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Vindmøller ved Haved 

Afsluttende workshop for Wind2050-projektet 
 
Onsdag den 31. maj 2017, kl. 09:30-16:00, Vestas 

 
”Vindmøller ved Haved - Fra plan til …?” 
 
 
Jan Daniel Fandrey 
Byplanlægger 
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Projektet 

• Wind 1 A/S og SE Blue Renewables K/S (SEBR) har ansøgt 
Esbjerg Kommune om opstilling af 18 vindmøller i 
Lundsmark (3 nordligste rækker) 

• Vattenfall Vindkraft A/S har ansøgt Esbjerg og Tønder 
Kommune om opstilling af 30 vindmøller i Haved lige syd 
for Lundsmark (5 sydligste rækker).  
 

• Fælles miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering): 
– Hovedforslag: beskriver den samlede opstilling 
– Alternativ A og B beskriver de to ansøgte projekter som 

hinandens alternativer i en situation, hvor kun en af 
kommunerne giver tilladelse til opstilling af vindmøllerne 

– 0-alternativ: beskriver den situation, hvor ingen af de 
ansøgte projekter realiseres  
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Projektområdet 
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Planprocessen 

• Den 30. april 2015 har Kommunalbestyrelsen besluttet at 
stoppe udarbejdelsen af temaplanen for vindmøller og i 
stedet at fokusere på udviklingen af to konkrete 
vindmølleområder ved Haved og Vindtved 

• Aftaler om opkøb og nedlæggelse af boliger:  
– 6 boliger i Esbjerg Kommune langs Vestermarksvej samt 
– 30 boliger i Tønder Kommune langs Nørremarksvej, 

Kogsvej, Vrå Skovvej og Nørrebyvej  
• Nedlæggelse af i alt 12 eksisterende vindmøller 

 
• Som et supplement gennemfører Esbjerg Kommune, i 

samarbejde med Aalborg Universitet, en 
spørgeskemaundersøgelse af socioøkonomiske forhold  
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Planprocessen 
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• Intentionen er fortsat at vindmølleområdet ved 
Haved/Lundsmark udvikles i fællesskab  

 
• Den politiske proces og offentliggørelse af planforslagene vil 

dog ikke følge samme tidsplan i begge kommuner:  
– Tønder Kommunes version af miljørapporten, med 

udkast til LP og KPT, forventes politisk behandlet lige 
inden sommerferien 2017  

– For Esbjerg Kommune er der lagt op til en 
offentlighedsfase i oktober/november 2017 med en 
endelig vedtagelse primo 2018 

 
 
 
 
  
  

           
        

       
          
          
           

     
      

        
              

       
         

          
     

  
         
            

       
         
        

   
  

         
         

   
 

  
       

   
        

      
 

 



Planprocessen 

• Der afholdes et temamøde med Tønder Kommunes KB 
under deltagelse af modstandere og tilhængere af projektet 
den 9. februar 2017 
 

• Den 28. februar 2017 beslutter Tønder Kommunes KB: 
”Forslaget bortfaldt efter afstemning med stemmerne 13 for 
(V), 1 undlod (F) og resten (15) imod.”                             
(2 medlemmer deltog ikke i sagens behandling) 
– Sagen bliver ikke sendt i 8 ugers offentlig høring 

 
• ”Et enigt Plan- & Miljøudvalg i Esbjerg Kommune har nu 

bedt forvaltningen tage administrative skridt til et stop for 
vindmølleparker på land.” JV den 8. marts 2017 
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Fra plan til …? 

• Planlægning, lovgivning og proces i orden, men er det godt 
nok?   

• De 3 ordninger, jf. VE-loven, hjælper ikke - tværtimod.  
• Sundhedsundersøgelse, EU-dom mv. 
• Vindmøller som nødvendige infrastrukturanlæg på land? 
• mv. 

 
 

• Det overordnede spørgsmål er fortsat: 
– Er kommunen den rette instans til at løse opgaven?  
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