
Aktoversigt
Sagstitel: Åben dør: HOFOR's ansøgning om havvindmøllepark ved
Aflandshage 
Sagsnummer: 2019 - 82725
Akt nr. Dato Titel Akt ID # Parter Til Kommentar

776 01-02-2022 15:39:30 5b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark,
journalnummeret: 2019-82725

2652025 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

781 07-12-2021 14:47:26 1b - Høringssvar til Aflandshage Havmøllepark
2019-82725

2652037 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

782 09-12-2021 10:06:18 2b - Besvarelse af høring vedrørende
miljøkonsekvensrapport for Aflandshage
Vindmøllepark (20210091728/1654)

2652036 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

791 21-01-2022 16:04:46 4b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark;
journalnummer: 2019-82725

2652027 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

801 09-02-2022 12:40:40 6b: Høringssvar vedrørende VVM for
Aflandshage Havvindmøllepark [RELEASABLE
TO INTERNET TRANSMISSION]

2664013 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

814 15-02-2022 15:38:41 7b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark,
Journalnummer 2019-82725

2672439 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

815 16-02-2022 09:39:00 8b - Sv: Energistyrelsen og Hvidovre Kommune
- Supplerende høringsmateriale til Høring af
miljøkonsekvensrapport for Aflandshage
Vindmøllepark (MIM Id nr.: 163897)

2672438 1 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

825 18-02-2022 08:59:06 3b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark,
journalnr. 2019-82725

2672426 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

830 18-02-2022 10:44:54 10b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark
- Journalnummer: 2019-82725

2672421 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

831 18-02-2022 11:07:45 11b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark
- 2019-82725

2672420 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

832 18-02-2022 11:10:13 12b - Høringssvar - Aflandhage
Havvindmøllepark i Øresund

2672419 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

836 18-02-2022 13:35:38 13b - Høringssvar til miljøvurderingsrapport for
Aflandshage Vindmøllepark - Vedr.
Journalnummer: 2019-82725.

2672415 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

856 21-02-2022 09:56:47 14b - EMs høringssvar: Høring af
miljøkonsekvensrapport for Aflandshage
Vindmøllepark (EM Id nr.: 449551)

2672395 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

860 22-02-2022 08:21:38 15b Høringer af undergrundsenheden vedr. 2673455 1



Aflandshage Vindmøllepark

862 18-02-2022 09:24:22 9b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark -
2019-82725

2673484 2 ENS Åben-
dør postkasse
(open-
door@ens.dk)

# = antal relaterede dokumenter.

23. februar 2022



Aktdetaljer
Akttitel: 5b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark,
journalnummeret: 2019-82725
Aktnummer: 776

Akt ID: 2652025

Dato: 01-02-2022 15:39:30

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark, journalnummeret 2019-82725.eml

[2] Høringssvar, Aflandshage Vindmøllepark.pdf

23. februar 2022



Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Cc: Rikke Hvelplund (rih@greve.dk), Celina Foltmann Larsen (cfl@greve.dk)
Fra: Michael Darmer (mida@greve.dk)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark, journalnummeret: 2019-82725
Sendt: 01-02-2022 15:39
Bilag: Høringssvar, Aflandshage Vindmøllepark.pdf;

Til Energistyrelsen
 
Hermed fremsendes Greve Kommune høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark, journalnummeret: 2019-82725
 
 
Med venlig hilsen

Michael Darmer
Enhedschef

Byg & Miljø
Center for Teknik & Miljø
 
Direkte 43979828
Mobil 29637691
Email mida@greve.dk
 

Greve Kommune · Rådhusholmen 10, 2670 Greve
www.greve.dk · 43 97 97 97 
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Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark 
Greve Byråd er positive overfor klimaarbejdet og den grønne omstilling. Men 

Byrådet mener, at dette vindmølleprojekt ligger alt for tæt på kysten i forhold til, 

at det skal være ”havvindmøller”. Byrådet mener, at det er kystnære vindmøller, 

som vil give flere gener, og Byrådet er imod dette.  

Samlet virkning  

Byrådet er bekymret for den samlede miljømæssige påvirkning fra alle de 

projekter, der er i gang i Øresund med både klapninger fra Lynetteholmen, 

opførelse af Holmene og flere vindmølleprojekter. Byrådet frygter, at især Køge 

Bugt er i risiko for at få forringet havmiljø- og badeforhold.  

 

Visuelle påvirkninger  

Placeringen af vindmøller så tæt på kysten vil være synlig i udsigten fra 

kommunens strandområder. Fx de visuelle påvirkninger af signalblink og belysning 

af møllerne i skumringen og efter mørkets frembrud. Den visuelle påvirkning 

længere inde i landet fra fx Tune, hvor man ligger højere og derfor kan se længere, 

er også en væsentlig bekymring.  

 

Havmiljø  
Hvis projektet alligevel realiseres, er det vigtigt at undgå klapning og at sikre 

havmiljøet fx med etablering af stenrev. Stranden og vandmiljøet er en meget stor 

attraktion for kommunens borgere, og det må ikke forringes.  

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Beckmann 

Borgmester  

 Energistyrelsen 
 Carsten Niebuhrs Gade 43 
 1577 København V 

Åbnings- og telefontider 

www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 

www.greve.dk/tidsbestilling 

E-mail byg@greve.dk  

Adresse Greve Kommune 

Rådhusholmen 10 

DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 91 96 

Hjemmeside www.greve.dk 

Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Sekretariatet - POB 

Sag 19-033355K 

 

EAN 579 800 785 5758 

Konto 4316   3191110226 

CVR 44 02 39 11 
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Aktdetaljer
Akttitel: 1b - Høringssvar til Aflandshage Havmøllepark 2019-82725
Aktnummer: 781

Akt ID: 2652037

Dato: 07-12-2021 14:47:26

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til Aflandshage Havmøllepark 2019-82725.eml

[2] Aflandshage miljøkons VIR.pdf
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: Otto Christian Uldum (oul@vikingeskibsmuseet.dk)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Havmøllepark 2019-82725
Sendt: 07-12-2021 14:46
Bilag: Aflandshage miljøkons VIR.pdf;

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Se vedhæftede høringssvar.
 
Med venlig hilsen
______________________________________
 
Otto Uldum
Museumsinspektør/Curator
Vikingeskibsmuseet
Vindeboder 12
DK-4000 Roskilde
Danmark
 
Mob. (+45) 5120 0480
oul@vikingeskibsmuseet.dk
www.vikingeskibsmuseet.dk
CVR 27853528
 
Henvendelser vedrørende høring og sagsbehandling bedes stilet til marinark@vikingeskibsmuseet.dk
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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til Aflandshage Havmøllepark 2019-82725 

 

Vikingeskibsmuseet har modtaget miljøkonsekvensrapport for ovennævnte 

projekt i høring. 

 

Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger 

til rapporten, som rummer de aspekter som museet har gjort rede for i sit bi-

drag. 

