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lidkast, 14. januar 2001 

W M RAPPORT FOR SAMSØ HAWINOMØLLEPARK 

DELAFSNIT 1-2 (HB) 

1.FORORD 
På Samsø har man tradition for at turde at forny sig og gå nye veje. Derfor var 
det også naturligt for Samsø at søge om at blive Danmarks Vedvarende Energi 
0. Vi er stolte af at være blevet udnævnt. Samtidig ved vi også, at der ligger en 
forpligtigelse heri, idet Vedvarende Energi 0 projektet er et flagskib for dansk 
energipolitik, ikke mindst i forhold til den store Verden. 

På Samsø er vi godt i gang med at realisere målet om at omstille Samsø til 100% 
vedvarende energiforsyning. Der er rejst 11 stk. 1 MW vindmøller på iand. De 
første fjernvarmeanlæg baseret på vedvarende energi er vedtaget osv 

Hawindmølleprojektet udgør det største enkeltprojekt i det samlede Vedvarende 
Energi 0 projekt. Hawindmølleprojektet vil realiseret være et markant symbol på 
den fornyede fremdrift, som Vedvarende Energi 0 projektet repræsenterer for 
Samsø. Derfor er det også vigtigt, at der bliver tale om et markant og 
fremtidsrettet projekt. 

I det indledende forprojekt for hawindmølleprojektet gennemført i perioden 
oktober 1998 til oktober 1999 viste den offentlige høringsrunde en lokal 
opbakning til projektet, og der er nu på Samsø en stor og positiv interesse for 
hawindmølleprojektet. 

For Samsø Kommune og Samsø Energiselskab er det vigtigt som princip at 
involvere lokale parter i at investere i hawindmølleparken, så den er med til at 
styrke den lokale økonomi på Samsø. 

Med etableringen af hawindmølleparken åbnes der op for et nyt perspektiv mht 
omstilling af transportsektoren på Samsø til brintdrift mv. Hermed er 
hawindmølleprojektet en vigtig brik i udvikling og perspektivering af det samlede 
Vedvarende Energi 0 projekt. 

Det er håbet, at Vedvarende Energi 0 projektet, herunder ikke mindst 
hawindmølleprojektet, kan danne grundlaget for erhvervsudviklingen på Samsø 
- baseret på den store viden, der opbygges omkring aktiviteten. 
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l denne W M Redegørelse fremlægges de miljømæssige virkninger på miljøet 
som grundlag for en offentlig høring. Som det fremgår at materialet, kan man 
ikke skjule et så markant teknisk anlæg som en hawindmøllepark på 10 store 
vindmøller. Men skal man også det? 

Hawindmølleparken er jo symbolet på, at vi som ansvarlige mennesker målrettet 
vil være med til at bidrage til at afværge den af mange definerede største 
miljøtrussel, drivhuseffekten. Det er vigtigt at se forslaget til hawindmølleparken i 
dette samlede perspektiv. 

Forslaget til hawindmølleparken viser, at vi på Samsø er rede til at gøre markant 
indsats i den forbindelse. 

God læselyst. 

John Sander Petersen, Borgmester 
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