Søfartsstyrelsen og søsikkerhed ved Mejlflak i Aarhus Bugt
Kystnære havvindmølleparker ved Mejlflak
1.0 Forord
1.1 Idegrundlaget for en havvindmøllepark i Aarhus Bugt lider på forhånd af en lang og omfattende række begrænsninger på alle betydende forhold, hvor det overordnet kan dokumenteres, at dette
område …
… har udpræget svag vind,
… har udpræget mangel på egnede lokaliteter til placering af havvindmøllerne,
… har udpræget stor havdybde,
… har udpræget dårlige bundforhold til forankring af havvindmøllerne,
… har udpræget og omfattende sejlads med erhvervs- og fritidsfartøjer.
Samtidig er den valgte placering af havvindmøller ved Mejlflak det sted i Danmark, hvor landskabsoplevelsen formentlig påvirkes mest.
Landområder bag kysterne, som omkranser Mejlflak i en vinkel på 360 grader, øerne Samsø, Tunø,
den jyske østkyst og Mols er alle som en enten fredede ( farve på oversigtskort ) såsom
… Issehoved på Samsø
… Nordby bakker på Samsø
… hele øen Tunø
… Kysing Næs
… Norsminde Fjord
… Vadbro bæk og eng
… området ved Begtrup Vig på Mols
… Sletterhage
… Marselisborg Skov
… Fløjstrup Skov

[ Natura 2000 habitat, nr. 58 ]
[ Natura 2000 habitat, nr. 58 ]

[ Natura 2000 habitat, nr. 59 ]
[ Natura 2000 habitat, nr. 51 ]
[ Natura 2000 habitat, nr. 51]

eller udlagt til fritidsformål ( farve på oversigtskort ) såsom
… offentlige strande,
… fjorde,
… sommerhuse,
… campingpladser,
… højskoler
Dertil er selve havbunden ved Mejlflak [ Natura 2000 habitat, nr. 194 ], Sletterhage og Begtrup Vig
[ Natura 2000 habitat, nr. 51 ] ligeledes fredet ved en Natura 2000 habitats beskyttelse.
Endelig og ikke mindst er der en fuglekoloni af den rødlistede fugleart, Tejst, hvor denne koloni
er placeret på Tunøs nordvestlige klinter, direkte og umiddelbart ud til den planlagte havvindmøllepark.
Havvindmøllernes placering er angivet på det efterfølgende oversigtskortet med gule cirkler. Notér
videre, at der reelt et tale om to havvindmølleparker, der er placeret på hver sin side af en naturlig
sejlrende, hvor den naturlige sejlrende er markeret med en lidt mørkere gråblå farve i oversigtskortet.
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1.2 Oversigts kort over Aarhus Bugt

1.3 Ideoplægget til Mejlflak havvindmølleprojektet er fostret af personer helt uden relevante faglige
kvalifikationer og i regi af de samme personers medlemskab af en lokalforening under Danmarks
Naturfredningsforening på Sydmols og et kendt tilhørsforhold til den yderste politiske venstrefløj i
Danmark.
Planerne om en havvindmøllepark i Aarhus Bugt har vist sig at være baseret på ren ideologi, hvor
personkredsen bag disse planer melder ud, at man alene ønsker en omstilling af energiproduktion
baseret på fossilt brændsel til vedvarende energi.
Om det er hensigtsmæssigt at placere havvindmølleparker i Aarhus Bugt, når man iagttager de fysiske og økonomiske forhold, der gør sig gældende her, er helt tydeligt ikke et tema for personkredsen bag dette vindmølleprojekt.
Helt det samme gælder for den enorme visuelle påvirkning af området, hvor havvindmøllerne vil
vandalisere hele landskabsoplevelsen i Aarhus Bugt og de omkringliggende områder.
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Derudover ser projektmagerne bort fra, at der gælder helt de samme tilskuds- og elafregningsregler
for disse kystnære havvindmøller som for vindmøller af samme type og størrelse, opstillet på land.
Det er dog væsentligt dyrere at opstille og servicere vindmøller på havet, ca. 40 % mere end tilsvarende vindmøller opstillet på land.
