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Jammerland Bugt

Baggrund og Situation
Havmøllepark



Baggrunden for vores 

situation:

Politisk er langt hovedparten af partier-
ne enige om det overordnede danske 
mål i 2050:

Det samlede danske el-
forbrug skal i 2050 kom-
me fra vedvarende 
energikilder.



Baggrunden for vores 

situation:

Havmølleudvalgets endelige rapport fra 
oktober 2012

VE-loven fra  2012 med senere 
ændringer

Energiaftalen fra marts 2012 (500 MW)

Vækstaftalen fra juni 2014 (400 MW)

2 hovedspor for de kystnære havmølle-
parker

1. Offentlig udbud

2. Åben dør procedure

350 MW havmøller kan producere 
strøm, der samlet svarer til 350.000 
husstandes årlige el-forbrug.



Baggrunden for vores 

situation:

Ud af de 15 mulige områder blev 
6 områder den 28. november 
2012  udpeget til den offentlige 
udbudsrunde:

Vesterhav Syd

Vesterhav Nord

Sæby

Sejerø Bugt

Smålandsfarvandet

Rønne Banke, Bornholm



De 6 områder til det offentlige 
udbud på tilsammen 350 MW

Jammerland Bugt fravalgt på 
grund af manglende opbakning 

fra Kalundborg KommuneVesterhav

Nord

Vesterhav

Syd

Sæby

Sejerø 
Bugt

Smålands-
farvandet

Rønne 
Banke



Kystnære havmøller
Det vigtigste i materialet udsendt af Energistyrelsen omkring
Sejerø Bugt er, at der er tale om:

”mindre havmølleparker på under 200 MW i de mere kystnære
områder op til 20 km fra kysten. Den mere kystnære placering af
mindre parker er primært ønsket af hensyn til at forsøge at holde
omkostningerne til udbygningen nede.”

”De 6 kystnære havmølleprojekter er placeret mellem 4 og 20 km
fra land og undersøges for opstilling af op til 200 MW møller.”

Citat: Energistyrelsen – Indkaldelse af ideer og forslag – Sejerø Bugt

Kystnære havmøller - baggrund



Åben-dør procedure

� Skabt til forsøgsmølleprojekter

� Ingen øvre grænser for størrelse

� European Energy så mulighederne og reserverede Omø Syd
og Jammerland Bugt 560 MW

Begge i Storebæltsregionen (Jammerland Bugt og Omø Syd)
og med en samlet størrelse på mere end 1,5 gange det
samlede offentlige kystnære udbud.

� Hertil kommer Mejl Flak i Århusbugten med 120 MW

Kystnære havmøller - baggrund



3 åben dør procedure projekter på 
tilsammen 680 MW

Heraf Jammerland Bugt og Omø Syd 
med European Energy som 
projektmager (560 MW).Vesterhav

Nord

Vesterhav

Syd

Sæby

Sejerø 
Bugt

Smålands-
farvandet Rønne 

Banke

Jammer-
land Bugt
240 MW

Omø
Syd

320 MW

Mejl-
flak

120 MW



Kystnære havmøller
Offentlig udbud

� Forsigtighed fra politisk hold
� Naturværdierne i spil
� Vigtigt med lokal opbakning
� Sikring af offentlighedens støtte til den grønne

omstilling

Åben-dør procedure projekter
� drevet af private virksomheder i en kortsigtet

jagt på økonomiske resultater

� Hensynet til naturværdierne i det kystnære miljø viger for økonomien
� Hvem bliver de næste?

Ingen kan vide sig sikre på, hvornår det er deres områdes tur til at
blive udpeget (Hornbæk, Skagen, Bellevue). De har bare fulgt
reglerne og lovgivningen.

Offentlig udbud vs
Åben-dør procedure



Kystnære havmøller

Offentlig udbud

� Udbuddet sikrer det ”rigtige” tilskud pr. kWh

� Demokratisk indflydelse gennem lokale politikere

� offentlige høringsrunder sikrer en 360 graders vurdering.

Åben dør procedure projekter

� Ingen sikring af, at tilskuddet på 25 øre

pr. kWh er nødvendigt

� Ingen politisk indflydelse, hverken lokalt eller landspolitisk.

� Afgørelse træffes alene af embedsmændene i Energistyrelsen

� Ingen overordnet politisk godkendt plan for den samlede

udbygning i det kystnære område. Cowboy-land.

Offentlig udbud vs
Åben-dør procedure



Kystnære havmøller
Vi arbejder for, at

� stoppe projektet i Jammerland Bugt

Derudover arbejder vi for, at
� stoppe ødelæggelsen af naturværdierne i de kystnære miljøer

� sikre lokal indflydelse i de kystnære områder

� vi som samfund må betale den pris det koster,

at få møllerne rigtigt placeret

� fjerne ”åben dør proceduren” i det kystnære miljø

� få indført en kystbeskyttelseslinje med særlig respekt for de
rekreative områder

� flytte havmøllerne derud, hvor de hører hjemme – nemlig på havet

Det kalder vi at få fornuften tilbage i energidebatten.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt



Kystnære havmøller

Når vi læser mellem linjerne, så ser det ud til, at
� politikerne og embedsmændene har ønsket at gå meget forsigtigt
til værks

� det er følsomt, fordi det er industrianlæg, der etableres på bekost-
ning af mennesker og naturværdier.

� European Energy har udnyttet mulighederne i lovgivningen.