 
Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, ifølge 

hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde 

straks skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Otto Uldum, museumsinspektør 

 

 

Roskilde d. 7. december 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikingeskibsmuseet 

Vindeboder 12 

4000 Roskilde 

 

Telefon: 46 30 02 00 

Fax: 46 30 02 01 

museum@vikingeskibsmuseet.dk 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

Otto Uldum 

Museumsinspektør 

Mobiltelefon: 5120 0480 

oul@vikingeskibsmuseet.dk 
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Aktdetaljer
Akttitel: 2b - Besvarelse af høring vedrørende miljøkonsekvensrapport
for Aflandshage Vindmøllepark (20210091728/1654)
Aktnummer: 782

Akt ID: 2652036

Dato: 09-12-2021 10:06:18

Type: Indgående

Dokumenter: [1] {{at}}Besvarelse af høring vedrørende miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark
(202100917281654).eml

[2] 2022364646.pdf

23. februar 2022



Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: at@at.dk (at@at.dk)
Titel: {{at}}Besvarelse af høring vedrørende miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

(20210091728/1654)
Sendt: 09-12-2021 10:06
Bilag: 2022364646.pdf;

Vedrørende vores sag 20210091728 

Til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V 

Venlig hilsen 

Lone Andersen 
Administrativ medarbejder 
T 70 12 12 88 | at@at.dk 

 

Arbejdstilsynet 
Landskronagade 33 | 2100 København Ø 
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk

Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority 
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen 
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.at.dk

Denne e-post med evt. bilag kan indeholde fortroligt materiale. Har du modtaget den ved en fejltagelse, så underret
venligst Arbejdstilsynet ved en besvarelse af denne e-post, og slet e-posten fra dit system. 
Læs om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger her.
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Arbejdstilsynet

Tilsynscenter Syd

Landskronagade 33

2100 København Ø

T 70 12 12 88

at@at.dk

www.at.dk

CVR 21481815

9. december 2021

Sag

20210091728/2

Ansvarlig:

Lana Ata Abdulla

CVR 59778714

P 1003418923

Side 1/1

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Besvarelse af høring vedrørende miljøkonsekvensrapport for Aflandshage 
Vindmøllepark

Jeg henviser til Energistyrelsens brev af 29. november 2021 j.nr. 2019-82725

Arbejdstilsynet har ikke nogen bemærkninger udover, at det forudsættes at 
arbejdsmiljøloven overholdes, når det konkrete anlægsarbejde går i gang.

For så vidt Energistyrelsen mener, at nærværende udtalelse er for generel, bedes 
I udpege de områder i materialet, som Arbejdstilsynet konkret skal forholde sig 
til.

Venlig hilsen

Lana Ata Abdulla
Centerjurist
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Aktdetaljer
Akttitel: 4b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark;
journalnummer: 2019-82725
Aktnummer: 791

Akt ID: 2652027

Dato: 21-01-2022 16:04:46

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark; journalnummer 2019-82725.eml

[2] D153-2022-13462 Høringssvar - Miljøkonsekvensrapport - Aflandshage 23000293022-
20110400539818.pdf
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: Anni Svendsen (als@brondby.dk)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark; journalnummer: 2019-82725
Sendt: 21-01-2022 16:04
Bilag: D153-2022-13462 Høringssvar - Miljøkonsekvensrapport - Aflandshage 23000293022-20110400539818.pdf;

Til Energistyrelsen.
Hermed høringssvar fra Brøndby Kommune.
Jeg skal beklage det sene svar, men vi har desværre haft problemer med vores internet.
 
Venlig hilsen
Anni L. Svendsen
Kemiingeniør, MEM
...............................................................

Brøndby Kommune, Teknik og Miljø Forvaltning
Miljøafdelingen
Park Allé 160, 2605 Brøndby
Telefon: 4328 2449
Mobil: 2146 3108
E-mail: als@brondby.dk  
Internet: www.brondby.dk
Signerede/krypterede emails kan sendes til mig på adressen teknik@brondby.dk
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Sags nr.: S2021-77344

Dok.nr.: D2022-13462

Cpr./Cvr.nr. Aflandshag..

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN  BRØNDBY RÅDHUS
Park Allé 160, 2605 Brøndby  Tlf.: 4328 2828
Mail: teknik@brondby.dk  www.brondby.dk

Rådhuset er åbent: Mandag til onsdag kl. 9-13. torsdag kl. 13-17.30, fredag kl. 9-12
Telefonerne er åbne: Mandag til onsdag kl. 9-14.30, torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-12

Dato: 20-01-2022

Brøndby Kommunes høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af 
miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Brøndby Kommune har tidligere afgivet høringssvar i forbindelse med den tekniske 
myndighedshøring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark.

Svaret er alene af teknisk karakter og indeholder således ikke de politiske holdninger, som 
kommunen har til projektet. 

Landskab og visuelle forhold
Vindmølleparken vil ligge i en afstand af godt 12 km fra Brøndby Strand, men vil alligevel 
påvirke udsynet over horisonten. 

I høringssvaret til den tekniske myndighedshøring, fremsendt den 23. april 2021, udtrykte 
Brøndby kommune en undren over, at den visuelle påvirkning fra den kommende 
Aflandshage Vindmøllepark syntes at være den samme for de 3 scenarier med henholdsvist 
små, mellemstore og store vindmøller. I den efterfølgende miljøkonsekvensrapport, er 
påvirkningerne i forbindelse med de forskellige scenarier tydeligere og mere specifikt 
beskrevet og visualiseret. 

På baggrund af den endelige rapport foreslår Brøndby Kommune, at en udplacering af store 
vindmøller (med større mellemrum) vægtes højest – for så vidt angår den visuelle påvirkning 
af kystlandskabet i Køge Bugt Strandpark. Begrundelsen herfor finder kommunen i, at 
højden på vindmøllerne synes at have mindre betydning for oplevelsen af møllerne fra 
Strandparken, hvor i mod et større mellemrum mellem møllerne, i mindre grad bryder 
oplevelsen af havet og horisontlinjen.

Kulturarv
Afsnittet om kulturarv omhandler ikke punkter, der vedrører Brøndby Kommune.

Generelt ved anlægsfasen har vi bemærket, at der vil være en vis påvirkning ift. lystsejlads, 
idet der her vil ske afskærmning af dele af området. Men da anlægsfasen vurderes at vare et 
år, anser vi genen for at være lille. 

Der vil ikke være støjpåvirkninger eller anden gene, da aktiviteterne enten er langt ude på 
havet eller på den nordlige del af Avedøre Holme.

AflandshageTil Energistyrelsen
Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark; journalnummer: 2019-82725

Sendt til open-door@ens.dk 
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Overfladevand og grundvand
I relation til overfladevand, så går Brøndby Kommunes bekymring omkring projektet stadig 
på vandkvalitet og konsekvenserne af sandflytning på naturen, kystlandskabet og de indre 
havne. 

Anlægsfasen:
Vi vurderer, at påvirkningen af de kystnære havmiljø langs Strandparken i Brøndby 
Kommune og i området omkring Brøndby Havn ikke er tilstrækkeligt belyst. Det drejer sig i 
særdeleshed om påvirkningen fra etablering af kablet fra vindmølleparken til Avedøre Holme 
samt arbejder forbundet med ilandføring.

Vi har tidligere sat spørgsmålstegn ved konklusionerne omkring sedimentspild, iltforhold og 
spredning af næringsstoffer. 

Sedimentspild:
Af figurerne i kap 11 fremgår det, at de suspenderede sedimentkoncentrationer i 
vandfasen når betydelige højder i det lavvandede kystområde ud for Brøndby. 
Sedimentet stammer primært for etableringen af ilandføringskablet, som skulle tage 
ca. en måned at etablere. 

Ifølge kortene vil projektet medføre overskridelse på >5 mg/l i over 20 dage, >10 mg/l 
over 10 dage og >50 mg/l i 2-5 dage. Dette konkluderes i rapporten ikke at have 
betydning, men vi vurderer at det kan være en moderat påvirkning. 

Af rapportens kap 6 fremgår det, at der i anlægsfasen kan forventes en del 
suspenderet materiale i det kystnære hav langs Strandparken i Brøndby Kommune 
og i området omkring Brøndby Havn (afsnit 6.1.6). Vi undrer os derfor over, at 
beregningen af overskridelsesfraktioner fra 5% til 95% i anlægsperioden ikke er 
foretaget for en station i det kraftigt påvirkede område. Det gør det sværere at 
vurdere den forvente påvirkning langs vores kyst. Denne bekymring gør sig stadig 
gældende ved miljøkonsekvensrapporten.

