Resume - Mejlflak havvindmøllepark projektet
Indledning
I det følgende gives et overordnet resume af de tiltag, der er foretaget i det, der kun kan betragtes
som en skandaløs tilblivelse og myndighedsbehandling af et projekt med en kystnær havvindmøllepark ved Mejlfalk i Århus Bugt.
Begyndelsen
Ideen om en havvindmøllepark i Århus Bugt fødes af nogle medlemmer i en lokalforening af Danmarks Naturfredningsforening på Syddjurs. Disse medlemmer stifter til formålet et selskab, VÅB
I/S ( Vindmøllelaug Århus Bugt ) og søger her igennem nye medlemmer til fremme af projektet.
Medlemmerne i VÅB I/S, hvoraf der i dag efter egne oplysninger er ca. 500, består helt overvejende af personer med tilknytning til den yderste politiske venstrefløj i DK.
Kuppet
Medlemmerne i VÅB I/S og andre personer på den politiske venstrefløj er herefter særdeles politisk
aktive og opstiller over en bred front til valg af repræsentantskabet for energiselskabet NRGI amba.
Resultatet af de regionale valg til repræsentantskabet for NRGI ender med, at ovennævnte kreds af
medlemmer opnår flertal, og at der sammensættes en bestyrelse i NRGI, der reflekterer dette.
Det skal anføres, at valg til NRGIs repræsentantskab foregår under en meget lav stemmeprocent,
hvorved der kun behøves relativt få stemmer for at overtage magten i NRGI.
HÅB A/S
Bestyrelsen i NRGI tager umiddelbart herefter kontakt til 4 mindre lokale energiselskaber og sammen danner de et udviklingsselskab, HÅB A/S ( Havvindmøller i Århus Bugt A/S ).
De mindre energiselskaber indskyder hver ca. 640.000 kr. som egenkapital i HÅB A/S, hvilket svarer til ca. 8 % x 4 = 32 % af den samlede indskudte egenkapital i HÅB A/S på ca. 8.000.000 kr.
Formanden for NRGI, HÅB A/S og VÅB I/S er nu den samme, og der er flere andre gengangere i
de 3 bestyrelser.
Lokaliteter
Herefter starter et længere forløb, hvor der søges egnede lokaliteter i Århus Bugt til realisering af
et projekt med 44 havvindmøller, hver med en højde på 200 m. Søgningen efter egnede lokaliteter starter dybt inde i Århus Bugt, hvor der af en eller flere grunde ikke kan findes lokal tilslutning
eller egnede opstillingssteder.
Derfor rykkes projektet længere og længere ud af Århus Bugt og via Århus Havn og Begtrup Vig
ved Djursland, ender projektet ved Mejlflak helt nede ved Odderkysten.
Samtidig med at projektet ender ved Mejlflak, er antallet af havvindmøller, der ønskes opstillet, reduceret til 20 fra 44, da man simpelthen ikke kan finde plads til flere end 20 og således at højden
stadig er 200 m. for de enkelte møller.
Ansøgningen
HÅB A/S ansøger den 19.11.2010 Energistyrelsen om tilladelse til forundersøgelser i området ved
Mejlflak i form af en VVM redegørelse. Ansøgningen er indgivet med henblik på at etablere en
havvindmøllepark efter reglerne for den såkaldte ’åben dør’ metode.
Efter reglerne for ’åben dør’ metoden, kan der gives et tilskud på 0,25 kr./kWh for de første 22.000
fuldlasttimer, derefter bortfalder tilskuddet helt.
En fuldlasttime er et teknisk begreb og anvendes alene til beregning af tilskuddets størrelse. En
vindmølle er dimensioneret til en bestemt største effekt, således at tilskuddet beregnes ved at anvende denne største effekt, gange denne med antallet af fuldlastimer og igen gange med tilskuddet.
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Eks. En vindmølle har en effekt på 3,0 MW = 3.000 kW og tilskuddet er 0,25 kr./kWh. Med
22.000 fuldlasttimer bliver tilskuddet 3 x1000x22000x0,25 = 16.500.000 kr.
Tilskuddet udbetales i takt med den realiserede effekt produceret fra vindmøllen, og når denne rammer 3000x22000 = 66.000.000 kWh ophører tilskuddet.
Foretrædet for EPU i folketinget
En delegation af lokale politikere fra Aarhus byråd, HÅB A/S og andre ikke lokale interesser, havde
den 25.11.2010 foretræde for Folketingets Energipolitiske Udvalg, hvor de præsenterede et nyt koncept, nemlig kystnære havvindmølleparker.
Herunder er gengivet den Power Point præsentation, der blev anvendt til præsentationen.
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Bemærk slide 3 og teksten :
Som rammevilkårene er i dag er det ikke økonomisk muligt at opføre kystnære havvindmøller.
Det kystnære koncept
Energistyrelsen rundsender medio december 2010 en anmodning til relevante myndigheder om at
tilkendegive en stilling overfor en forundersøgelse af området ved Mejlflak i Aarhus Bugt med
henblik på at etablere en kystnær havvindmøllepark.
Frem til der tages stilling til en forundersøgelsestilladelse i juni måned 2011, foretages der ikke en
politisk behandling af det nye kystnære koncept. Sagen behandles alene i energistyrelsen.
Statusrapporten: Energistyrelsen nedskriver et notat i form af en statusrapport d. 14.06.2011, hvorfra der
citeres :
Fra de fem kystnære initiativtagere, der i november havde foretræde for EPU, har
Energistyrelsen kun modtaget ansøgninger fra tre af projekterne: Bornholm, Mejlflak
ved Århus og Projekt Zero ved Sønderborg.
Af disse tre ansøgere er det kun Mejlflak-projektet, der angiver, at projektet vil kunne
gennemføres til den gældende afregning. Uanset at Mejlflak projektet indgik i forbindelse
med foretrædet for PU for at påpege, at den gældende afregning ikke er tilstrækkelig
til projektet, har initiativtagerne overfor Energistyrelsen fastholdt, at projektet
kan gennemføres til den gældende afregning. Der er derfor den 1. juni 2011 givet
forundersøgelsestilladelse til dette projekt.
Da projektet fra Bornholm og Projekt Zero forudsætter en højere afregningspris end
den gældende, er disse projekter indtil videre sat i bero.

