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Kære sommerhusejer og udlejer 
 
Vattenfall vil gerne informere om det arbejde, der skal gennemføres i 2023 i forbindelse med 
etableringen af havmølleparken Vesterhav Syd. 
 
Vores konstruktionsarbejde kan give gener for det omkringliggende samfund og særligt for Jer, 
der har et sommerhus i området eller forestår udlejning af sommerhuse. Vores arbejde 
tilrettelægges i overensstemmelse med vores tilladelser og vi gør det vi kan for at generne bliver 
så tålelige som muligt. 
 
Anlægsarbejderne er meget vejrafhængige og kræver detaljeret planlægning og koordinering 
mellem de forskellige delarbejder. Der kan derfor ske ændringer eller forsinkelser, men vi vil gøre 
hvad vi kan for at tidsplanen overholdes. Nedenstående er den nuværende forventning til 
omtrentlige anlægstidspunkter: 
 
Januar: afmærkning af arbejdsområdet på havet med bøjer 
Februar-maj: Nedramning af monopæle og etablering af fundamenter til vindmøllerne 
April-Juni: Trækning af kabler mellem møllerne og fra møllerne til kysten 
Juli-efteråret: Mølletårnet og vingerne installeres 
December: Anlægsarbejder færdige og vindmølleparken i fuld drift.  
 
Vi vil løbende på https://group.vattenfall.com/dk/vores-forretning/vindprojekter-i-danmark 
opdatere tidsplanen og de opgaver, der skal udføres. 
 
 
Vi forventer at I især vil opleve følgende påvirkninger:: 

• Når vi etablerer vindmøllerne 9-10 km ude på havet vil I fra kysten formentlig kunne se 
anlægsarbejdet og de skibe der sejler rundt i den forbindelse. Derudover vil særligt 
nedramning af de store jernrør (monopæle) som møllerne skal stå på larme. Vi forventer 
at dette arbejde gennemføres i februar-marts. Der skal nedrammes 20 pæle, en til hver 
vindmølle. Det tager i bedste fald ca. 2 timer at nedramme hver pæl. Arbejdet kan ske i 
alle døgnets 24 timer. Den støj som nedramningen udsender er reguleret af lovgivningen 
og vi laver derfor de lovpligtige støjmålinger i forbindelse med arbejdet. Nedramningen 
vil kunne høres på land. Hvor kraftigt støjen opleves vil afhænge af vejr og vind og 
terrænet det pågældende sted.  

• Når vi trækker søkablerne fra havmølleparken i land på stranden ved Klegod og samler 
dem med landkablerne, som blev lagt i 2019. Arbejdet sker nede på stranden, mindst 300 
meter fra det nærmeste sommerhus. Vi forventer at arbejdet gennemføres i april-juni og 
tager 4-6 uger. I perioden vil I opleve maskiner og afspærringer på stranden, men der vil 
være mulighed for passage af anlægsområdet, langs stranden. Når selve søkablerne 
trækkes i land, vil der bliver arbejdet ret intensivt i ca. en uge. Da der er to søkabler vil 
det være 2 gange en uge. Dette arbejde kan medføre støj om natten.   

 
Hvis I har spørgsmål til projektet og de anlægsarbejder som skal gennemføres i 2023, er I meget 
velkomne til at sende en mail til arne.rahbek@vattenfall.com. 
 
Herudover vil Vattenfall være tilstede i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande den 
anden mandag i hver måned i tidsrummet fra kl. 15.00 til 17.00. Første gang den 9. januar. Der vil 
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være frisk kaffe på kanden, så kig endelig ind, hvis du har spørgsmål, kommentarer til byggeriet 
eller vil høre mere om den kommende mulighed for at blive medejer. 
 
Jeg vil ønske Jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
Venlig hilsen  
Arne Rahbek 
 
 