Spredning af næringsstoffer og E. coli
Brøndby Kommune vurderede tidligere at det bør undersøges nærmere, hvad 
stofkoncentrationerne reelt er på strækningen forbi BIOFOS udledning. På baggrund 
heraf bør der foretages en ny vurdering af påvirkningen af suspension og 
resuspension af næringsstoffer og E. coli i det lavvande område ud fra vores kyst.

Miljøkonsekvensrapporter fastslår, at der er mere end 1 km mellem de steder, hvor 
der graves i havbunden og de nærmeste udløb der kan indeholde E. coli. Der 
vurderes derfor ikke at være risiko for, at der vil forefindes E. coli i sedimentet så 
langt fra udløb. Derfor er der ingen risiko for, at anlægsaktiviteterne vil suspendere 
sediment med E. coli. Den eneste påvirkning af badevandskvaliteten vurderes 
således at være de få dage, hvor koncentrationen af sediment i vandfasen ved 
bunden vil overstige badevandskriteriet på 15 mg SS/l. Brøndby Kommune tager 
vurderingen til efterretning.

Iltforhold
Ophvirvling af sediment vil forårsage et øget biologisk forbrug af ilt i vandet. På grund 
af det lave indhold af organisk stof vurderes det dog, at dette forøgede iltforbrug vil 
være lavt og ikke at medføre betydelige ændringer i iltforholdene, som i forvejen er 
gode i området. 



Side 3 af 4 

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at iltkoncentrationen i området er høj og 
stabil året rundt, og sandsynligheden for iltsvind er derfor lav. Brøndby Kommune 
tager vurderingen til efterretning.

Driftsfasen:
Brøndby Kommune vurderer, at påvirkningerne i driftsfasen er tilstrækkeligt belyst i forhold til 
vores bekymringer. 

Natur 
Generelt forholder vurderingen sig ikke konkret til de høje koncentrationer af ophvirvlet 
sediment mod vest langs Køge Kyst.

I baggrundrapporten for Havbund flora og fauna fremgår området omkring Brøndby ikke på 
flere af kortene, selv om det af miljøkonsekvensrapportens tydeligt fremgår, at sediment fra 
projektområder bliver ført langs kysten. Dette gør det svært at vurdere påvirkningen af den 
marine natur ud fra vores kyst. 

Af kap 8 fremgår det bl.a. at der kun vil være høje koncentrationer af suspenderet sediment i 
umiddelbar nærhed af området, hvor anlægsarbejdet finder sted, samt i det kystnære 
område syd for Amager. Der tages ikke stilling til påvirkningen af det kystnære område langs 
Brøndby Kommune. 

Befolkning og sundhed
Der bliver i rapporten ikke taget tilstrækkelig stilling til, hvad projektet betyder for 
badevandskvaliteten i Strandparken og derved de rekreative interesser i området. 

Der er heller ikke taget stilling til, om projektet kan medføre en aflejring af sediment i 
havneløbet eller på anden vis påvirke Brøndby Havn. Der er under normale omstændigheder 
problemer med sandvandring langs kysten og aflejringer i haven. Men kan denne 
sandvandring forventes at blive større, og hvordan vil bygherre afværge evt. påvirkning 
heraf. 

Kumulative virkninger
Vi er bevidste om, at projektet omkring Avedøre Ny Holme kun er på planlægningsstadiet. 
Efter vores vurdering, så burde der alligevel være taget højde for en evt. kumulativ 
påvirkning i forhold til projektets art og forventet tidsplan. Miljøkonsekvensrapporten 
konkludere dog, at der højst sandsynligt ikke vil være overlap mellem de to anlægsperioder.

Generelle bemærkning
Vi savner et afsnit, hvor miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger opsummeres. Som 
rapporten fremstår nu, så er afværgeforanstaltningerne beskrevet i de enkelte delafsnit. Det 
gør det svært som læser at overskue projektets samlede miljøpåvirkning.

Der er i rapporten kun udpeget få væsentlige miljøpåvirkninger. Mængden af beskrevne 
afværgeforanstaltninger og tiltag for overvågning er derfor også begrænset. 

Brøndby Kommune mener at der bør indgå flere projekttilpasninger, afværgeforanstaltninger 
og overvågning af miljøpåvirkninger. Ikke mindst i anlægsfasen, hvor der bliver hvirvlet store 
mængder sediment op. 

Landanlæg - Transformerstationen
Brøndby Kommune har ingen kommentarer til Hvidovre Kommunes tilladelse efter 
miljøvurderingslovens § 25, stk. 1 til transformerstation og tilhørende kabelanlæg i 
forbindelse med Aflandshage Vindmøllepark
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Dokumenter: [1] Høringssvar vedrørende VVM for Aflandshage Havvindmøllepark [RELEASABLE TO INTERNET
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Cc: FKO-MYN Forsvarskommando (FKO-MYN@mil.dk), FMI-MYN Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
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(FES-CHFVA@mil.dk), FES-CHNPS Bech, Jane (FES-CHNPS@mil.dk)

Fra: FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE (FES-MYN@mil.dk)
Titel: Høringssvar vedrørende VVM for Aflandshage Havvindmøllepark [RELEASABLE TO INTERNET

TRANSMISSION]
Sendt: 09-02-2022 12:38
Bilag: Høringssvar vedrørende VVM for Aflandshage Vindmøllepark.pdf;

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONRELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremsender hermed høringssvar vedrørende VVM for
Aflandshage Havvindmøllepark.
 
Med venlig hilsen
 
Betina Ø. L. Jørgensen
Civilingeniør
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55
DK-9800 Hjørring
 
Telefon + 45 7281 3169 / Mobil + 45 4196 4226
E-mail: fes-nps23@mil.dk / Fiin: fes-nps23@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk
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Enhed: Forvaltningsafdelingen 
Sagsbeh.: FES-NPS23 
Sagsnr.: 2020/000530
Dok.nr.: 444089
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Tlf.: +45 7281 3000
Fax: +45 7281 3005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 3169
E-mail: fes-nps23@mil.dk

  

Til: Energistyrelsen (open-door@ens.dk
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Att.: 

Eft.: 
Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Høringssvar vedrørende VVM for Aflandshage Vindmøllepark

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal efter høring af myndighe-
der under Forsvarsministeriet, oplyse at der på baggrund er forelig-
gende materiale, er følgende bemærkninger:

Det bemærkes at miljøkonsekvensrapporten afspejler bemærkninger, 
tidligere fremsat af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i forbindel-
se med høring af indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapport for Aflandshage vindmøllepark. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fastholder krav om udarbejdel-
se af tekniske analyser, for nærmere at kunne vurdere havvindmølle-
parkens påvirkning på Forsvarets radardækning og radiokomminika-
tion. Disse analyser (assessments), udarbejdes af et af Forsvaret 
godkendt firma og afholdes af koncessionshaver, uden udgift for For-
svaret. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fastholder dermed tidligere 
afgivne høringssvar. 

Ydermere forventer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at pågå-
ende dialog og samarbejde om udarbejdelse af worst case scenarios, 
fuldføres, i det forholdende vedrørende påvirkning af radarer og radi-
okommunikation endnu ikke er afklaret til fulde. 

Henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Betina Ø. L. Jør-
gensen på mail fes-nps23@mil.dk eller via telefon 7281 3169 eller 
undertegnede.
 

Med venlig hilsen
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Til rette vedkommende
 
Se venligst vedhæftet dokument med høringssvar fra Dragør Kommune.
 