Forundersøgelsestilladelsen
Uden at stille krav om nogen form for dokumentation, budgetter eller andet, der kan sandsynliggøre, at projektet kan realiseres med en økonomi efter ”åben dør” princippet, udsteder Energistyrelsen en forundersøgelsestilladelse til HÅB A/S den 01.06.2011.
Tilladelse til at gennemføre forundersøgelser til Mejlflak vindmølleprojekt er således givet efter
’åben dør’ proceduren, dvs. med hjemmel i § 22 og § 23, stk. 4 i Lov nr.1392 af 27. december 2008.
Efter ’åben dør’ metoden udgør de gældende tilskud på 0,25 kr./kWh i de første 22.000 fuldlasttimer, hvorefter tilskud bortfalder.
Energistyrelsen har videre meddelt, at der ikke har været politisk behandling af kystnære havvindmøller i perioden d. 19.11.2010, hvor HÅB A/S indgav sin ansøgning – og frem til d. 01.06.2011,
hvor tilladelse til forundersøgelse for Mejlflak havvindmøllepark blev givet. Herved må det konstateres, at energistyrelsen handler på egen hånd og alene bærer ansvaret for den givne tilladelse.
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Tilladelsen til at gennemføre forundersøgelser er således givet uanset at…
•

initiativgruppen d. 25.11.2010 under et foretræde for EPU, folketingets energipolitiske
udvalg, overfor udvalgets medlemmer fastslår….
Som rammevilkårene er i dag er det ikke økonomisk muligt at opføre kystnære havvindmøller.

•

energistyrelsen i et notat d. 14.06.2011 angiver, at 2 ud af 5 ansøgere, der havde foretræde for
EPU d.24.11.2010,
end ikke har indgivet ansøgning om forundersøgelsestilladelse.

•

energistyrelsen i et notat d. 14.06.2011 angiver, at 2 ud af 5 ansøgere, der havde foretræde for
EPU d.24.11.2010, har stillet deres ansøgning om en forundersøgelsestilladelse i bero,
da den gældende afregning ikke er tilstrækkelig.

