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Tak for din henvendelse af 4. september angående kystnære havvindmøller på
vegne af Akademiraadets Landskabsudvalg til erhvervs- og vækstministeren,
miljø- og fødevareministeren samt undertegnede, som jeg hermed skal besvare
på vegne af os alle tre.
Jeg forstår jeres bekymring for det danske landskab, og jeg er enig med jer i, at
vi skal værne om vores natur og unikke landskab. Samtidig skal vi også tage
hensyn til og reducere klimaforandringer, der potentielt har store konsekvenser
for borgere, natur og landskab. Energiaftalen fra 2012 skal bidrage til reduktion
i CO2 -udledninger ved at fremme produktion af vedvarende energi herunder
vindkraft. Et af punkterne i aftalen er netop udbuddet af kystnære havvindmø ller.
En kystnær placering af havmølleparkerne sker primært ud fra et politisk ønske
om at begrænse omkostningerne til udbygningen af havvind og dermed holde
borgeres og virksomheders elregning nede. Det er muligt at opstille havvindmøllerne længere ude på havet, men de øgede omkostninger til opstilling samt drift
gør ofte disse projekter mindre rentable.
Det er vigtigt for mig og for de resterende partier i energiforligskredsen, at vi
vejer hensynet til omkostningerne til vindkraft mod hensynet til det berørte l okalsamfund, så vi kan sikre en god balance.
I de udarbejdede VVM-redegørelser lægges der vægt på påvirkninger af miljø,
landskab, natur og dyreliv. Der er også udarbejdet en baggrundsrapport om
visuelle effekter af projekter, hvori det forsøges illustreret, hvorledes en havvindmøllepark vil påvirke lokalområdet. Der er ligeledes afsat individuelle kapitler i VVM-redegørelserne, der opsummerer konklusionerne fra den visuelle rapport. Visualiseringerne skal bl.a. vise, at der med udformningen af vindmøll eparken (f.eks. gennem vindmøllernes opstillingsmønster) er taget størst muligt
hensyn til landskabet,

Jeg er opmærksom på, at der for de såkaldte ”åben-dør”-projekter som f.eks.
projektet i Jammerland Bugt har været efterlyst mere inddrage lse af omkringliggende kommuner. Jeg er derfor i færd med at undersøge mulighederne for, at
omkringliggende kommuner - og derigennem borgerne – fremadrettet vil blive
inddraget mere i processen i forbindelse med åben-dør-projekter.
Med venlig hilsen
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