Venlig hilsen 

Cecil Lundme Olausson  
Byplanlægger 
Center for Plan, Teknik og Erhverv
Direkte: 3289 0331  /  2328 2065   
cecilo@dragoer.dk

Rådhuset, Kirkevej 7 
2791 Dragør 
Tlf.: 3289 0100 
www.dragoer.dk   
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Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark 

Journalnummer 2019-82725 
 
Dragør Kommune har taget den offentlige høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage 
Vindmøllepark til efterretning, hvor sagen har været forelagt kommunens Klima-, By- og 
Erhvervsudvalg af den 9. februar 2022.  
 
Dragør Kommune har ingen bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.  
 
Venlig hilsen 

Cecil Lundme Olausson 
Byplanlægger 
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: Kristina Rosenlund Hansen (krroh@mim.dk)
Titel: Sv: Energistyrelsen og Hvidovre Kommune - Supplerende høringsmateriale til Høring af miljøkonsekvensrapport

for Aflandshage Vindmøllepark (MIM Id nr.: 163897)
Sendt: 16-02-2022 09:38

Kære ENS
 
Miljøministeriet har følgende bemærkninger i forhold til støj:
 
Det fremgår af baggrundsrapporten om støj, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger emissionsmålinger for de
vindmøller, der ønskes opstillet. Der bør derfor i tilladelsen stilles vilkår om, at der forud for den konkrete etablering af
møllerne tilvejebringes dokumentation for støjemissionen fra de vindmølletyper, der vil blive opstillet, således at der kan
gennemføres fornyede støjberegninger på grundlag heraf.
 
Der er i støjrapportens bilag 3 og 4 anført de i beregningerne anvendte kildestyrkeniveauer, for de planlagte vindmøller,
der indgår i de forskellige scenarier. Der er erfaring for, at der ofte er en forskel på ca. 2 dB mellem kildestyrkeniveauet
ved 6 m/s og ved 8 m/s. Af tabel bilag 3 fremgår der dog forskelle større end 5 dB, hvilket ikke forekommer at være en
realistisk forudsætning til et worst case scenarium, der anvendes idet de fremtidige møller ikke kendes. Sammenlignet
med de forudsætninger, der har været anvendt ved andre havvindmølleprojekter, er det hovedsagligt de forudsatte
kildestyrkeniveauer ved 6 m/s, der forekommer relativt lave.
 
Det er på side 8 i støjrapporten anført, at støjgrænserne ikke gælder for eventuelle ejere af vindmøller. Miljøministeriet
skal bemærke, at vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser også skal overholdes ved vindmølleejeres bolig, men ved
beregning af støjbelastningen ved en vindmølleejers bolig udelades de støjbidrag, der stammer fra den pågældende
ejers egne møller.
 
I forhold til beregning af den akkumulerede støj fra alle vindmøller i et givet område er der på side 7 i støjrapporten
henvist til den normale praksis, at der inddrages vindmøller/vindmølleparker, som hver især giver et bidrag på op til 15
dB under støjgrænsen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt i rapportens støjkort, bilag 8-15, at vise støjkonturerne for
havvindmølleparken ned til 15 dB under støjgrænsen og ikke kun ned til 5 dB under støjgrænsen. Endvidere er der i
rapporten ikke anført begrundelse for, at tre 500 kW vindmøller placeret på Stevns ikke indgår i beregningerne, ligesom
oversigtskortet i bilag 2 med angivelse af områdetyper ikke omfatter oplysninger om området sydøst for vindmøllen ved
Strøby, herunder Stevns.
 
Bilag 16 viser støjkonturer for beregning af lavfrekvent støj for standardbygninger, men der bør tillige inkluderes et kort
med støjkonturer for lavfrekvent støj for sommerhusområder, idet beregningsresultaterne herfor er væsentligt højere
pga. de lavere lydisolationstal, der gælder for sommerhusområder.
 
Miljøministeriet lægger til grund, at støjberegningerne omfatter mulige bidrag fra multiple refleksioner over havet. Pga.
havvindmøllernes varierende afstand til kysten vil disse bidrag variere i de forskellige retninger mod kysten. Der er i
rapporten ingen omtale heraf, og der bør i bilagsdelen indføjes detaljerede beregningstabeller, hvoraf bidrag fra multiple
refleksioner fremgår.
 
I forhold til støjbidrag fra eksisterende vindmøller på land er der i rapportens tekstdel ikke en beskrivelse af, hvor
støjdata for vindmøllerne stammer fra. Af noterne til bilag 17 kan dog udledes, at der for 3,6 MW møllerne på Avedøre
Holme er tale om data, der er beregnet ud fra møllens effekt, hvilket er anført som meget usikkert. For denne mølletype
bør der foreligge en prøvningsrapport med kildestyrkedata, der bør anvendes. For 600 kW møllen ved Strøby og 660kW
møllerne ved Avedøre Holme angiver noterne, at data stammer fra Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller,
men det er kun for 600 kW møllen ved Strøby, at de i støjrapportens bilag 4 angivne data for den lavfrekvente del af
spektret (10-160 Hz) ses at stemme overens med data fra Miljøstyrelsens vejledning.
 
Venlig hilsen

Kristina Rosenlund Hansen
Studentermedhjælper | Jura
+45 20 15 76 08 | +45 20 15 76 08 | krroh@mim.dk

Miljøministeriet
Departementet | Holmens Kanal 42 | 1060 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mim@mim.dk | www.mim.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | Privatlivspolitik
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Til: Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), info@energinet.dk (info@energinet.dk), '3.parter@energinet.dk'
(3.parter@energinet.dk), 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), Mail
(FST (mail@fiskeristyrelsen.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), GST - Geodatastyrelsens
hovedpostkasse (GST@gst.dk), SLKS hovedpostkasse (post@slks.dk), SLKS FP Fortidsminder
(fortidsminder@slks.dk), Kulturministeriet (kum@kum.dk), KDI - Naturstyrelsen (kdi@kyst.dk),
Miljøministeriets Departement (mim@mim.dk), mst@mst.dk (mst@mst.dk), Rasmus Prehn (fvm@fvm.dk),
nst@nst.dk (nst@nst.dk), Sikre farvande (sifa@dma.dk), 3 - SIK Høringer (SIK) (horinger-sik@sik.dk),
Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS@dma.dk), Benny Engelbrecht (trm@trm.dk), Styrelse:
Trafikstyrelsen (info@trafikstyrelsen.dk), Hvidovre Kommune (hvidovre@hvidovre.dk), Brøndby Kommune
(brondby@brondby.dk), Vallensbæk Kommune (kommune@vallensbaek.dk), Ishøj Kommune
(ishojkommune@ishoj.dk), Greve Kommune (raadhus@greve.dk), Solrød Kommune
(kommune@solrod.dk), Køge Kommune (raadhus@koege.dk), sikkerpost@faxekommune.dk
(sikkerpost@faxekommune.dk), Stevns Kommune (stevns@stevns.dk), Dragør Kommune
(Dragoer@dragoer.dk), Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk), Danmarks Fiskeriforening (mail
(mail@dkfisk.dk), post@sportsfiskerforbundet.dk (post@sportsfiskerforbundet.dk), info@winddenmark.dk
(info@winddenmark.dk), dof@dof.dk (dof@dof.dk), hvidovre@dof.dk (hvidovre@dof.dk)

Cc: Stig Prüssing (FST (spr@fiskeristyrelsen.dk), Helle Buus (hbu@HVIDOVRE.DK), Flemming S. Sørensen
(FSS@dma.dk), tove@stevnsklint.org (tove@stevnsklint.org), Louise Halkjær Pedersen
(LouiseHP@stevns.dk), Vibe Ødegaard (voe@slks.dk), Peter H. Schaarup (phs@greve.dk), Johanne
Fagerlind Hangaard (johfh@mst.dk), Michael Borch Grell (migre@mst.dk), Lucie Roubin (lucrou@hofor.dk),
Aino Helga Frederikke Rudebeck (ardb@ens.dk)

Fra: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Titel: Energistyrelsen og Hvidovre Kommune - Supplerende høringsmateriale til Høring af miljøkonsekvensrapport

for Aflandshage Vindmøllepark
E-mailtitel: Høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark – supplerende høringsmateriale
Sendt: 16-12-2021 11:25

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune sendte d. 29. november 2021 miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage
Vindmøllepark i offentlig høring i perioden 29. november 2021 til 20. februar 2022.
 