Det beskrevne i idegrundlaget og ideoplægget herover har altovervejende været kendt af personkredsen bag planerne om en vindmøllepark i Aarhus Bugt forud for de første initiativer til dette
projekt.
Hvorfor man alligevel igangsætter projektforløbet, kan måske forklares med manglende kompetence i personkredsen bag planerne, men værre endnu betyder denne manglende kompetence, at
selv helt almindeligt projektrelaterede forhold skal afklares eksternt.
Denne afklaring sker normalt under medvirken af rådgivere og relevante myndigheder, men indebærer samtidig en risiko for, at specielt relevante myndigheder havner i en dobbelt rolle.
Når en myndighed besidder den relevante kompetence, der mangler, og samtidig rådgiver, vejleder eller direkte arbejder med i et projekt, som den senere selv skal godkende, kan den nødvendige
adskillelse mellem ansøger og myndighed mangle.
Herved kan en myndighed blive involveret i et projekt, hvor der kan rejses tvivl om uvildige myndighedsafgørelser, som i tilfældet her, hvor der er truffet myndighedsafgørelser, der viser, at særinteresser er tilgodeset, og hvor der ikke ses at være sagligt belæg herfor.
Denne rapport omhandler ikke alle, men tre udvalgte forhold, der er så tydelige, at der for alvor kan
rejses tvivl om manglende integritet i Søfartsstyrelsens myndighedsbehandling
Det første forhold omhandler manglende dokumentation eller sandsynliggørelse af søsikkerhed ved
Mejlflak efter opstilling af de 150 m høje kystnære havvindmøller.
Det andet forhold omhandler den manglende generelle tilgang til forundersøgelser i forbindelse
med VVM-redegørelser for kystnære havvindmøller.
Det tredje forhold omhandler sammenblanding af interesser i forbindelse med projektering og godkendelse heraf.
På hjemmesiden www.bevarmejlflak.dk er Mejlflak havvindmøllepark-projektet omfattende beskrevet, ligesom relevante dokumenter kan downloades herfra.
Elektroingeniør
Peder Pedersen
Høgevænget 23
Mariendal
8330 Beder
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2.0 Konklusion
Søfartsstyrelsen er efter lov om søsikkerhed den myndighed, der skal forvalte sejladssikkerhed og
forebyggelse af fare og påvirkning af havmiljøet i danske og grønlandske farvande.
Sejladssikkerhed, forebyggelse af farer og påvirkning af havmiljøet er hver for sig delelementer
af den overordnede søsikkerhed, således at et vist niveau omkring søsikkerhed ved etablering af
et maritimt anlæg som en havvindmøllepark, kun bliver tilgodeset, når alle relevante forhold er
afdækket og vurderet.
Etablering af en havvindmøllepark i et område må kræve, at ansøger kan sandsynliggøre, at den
samlede søsikkerhed i dette og de tilstødende områder er acceptabel.
Herudover gælder dette krav når havvindmølleparken etableres og senere i drifts fasen.
Alle risici skal selvsagt indgå i en sådan vurdering og ifald, at der ikke kan uddrages en acceptabel
sandsynlighed for et eller flere forhold, der kan påvirke søsikkerheden i området ved havvindmøllerne, må der gives afslag på etablering af projektet.
En del af grundlaget for vurderingen af søsikkerheden må videre basere sig på det faktum, at de
kystnære havvindmøller, der ønskes opstillet ved Mejlflak, kan placeres utallige andre steder langs
de 7.300 km. lange kyststrækninger, der omgiver Danmark.
Deraf udledes, at de risici eller uhensigtsmæssigheder, der kan sandsynliggøres i forbindelse med
Mejlflak havvindmølleprojektet, ikke må være væsentligt højere end dem, der kan sandsynliggøres
ved en anden placering af denne.
Søfartsstyrelsen skal ikke formelt godkende søsikkerheden ved etablering af en havvindmøllepark,
men i stedet give en udtalelse til Energistyrelsen herom.