•

energistyrelsen i et notat d. 14.06.2011 angiver,
at kun HÅB A/S gav tilsagn om at gennemføre projektet til den gældende afregning.

•

initiativgruppen i brev af 24.11.2010 til Energiministeren og EPU skriver,
at der kræves en el-afregningspris på 0,85 kr./kWh for 50.000 fuldlasttimer for kystnære
havvindmøller.
Brevet er signeret af koordinator for samarbejdsaktivitet mellem de 5 kystnære havvindmølleprojekter og HÅB A/S, Hans Bjerregaard.

Ovenstående er altså kendt i Energistyrelsen, forinden tilladelse til forundersøgelse gives. Der er
således givet tilladelse på falske forudsætninger, idet de første bullets er i åbenbar modstrid med
sidste bullet, hvor HÅB selv indrømmer, at en gennemførelse af projektet efter ”åben dør”
princippet ikke er mulig.
Det er uden sidestykke helt og ganske uforklarligt, at Energistyrelsen ikke ser grund til at betvivle
tilsagnet fra HÅB A/S, om at projektet kan gennemføres efter ”åben dør” metoden. Alle udmeldinger om de krævede økonomiske rammer er kendt i Energistyrelsen min. ½ år før Energistyrelsen
udsteder forundersøgelsestilladelsen til HÅB A/S, og de ligger meget langt, nu også efter HÅBs
egen opfattelse, over det der er forudsat i ansøgningen.
HÅB A/S har således afgivet urigtige oplysninger til Energistyrelsen i ansøgningen om forundersøgelsestilladelse, og denne er således givet på falske forudsætninger. Dette er en alvorlig sag og
må være ansvarspådragende for Energistyrelsen. Hvis endelig etableringstilladelse afslås, er de anvendte midler til VVM redegørelsen, ca. 10 mill. kr. spildt. Hvis etableringstilladelse gives vil det
medføre endog meget store tab, hvilket fremgår af det følgende.
Direkte forespurgt fastholder Energistyrelsen i en e-mail af 26.09.2013, at denne ikke på tidspunktet for udstedelsen af forundersøgelsestilladelsen havde grund til at betvivle de forudsætninger,
HÅB havde søgt på. Uagtet Hans Bjerregaards Brev af 24.11.2010, (se sidste bullet ovenfor) som
nødvendigvis må give grund til stor tvivl på projektets gennemførlighed på de i ansøgningen give
forudsætninger.
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Herunder er der angivet et budget for en havvindmøllepark på 20 vindmøller, baseret på tal der
stammer fra allerede etablerede havvindmølleanlæg og i øvrigt tilpasset forholdene ved Mejlflak.
Det skønnes, at anlægsprisen er 1.300.000.000 kr. for 20 havvindmøller, at projektrenten er 5 %
og at bortskaffelse af havindmølleparken efter endt brug udgør 250.000.000 kr. Videre er der afsat
0,11 kr./kWh til drift og vedligehold, samt tilskud efter ’åben dør’ metoden og en el-afregningspris
på 0,247 kr./kWh + 0,023 kr./kWh i balanceomkostninger.
De skønnede priser og tal er alle hentet fra rapporten ’Mejlflak Havvindmøllepark – en ekstern
evaluering’.
( dokumentet kan hentes på http://www.aarhusbugtenog-kyster.dk/download/ )
Estimeret budget for Mejlflak havvindmøllepark
Anlægspris…………………………
Nominel vindmølleeffekt…………..
Antal vindmøller……………………
Årlig elprod./ vindmølle…………….
Elafregningspris……………………..
Tilskud………………………………
Godtgørelse, balanceomkostninger….
Drift og vedligehold…………………
Fuldlasttimer ………………………...
Maksimalt tilskud……………………
Rente…………………………………

1.300.000.000 kr.
3.0 MW
20
12.126 MWh
0,247 kr. pr. kWh
0,25 kr. pr. kWh
0,023 kr. pr. kWh
0,11 kr. pr. kWh
22.000 timer
330.000.000 kr.
5,0 %