Energistyrelsen gør hermed opmærksom på, at høringsmaterialet er suppleret med en ”Temarapport om geotekniske og
geofysiske forundersøgelser”, der nu er lagt op på Energistyrelsens hjemmeside blandt det øvrige høringsmateriale.
 
Temarapporten omhandler alene de geotekniske og geofysiske undersøgelser og den mulige påvirkning af havpattedyr
(sæler og marsvin) fra disse undersøgelser, der skal laves før selve anlægsarbejdet for havvindmølleparken kan
igangsættes. Temarapporten ændrer således ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra selve havvindmølleparken.
 
Desuden er høringsmaterialet opdateret med et justeret udkast til §25 tilladelse fra Hvidovre Kommune.
 
Fristen for indsendelse af eventuelle høringssvar er fortsat senest den 20. februar 2022.  Høringssvar skal sendes til
Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43,
1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med
journalnummeret: 2019-82725.
 
Link til temarapport
 
Link til samlet høringsmateriale

Fra: ENS Åben-dør postkasse 
Sendt: 29. november 2021 15:10
Til: 'at@at.dk' <at@at.dk>; 'info@energinet.dk' <info@energinet.dk>; '3.parter' <3.parter@energinet.dk>; 'em@em.dk'
<em@em.dk>; 'mail@fiskeristyrelsen.dk' <mail@fiskeristyrelsen.dk>; 'Fmn@fmn.dk' <Fmn@fmn.dk>; 'gst@gst.dk'
<gst@gst.dk>; 'post@slks.dk' <post@slks.dk>; 'fortidsminder@slks.dk' <fortidsminder@slks.dk>; 'kum@kum.dk'
<kum@kum.dk>; 'kdi@kyst.dk' <kdi@kyst.dk>; 'mim@mim.dk' <mim@mim.dk>; 'mst@mst.dk' <mst@mst.dk>;
'fvm@fvm.dk' <fvm@fvm.dk>; 'nst@nst.dk' <nst@nst.dk>; 'sifa@dma.dk' <sifa@dma.dk>; 'Horinger-sik@sik.dk'
<Horinger-sik@sik.dk>; 'sfs@dma.dk' <sfs@dma.dk>; 'trm@trm.dk' <trm@trm.dk>; 'info@tbst.dk' <info@tbst.dk>;
'hvidovre@hvidovre.dk' <hvidovre@hvidovre.dk>; 'brondby@brondby.dk' <brondby@brondby.dk>;
'kommune@vallensbaek.dk' <kommune@vallensbaek.dk>; 'ishojkommune@ishoj.dk' <ishojkommune@ishoj.dk>;
'raadhus@greve.dk' <raadhus@greve.dk>; 'kommune@solrod.dk' <kommune@solrod.dk>; 'raadhus@koege.dk'
<raadhus@koege.dk>; 'sikkerpost@faxekommune.dk' <sikkerpost@faxekommune.dk>; 'stevns@stevns.dk'
<stevns@stevns.dk>; 'dragoer@dragoer.dk' <dragoer@dragoer.dk>; 'dn@dn.dk' <dn@dn.dk>; 'mail@dkfisk.dk'
<mail@dkfisk.dk>; 'post@sportsfiskerforbundet.dk' <post@sportsfiskerforbundet.dk>; 'info@winddenmark.dk'
<info@winddenmark.dk>; 'dof@dof.dk' <dof@dof.dk>; 'hvidovre@dof.dk' <hvidovre@dof.dk>
Cc: ENS Åben-dør postkasse <open-door@ens.dk>; 'Stig Prüssing (FST)'; 'Helle Buus' <hbu@HVIDOVRE.DK>;
'Flemming Sparre Sørensen' <FSS@dma.dk>; tove@stevnsklint.org; Louise Halkjær Pedersen <LouiseHP@stevns.dk>;

mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/temarapport_om_geotekniske-_og_geofysiske_undersoegelser_af_13._dec_2021.pdf
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Vibe Ødegaard <voe@slks.dk>; 'Peter H. Schaarup' <phs@greve.dk>; 'Johanne Fagerlind Hangaard' <johfh@mst.dk>;
Michael Borch Grell <migre@mst.dk>; 'Lucie Roubin' <lucrou@hofor.dk>
Emne: Høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark
 
Til rette vedkommende
Energistyrelsen og Hvidovre Kommune sender hermed miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i offentlig
høring i perioden 29. november 2021 til 20. februar 2022.
Eventuelle høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022 til open-door@ens.dk

Link til høringsmateriale

Link til nyhed om høring
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Akttitel: 3b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark, journalnr.
2019-82725
Aktnummer: 825

Akt ID: 2672426

Dato: 18-02-2022 08:59:06

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark, journalnr. 2019-82725.eml

[2] Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725.pdf
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: Morten Beha Pedersen (mop@HVIDOVRE.DK)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark, journalnr. 2019-82725
Sendt: 18-02-2022 08:58
Bilag: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725.pdf;

Til Energistyrelsen,
 
Hermed fremsender Hvidovre Kommune høringssvar til høring om miljøkonsekvensvurdering af
Aflandshage Vindmøllepark.
 
Da Hvidovre Kommune selv er myndighed på den del af projektet, der er etableret på land, vedrører
høringssvaret alene den del af projektet, der er placeret på søterritoriet.
 
Endelig skal det bemærkes, at det ikke har været muligt at nå en politisk behandling af høringssvaret,
hvorfor der tages forbehold for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse på mødet den 29. marts
2022.
 
----
Venlig hilsen
 
Morten Beha Pedersen
Specialkonsulent
 
 
 

Hvidovre Kommune
Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3583
Mobil: 2544 3583
mop@hvidovre.dk
pom@hvidovre.dk
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Akttitel: 10b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark -
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Dato: 18-02-2022 10:44:54

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - Journalnummer 2019-82725.eml

[2] Høringssvar på miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark.pdf
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: Troels Wissing (troels.wissing@koege.dk)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - Journalnummer: 2019-82725
Sendt: 18-02-2022 10:44
Bilag: Høringssvar på miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark.pdf;

Her følger Køge Kommunes høringssvar på miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark,
jeres journalnummer: 2019-82725
 
Venlig hilsen
 
Troels Wissing
Planlægger
 
TMF Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 13
Mobil
 
troels.wissing@koege.dk
www.koege.dk
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Høringssvar på miljøkonsekvensrapport for Aflandshage 
Vindmøllepark  

Køge Kommune har modtaget miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage 
Vindmøllepark, som er sendt i offentlig høring af Energistyrelsen og Hvidovre 
Kommune.  
 
Køge Kommune er meget positiv overfor havvindmølleparken. 
Havvindmølleparken stemmer overens med både Danmarks og Køge 
Kommunes klimapolitik og ønske om at nedbringe CO2-udledningen markant. 
Køge Kommune ønsker at fremme arbejdet for, at der opstilles flere 
vindmøller på havet. Køge Kommune ønsker desuden at være en del af 
projektet.  
 