Med en undtagelse, er det således Energistyrelsen der træffer den endelige og formelle afgørelse
omkring søsikkerhed ved en havvindmøllepark. Søfartsstyrelsen kan dog i medfør af §6 i lovbekendtgørelse nr. 654 af 15 juni 2010 om sikkerhed til søs omgøre Energistyrelsens afgørelse og
med bindende virkning nægte godkendelse af nævnte søsikkerhed.
Energistyrelsen har i brev, dateret d. 28.07.2014, meddelt en afgørelse på VVM forundersøgelserne, hvor forundersøgelserne er godkendt. Herved ligger der implicit en godkendelse af søsikkerheden i forbindelse med Mejlflak havvindmølleprojektet for de områder hvor Søfartsstyrelsen er ansvarlig.
Når Søfartsstyrelsen samtidig ikke har anvendt ovennævnte §6 i lovbekendtgørelse nr. 654 til at
underkende Energistyrelsens afgørelse, svarer dette til at Søfartsstyrelsen har godkendt søsikkerheden ved Mejlflak.
Som udgangspunkt har Søfartsstyrelsen valgt at bruge en risikoanalyse til bedømmelse af sejladssikkerheden efter opstilling af havvindmøllerne ved Mejlflak.
Resultatet af denne risikoanalyse viser en lav frekvens af uheld, hvor skibe er i konflikt med havvindmøllerne.
Risikoanalysen er udarbejdet af ingeniørfirmaet Rambøll. / Ref.1 / Sejllas rapport.pdf majlflak.pdf /.

Der ses ikke at være foretaget en risikoanalyse til bedømmelse af de farer og trusler udefrakommende påvirkninger har på det tilstødende Mejlflak Natura 2000 habitat, dette uanset at 10 af
Mejlflak projektets havvindmøller, står lige på kanten af dette habitat.
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Derfor indgår der ikke udefrakommende farer og trusler i den lovpligtige konsekvensvurdering
der er udarbejdet for Mejlflak Natura 2000 habitatet.
Konsekvensvurderingen er udarbejdet af ingeniørfirmaet Rambøll. /Ref.2 / Natura2000 konsekvensvurdering.pdf /

Søfartsstyrelsen godkender på basis af ovennævnte sejladssikkerhedsrisikoanalyse, Natura2000
konsekvensvurderingen og formentlig på basis af et overordnet skøn over andre risici fra farer,
søsikkerheden i forbindelse med Mejlflak havvindmølleprojektet.
På overfladen virker denne afgørelse fra Søfartsstyrelsen tilforladelig, men denne rapport dokumenterer,
at Søfartsstyrelsen ikke har sagligt belæg for at godkende søsikkerheden i forbindelse med Mejlflak
havvindmølleprojektet, og at man istedet står tilbage med et intetsigende kendskab til den samlede
søsikkerhed.
De resultater Søfartsstyrelsen har udledt af sejladssikkerhedsrisikovurderingen hviler ikke på et
sagligt grundlag, da der simpelthen ikke er et sagligt belæg for at uddrage anvendbare sandsynligheder eller dokumentation fra de metoder eller beregninger der er anvendt.
/ se afsnit 4 / Risikovurdering /

På grund af den korte afstand til Mejlflak projektets havvindmøller, kan Mejlflak Natura 2000
habitatet være truet af dette og skal derfor indgå direkte i risikovurderingen for den samlede søsikkerhed i dette projekt.
Da der ikke er udført en risikovurdering for selve Mejlflak Natura2000 habitatet, ender det igen
ud med at konsekvensvurderingen for dette habitat ikke kan anvendes til at uddrage anvendbare
sandsynligheder på et sagligt grundlag.
Denne rapport viser ligeledes, at man allerede i den indledende fase og samtidig med ansøgning
om en forundersøgelses tilladelse til det kystnære havvindmølleprojekt ved Mejlflak, burde have
givet afslag på denne ansøgning og at der videre er flere betydende uhensigtsmæssigheder der burde have haft samme konsekvens. / se afsnit 5 / Konsekvens visualisering /
Dertil har Naturstyrelsen på samme tidspunkt fået et krav om screening af egnede lokaliteter til
kystnære havvindmøller afvist. / Bilag 5 / Naturstyrelsens bemærkninger /
Samtidig skal denne korte afstand mellem Mejlflak havvindmøllerne og Mejlflak Natura 2000 habitatet betragtes som en betydende uhensigtsmæssighed ved dette projekt, hvilket igen kræver en
særskilt vurdering af, om denne uhensigtsmæssighed er acceptabel.
