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Ny VVM-proces for Vesterhav Syd
igangsættes

Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist den del af etableringstilladelsen
til Vesterhav Syd Havvindmøllepark, der vedrører vurderingen af virkningerne
på miljøet, til fornyet behandling i Energistyrelsen. En ny VVM-proces er nu
igangsat.

Energiklagenævnet har med en afgørelse den 20. december 2018 afsluttet
klagesagsbehandlingen af en række klager over Vesterhav Syd
Havvindmølleparker.



Energiklagenævnet har i afgørelsen ophævet den del af Energistyrelsens
tilladelse til etablering af Vesterhav Syd Havvindmøllepark, der vedrører
vurderingen af virkningerne på miljøet. Nu skal der udarbejdes et VVM-tillæg,
der omfatter det konkrete projekt, og først herefter kan Energistyrelsen træffe
endelig afgørelse i sagen under inddragelse af den berørte offentlighed og
med mulighed for klageadgang.

Se Energiklagenævnets afgørelse

Energistyrelsen har derfor i dag sendt en meddelelse til Vattenfall Vindkraft
Vesterhav Syd P/S om igangsættelse af ny VVM-proces for Vesterhav Syd
Havvindmøllepark, der vil omfatte det konkrete projekt og høring af den
berørte offentlighed. Der vil også være klageadgang.

Etableringstilladelse for Vesterhav Nord forventes genoptaget

Energiklagenævnets afgørelse vedrører ikke direkte Vesterhav Nord
Havvindmøllepark. Energistyrelsen forventer dog også delvist at genoptage
etableringstilladelsen til Vesterhav Nord projektet for at træffe en endelig
afgørelse med klageadgang. Lighederne mellem de to havvindmølleprojekter
Vesterhav Nord og Syd betyder endvidere, at der også for Vesterhav Nord kan
blive tale om at gennemføre en fornyet VVM-vurdering med inddragelse af
offentligheden. Det vil bero på en nærmere konkret vurdering.

Kontakt: Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: +45 25 13 78
46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
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og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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