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Energistyrelsen
Att. Direktør Kristoffer Böttzauw
Sendt pr. mail ens@ens.dk
1. april 2019
Sagsid: 16/23396

Energistyrelsens behandling af Sønderborg Forsynings ansøgning om etablering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark
Kære Kristoffer Böttzauw
Tak for dit brev af 22. februar 2019 samt medsendte notat om Energistyrelsens behandling af Sønderborg Forsynings ansøgning om etablering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark og om muligheden for at inddrage hensynet til at undgå kystnære vindmøller.
Ligeledes tak for din invitation til et møde om ovenstående.
Vi har læst det fremsendte notat med stor interesse og tager til efterretning, at korrespondancen mellem Energistyrelsen og Sønderborg Forsyning i et tilfælde har været
uacceptabel, men ikke i øvrigt kendetegnende for styrelsens arbejde.
Vedrørende Energistyrelsens deltagelse i risikoworkshop med aktørerne i den konkrete
sag noterer Assens Kommune sig Energistyrelsens bemærkninger. Kommunen har forståelse for, at der kan være behov for en dialog om en konkret ansøgning mellem aktørerne og Energistyrelsen for afklaring af faglige spørgsmål. Assens Kommune må dog
fortsat undre sig over, at der afholdes sådanne møder uden at øvrige interessenter er involveret eller som minimum orienteret – og særligt, når myndigheden deltager i et
møde, hvor også borgermodstand og politikermodstand er på dagsordenen og når der
efterfølgende er dialog mellem aktør og myndighed omkring hensigtsmæssigheden i at
afvikle borgermøder på et givent tidspunkt.
Det kan efterlade et indtryk af, at Energistyrelsen ikke i alle faser af sagsbehandlingen
har haft tilstrækkelig fokus på at sikre at alle involverede – borgere og myndigheder –
kan følge sig betrygget i at sagsbehandlingen af ansøgning om etablering af Lillebælt
Syd Havvindmøllepark er neutral.
Energistyrelsen redegør yderligere i det fremsendte notat for, at styrelsen ikke er enig i,
at det er muligt at inddrage et mere overordnet hensyn til at undgå kystnære vindmøller
ved vurderingen af om miljøkonksekvensrapporten for Lillebælt Syd Havvindmøllepark
an godkendes af Energistyrelsen. Energistyrelsen henviser i den forbindelse til VE-lovens §§ 22, og 25 samt miljøvurderingslovens §§ 18 og 25.
Assens Kommune er ikke enig i Energistyrelsens juridiske betragtninger.
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Energistyrelsen beskriver, at vurderingen af, hvorvidt det er relevante at udbytte energien knyttet til den vurdering, der skal gives i forbindelse med om en forundersøgelsestilladelse skal gives. Vurderingen indgår ikke ved godkendelse af miljøkonsekvensrapporten eller ved en senere vurdering forud for udstedelse af en eventuel etableringstilladelse, jf. VE-lovens § 25.
Hertil skal Assens Kommune bemærke, at denne udlægning af lovgivningen ikke synes i
overensstemmelse med det almindelige princip om, at en sag skal være fuldt oplyst førend der kan træffes afgørelse, som fastlægger en ret for en part. Først med miljøkonsekvensrapporten synes grundlaget for at kunne vurdere fx de planmæssige forhold i forbindelse med ansøgningen om etablering af en havvindmøllepark i Lillebælt at være tilstrækkelige.
Såfremt Energistyrelsen fastholder, at sådanne vurderinger, herunder hensynet til at
undgå kystnære vindmøller, ikke kan indgå i sagsbehandlingen af miljøkonsekvensrapporten, bør det som det mindre – forudsat at miljøkonsekvensrapporten godkendes indgå som et hensyn ved vurdering af om det givne projekt skal meddeles en etableringstilladelse og efterfølgende igangsætningstilladelse. VE-lovgivningen ses ikke at
have ændret ved det grundlæggende princip om, at afgørelse om etableringstilladelse og
igangsætningstilladelse skal træffes på et fuldt oplyst grundlag.
Assens Kommune må derfor fastholde vurderingen, jf. det tidligere fremsendte notat,
af, at hensynet til at undgå kystnære vindmøller, fortsat er et sagligt hensyn som kan
indgå i sagsbehandlingen af ansøgning om etablering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark – og allerede i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af hensyn til at projektansøgers anvendelse af ressourcer og økonomi.
Assens Kommune skal endnu engang takke for invitation til et møde i forlængelse af
korrespondancen om Energistyrelsens sagsbehandling og forståelse af de juridiske rammer for behandling af ansøgningen om etablering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark.
Vi har taget Energistyrelsens bemærkninger om, at ansøgningen fra Sønderborg Forsyning behandles på en faglig og saglig måde til efterretning med ovenstående bemærkninger. For så vidt angår forståelsen af de juridiske rammer har vi noteret, at der ikke er
enighed herom – og det synes ikke frugtbart at mødes til yderligere drøftelse heraf.
Energistyrelsen og Assens Kommune har begge klart i korrespondancen hver især redegjort for hver sin forståelse af lovgivningen.
For en god ordens skyld skal Assens Kommune også i denne anledning henlede opmærksomheden på, at kommunen den 11. februar 2019 har anmodet om supplerende
indsigt i Energistyrelsen vedrørende styrelsens eventuelle besvarelse af henvendelse af
6. december 2018 ”Notat vedr. koncernintern flytning af vindmølleprojekt Lillebælt”
samt øvrig korrespondance med Sønderborg Forsyning i forlængelse af henvendelsen.
Assens Kommune afventer besvarelse fra Energistyrelsen med henblik på vurdering af
om projektansøgningen derved undergår en sådan ændring, at der opstår en situation,
hvor den kommunale indsigelsesret finder anvendelse, uanset at ansøgningen om forundersøgelsestilladelse er indgivet inden den 1. januar 2017.
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Afslutningsvis skal Assens Kommune oplyse, at kommunen den 18. februar 2019 har
afgivet et teknisk myndighedshøringssvar til miljøkonsekvensrapporten. Høringssvaret
fastholdes uafhængig af denne korrespondance.

Med venlig hilsen

Søren Steen Andersen
borgmester

Finn G. Johansen
kommunaldirektør
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