På linje hermed, er det hvide ledelys fra Tunø fyr igennem havvindmøllerne ved Mejlflak kun
synligt på en betydende uhensigtsmæssig måde, hvorved der nok engang må kræves en særskilt
vurdering af, om denne uhensigtsmæssighed er acceptabel. / se afsnit 6 / Lys fra fyret på Tunø /
Endelig må det konkluderes, efter Søfartsstyrelsens godkendelse af søsikkerheden som den forelægger på nuværende, at andre myndigheders fremtidige forvaltning og andre tiltag for Mejlflak
Natura2000 området og Mejlflak habitatet, vil hvile på et forkert eller utilstrækkeligt grundlag,
med de konsekvenser dette må få eller kan medføre.
De forhold der er afdækket i denne rapport er af en så grov karakter, at Søfartsstyrelsen må tilbagekalde hele søsikkerheds godkendelsen for Mejlflak havvindmølleprojektet og efterfølgende lade sagsbehandlingen gå helt om.
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4.0 Risikovurdering
Afsnit 4 omhandler det første forhold, der bearbejdes i denne rapport, nemlig Søfartsstyrelsens
manglende belæg for sagligt at godkende søsikkerheden omkring det kystnære havvindmølleprojekt ved Mejlflak.
4.1 Risikovurderingens formål
Etablering af en havvindmøllepark i et område må kræve, at ansøger kan sandsynliggøre, at den
samlede søsikkerhed i dette og de tilstødende områder er acceptabel.
Herudover gælder dette krav både når havvindmølleparken etableres og senere i drifts fasen.
Dette stiller selvsagt krav til omfang og kvalitet af de undersøgelser og beregninger, der skal ligge til grund for vurdering af og en eventuel accept af risici, der har relation til havvindmøllerne.
Alle risici skal indgå i en sådan vurdering og ifald, at der ikke kan uddrages en acceptabel sandsynlighed for et eller flere forhold, der kan påvirke sikkerheden i området ved havvindmøllerne,
må der gives afslag på etablering af projektet.
4.2 FSA, Formal Safety Assessment
FSA er et statistisk baseret værktøj eller koncept, der på en struktureret og systematisk måde kan
anvendes til at vurdere maritim sikkerhed eller beskyttelse af de maritime omgivelser og omkostninger.
Konceptet bygger på individuelle vurderinger og tilgængelige estimater for trafikintentisitet m.v.
En del af FSA konceptet omhandler sejladssikkerhed og det er denne del der er anvendt i ingeniørfirmaet Rambølls rapport ’Mejlflak havvindmøllepark, Sejladssikkerhed’.
Anvendes FSA konceptet indenfor de begræsninger der ligger heri, kan der udledes en del brugbare resultater til vurdering af en sejladssikkerhed. Nævnte begrænsninger er imidlertid betydelige,
således at det er vanskeligt eller ikke muligt at identificere de parametre der skal indgå i beregningerne og videre således, at der sjældent kan udledes absolutte konklusioner på basis af en FSA
risikoanalyse alene.
4.3 FSA risikoanalysen
Ingeniørfirmaet Rambøll har udarbejdet en risikoanalyse for Mejlflak havvindmølle projektet, og
dokumenteret denne i en rapport ’Mejlflak havvindmøllepark, Sejladssikkerhed’
Denne rapport er fremstillet for og betalt af ansøger til Mejlflak havvindmøllepark, HAAB A/S,
og skal derfor alene betragtes som et partsindlæg i myndighedernes sagsbehandling af forundersøgelserne.
Det kan derfor heller ikke forventes, at rapporten alene har sejladssikkerheden som mål, men i
stedet og i langt højere grad er fremstillet for at opnå Søfartsstyrelsens godkendelse til etablering
af en havvindmøllepark ved Mejlflak.
