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Henvendelse vedrørende havvindmølleparken ved Jammerland Bugt

Kære Brian Hebel Andersen
Tak for din henvendelse af 13. marts 2018 vedrørende havvindmølleprojektet ved
Jammerland Bugt og sagsbehandlingen herom, herunder både hidtidig og fremtidig
sagsbehandlingstid.
Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke forståelse for den frustration, som usikkerheden omkring opførslen af den kystnære havvindmøllepark i Jammerland Bugt
har forårsaget. For at imødekomme den kritik fra kommuner og borgere, som
blandt andet Jammerland Bugt-projektet er blevet mødt af, blev der i 2015 indført
fremdriftskrav for eksisterende og nye ansøgninger til opførsel af kystnære havvindmølleprojekter inden for åben-dør-ordningen. Fremdriftskravene blev indført for
at undgå langvarige og ikke-reelle arealreservationer, som kan medføre usikkerhed
hos borgerne.
Energistyrelsen udarbejdede med fremdriftskravene en model, der fastsætter
stramme tidskrav både til sagsbehandlingen og de frister, der gives til ansøger.
Fremdriftskravene medførte ingen nye administrative værktøjer, da målsætningen med
fremdriftskravene ikke var at gøre det vanskeligere at få behandlet en ansøgning
eller sætte hindringer i vejen for ansøgningerne. Det betyder også, at der ikke findes
sanktionsmuligheder, hvis aftalte tidsfrister ikke overholdes.
Energistyrelsen har siden februar 2016 givet European Energy/Orbicon en række
frister. Jeg kan som minister ikke gå ind i konkrete sagsbehandlingsprocesser, men
jeg er blevet oplyst om, at fristerne har angået revision af VVM-redegørelsen og
supplerende rapporter om påvirkning af fugle.
Projektet ved Jammerland Bugt har været en kompleks sag, hvor der har været
behov for hhv. en grundig dialog med Miljøstyrelsen om projektets effekt på fugle,
og at indhente supplerende redegørelser fra projektejer som følge af krav fra Energistyrelsen. Således er en af de væsentligste årsager til, at projektet ved Jammerland Bugt har trukket ud, at der med offentliggørelserne af VVM-redegørelserne for
Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet også blev offentliggjort ny data og viden om
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fugle, som også skulle inddrages i VVM-redegørelserne for projektet ved Jammerland Bugt. Da dette skete på et tidspunkt i sagen, hvor VMM-redegørelsen var ca.
90 pct. færdig, og hvor projektudvikler derfor allerede havde fremlagt materiale, der
viste reelle intentioner om at ville gennemføre projektet, har manglende overholdelse af tidsfristerne ikke medført en afvisning af ansøgningen, jf. fremdriftskravenes
formål om at sikre, at ansøger faktisk har intentioner om at ville gennemføre projektet.
Endvidere har der derefter været diskussioner blandt eksperter om de metoder, der
bør anvendes til at beregne projekternes påvirkning af fugle. Dette har medført, at
VVM-redegørelsen skulle suppleres med andre beregninger af effekter på fugle,
end der oprindelig var valgt. Ændringen af beregningerne har medført, at projektområdet blev indskrænket væsentligt i efteråret 2017, hvor det blev flyttet længere
væk fra kysten. Dette har imidlertid bevirket, at der skal gennemføres en revision af
VVM-redegørelsen, og herunder laves nye visualiseringsrapporter, som for nuværende er under udarbejdelse.
Desuden har VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt været fagligt uadskillelig fra
VVM-redegørelsen for Omø Syd Havvindmøllepark på grund af problematikken
omkring kumulative effekter på fugle. Projektet ved Omø Syd lå så tæt op af et
udbudsområde, at man ikke ønskede opførslen af de to havvindmølleparker samtidigt. Således skulle udbuddet afgøres, inden udarbejdelsen af VVM-redegørelsen
for Omø Syd kunne igangsættes. Projektet i Jammerland Bugt har derfor også skulle afvente afgørelse på de kystnære udbud.
Mit overordnede billede af sagsbehandlingen er, at der hele tiden har været fremdrift i sagen, jævnfør sagens kompleksitet og deraf følgende behov for revision af
og supplerende rapporter til VVM-redegørelsen. Der arbejdes nu efter en tidsplan,
hvor European Energy/Orbicon afleverer et nyt udkast til VVM-redegørelsen primo
juni 2018. Hvis myndighedshøringen af VVM-redegørelsen ikke giver behov for
omskrivning, kan der gennemføres en offentlig høring i sensommeren 2018.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt
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