DN-Lemvig

Lemvig den 3.december 2016
Til borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune
På vegne af DN-Lemvig og de borgere langs kysten, der ikke har ønsket de kystnære
vindmøller placeret på den nuværende position og i det nuværende
opstillingsmønster, vil vi gerne høre, om du på vegne af kommunalbestyrelsen i
Lemvig vil rykke energiministeren for det manglende svar og evt. bede om et
møde?
Vi har erfaret at punktet har været drøftet på kommunalbestyrelsesmødet i
onsdags!
DN-Lemvig har kontaktet Vattenfall med henblik på at få et møde i stand, hvor
placeringen af møllerne i Vesterhav Nord kunne drøftes. Resultatet var en
telefonsamtale hvor Per Stenholt gjorde det klart at han ikke havde mandat til at
diskutere en ændret mølleplacering, men han ville gerne være med til et oplysende
møde om nødvendigheden af den valgte placering. I en mail modtaget fra Per
Stenholt, Project Director i Vattenfall Vindkraft A/S præciserer han:
I forlængelse af vores behagelige telefonsamtale, skal jeg hermed kort orientere om det videre
forløb.
Vattenfall afventer stadig et endelig tildelingsbrev fra Energistyrelsen vedr. de kystnære møller.
Udstedelse af tildelingsbrev er en forudsætning for at Vattenfall kan iværksætte de opgaver som er
en forudsætning for indgåelse af koncessionsaftalen for projektet.
Energistyrelsen sigter mod en dato engang i Januar for underskrivelse af koncessionsaftalen. Når
dette er sket går der henimod 6-8 uger før endelig udstedelse af licenser, kommuneplantillæg mm er
på plads.
Da Vattenfall ønsker ovenstående på plads forud for informationsmøde er det på nuværende
tidspunkt svært at give en præcis dato for hvornår et informationsmøde vil kunne afholdes. Men
engang i marts er et godt bud.

Planlægning af et sådant møde er endnu ikke påbegyndt men jeg forestiller mig et infomøde evt.
kunne bestå af 2 dele som kunne indeholde.
Del 1:
Del 2:

Information om projektet.
Information til lodsejere på kabelrute og den videre proces

Håber ovenstående bibringer den nødvendige klarhed hvad angår det videre forløb
Med Venlig Hilsen
Per Stenholt
Project Director Danish Nearshore
Head of Offshore Development DK

Dermed skulle det vel være ret klart at hvis der skal ske ændringer i
opstillingsmønstret, er det ministeren, der skal reagere og kræve at Vattenfall
kommer med et nyt tilbud.
Vi vil endnu engang appellere til at få undersøgt mulighederne for at opstillingens
yderste og sydligste række kan rykkes længere nordpå.
Begrundelse: Det specielle ved Vesterhav Nord er det højtliggende
morænelandskab, som med sine højdedrag giver så mange steder, hvor den unikke
horisont over havet opleves uden teknologiske spor.
Hvorfor er der i øvrigt ikke visualiseringer herfra, men kun fra stranden i Vrist?
Det første man kunne bede om var nogle flere visualiseringer fra bl.a. Ferring og
Bovbjerg med den nu udmeldte opstilling, og herefter en visualisering med den
sydlige række møller placeret nord på og således parallelt med den nordlige række
møller.
Vi deltager selvfølgelig hellere end gerne i et møde med ministeren.
På vegne af DN-Lemvig og borgere langs kysten
Jens Johan Brogaard og Søren Hedetoft.