De tekniske detaljer vedrørende denne FSA risikoanalyse har jeg indarbejdet i to rapporter, nemlig Sejlads- og søsikkerhed ved, i og omkring den påtænkte havvindmøllepark ved Mejlflak, af
05.09.2013 og Resume - Mejlflak havvindmøllepark og sejladssikkerhed af 09.03.2014
Begge rapporter kan findes på linket
http://www.bevarmejlflak.dk/download/sejlads
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Disse rapporter er videre fremsendt til Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen med en anmodning
om at medtage disse som et partsindlæg til Mejlflak projektet.
Af en eller anden grund har man ikke været agtpågivende på indholdet i disse rapporter og reageret herefter.
Det kan der være flere grunde til f.eks., at man ikke kan eller mere sandsynligt, at man ikke vil
forstå den negative betydning, som en mangelfuld rapport som ’Mejlflak havvindmøllepark,
Sejladssikkerhed’ har på den samlede risiko på omgivelser og aktiviteter i området.
Opmærksomheden kan hertil henledes på, at ingeniørfirmaet Rambøll ved udarbejdelsen af sejladssikkerhedsrapporten for Anholt havvindmøllepark har anvendt ganske anderledes risikovurderingskriterier.
4.4 Evaluering af FSA risikoanalysen
Problemstillingen ved anvendelse af FSA analysen i denne sammenhæng kræver åbenbart en nærmere fremstilling, hvilket hermed gives i det følgende.
Når man som her omkring Mejlflak havvindmølleprojektet identificerer et antal farer og analyserer herpå, gælder beregningerne selvfølgelig alene for de farer, der indgår i beregningerne.
Hvis disse beregninger viser en høj frekvens af uacceptable hændelser, f. eks. med få års mellemrum, kan man udlede af risikoanalysen, at der sker et uacceptabelt højt antal hændelser alene ved
de farer, der er identificeret, og at et projekt på disse vilkår derfor ikke kan anbefales.
Det er så i den forbindelse ligegyldigt, om der er andre farer, der ikke er identificeret og derfor ikke indgår i beregningerne.
Det modsatte, hvor de samme beregninger viser en lav frekvens af uacceptable hændelser, f.eks.
med 300 år eller mere imellem, kan man udlede, at der med de identificerede farer kun kan forventes få uacceptable hændelser.
De farer, der ikke er identificeret og derfor ikke indgår i beregningerne, kan man modsat ikke se
bort fra og ifald dette gøres, kan eller vil dette føre til en helt misvisende konklusion på en risikovurdering.
I rapporten fra Rambøll ’Mejlflak havvindmøllepark, Sejladssikkerhed’ er der beregnet en sandsynlig frekvens af uacceptable hændelser på 456 år, som gælder efter havvindmølleparken ved
Mejlflak er idriftsat.
Søfartsstyrelsen vælger på baggrund af resultatet i denne rapport at acceptere de risici, der er
sandsynliggjort og godkender herved sejladssikkerhedsforholdene ved Mejlflak.
De farer, der ikke er identificeret, jvnf. ovenfor, har Søfartsstyrelsen derpå og helt uden sagligt
belæg valgt at se bort fra, idet der efterfølgende meddeles accept på de samlede søsikkerhedsforhold ved Mejlflak, således at Søfartsstyrelsen ikke har indvendinger imod, at Mejlflak-projektet realiseres.
Herved har Søfartsstyrelsen ganske enkelt givet en søsikkerhedstilladelse for Mejlflak havvindmølleprojektet på basis af en risikovurdering, der stort set intet siger om den samlede søsikkerhed ved Mejlflak.
Ud over det angivne problem med anvendelse af FSA konceptet er der flere alvorlige problemer
i samme regi, der ikke er gjort rede for.
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I flæng skal nævnes validering af antal observationer, altså om antallet af skibe, som anvendes i
beregningerne, er fordelt på en sådan måde, at de kan anvendes inden for de i FSA konceptet definerede områder og ligeledes, om der er et tilstrækkeligt antal observationer til at opfylde de samme
kriterier.
Hertil mangler der endvidere en angivelse af den statistiske usikkerhed på beregningerne, altså et
mål for den nøjagtighed på beregningerne, der kan forventes.