Køge Kommune er desuden enig i miljøkonsekvensrapportens vurderinger 
om, at vindmølleprojektet udelukkende vil have moderate visuelle 
påvirkninger af kystlandsskabet i Køge Bugt omkring Køge og mindre 
påvirkninger af natur og dyreliv i Køge Bugt, såvel i anlægsfasen som i 
driftsfasen.  
 
Kumulative effekter 

Køge Kommune kan til gengæld konstatere, at miljøkonsekvensrapporten 
kun i mindre omfang har behandlet en række kumulative forhold i området.  
 
Anlæg af Lynetteholmen i København er nævnt. Det er dog udelukkende 
vurderet på lokalt sedimentspild fra disse anlægsarbejderne og klapning ved 
Københavns Nordhavn som kan give anledning til kumulative effekter. Disse 
forhold vurderes ikke at være et problem på grund af afstanden til 
Aflandshage Vindmøllepark. Der er ikke nævnt dumpning af slam fra 
Lynetteholmsprojektet i Køge Bugt.  
 
Desuden er i 2021 søgt om at udvide råstofindvindingen ved Fællesområdet 
Juelsgrund. Denne aktivitet er ikke nævnt i miljøkonsekvensrapporten, som 
en aktivitet, der kan medføre kumulative effekter. Råstofindvinding medfører 
iltsvind som følge af stiksugning samt sedimentspild. I forslaget til Danmarks 

 
 

 

 
Returadresse: 
Køge Kommune, Byg- og Planafdeling 
Torvet 1, 4600 Køge 

    
    

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byg- og Planafdeling 

 Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43   
1577 København K 
   
   
 
   
 
    Dato Dokumentnummer   

 18. februar 2022 2022-001553-8  
 

Køge Rådhus 
Torvet 1 
4600 Køge 
 
www.koege.dk 
 
Tlf. 56 67 67 67 
 
Kontakt: 
Troels Wissing 
Tlf. +45 56 67 68 13 
Mail tmf@koege.dk 

== AKT 2672421 == [ 10b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - Journalnummer: 2019-82725 ] == Dokume… ==



 

 

 Dato Dokumentnummer   

 18. februar 2022 2022-001553-8   

     

Side 2 / 2 

Havplan, som var i høring i 2021, er der yderligere udlagt store områder til 
råstofindvinding.  
 
Køge Kommune vurderer, at disse mange aktiviteter i Køge Bugt kan 
medføre negative konsekvenser for kystmorfologien langs kysten i Køge Bugt 
og kan desuden medføre negative påvirkninger på havmiljøet, herunder flora 
og fauna, langs kommunens kystlinje.  

Venlig hilsen 

Troels Wissing 
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Cc: Henning Urban Dam Nielsen (HenningN@stevns.dk), Henrik Nielsen (HNielsen@stevns.dk), Ellen Hvidt Thelle

(EllenThe@stevns.dk)
Fra: Louise Halkjær Pedersen (LouiseHP@stevns.dk)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725
Sendt: 18-02-2022 11:07
Bilag: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark-2019-82725_Underskriftsindsamling mod Aflandshage og

Lynetteholmen, appel til Stevns kommunes Borgmester.pdf;

Til Energistyrelsen,
Stevns Kommune eftersender hermed en underskriftsindsamling mod Aflandshage og Lynetteholmen fra borgere i
Stevns Kommune.
Appellen med underskrifterne er overleveret til Stevns Kommunes Borgmester Henning Urban Dam Nielsen d. 3.
februar 2022.
 
mvh
 
Louise Halkjær Pedersen
Kommuneplanlægger
Udvikling & Erhverv

Stevns Kommune
Politik & Borger

Mobil 24 90 39 10
louisehp@stevns.dk
stevns.dk

Sådan behandler vi personoplysninger

 

Fra: Louise Halkjær Pedersen 
Sendt: 18. februar 2022 09:24
Til: ENS Åben-dør postkasse <open-door@ens.dk>
Cc: Henning Urban Dam Nielsen <HenningN@stevns.dk>; Henrik Nielsen <HNielsen@stevns.dk>; Ellen Hvidt Thelle
<EllenThe@stevns.dk>
Emne: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725
 
Til Energistyrelsen,
Hermed Stevns Kommunes høringssvar til den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage
Vindmøllepark.
 
mvh
 
Louise Halkjær Pedersen
Kommuneplanlægger
Udvikling & Erhverv

Stevns Kommune
Politik & Borger

Mobil 24 90 39 10
louisehp@stevns.dk
stevns.dk

Sådan behandler vi personoplysninger
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Cc: Torsten Lindberg (tolin@vallensbaek.dk)
Fra: Tina Windahl Halle (tiwha@vallensbaek.dk)
Titel: Høringssvar - Aflandhage Havvindmøllepark i Øresund
Sendt: 18-02-2022 11:09
Bilag: 16217-22_v1_Høringssvar - Aflandhage Havvindmøllepark i Øresund_22-164.pdf;

Se venligt vedhæftede høringssvar
 
Med venlig hilsen

Tina Windahl Halle
konsulent
Center for Teknik / Trafik, Plan og Byg

 
Vallensbæk Kommune Telefon: 4797 4000 
Vallensbæk Stationstorv 100 Direkte/Mobil: +4547974307 /
2665 Vallensbæk Strand E-mail: tiwha@vallensbaek.dk

Sådan behandler Vallensbæk Kommune dine persondata
Når du henvender dig til Vallensbæk Kommune, behandler vi oplysninger om dig i over-
ensstemmelse med databeskyttelsesloven. Vi bruger dine oplysninger til at behandle
og besvare din henvendelse, og vi sletter dine oplysninger efter arkivlovens regler. På 
vallensbaek.dk/persondata kan du læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi
passer på dine oplysninger.
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Rådhuset 
Vallensbæk Kommune 
Vallensbæk Stationstorv 100 
2665 Vallensbæk Strand 

 
Telefon: 47 97 40 00 
E-post: cet@vallensbaek.dk 
Sikker e-post: kommune@vallensbaek.dk 
Hjemmeside: www.vallensbaek.dk 
 

 
 
 
 
Til: 
Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk 
”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark”  
ENS Journalnummer: 2019-82725 
 
 
 

Høringssvar: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark 
 
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har på mødet den 16. februar 2022 vurderet miljøkonsekvensrap-
porten for Aflandshage Vindmøllepark. 
 
Aflandshage Vindmøllepark er et stort og omfattende projekt i et farvand, som i forvejen vil blive bela-
stet af en række andre store projekter – Lynetteholmen, Holmene ved Avedøre Holme, eventuel flyt-
ning af renseanlægget Lynetten og afledte konsekvenser af Energiø Bornholm.  
 
Projektet er lovbestemt, og kommunalbestyrelsen har desværre ikke mulighed for at gøre indsigelser 
mod selve projektet, men ønsker dog at gøre opmærksom på de kumulative effekter, der er forbundet 
med så intensiv aktivitet i området over rigtig mange år. 
 
Vi mener, at en vurdering af miljøkonsekvenserne for vindmølleparken skal ses og vurderes sammen 
med miljøkonsekvenserne for de øvrige ovenstående projekter, sådan at der bliver lavet en sammen-
hængende vurdering af miljøkonsekvenserne for hele Køge Bugt. Både for de år de forskellige an-
lægsfaser strækker sig over, men også på længere sigt i forhold til kyst- og havmiljøet og i forhold til 
havbundens tilstand.  
 
