10.07.2021
Information fra Sammenslutningen (SU)
Vedr. Vesterhav Syd

Energiklagenævnet har i dag truffet afgørelse over den klage, som SU indgav over Energistyrelsens etableringstilladelse til Vattenfall den 22. december 2020 og som muliggør
etablering af havmøllepark Vesterhav Syd ud for Holmslands Klit fra Hvide Sande til Houvig nord for Søndervig. Etableringstilladelsen godkender Vattenfalls ønskede placering af
de 196 meter høje vindmøller 9 km fra kysten.
Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse, idet nævnet vurderer, at tilladelsen ligger indenfor rammerne af den lovgivning, der gælder. Nævnet finder
ikke grundlag for at gå ind i en nærmere vurdering af den politiske proces, der oprindelig
blev besluttet i 2012.
SU finder, som anført i vores klagepunkter, at processen har været lukket og uden at offentligheden har været inddraget før projektet reelt er besluttet. SU er uforstående overfor, at Energistyrelsen på statens vegne har indgået bindende kontrakter med Vattenfall,
der åbenbart reelt har umuliggjort, at projektet kan revurderes, herunder indarbejdes i de
nu foreliggende planer for Thor havmøllepark og planlagte energi øer i Nordsøen.
Ingen fornuftige politikere ville have truffet beslutning om de kystnære havmøller i 2021
med den prisudvikling, der har været siden 2012 på havmøllestrøm, men der har åbenbart
ikke været politisk mod til at revurdere beslutningen fra 2012.
Vi kan desværre konstatere, at når et bredt politisk flertal i Folketinget fortsat bakker op
om en politisk beslutning, der er truffet bag lukkede døre for 9 år siden uden offentlighedens inddragelse, så er det åbenbart umuligt at få en saglig dialog om de kystnære havmøller og de ødelæggelser, som det medfører for vores kystområde. Vi kan konstatere, at
de statslige myndigheder ser stort på de mange velbegrundede indsigelser, der er fremkommet i den seneste VVM procedure. Energiklagenævnet har ej heller forholdt sig reelt til
de mange indsigelser, men i alt væsentligt konstateret, at Energistyrelsen har ageret indenfor den gældende lovgivning.
SU må desværre konstatere, at løbet nu er kørt. Vi ser ingen mening i at køre en retssag
og har ej heller ressourcer hertil.
Vi kan så trods alt glæde os over, at vi har fået flyttet møllerne ud på 9 km fra kysten i
forhold til de oprindelige planer.
Læs hele afgørelsen i vedhæftede fil.
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