RESULTAT AF 20 HAVVINDMØLLER
Salg af vindmølle el-energi
Tilskud, fuldlasttimer
Godtgørelse, balanceringsomkostninger
INDTÆGT I ALT
Drift og vedligeholdelse
Løn ledelse HÅB A/S, 2012 niveau
RESULTAT HEREFTER
Afskrivning, levetid 20 år
Rente
Bortskaffelse af havvindmølleparken, skønnet
SAMLET RESULTAT

År 1

20 år i alt

59.902.440 1.198.048.800
60.630.000
330.000.000
5.577.960
111.559.200
126.110.400 1.639.608.000
-26.677.200
-533.544.000
-1.000.000
-20.000.000
98.433.200 1.086.064.000
-65.000.000 -1.300.000.000
-65.000.000
-650.000.000
-250.000.000
-31.566.800 -1.113.936.000

Anvendes ovennævnte forudsætninger, hvor tilskud efter ’åben dør’ metoden er indregnet med
330.000.000 kr., genereres et samlet resultat med et underskud på -1.113.936.000 kr.
Den skjulte dagsorden
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De skønnede værdier i ovennævnte budget er realistiske at anvende. Det kan samtidig konstateres,
at der ikke kan opstilles et budget, der udviser et fornuftigt positivt samlet resultat med tilskud efter
’åben dør’ metoden.
Derimod fremgår det flere steder i den senere dokumentation, der er udarbejdet som en del af VVM
undersøgelsen, at der forventes en el-afregningspris incl. tilskud på 0,85 kr./kWh og samtidig således, at tilskud skal gives i 50.000 fuldlasttimer i stedet for 22.000 fuldlasttimer.
( jfr. bla. Natura2000 konsekvensvurdering.pdf side 1 nederst )
Det sandsynlige forløb
Under forudsætning af at Energistyrelsen godkender VVM redegørelsen, kan HÅB A/S søge om en
etableringstilladelse og herefter umiddelbart påbegynde opførelsen af havvindmølleprojektet.
Men da der, som vist ovenfor, ikke kan skabes en bæredygtig økonomi med tilskud efter ’åben dør’
metoden, bliver HÅB A/S nødt til at afvente, at der vedtages nye og væsentlig bedre tilskud i Folketinget, inden en etablering af anlægget kan påbegyndes.
Dertil kommer at Energistyrelsen efter § 25 i Lov nr.1392 af 27. december 2008 har pligt til at sikre, at ansøger har den tekniske og økonomiske kapacitet til at etablere og drive havvindmølleparken, før en etableringstilladelse kan udstedes. I tilfældet her må Energistyrelsen kræve, at HÅB A/S
anviser hvorledes det samlede resultat på -1.113.936.000 kr. bliver dækket ind.
Udarbejdelse af VVM forundersøgelsesrapporter
Frem til 31. juli 2012 pågår der udarbejdelse og dokumentation af diverse rapporter, der alle mere
eller mindre er farvet til fordel for HÅB A/S, og hvor der undertiden er udøvet endog meget stor
kreativitet. Denne farvning og kreativitet er omfattende og grundigt beskrevet i dokumentet ’Mejlflak Havvindmøllepark – en ekstern evaluering’, der kan hentes på hjemmesiden
http://www.aarhusbugtenog-kyster.dk/download/
Høringsfrist og -svar
VVM rapporten sendes derefter i offentlig høring, hvor Energistyrelsen meget belejligt kun har
medtaget de aller nærmeste naboer til Mejlflak havvindmølleprojektet. Herved blev det en kamp for
mange naboer, der ønskede at indgive et høringssvar inden høringsfristens udløb d. 21.11.2012. og
som først sent blev bekendt med denne høring.
Der indgives et stort antal høringssvar til Energistyrelsen, hvor stort set alle er imod placeringen af
havvindmølleprojektet eller imod projektet som et hele.
Høringssvarene sorteres nu af Energistyrelsen, således at der oprettes 3 filer, én for borgere, én for
foreninger m.m. og én for kommuner og styrelser.
Efter denne sortering indlægges de enkelte høringssvar usorteret, ukategoriseret og uden nogen