Det fremgår endelig, at Søfartsstyrelsen ikke har kapacitet til at vurdere de foretagne beregninger i
risikoanalysen, med den konsekvens at Rambølls vurderinger står alene og med et omfang på kun
to sejladssituationer. [ se bilag 1 ]
Hvordan Søfartsstyrelsen på det grundlag har accepteret risikoanalysen er ikke umiddelbart klart.
Eksempelvis er der i uge 30/2014 over flere dage og på samme tid observeret over 70 lystbåde,
der fører sejl i området ved eller nær Mejlflak. Hertil kommer et stort antal lystfartøjer, der går
for motor.
I modsætning hertil er der næsten ingen trafik med lystfartøjer i perioden fra 1. november til 1.
april.
Hvordan dette eksempel indpasses i FSA beregningerne, ligger uden for denne rapports område
og er kun medtaget for at vise, at der er flere antagelser i FSA konceptet, hvor der mangler saglig dokumentation.
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4.5 Mejlflak risikoanalysen
Rambøls rapport ’Mejlflak havvindmøllepark, Sejladssikkerhed’ bygger på FSA konceptet til at
udarbejde en risikoanalyse for sejlads ved Mejlflak efter en etablering af havvindmøllerne.
Fra denne rapports sammenfatning og konklusion (side 2) er oplistet 11 faresituationer, gengivet
herunder i uddrag fra rapporten.
Baseret på resultaterne fra en fareidentifikation workshop, /12/, er en række farer blevet
analyseret i detaljer. I alt 10 farer blev identificeret i forbindelse med fareidentifikation
workshoppen. Disse var:
#1 - Nordgående skib på rute vest for Samsø drejer ikke ind på rute 2 eller 3 og fortsætter lige ud
#2 - Skib på rute 1 får blackout og begynder at drive
#3 - Skibe på rute 2 mødes og resulterer i skibskollision
#4 - Skib på rute 2 møder fritidsfartøj
#5 - Skib på rute 2 får blackout og begynder at drive
#6 - Skib på rute 2 har styringsfejl
#7 - Skib på rute 3 får blackout og begynder at drive
#8 - Skib på rute 3 har styringsfejl
#9 - Mast på fritidsfartøj kolliderer med vinge
#10 - Fritidsfartøj kolliderer med mølle
En yderligere farer blev identificeret af Rambøll efter fareidentifikation workshoppen:
#11 – Skib på rute 4 drejer ikke når det skal ind på rute 2 og 3 og fortsætter lige ud med kurs mod
vindmøllerne

Betragtes de 11 farer, som er identificeret af Rambøll herover, er der kun fire af disse, markeret
med rød skrift, som indgår i beregningerne, nemlig fare #1, #5, #7 og #11. De øvrige farer er
vurderet ved et skøn til at være uden betydning.
Fare #1 og #11 er stort set den samme, og det samme gælder for fare #5 og #7. Herved omhandler
beregningerne kun et skib, som fortsætter lige ud fra rute 4 og har kurs mod vindmøllerne og et
skib, der får blackout og begynder at drive.
Sammenfattende er der således kun anvendt to sejladssituationer til beregningerne i Rambølls risikoanalyse.
Lægges dertil, at der kun er valideret på sejladssituationer, der er typiske for området kan og vil
man få et resultat, der viser en meget lille sejladsrisiko.
Resultatet af risikoanalysen viser da også en uheldsfrekvens på 456 år, hvilket ligger i niveau med
det, man kan forvente for skibe i sejlads på åbent vand, hvor der hverken er forhindringer over eller
under vandoverfladen, bortset fra andre skibe.
4.6 Andre risici og ’worst case scenarier’
Sejlads ved Mejlflak havvindmølleparkerne, efter at disse er opstillet, vil herudover sikkerhedsmæssigt være omfattet af en lang række af andre trusler, der enkeltvis eller i kombination kan udvikle
sig til farer på sejladssikkerheden.
Overordnet mangler der prognoser for sejladsudviklingen over tid og ændret sejlmønster efter opstilling af havvindmøllerne, og der mangler oplistning af ’Worst case scenarier’.
