Nyhedsmail nr. 22

8. maj 2015

Generalforsamlingen den 28. april 2015 blev afviklet med ca. 140 deltagere.

Bestyrelsens forslag om opkrævning af 2.000 kr. pr. ejendom i 2016 blev godkendt.
Der var genvalg til bestyrelsen, der har konstitueret sig med uændrede poster.
På hjemmesiden kan du under menupunktet ”Møder og referater” se referatet fra generalforsamlingen,
formandsberetning for 2014 – 2015 m.m.
Følg blot dette link: http://vristpumpelag.dk/møderogreferater.html
Etape 7.
Projektet for etape 7 skrider nu hastigt fremad. Vejret har artet sig rimeligt, og generne fra grundvandet har
været mindre end set i andre perioder.
Arbejderne fra Bragdøvej og nord på skulle efter den gældende tidsplan blive afsluttet omkring den 17.maj
2015. Der har dog været lidt forsinkelse på grund af manglende levering af pumpestation.
Lemvig Vand og Spildevand har indgået aftaler med en lang række grundejere syd for Bragdøvej, så ledninger
kan lægges over private grundarealer og ikke kun i vejarealer. Det betyder at arbejderne syd for Bragdøvej kan
påbegyndes når entreprenøren er klar til dette.
Der mangler dog endnu at blive indgået aftaler med en række grundejere, men vi håber, at dette falder på
plads til alles tilfredshed, og at de sidste arbejder kan gennemføres uden alt for store gener.
Efter gældende tidsplan skulle alle arbejder i etape 7 være afsluttet ca. 10. aug. 2015. Dette forudsætter dog, at
der kan indgås frivillige aftaler med berørte grundejere.
De gældende tegninger ser du under ”Kloakering” på hjemmesiden. Kommer der ændringer søges
hjemmesiden opdateret snarest herefter. Følg evt. dette link: http://vristpumpelag.dk/kloakering.html
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Fra opgravningen ved Bragdøvej.
Lemvig Vand og Spildevand samt en repræsentant fra pumpeleverandøren ”Flygt”, er påbegyndt indkøring af
pumperne i vores drænpumpestationer, hvor der ikke fremover sker tilledning af oppumpet grundvand i
forbindelse med kloakeringen. De steder dette er sket, er der nu foretaget aflæsning af elmålere, så vi har
mulighed for at følge det fremtidige elforbrug i forbindelse med afledningen af grundvand og overfladevand.
Havmøllepark Vesterhav Nord.
I nyhedsmail nr. 13 fra februar 2014 oplyste vi lidt om de planer der var for eventuel etablering af kystnære
havmøller.
Til orientering har Naturstyrelsen den 5. maj 2015 annonceret mere om ”Etablering af Vesterhav Nord
Havmøllepark. Forslag til Kommuneplantillæg med VVM redegørelse.” Høringsfrist er den 30. juni 2015.
Vil du se mere kan du følge dette link:
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2015/apr/etablering-af-vesterhav-nordhavmoellepark/
Nederst på denne side kan du se følgende:
Kommuneplantillæg til Lemvig, Struer, Herning og Holstebros kommuneplaner
VVM Del 0 - Ikke-teknisk resume Vesterhav Nord
VVM Del 1 - Indledning og baggrund Vesterhav Nord
VVM Del 2 - Det marine miljø Vesterhav Nord
VVM Del 3 - Miljøforhold på land Vesterhav Nord
VVM Del 4 - Sammenfatning og konklusion Vesterhav Nord
- samt en lang række baggrundsrapporter – herunder bl.a. ”Visualiseringer” der søger at illustrere en
lang række forhold
Neden for ser du et kort uddrag af oplysninger og nogle illustrationer fra Naturstyrelsen materiale –
”VVM Del 0 - Ikke-teknisk resume Vesterhav Nord”
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Al tekst i kursiv er kopieret direkte fra Naturstyrelsens materiale
Figur 3-2. Havmølleparkens placering og afgrænsningen af nærzone og mellemzone.
Fra kysten og de høje klitter er en væsentlig del af landskabsoplevelsen de vide og uforstyrrede udsigter over
havet og langs kysten. Fra stranden opleves landskabet som et velafgrænset kystrum, der mod øst afgrænses af
høje klitter og mod vest åbner sig over Vesterhavet.
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Det visuelle indtryk fra stranden ved Langerhuse af en opstilling med 3 MW og 10 MW møller ses i Figur 3-3.

