgrundlag er gældende, når Energistyrelsen, Vattenfall og 

Energinet.dk – på trods af Energiklagenævnets afgørelse og hjemvisning - kan 

fortsætte de fysiske arbejder med etablering af Vesterhav Syd uden at der 

foreligger en tilladelse til at opsætte møllerne? 

o Er der indgået en aftale med Vattenfall om, at de kan fortsætte deres 

forberedelser, uanset at der nu skal laves et nyt VVM tillæg? 

o Hvordan vil I sikre, at den nye VVM redegørelse forholder sig sagligt og 

objektivt til Vattenfalls projekt, når de fysiske forberedelser ufortrødent kører 

videre? 

o Og hvilke alternativer og afhjælpende foranstaltninger vil indgå i den nye 

VVM redegørelse? 

o Har I fortsat tillid til Vattenfalls håndtering af borgerkontakten igennem 

fejlagtige visualiseringer, borgermøder uden indhold og tvivlsomme 

partsindlæg i erstatningssager?   

 

Vi vil bede om at få en kvittering på, at Energistyrelsen har modtaget denne 

henvendelse.  

 

Ligeledes vil vi gerne bede om at få oplyst, hvornår vi kan forvente svar på de 

spørgsmål, som vi har stillet.  

 
 

På vegne af Forretningsudvalget 
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