� I vores optik er det os og naturen, der betaler prisen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt



Kystnære havmøller

Vindmølleindustriens brancheorganisation udtaler:

� ”at modstanden mod de kystnære havmølleparker er overraskende
godt organiseret”.

Det opfatter vi som en ros.

Og dertil kommer, at virkeligheden er:

at vi har en hamrende god sag
� som rigtig mange mennesker kan forholde sig til og se fornuften i.

� Hvorfor ødelægge uerstattelige naturværdier i det kystnære miljø,
når der findes økonomisk forsvarlige alternativer?

� Det handler kun om at vælge og vælge rigtigt.

Også det kalder vi at få fornuften tilbage i energidebatten.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt



Hvad er vi oppe imod?

For at få etableret en samlet produktionskapacitet eller en
strømfabrik på 240 MW vil det kræve

1. En investering på lidt mere end 4 milliarder

2. Parken vil tidligst stå færdig i 2020

3. I løbet af de første ca. 5,5 år efter idriftsættelsen vil projekt-
magerne modtage et samlet offentlig tilskud på lidt mere end
1,3 milliarder

4. Vi vil løbende blive mindet om dette gennem de spolerede
naturværdier i Jammerland Bugt og via vores el-regning
under posten PSO-afgift

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt



Hvad er vi oppe imod? (fortsat)
� lovgivningen indebærer, at der ydes tilskud til projekter, der
selv uden tilskuddet er lønsomme.

� Folketinget har besluttet at bruge skatteydermidler(PSO-afgift)
til at hælde ned i lommen på aktionærerne bag disse kystnære
projekter

Konsekvensen er, at
� projekterne indeholder en unødvendig over-forrentning, der
betales af skatteyderne.

� Danske skattekroner/tilskud havner hos de udenlandske
aktionærer bag projekterne

Vi tillader os at spørge:
Hvorfor dog det?

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt



Hvad er vi oppe imod? (fortsat)
� lovgivningen indebærer, at der ydes tilskud til projekter, der
selv uden tilskuddet er lønsomme.

� Folketinget har besluttet at bruge skatteydermidler til at hælde
ned i lommen på aktionærerne bag disse kystnære projekter

Konsekvensen er, at
� projekterne indeholder en unødvendig over-forrentning, der
betales af skatteyderne.

� Danske skattekroner havner hos de udenlandske aktionærer
bag projekterne

Vi tillader os at spørge:

Hvorfor dog det?

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt



Kystnære havmøller

Har du samvittighed til at efterlade dette strandsyn eller

denne kystudsigt til vores børn og børnebørn. Vi har ikke!!!

Kystnære havmøller - baggrund
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Jammerland Bugt

Værditabsordningen



Værditabsordningen

Hvad siger loven?

VE-Loven § 6:

”Den, der ved opstilling af en 
eller flere vindmøller 

forårsager et værditab på en 
beboelsesejendom, skal 

betale herfor.”

Gælder for både landmøller 
og havmøller

Gælder både helårsbolig og 
sommerhuse



Værditabsordningen

Hvordan opgøres 

værditab?

Værditab fastsættes af 
Taksationsmyndigheden

Formand + sagkyndig træffer 
afgørelse

Tab fastsættes ved besigtigelse på 
ejendommen

Berørte ejendomsejere skal anmelde 
tab senest 8 uger efter 

offentliggørelse af 
etableringstilladelse



Hvad gives der 

erstatning for?

• Støjgener og lavfrekvent støj

• Visuel påvirkning - tab af 
herlighedsværdi

• Påvirkning af rekreativt område

Begrundelse for kendelser 
seneste2 år (landmøller) :

• Udsigt til en eller flere møller fra 
beboelsen

• Reduceret herlighedsværdi

• Lavfrekvent støj lavere end 
grænseværdien (konkret 
kendelse ved 11 dB imod 
maksgrænsen 20 dB)



Hvad siger VVM-rapporten om ulemper?

Almindelig støj VVM-rapport:

Østrup/Asnæs:    29 dB

Reersø:                  31 dB

Max værdi almindelig støj 39 dB

� Markant visuel påvirkning 

� Blinkende lys aften og nat

Lavfrekvent støj VVM-rapport:

Østrup/Asnæs:    10 dB

Reersø:                  12 db

Max værdi lavfrekvent støj 20 dB



Samlet vurdering for beboelser ved Jammerland Bugt:

� Gruppe 1: 
huse med udsyn til møllerne og får lavfrekvent støj. Skønsmæssigt ca. 500 
huse, værditab niveau 25% 

� Gruppe 2: 
huse, der anvender stranden og får lavfrekvent støj. Skønsmæssigt 1.500 
huse, værditab niveau 10%

� Gruppe 3: 
huse, der anvender strand/kystlinie som rekreativt område. Skønsmæssigt 
1.000 huse, værditab niveau 5%

Totalt berøres ca. 3.000 boliger, samlet værditab 350-400 mill kr

Hvor store værditab 

giver møllerne?



Vore krav til 

myndighederne

1. Fri proces skal regnes 
fra strandkanten og 
ikke fra møllerne. 

2. Bemærkning: For landmøller 
er der fri proces for beboel-
ser beliggende nærmere end 
6x møllehøjden. (VE-loven)

For havmøller er der ingen 
praksis.

2. Alle erstatningssager 
skal være afgjort og 
afregnet før byggeriet 
må gå i gang

Beskyt Jammerland Bugt har 
taget initiativ til, at alle sa-

gerne kan behandles af det 
samme advokatkontor. Det 
sikrer lave omkostninger og 
en nødvendig ensartethed i 

behandlingen.
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