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Forslag og bemærkninger til VVM-redegørelsen for Jammerland
Bugt Vindmøllepark

I forlængelse af borgermøde afholdt den 23. april 2015 har Kalundborg Kommune
bemærkninger til den kommende VVM-redegørelse, samt det præsenterede materiale på
borgermødet.

Kalundborg Kommune ønsker at fremlægge nedenstående bemærkninger til politisk
behandling på kommunens juni møder. Dvs. at der tages forbehold for mulige
bemærkninger fra den politiske behandling, som ønskes inddraget i VVM processen - i
forlængelse af dette høringssvar.

Kalundborg Kommunes generelle bemærkninger til projektet
I sommeren 2012 afholdt Energistyrelsen en offentlig høring om placering af kystnære områder
til havmøller i bl.a. Sejerø Bugt og Jammerland Bugt. Efterfølgende blev Sejerø Bugt udvalgt til
at være ét af de seks områder som staten udbyder til kystnære havmøller.

I den proces fremsendte Kalundborg Kommune høringsbrev i august 2012 til Energistyrelsen.
Svaret udtrykte overordnet, at det var Kalundborg Kommunes holdning, at Sejerø Bugt
Havmøllepark prioriteres frem for havmøller i Jammerland Bugt, og det anbefales, at kun ét
havmølleprojekt ud for kommunens kyster realiseres.

I foråret 2014 fremsender Energistyrelsen myndighedshøring med det formål at indhente
bemærkninger og forslag til indhold af VVM- og konsekvensvurderingsundersøgelserne for
vindmøller i Jammerland Bugt.

Her fremsatte Kalundborg Kommune bemærkninger til eventuelle havmøllers placering i relation
til kysten samt til indholdet af en eventuel VVM-redegørelse. Bemærkningerne til
Energistyrelsen omhandlede i hovedtræk forventninger til en undersøgelse af projektets visuelle
påvirkning af landskabet, samt fokus på en konsekvensvurdering af nærliggende NATURA 2000
område.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2015, at det fortsat er kommunens
generelle  holdning  til  kystnære  vindmøller,  at  der  kun  bør  realiseres  ét  projekt  ud  for
kommunens kyststrækning, samt at et sådant projekt bør ligge i Sejerø Bugt.
Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at Kalundborg Kommune indgår i et samspil med
projektudvikler for at sikre en optimal proces, hvor kommunens borgere inddrages og
kommunens interesser tages i betragtning.
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Kalundborg kommunes bemærkninger til VVM processen
I forlængelse af ovenstående, herunder også de input der kom fra borgermødet i Gørlev Hallen,
er det kommunens vurdering, at der i VVM processen arbejdes mere uddybende med følgende
emner:

Visuelle forhold
Særskilt fokus på visualiseringer af vindmøllerne med tilhørende metodebeskrivelse. Det
anbefales at der arbejdes med mere konkrete opstillingsalternativer i VVM-redegørelsen
således at materialet bliver retvisende i forhold til antal møller, møllestørrelse og
opstillingsmønster.

I forlængelse af borgermødets bemærkninger anbefales at der søges en dynamisk
visualisering som gengiver møllerne i drift.

Det er afgørende for kommunens endelige holdning til placering af kystnære havmøller,
hvordan den oplevelse man har af  kysten og udsynet ud over vandet vil  blive påvirket af
vindmøller. Herunder er møllernes afstand til kysten af afgørende betydning. Som
udgangspunkt mener Kalundborg Kommune, at vindmøllerne bør placeres længst muligt fra
land og i et opstillingsmønster, der påvirker opfattelsen af kysten mindst muligt. Dvs. at
der søges en løsning hvor kystlinjerne mod øst og syd friholdes mest muligt ved en
placering længst væk herfra.

For at minimere den visuelle påvirkning (og opfattelse af vindmølleparken) skal VVM-
redegørelsen undersøge hvilket opstillingsmønster og dermed også møllestørrelse som
sikrer en minimal visuel påvirkning. Det er vigtigt at der udarbejdes forslag til
opstillingsmønstre der fokuserer på et roligt og ensartet udtryk set fra, især kystens
bebyggede områder.

Støjmæssige forhold
Det anbefales at der i VVM processen fokuseres særskilt på de støjmæssige påvirkninger af
hhv. sommerhuse/boliger og erhvervsaktiviteter (såsom campingpladser). Det vurderes ud
fra det foreløbige materiale at der vil være et støjbidrag for de nærmeste sommerhuse og
erhverv. Det anbefales at dette belyses grundigt og overvejes om der kan opstilles
afværgeforanstaltninger for at minimere dette. Det vurderes at hhv. campingplads- og
sommerhus aktiviteters kvalitet afhænger af en minimal støjpåvirkning og derfor også kan
forringes af støjpåvirkninger der ligger under grænseværdierne, hvorfor en fortsat
kvalificering af ovennævnte aktiviteter forudsætter fokus på dette i VVM processen.
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Det skal ligeledes undersøges hvilken effekt de kumulative miljøpåvirkninger, som kan
forekomme i samspil med eksisterende tekniske anlæg i området, kan have.
Opmærksomheden henledes på hhv. en stor (80 ha) solcellepark på Asnæs, samt 2 store
vindmøller (142 m) nord for Gørlev. Begge anlæg er endnu ikke opført, men kommunen er
netop i færd med at meddele byggetilladelse til begge og forventer begge anlæg realiseret
i løbet af 2015

Anlægsfasen
Der skal i VVM redegørelsen synliggøres hvilke miljømæssige påvirkninger og anlæg der
sker i anlægsfasen. Dette er særskilt vigtigt for at belyse de miljømæssige konsekvenser
for nærområdet, under hele processen. Kalundborg Kommune henleder især
opmærksomheden på følgende forhold:

Trafikale gener i forbindelse med anlægsfasen
Etablering af indskibningshavn til anvendelse i anlægsfasen, samt fremtidig
anvendelse af en sådan havn

Øvrige bemærkninger
Generelt skal der fokuseres på at VVM processen naturligt giver mulighed for at opstille
forskellige afværgeforanstaltninger som tilgodeser kommunens interesser. I forlængelse
heraf  ønsker  Kalundborg  Kommune  at  der  i  VVM  processen  er  en  særskilt  fokus  på  at
imødekomme borgernes og kommunens interesser bedst muligt ved målrettet brug af
afværgeforanstaltninger.

Der er generelt et ønske om at sikre kommunens attraktive strande som et rekreativt
aktiv,  hvorfor  der  i  VVM  processen  skal  undersøges  hvordan  strandene  påvirkes  af  de
fremtidige møller.

Det skal understreges at landføringsdelen er anmeldt til Kalundborg Kommune efter den
nye VVM bekendtgørelse og derfor ikke forudsætter kommuneplantillæg, som i modsætning
til VVM anmeldelser sket før den 1. november 2014. Kalundborg Kommune bemærker at
der i det fremlagte informationsmateriale og VVM anmeldelsen er angivet at
landføringsdelen forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg, hvilket er fejlagtigt.

Med venlig hilsen

 Michel van der Linden Dennis Ravn
  Teknik- og Udviklingsdirektør  Planlægger

mailto:Dennis.Ravn@kalundborg.dk
http://www.kalundborg.dk/