I forbindelse med etablering af Lynetteholmen vil der fx foregå klapning på to klappladser i Køge Bugt. 
Får anlæggelsen af Aflandshage Vindmøllepark indflydelse på, hvordan sediment fra klapningen be-
væger sig i Køge Bugt? Dette er blot et af mange spørgsmål, der indtil videre er ubesvaret. 
  
Vi mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er viden om eller indsigt i, hvad de mange projekter har 
af konsekvenser. Det er bekymrende, at den viden ikke er tilstede, og at der ikke, så vidt vi ved, er 
planer om at få tilvejebragt dette overblik. Dette er vores væsenligtste bekymring i forhold til projektet, 
og vi ønsker, at der bliver lavet en samlet miljøvurdering for hele området med inddragelse af alle 
projekter. 
 
Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse som ønskes medsendt høringssvaret: 
”Dansk Folkeparti mener, at det burde fremgå af høringssvaret, at der ønskes så få vindmøller som 
muligt.” 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Vallensbæk Kommune

Sags-jour.nr.: 22/164 

18. februar 2022 
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Akt ID: 2672415
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: Louise Ochmann (lochm@ishoj.dk)
Titel: Høringssvar til miljøvurderingsrapport for Aflandshage Vindmøllepark - Vedr. Journalnummer: 2019-82725.
Sendt: 18-02-2022 13:35
Bilag: Høringssvar til miljøvurderingsrapport for Aflandshage Vindmøllepark.pdf;

Vedr. Journalnummer: 2019-82725.
 
Til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.
 
Vedlagt Ishøj Kommunes høringssvar til Miljøvurderingsrapport for Aflandshage Vindmøllepark.
 
 
Med venlig hilsen

Louise Ochmann
Teamleder
Direkte 43 57 75 24
Mobil 23 36 45 16
Email lochm@ishoj.dk

 

Ishøj Kommune  

Plan og Udvikling
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon 43 57 75 75
www.ishoj.dk
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Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20  2635 Ishøj  Telefon 43 57 75 75  Ishojkommune@ishoj.dk 
www.ishoj.dk   Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl.12-17, fredag kl. 9-13

 

 

 

open-door@ens.dk
Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 
1577 København V.  

 
 
 
 
 

Høringssvar til miljøvurderingsrapport for Aflandshage Vindmøllepark 
Vedr. Journalnummer: 2019-82725.  
 
 
Ishøj Kommune har modtaget miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark, 
som er sendt i offentlig høring i perioden 29. november 2021 – 20.februar 2022.  
 
Positivt med grøn energi  
Først og fremmest finder Ishøj Kommune det positivt, at der arbejdes målrettet henimod 
en CO2-neutral energiproduktion. Ishøj Kommune noterer sig desuden at Megafon har 
udført 301 telefoninterviews i Ishøj, hvoraf der bl.a. ses stor opbakning til grøn omstilling 
- mere end 9 ud af 10 positive er ift. den grønne omstilling, over halvdelen er meget  
positive. Dog er en del skeptiske overfor betydningen for dyrelivet og havmiljøet 36%.  
 
Opstilling af vindmølleparken ca. 17 km fra Ishøjs kyst, vurderes ifølge miljøkonsekvens-
rapporten kun at påvirke landskabelige og visuelle forhold, idet vindmøllerne vil kunne 
ses fra land, både dag og nat. Der er ikke identificeret væsentlige miljøpåvirkninger i 
forhold til andre miljømæssige forhold. Nogle af vurderingerne baserer sig på forskellige 
afværgende projektforudsætninger eller beskrevne afværgeforanstaltninger.  
 
 
Bekymring for de kumulative effekter af mange projekter i Køge Bugt  
Ishøj Kommune kan tilslutte sig at havvindmøllerne ikke landskabeligt og visuelt vil  
forringe kystlandskabet væsentligt. Det er dog ikke udsigten, der bekymrer mest. Deri-
mod bekymrer det i meget høj grad at vindmølleprojektet ved Aflandshage kun er ét af 
flere projekter i Køge Bugt, som pt. er i gang eller på vej.  
 
Projekter, der indebærer klapning af 200.000 ton slam ud af i alt 2 millioner ton fra Ly-
netteholmen er netop igangsat. Etableringen af ni kunstige øer ud for Hvidovre er på 
tegnebrættet. Dertil kommer overvejelser om øget udledning af spildevand fra Køben-
havn, etablering af havvindmøller og en transformerstation ved Ishøj med kabler fra Kø-
ge Bugt.  
 
Der er på tværs af kommunerne i Køge Bugt en dyb bekymring for de samlede afledte 
konsekvenser af projekterne, idet der ikke findes en samlet miljøvurdering af projekter-
ne, hvilket betyder at ingen har et overblik over hvilke konsekvenser de mange projekter 
samlet set har for fx. vandmiljøet, dyrelivet og badevandet i Køge Bugt.  
 
 
 

Sagsbehandler:
Louise Ochmann
Telefon:  43577575
Email: lochm@ishoj.dk    
Journal eller CPR-nummer:
01.00.00-P20-1-22

10-02-2022

Borgmesteren
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Koordinering af større projekter  
Dertil kommer at kommunen savner koordinering af de mange store projekter, som  
netop i disse år er igangsat eller på vej. Her skal det nævnes, at Ishøj netop nu også bli-
ver central i et andet vindmølleprojekt ved EnergiØ Bornholm, som ved en realisering 
betyder at der kan blive etableret en stor transformerstation ved Solhøj i den vestlige del 
af Ishøj. Det er to store vindmølleprojekter, som begge kommer til at berøre Ishøj visu-
elt, men som ikke får en direkte CO2-reducerende betydning for kommunens samlede 
CO2 regnskab.  
 
Med andre ord får Ishøj ikke del i de besparelser i CO2-regnskabet, som vindmøllepro-
jekterne kaster af sig. Men til gengæld får vi en stor usikkerhed for vores borgere i Sol-
høj i forhold til en eventuel realisering af en stor transformatorstation og en stor  
usikkerhed for de samlede påvirkninger fra dette og andre projekter i Køge Bugt for vo-
res vandmiljø, dyreliv og badevand, som er en vigtigt aktiv for alle kommunerne i Køge 
Bugt.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Merete Amdisen 
Borgmester 
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Aflandshage Vindmøllepark (EM Id nr.: 449551)
Aktnummer: 856

Akt ID: 2672395

Dato: 21-02-2022 09:56:47

Type: Indgående

Dokumenter: [1] EMs høringssvar Høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark (EM Id nr.
449551).eml

[2] Høringsbrev Aflandshage.docx
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Fra: 1-DEP Høringer (hoeringer@em.dk)
Titel: EMs høringssvar: Høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark (EM Id nr.: 449551)
Sendt: 21-02-2022 09:56
Bilag: Høringsbrev Aflandshage.docx;

Til Energistyrelsen

Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring, og beklager den forsinkede
tilbagemelding.

Det noteres, at høringen er blevet sendt til følgende af Erhvervsministeriets styrelser: Erhvervsstyrelsen,
Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen og Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen. 