form for indeks i lange fortløbende filer, en fil for borgere, en fil for foreninger m.v. og en fil for
kommuner og styrelser.
Evaluering af høringssvar
Udover at Energistyrelsen noterer det store antal høringssvar, foregår der tilsyneladende ikke en
nærmere granskning af disse høringssvar.
Uden nærmere begrundelse nedsætter Energistyrelsen den maksimale højde på havvindmøllerne fra
200 m til 150 m., ligesom mindste afstand til fredet område fra nærmeste havvindmølle fastsættes
til 4 km.
Disse krav er i overensstemmelse med det angivne i rapporten ’Havmølleudvalget, Energistyrelsen
– Udpegning af områder til kystnære havmøller. 2012’.
Det ligner vilkårlig regelanvendelse, når Energistyrelsen respekterer møllestørrelsen og aftandskravet, men ser bort fra kravet om, at lukkede bugter friholdes.
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Screening af høringssvar
Af de nævnte høringssvar har vi nøje gennemgået filen for høringssvar indgivet af borgere. Denne
fil er tilgængelig i Energistyrelsen og benævnt ’Borgere.pdf’. På samme måde har vi nøje gennemgået den tilsvarende fil benævnt ’Foreninger, organisationer og virksomheder.pdf’, som er indgivet
af foreninger m.v.
Resultatet af vores gennemgang og screening af høringssvar fra borgere og foreninger, er dokumenteret i 2 rapporter, nemlig HøringBorgere.pdf og HøringForeninger.pdf.
Download rapporter… www.aarhusbugtenog-kyster.dk/download/
Screeningerne er gennemført fuldt sporbare, hvor der er en entydig sammenkædning mellem de
oplysninger, der kan uddrages af høringssvarene og de enkelte poster i screeningerne.
Lokal forankring
Konklusionen på screeningerne viser, at mellem 5000 – 8000 personer forlanger Mejlflak havvindmølleprojektet stoppet eller flyttet ud på åbent vand, medens der stort ikke er indgivet høringssvar
fra lokale, der anbefaler projektet.
Videre er det kendt, at Samsø kommune er direkte modstander af projektet. Samtidig er den geografiske udbredning af førnævnte personer spredt jævnt over et sammenhængende område fra nordspidsen af Samsø, nedover Samsø, videre over Tunø og fra Hou i syd til Marselisborg i nord.
Herved er det mere end rimeligt at konkludere, at Mejlflak havvindmølleparken mangler lokal forankring.
Det samlede kystnære havvindmølleprojekt
Udover ovennævnte er der en lang række forhold, som skal fremhæves, herunder og specielt
sejladsforhold. Det vil være alt for omfattende at beskrive alle forhold i dette resume, hvorfor vi
henviser til vores hjemmeside,
www.aarhusbugtenog-kyster.dk
hvor den fulde beskrivelse af projektet og konsekvenser ved en etablering er dokumenteret i mange
rapporter, der alle kan downloades fra hjemmesiden.
Endelig er konklusionen fra hovedrapporten ’Mejlflak Havvindmøllepark – ekstern evaluering’ gengivet herunder.
Konklusion fra rapporten ’Mejlflak Havvindmøllepark – en ekstern evaluering’.
Et forslag om opstilling af 20 stk. 200 m. høje MEGA havvindmøller i Århus Bugt kan kun betegnes som energipolitisk fanatisme, hvor man har stirret sig blind på CO2 udledning som eneste parameter, og hvor der fuldstændig mangler forståelse for samfundet som helhed.
Der er på ingen måde et nødvendigt behov for et sådant projekt i Århus Bugt. Der er masser af plads
på andre lokaliteter langs de 7314 km. danske kyststrækninger, herunder lokaliteter som kan tilgodese de vindforhold, visualiseringer og sejladssikkerheder, der ikke kan tilgodeses i Århus Bugt.
