
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 

VATTENFALL VINDKRAFT  A/S 
JUPITERVEJ 6, 1 SAL  
6000  KOLDING  

 TLF. 88 27 50 00 
CVR-NR. 31597544 

WWW.VATTENFALL.DK 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kære sommerhusejer, der er berørt af Vattenfalls ekspropriation. 
 
Vindmølleparken Vesterhav Syd’s projektdel, der omfatter arbejdet til havs (opstilling af 
vindmøller og lægning af søkabel) er udsat 3 år, hvilket betyder at en del af arbejdet på 
stranden vil komme til at foregå i 2023 i stedet for 2020.  
 
En ny miljøkonsekvensvurderingen af et nyt layout er i gang og den offentlige høring ventes at 
starte i maj 2020. Sideløbende nærmer onshore-projektet (landdelen) sin afslutning, idet 
elkablet, som skal føre strømmen fra møllerne ind på det danske elnet, er lagt.  
 
Der er tidligere eksproprieret ret til færdsel ad Holmsborgvej og ned langs stranden til 
arbejdsområdet på stranden ud for Lyngdraget. Denne eksproprierede ret omfatter Jeres 
matrikel og derfor fremsendes denne orientering om ændret tidsplan. 
 
Det var oprindeligt påtænkt, at arbejdsarealet skulle benyttes i perioder i henholdsvis 2019 og 
2020 i forbindelse med installationen af de 2 kabelsystemer.  
 
Installationsarbejdet opdeles i: 
 
1. Installation af landkabler fra transformerstationen ved Søndervig landevej og ud til 

kysten 
2. Installation af søkabler fra vindmølleparken indtil ilandføringspunktet på kysten 
3. Samling af de to kabelsektioner i en såkaldt ”Transition Joint Pit” på stranden med 

tilhørende test af kablerne 
  
Planen var, at installationen af landkablet skulle foregå i 2019, mens installation af søkablet og 
samlingen af de to kabelsektioner med tilhørende test skulle foregå i 2020. Som følge af, at 
projektets offshore del er udskudt til 2023, er det kun projektets landkabler, der kan 
færdiggøres efter planen.  
 
Da landkablerne nu skal vente på offshore kablets installation, har det været nødvendigt at 
udføre en midlertidig sikring af kabelenderne med et ”blindt” Transition joint på stranden, så 
kablerne ikke beskadiges ved vandindtrængning. I forbindelse med sikringen udføres ligeledes 
test af landkablerne. Dette vil finde sted i 2020, i umiddelbar overensstemmelse med 
tidspunktet, hvor samlingen med de offshore kabler, skulle have fundet sted. Dette transition 
joint ligger godt 2 meter under strandens overflade og påvirker ikke strandens udseende efter 
endt arbejde og frem til 2023. Efter arbejde i 2023 vil stranden igen have sit normale 
udseende. 
 
Det sidste installationsarbejde svarende til punkt 2 og 3 på listen planlægges nu i stedet at 
finde sted i 2023 omfattende installation af søkabler på stranden, samling med landkablerne 
og en test af det samlede kabelsystem. 
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En del af den eksproprierede ret til færdsel og arbejde i området ad Holmsland klitvej og på 
stranden vil således ligge i 2023 i stedet for 2020. 
 
Skulle dette give anledning til spørgsmål, kan disse stilles til Arne Rahbek 
arne.rahbek@vattenfall.com eller på mobil 27 88 04 06. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S 
 