Fig. 3-3. Udsigt over havet mod vest fra stranden ved Langerhuse. Øverste billede uden havmøller og
efterfølgende med 3 MW (midterste billede) og 10 MW havmøller (nederste billede).
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Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit som eksempler. Det skal understreges, at billederne
her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse (A3), og i denne rapport derfor alene er til orientering
og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal ligeledes pointeres, at det ikke er det
fulde antal havmøller, der kan ses på alle visualiseringer. I VVM-redegørelsens Del 3 samt i en særskilt rapport
er vist flere eksempler på visualiseringer af havmøllerne fra andre fotostandpunkter i klart vejr, diset vejr,
skumring og nattemørke.
Fra stranden ved Vejlby og Langerhuse vil havmøllerne fylde hele synsfeltet, når man fra samme sted i
landskabet kigger ud over havet mod nordvest og sydvest.
Lige bag de høje klitter nærmest kysten vil klitterne have en afskærmende effekt, men lidt længere tilbage i
landskabet vil havmøllerne blive meget synlige over klitterne.
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af havmøllerne vil den visuelle påvirkning også være til stede i
skumringen, om natten og i dårligt vejr, hvor man vil kunne se det blinkende lys på møllerne. Belysningen om
natten vil komme til at bestå af rødt lys monteret på havmøllernes nacelle. Lyset blinker med et fast interval.
Om dagen anvendes samme belysning som natbelysningen på møller under 150 m højde, mens lyset på møller
over 150 m (eksempelvis 10 MW møller) er anderledes. Det betyder, at der for møller over 150 m skal være
intensivt hvidt blinkende lys på om dagen. Havmøllerne forsynes endvidere med gul blinkende
søfartsafmærkning, samtidig med at den nederste del af fundamenterne vil blive malet gult. Visualiseringen
nedenfor illustrerer den situation, hvor lysene er ”tændt”, men visualiseringen kan ikke illustrere selve den
blinkende effekt. Det vurderes, at blinkene i nogen grad vil forstærke den visuelle effekt.
Det vestvendte kystlandskab indenfor nær- og mellemzone vurderes at blive væsentligt påvirket af såvel 3
MW havmøller som 10 MW havmøller. I det øvrige kystlandskab og i landskabet nær Krik Vig, Nissum bredning
og Bøvling Fjord i mellemzonen vurderes påvirkningen at være moderat. Længere mod sydøst i
landbrugslandskabet uden kystnærhed vurderes påvirkningen at være ubetydelig.
Lysafmærkningen betyder, at landskabet også vil blive påvirket i gråvejr og om natten (se Figur 3-4 og Figur 35).

Figur 3-4. Udsigt fra stranden ved Langerhuse (venstre side af panoramabillede) i gråvejr ca. 5,2 km fra nærmeste 10
MW havmølle (ikke alle møller er vist på visualiseringen).
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Figur 3-5. Udsigt fra stranden ved Langerhuse (venstre side af panoramabillede) om natten ca. 4,8 km fra nærmeste
3 MW havmølle (ikke alle møller er vist på visualiseringen).

Miljø på land
Oplevelsen af landskabet indenfor store dele af nær- og mellemzonen til havmølleparken bliver påvirket af
havmøllerne. Derfor skal følgende afværgeforanstaltninger gennemføres:


Havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet som en
velafgrænset gruppe.



Der må kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor området. Nye stationsanlæg skal
placeres i de dele af undersøgelsesområderne, der vurderes at blive påvirket i mindre grad. Derfor er de
endelige arealer for nye stationsanlæg reduceret til de viste arealer på Figur 8-1.

