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Frustrationen breder sig hos borgere og sommerhusejere i Jammerland 
Bugt syd for Kalundborg. Kommer der en kystnær havmøllepark med 
30 vindmøller på 200 meter i højden – eller bliver projektet ikke til 
noget? 

»Vi har en klar opfattelse af, at hele projektet bliver syltet i øjeblikket – 
måske af økonomiske grunde, fordi el- og oliepriser er i bund. Men det 
er ikke rimeligt over for de mange hus- og fritidshusejere, der vil blive 
berørt af projektet. Det er blot en fortsættelse af den usikkerhed, der 
snart har været her i et par år,« siger Jens Rønnemoes Pedersen, der er 
formand for foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”, og som selv har 
sommerhus ved Bjerge Nordstrand. 

Det virker, som om man bare undlader at lave sin VVM-
redegørelse færdig. 
Martin Damm (V), borgmester 

 

Han forstår ikke, at projektmagerne i European Energy i højere grad 
bliver holdt fast på de såkaldte fremdriftskrav, som bl.a. betyder, at 
man efter en forundersøgelsesproces meget hurtigt skal afgøre, om 
man vil opstille møllerne. 

Også Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), undrer sig: 



»Det virker, som om man bare undlader at lave sin VVM-redegørelse 
færdig og på den måde trækker tiden. De nye regler siger jo, at hvis 
man først har færdiggjort VVM-undersøgelsen – ja, så skal man også 
beslutte sig for at gå i gang. Ellers falder tilladelsen til jorden,« siger 
han og tilføjer: 

»På den måde holder man borgerne, der bor ved bugten, hen i uvished. 
Hvad nu, hvis du har et hus til salg? Sælger du så ud fra, hvordan det 
ser ud nu – eller sælger du et hus med udsigt til et halvt hundrede store 
havvindmøller?« 

Åben dør-projekter 

• Før traf Energistyrelsen beslutninger om åben dør-projekter. 

• Nu er det energi-og klimaministeren. 

• Kommuner får indsigelsesret tidligt i processen. 

• En indsigelse skal behandles i Folketingets energi-og 
klimaudvalg, før ministeren træffer sin endelige beslutning. 

• Nye fremdriftskrav skal sørge for, at ansøgere realiserer 
projekterne inden for en vis tidsramme, så man undgår utryghed 
blandt borgerne. 

Her er tale om et af de såkaldte åben dør-projekter, der ikke er en del af 
statens eget og politisk godkendte udbud på 350 MW på kystnære 
havmølleparker, hvor udbyderne vil være sikret en langt højere 
afregningspris end ved åben dør-projekterne. Ved det statslige udbud, 
som endnu ikke er afgjort, og som også har medført massiv kritik fra 
borgere i de udpegede områder, kan vinderne opnå et offentligt tilskud 
på op til 70 øre pr kWh, mens åben dør-projekterne kun kan få et 
tilskud på 25 øre pr. kWh svarende til landbaserede vindmøller. 

Til gengæld kan projektudvikleren her selv tage initiativet til at etablere 
havmøller i et område, som kommuner og politikere vel at mærke ikke 
har udpeget. 

Åben dør-projekterne fik hård kritik af både politikere og Danmarks 
Naturfredningsforening, efter at Jyllands-Posten havde beskrevet 
ordningen i juli 2015, hvor den blev kritiseret for manglende 



overordnet planlægning og manglende indflydelse til kommuner og 
politikere. 

Skærpede regler 

Oprindelig krævede det blot en tilladelse af Energistyrelsen, men efter 
kritikken af wild west-planlægning har energi- og klimaminister Lars 
Chr. Lilleholt og forligskredsen bag den grønne omstilling skærpet 
reglerne. Primært for nye projekter med krav om ministerens 
godkendelse og tidlig indsigelsesret fra kommunerne, men også for 
eksisterende projekter, når det gælder skærpede fremdriftskrav. 

 
Nye regler for kystnære vindmøller giver kommuner større indflydelse 

De skærpede fremdriftskrav også til ”gamle” projekter, som blev 
fremlagt i februar, har ifølge Energistyrelsens pressechef, Ture Falbe-
Hansen, allerede reduceret antallet af ansøgninger fra 26 til 17, og 
antallet af forundersøgelsestilladelser fra fire til to. Begge tilhører 
European Energy og gælder henholdsvis Jammerland Bugt og Omø 
Syd. Her er processen med den foreløbige VVM-redegørelse fortsat i 
gang, skriver Ture Falbe-Hansen i en mail: 

»European Energy arbejder p.t. videre med Energistyrelsens 
kommentarer til redegørelsen, efter at vi bl.a. har anmodet European 
Energy om indsendelse af supplerende oplysninger. Når 
gennemgangen af den foreløbige VVM-redegørelse er færdig, vil 
projektet komme i myndigheds- og offentlig høring. Her vil der være 
mulighed for at afgive høringssvar, som vil indgå i den samlede 
vurdering af projektet.« 

Såfremt Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal 
European Energy inden for tre måneder tilkendegive, hvorvidt det 
ønsker at opføre en havvindmøllepark. Herefter skal der modtages en 
ansøgning om etableringstilladelse senest seks måneder fra 
godkendelse af rapporten. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra European Energys 
direktør, Erik Andersen. 
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