Dertil kommer, at Naturstyrelsen har anvist flere egnede lokaliteter til projektet, en af disse i en
afstand på blot 20 km. fra Mejlflak
Videre forbedres samtlige øvrige forhold i projektet ved valg af alternativ placering langs en
åben kyststrækning, og der kan stadig drages de samme fordele ved et alternativt kystnært projekt
som oprindeligt forudsat.
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Efter offentliggørelse af VVM rapporten og høringsfristens udløb reagerer Energistyrelsen hurtigt på de høringssvar, der var afgivet af borgere enkeltvis samt borger- og grundejerforeninger
langs de berørte kyster omkring projektet ( se afsnit om screening ) ved at nedsætte den maksimale højde for havvindmøllerne til 150 m.
Alt efter opgørelsesmetode omfatter høringssvar fra disse grupper et sted mellem 5000 – 8000
personer, hvor alle forlanger projektet opgivet eller flyttet ud af Århus Bugt.
Dertil kommer, at Samsø kommune er direkte imod projektet, og at alle øvrige kommuner, der
støder op til projektet, afslår en invitation fra HÅB A/S om at træde ind som medejer af dette.
Energistyrelsen havde måske forventet, at denne imødekommelse på protester omkring havvindmøllehøjden i de afgivne høringssvar ville vende stemningen til fordel for projektet.
Dette er ikke sket, der er fortsat ingen lokal forankring af projektet, og senest har en del af de lokale
energiselskaber trukket sig ud af projektet.
Der er kort og godt ingen lokal forankring af projektet.
De grundlæggende problemer ved at placere havvindmølleparken ved Mejlflak er nemlig slet ikke løst ved en nedsættelse af havvindmøllehøjden til 150 m. Når der samtidig kan anvises en alternativ placering uden for Århus Bugt, der fuldt ud tilgodeser ideoplægget til projektet, kan en
ændring i den lokale forankring til projektet heller ikke forventes.
Energistyrelsen er derfor nødt til at drage konsekvensen og meddele HÅB A/S, at der gives afslag på projektet eller, om man vil, vælge 0 alternativet.
HÅB A/S har ved flere lejligheder meldt ud, at de fortsat vil have en lille organisation med deraf
følgende lave organisatoriske omkostninger, alt således, at HÅB A/S forventer en rentabel drift
alene fra salg af produceret energi og tilskud efter ’Åben dør metoden’.
Dokumentationen i rapporten ’MejlflakEvaluering.pdf’ påviser derimod samlet, at hele projektet må
placeres helt oppe i eller over det røde felt, når det gælder investeringsrisiko.
Download
Mejlflak havvindmølleparken vil fra start og i hele driftsperioden give enormt stort underskud, selv
når man lægger HÅB A/S’s egne tal til grund for beregningerne.
Se under menuen Økonomi på vores hjemmeside og afsnittet om økonomi i rapporten, ’Mejlflak
havvindmøllepark – en eksterne evaluering’.
I det efterfølgende oplistes en række forhold, der i punktform udtrykker en konklusion på projektet.
Hvor det kan dokumenteres, at ledelsen i HÅB A/S har fejlvurderet projektrelaterede forhold
fatalt, og hvor HÅB A/S…..
• er et selskab, hvor der er total mangel på ledelsesmæssig og økonomisk kompetence.
• er et selskab, hvor der skal stilles et stort spørgsmålstegn vedr. teknisk kompetence.
• har igangsat forundersøgelserne til havvindmølleprojektet, uanset at projektet ikke eller
kun delvist kan realiseres pga. bundforhold,
• har igangsat forundersøgelserne, uden at de søsikkerhedsmæssige forhold omkring havvindmølleparkens placering er afklaret, således at projektets realisering kan være truet
alene heraf.
Resume 3