Med venlig hilsen

NIELS ASLAK KORKEANIEMI-LEHTONEN (EM-DEP)
Direktionssekretær 
DEP Høringer

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
hoeringer@em.dk
Tlf. 33 92 33 50

Mobil +45 91 33 70 27

EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager,
bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl,
skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

 
 

Fra: ENS Åben-dør postkasse <open-door@ens.dk> 
Sendt: 29. november 2021 15:10
Til: Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; info@energinet.dk; 3.parter <3.parter@energinet.dk>; 1-DEP
Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Mail (FST) <mail@fiskeristyrelsen.dk>; Forsvarsministeriet
<fmn@fmn.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>;
SLKS FP Fortidsminder <fortidsminder@slks.dk>; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; $Kystdirektoratet (kdi)
<kdi@kyst.dk>; MIM - Miljøministeriets Departement <mim@mim.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
<MST@MST.DK>; Fødevareministeriet <fvm@fvm.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; Sikre
farvande <sifa@dma.dk>; 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk>; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse
<SFS@dma.dk>; Transportministeriet <trm@trm.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>; hvidovre@hvidovre.dk;
brondby@brondby.dk; kommune@vallensbaek.dk; ishojkommune@ishoj.dk; raadhus@greve.dk; kommune@solrod.dk;
raadhus@koege.dk; sikkerpost@faxekommune.dk; stevns@stevns.dk; dragoer@dragoer.dk; Danmarks
Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Danmarks Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; Danmarks Sportsfiskerforbund
-post <post@sportsfiskerforbundet.dk>; info@winddenmark.dk; dof@dof.dk; hvidovre@dof.dk
Cc: ENS Åben-dør postkasse <open-door@ens.dk>; Stig Prüssing <spr@fiskeristyrelsen.dk>; Helle Buus
<hbu@HVIDOVRE.DK>; Flemming S. Sørensen <FSS@dma.dk>; tove@stevnsklint.org; Louise Halkjær Pedersen
<LouiseHP@stevns.dk>; Vibe Ødegaard <voe@slks.dk>; Peter H. Schaarup <phs@greve.dk>; Johanne Fagerlind
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Hangaard <johfh@mst.dk>; Michael Borch Grell <migre@mst.dk>; Lucie Roubin <lucrou@hofor.dk>
Emne: Høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark
 
Til rette vedkommende
Energistyrelsen og Hvidovre Kommune sender hermed miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i offentlig
høring i perioden 29. november 2021 til 20. februar 2022.
Eventuelle høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022 til open-door@ens.dk

Link til høringsmateriale

Link til nyhed om høring

 

mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline#accordion1-option23
https://ens.dk/presse/hoering-miljoekonsekvensrapport-aflandshage-vindmoellepark
mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline#accordion1-option23
https://ens.dk/presse/hoering-miljoekonsekvensrapport-aflandshage-vindmoellepark


 
  

Side 1/1 

Energistyrelsen 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage 

Vindmøllepark 

 

 

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune sender hermed miljøkonsekvensrapport for 

Aflandshage Vindmøllepark i offentlig høring i perioden 29. november 2021 – 20. 

februar 2022, hvor alle interessenter har mulighed for at komme med spørgsmål og 

kommentarer til høringsmaterialet. Energistyrelsen er myndighed for projektets 

aktiviteter på havet, mens Hvidovre Kommune er myndighed for projektets 

aktiviteter på land. 

 

Miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale er tilgængeligt på 

Energistyrelsens hjemmeside (link til hjemmeside).  

 

Baggrund 

HOFOR Vind A/S ønsker at opstille mellem 26-45 havvindmøller på op til en højde 

på 220 m, med en samlet installeret effekt på op til 300 MW, placeret i et område i 

Øresund syd for Aflandshage. Mølleområdet dækker et samlet havareal på ca. 42 

km2, og ligger mere end 8 km fra kysten. Havmølleparken forventes tilsluttet el-

nettet ved Energinets eksisterende 132 kV station ved Avedøreværket via en ny 

transformerstation. 

 

Hvornår og hvordan kan du give din holdning tilkende? 
Energistyrelsen koordinerer miljøvurderingsprocessen. Derfor skal alle høringssvar, 

både svar vedrørende havdelen og svar vedrørende landdelen, sendes til 

Energistyrelsen. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. 

februar 2022.  

Høringssvar skal sendes per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post 

til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle 

høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og 

med journalnummeret: 2019-82725. 

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af 

reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af 

høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme 

oplysninger. 

 

Virtuelt informationsmøde om projektet d. 12. januar 2022 

Der holdes et informationsmøde om projektet, med deltagelse af Energistyrelsen, 

Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet blive holdt virtuelt onsdag 

d. 12. januar kl. 19:00.  

Det vil kunne findes et link informationsmødet her: 

https://www.hofor.dk/aflandshage.  

Kontor/afdeling 

Center for Vedvarende 

Energi 

 

Dato: 29-11-2021 

 

J nr. 2019-82725 

 

SKE / ARDB 
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Aktdetaljer
Akttitel: 15b Høringer af undergrundsenheden vedr. Aflandshage
Vindmøllepark
Aktnummer: 860

Akt ID: 2673455

Dato: 22-02-2022 08:21:38

Type: Intern

Dokumenter: [1] Høringer af undergrundsenheden vedr. Aflandshage Vindmøllepark.eml
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Til: Søren Keller (ske@ens.dk)
Fra: Søren Keller (ske@ens.dk)
Titel: Høringer af undergrundsenheden vedr. Aflandshage Vindmøllepark
Sendt: 22-02-2022 08:21

Fra: Emilie Engberg Nielsen <emnn@ens.dk> 
Sendt: 21. februar 2022 14:38
Til: Søren Keller <ske@ens.dk>
Cc: Katja Scharmann <ksc@ens.dk>
Emne: SV: Høringer af undergrundsenheden vedr. to havvindmølleprojekter - Aflandshage Vindmøllepark og
Jammerland Bugt Kystnære Havvindmøllepark
 
Kære Søren
 
Jeg beklager det sene svar på høringerne for Aflandshage Vindmøllepark og Jammerland Bugt projektet.
 
Undergrundsenhedens høringssvar vdr. udkast af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark
Energistyrelsen bemærker at det tilgængelige geologiske datagrundlag i miljøkonsekvensrapporten og tilhørende
bilag er sparsomt. Derudover bemærkes det, at der i en seismisk kortlægning foretaget af Geo i Aflandshage (Geo
projekt nr. 203716, rapport 1, 2019-11-27) området er lokaliseret flere områder med svagt datagrundlag til at
understøtte de geologiske analyser og tolkninger. I den forbindelse gør Undergrundsenheden opmærksom på, at en
tydelig geologisk underopdeling af undergrunden i områderne bør foreligge inden anlægsaktiviteter påbegyndes for
at sikre, at påvirkningerne fra anlægsfasen og eventuel tilstedeværelse af shallow gas i områderne er afdækket.
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Emilie Engberg Nielsen 
Fuldmægtig / Advisor 
Center for undergrund og beredskab / Centre for Subsoil Resources and Risk Preparedness

Mobil / Cell +45 33 95 09 26
E-mail emnn@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
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Aktdetaljer
Akttitel: 9b - Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725
Aktnummer: 862

Akt ID: 2673484

Dato: 18-02-2022 09:24:22

Type: Indgående

Dokumenter: [1] Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725.eml

[2] Høringssvar Aflandshage Vindmøllepark-2019-82725_Stevns Kommune.pdf
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Til: ENS Åben-dør postkasse (open-door@ens.dk)
Cc: Henning Urban Dam Nielsen (HenningN@stevns.dk), Henrik Nielsen (HNielsen@stevns.dk), Ellen Hvidt Thelle

(EllenThe@stevns.dk)
Fra: Louise Halkjær Pedersen (LouiseHP@stevns.dk)
Titel: Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark - 2019-82725
Sendt: 18-02-2022 09:23
Bilag: Høringssvar Aflandshage Vindmøllepark-2019-82725_Stevns Kommune.pdf;

Til Energistyrelsen,
Hermed Stevns Kommunes høringssvar til den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage
Vindmøllepark.
 
mvh
 
Louise Halkjær Pedersen
Kommuneplanlægger
Udvikling & Erhverv

Stevns Kommune
Politik & Borger

Mobil 24 90 39 10
louisehp@stevns.dk
stevns.dk

Sådan behandler vi personoplysninger
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