Herudover bør følgende afværgeforanstaltninger overvejes:


Ud fra en landskabelig betragtning bør det tilstræbes at opstille højtydende havmøller, så antallet af
møller begrænses, og møllernes højde reduceres mest muligt, men dog samtidigt fremstår med
harmoniske proportioner.



Havmøllerne bør kun placeres i to eller flere rækker, hvis de derved kan udgøre en samlet gruppe med
lige mange møller i parallelle rækker.



Havmøllerne bør desuden placeres så langt fra kysten som muligt, for at mindske den visuelle
påvirkning fra det kystnære landskab mest muligt.



I det omfang de konkrete krav til belysning kan tilpasses for et endeligt projekt, vil det være en betydelig
visuel bedring, hvis antallet af havmøller, der kræves lysafmærket, kan mindskes, og/eller lysstyrke og type kan bearbejdes, så synligheden inde på land mindskes.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk (fanebladet annoncer) eller
få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.
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Uddrag fra Naturstyrelsens Del 3, Miljøforhold på land.
Kystlandskabet mellem Agger og Ferring
Hele kystlandskabet mellem Agger og Ferring ligger indenfor planlovens kystnærhedszone og er
kommuneplanen udpeget som særligt værdifuldt landskab, en udpegning der går på tværs af
kommunegrænsen. Landskabsværdierne har dermed national/regional interesse. Med undtagelse af landskabet
øst for Harboøre ligger hele kystlandskabet ligeledes indenfor havmølleområdets nærzone, hvorfra havmøllerne
vil indgå som dominerende elementer i landskabet.
Fra kysten vil havmøllerne være synlige indenfor hele kystlandskabsområdet mellem Agger og Ferring. I dag
udgør kysten og klitterne et landskab med høj oplevelsesværdi og den kystnære placering betyder, at møllerne
vil være meget dominerende i landskabsbilledet og dermed i høj grad præge oplevelsen af kystland-skabet og
den åbne vandflade.
Særligt mellem Ferring og Thyborøn kan havmøllerne komme til at opleves som en massiv gruppe tekniske
anlæg på vandet, der afgrænser kystrummet mod vest. I dag opleves kysten langt de fleste steder uden
forstyrrelse fra tekniske anlæg.
Det øvrige kystlandskab bag ved klitterne rummer særlige oplevelsesværdier både nord og syd for Harboøre.
Oplevelsesværdierne knytter sig især til landskabet på Harboøre Tange, Agger Tange samt landskabet syd for
Harboøre omkring Ferring Sø og søerne nord herfor. De kystnære havmøller vil fremstå synlige hen over klitterne i hele området og vil indgå som markante nye visuelle elementer i landskabsbilledet, som det fremgår af
de udvalgte visualiseringer, se Figur 23-7 og Figur 23-8. I klart vejr vil de være særdeles tydelige over store
afstande.
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Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, der afholdes:
Onsdag d. 20. maj kl. 19:00 – 21:00
Lemvig Gymnasium, Romvej 30, 7620 Lemvig

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen senest den 30.
juni 2015. Naturstyrelsen og Energistyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår der i givet
fald skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes
til:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
e-post: nst@nst.dk
Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST-131-00168
Vil du vide mere om ”Havmøllepark Vesterhav Nord”, så mød op for at få yderligere informationer og se
visualiseringer i meget større målestok.
Selv om forhold omkring ”Havmøllepark Vesterhav Nord” på ingen måde vedrører Vrist Pumpelag, har jeg alligevel
fundet det hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på at sagen nu er i høring, og at der afholdes offentligt møde for
interesserede, idet alle medlemmer af pumpelaget næppe er opmærksomme på dette.
Vrist Pumpelag foretager ikke videre i sagen.
Har du kommentarer, forslag m.m. til forslaget, skal du selv fremsende disse til Naturstyrelsen på ovennævnte
adresse.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer med masser af godt vejr.

Med venlig hilsen
-

på vegne af bestyrelsen

Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag
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