dato 16-10-2013

side 8 af 10

Resume - Mejlflak havvindmøllepark projektet
•

•

•

har udmeldt en klar forventning om stor lokal forankring af projektet fra henholdsvis de
omkringliggende kommuner, de lokale energiselskaber samt de berørte borger- og
grundejerforeninger i området, hvor det har vist sig, at det modsatte er tilfældet. Der er
slet ingen lokal forankring.
ikke på forhånd har aftaler, der sikrer tilførsel af kapital til anlæg og drift af havindmølleparken, herunder, at der sikres kapital til service og udskiftning af sliddele samt til at
modstå tvister og afvigelser i hele perioden.
på trods af ovennævnte og flere andre forhold stilles en forventet forrentning af den investerede kapital i Mejlflak havvindmølleprojektet på ca. 10 % efter skat i udsigt, uagtet at
HÅB A/S ikke kan opstille et normalt budget, der udviser et overskud.

Hvor HÅB A/S…..
• er et selskab uden midler, hvor egenkapitalen reelt er tabt, idet aktivet i form af VVM redegørelsen kun kan have en værdi, hvis projektet realiseres.
• med dette kystnære havvindmølle projektforslag ønsker at promovere Århus som centrum
for vindmølleindustrien, uagtet at der fra Århus havn til midten af Mejlflak havvindmølleparken er en afstand på over 20 km.
Herved opleves havvindmøllerne ved Mejlflak ikke som kystnære, når disse betragtes fra
Århus, men i stedet som en almindelig havvindmøllepark langt fra kysten..
• kun har en projektskitse og et løst projektoplæg, intet konkret.
• har et projektforslag, der i størst muligt omfang påvirker de rekreative værdier i Århus Bugt,
hvor havvindmøllerne i kraft af deres størrelse vil dominere og vandalisere hele bugten, de
kystnære områder i tilknytning hertil og langt ind i landet bagved, alt i en vinkel på 360
grader.
• har et projektforslag, hvor antikollisonslys udsender 46.000 hvide blink i timen fra lamper
monteret ca. 100 m. over havet. Antikollisionslysene blinker i alle døgnets 24 timer, kraftigst i dagslys. Desforuden skal der opsættes et antal lamper med gult lys på havvindmøllernes tårne for indikation af fare og endelig et antal lamper med rødt navigations lys..
• har valgt et opstillingsmønster for havvindmøllerne, der er rodet, uden symmetri og som
derfor påvirker det visuelle yderligere.
• er et selskab der ikke har tilsagn om tilførsel af egen- eller lånekapital til projektet.
• ikke har kommunal tilslutning, hvor alle kommuner omkring Mejlflak projektet
ikke vil deltage økonomisk heri, og hvor Samsø kommune er direkte imod projektet.
• ikke har lokal forankring eller tilsagn herom til Mejlflak havvindmølleprojektet, hvor stort
set alle berørte borger- og grundejerforeninger forlanger projektet flyttet ud af Århus Bugt.
Alt efter opgørelses metode repræsenterer disse foreninger et sted mellem 5000 – 8000
personer.
Hvor havvindmøllernes placering introducerer en unødvendig og betydelig øget sikkerhedsrisiko for skibsfarten ved at……
• havvindmøllerne opstilles i 2 grupper, en på hver side af en sejlrute
• havvindmøllerne opstilles tæt på denne sejlrute
• havvindmøllerne opstilles på linje langs denne sejlrute
• havvindmøllerne skygger for Tunø vinkelfyr
• sejlruten følger et naturligt løb
• sejlruten og området omkring havvindmøllerne har havdybder, hvor selv de største skibe
frit kan sejle
• sejlruten indgår i et net med andre sejlruter
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•

sejlruten er et naturligt valg for skibsfarten

Hvor der i VVM redegørelsen…
•
•
•
•
•
•
•
•

ikke er redegjort for andre planlagte eller påtænkte anvendelser af området ved, i og
omkring Mejlflak projektet.
ikke er redegjort for valg af analysemetoder.
mangler en systematisk reference mellem VVM rapporten, delrapporter og bilag.
mangler en analyse af konsekvenser ved uheld med reference til Mejlflak havvindmølleprojektet eller uheld med relation til projektets blotte tilstedeværelse.
ikke er redegjort for, om et uheld får konsekvenser for de tilstødende natura2000 områder.
ikke er redegjort for omfang og betydning af ændret skibstrafiks mønster
ikke er redegjort for omfang og konsekvenser af lavfrekvent støj
ikke er redegjort for projektets konsekvenser for redningstjenesten

Som det fremgår, er der alt for store problemstillinger på samtlige områder, enkeltvis som samlet.
Dertil kommer, at en forundersøgelses tilladelse til opstilling af havvindmøller ved Mejlflak ikke
kan gives efter de regler, der gælder i dag, idet lukkede bugter som Århus Bugt efter de nye regler
friholdes for opstilling af kystnære havvindmøller.
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