Der mangler ’Worst case scenarier’, som eksempelvis har rod i
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….Mejlflak Natura 2000- habitatet og de forskellige farer fra trusler, som Mejlflak havvindmøllerne
kan indgå i eller være en del af.
Mejlflak Natura 2000 området er formentlig meget følsom over for forurening og har dertil en tilsvarende lav tærskel for den forureningsgrad, der tillader en mulig reetablering af området.
….brand i skib eller havvindmølle og konsekvenser herved
….drivende miner fra 2. verdenskrig, som stammer fra Samsø Bælt
….drivende eller tabt last
….art og mængder af last, som skibene transporterer
….sejlads med ikke sødygtigt skib
….sejlads med kommando, der ikke er agtpågivende eller beruset
Derudover er der begrænsninger på redningsoperationer, hvor havvindmøllerne i kraft af deres
størrelse kan indskrænke indsatsen fra luften i et stort område, herunder også, når havvindmøllerne står stille.
Det samme gælder i mere eller mindre grad for afværgesituationer efter uheld omkring havvindmølleparken.
Ligesom de scenarier over farer, der er oplistet i FSA analysen, er nævnte ’andre risici’ af 1’ led,
det vil sige farer, der har en årsag og en konsekvens.
I den virkelige verden sker uheld som regel efter en kæde af uheldige omstændigheder, hvilket
må give anledning til at kombinere de enkelte faresituationer med andre trusler eller farer, alt
således at omfanget af de herved fremkomne trusler eller farer nærmest eksploderer i antal.
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5.0 Konsekvens visualisering
Afsnit 5 omhandler det 2. forhold, der bearbejdes i denne rapport, nemlig Søfartsstyrelsens forskelsbehandling af forundersøgelser i forbindelse med VVM-redegørelser for kystnære havvindmøller.
Dette afsnit har kun en fællesnævner med det forrige afsnit, nemlig Søfartsstyrelsens manglende
integritet i myndighedsbehandlingen af kystnære havvindmølleprojekter.
Inden en nærmere gennemgang af Søfartsstyrelsen sagsbehandling af ansøgningerne for kystnære
havvindmølleparker ved henholdsvis Mejlflak og Juelsminde vises efterfølgende en projektion af
Mejlflak projektet over på projektet ved Juelsminde.
Herved udstilles problemstillingen i den sagsbehandling, som Søfartsstyrelsen har givet i de to projekter.
Søfartsstyrelsen har vurderet risikoen ved de sejladsrelaterede forhold omkring Mejlflak, efter at
havvindmøllerne er blevet opstillet.
Efter denne vurdering har Søfartsstyrelsen meddelt, de har valgt at godkende en risikoanalyse udarbejdet af Rambøll, ”Sejllas rapport.pdf majlflak.pdf”, og at Søfartsstyrelsen ikke har indvendinger
mod dette projekts gennemførelse.
Sideløbende har Hedensted Kommune indgivet en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse til et
kystnært havvindmølleprojekt ved Juelsminde og modtaget afslag herpå.
Afslaget her begrundes alene på Søfartsstyrelsens udmelding omkring manglende sejladssikkerhed
og er givet på basis af en overordnet vurdering uden nogen afklarende undersøgelser herpå.
For at kunne sammenligne de to projekter med hinanden fremstilles efterfølgende en tænkt situation, hvor de sejladsrelaterede forhold for Mejlflak-projektet kopieres over på den påtænkte placering af Juelsminde projektet. Videre er det samtidigt vigtigt at iagttage de tidslinjer, som
sagsbehandlingen af begge projekter har medført, hvor der tilsyneladende ikke sker en udveksling
af information og afgørelser på tværs af den interne organisation i Søfartsstyrelsen.
Resultatet af denne projektion viser, at enten skulle begge havvindmølleparker have meddelt afslag
eller også skulle begge havvindmølleparker være godkendt.
Alternativt burde Juelsminde-projektet være underkastet en nærmere undersøgelse. Det er i princippet det, man bruger en forundersøgelse til.
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5.1 Projektionen
Hvis man, som der er lagt op til i projektet ved Mejlflak og ved Juelsminde (Hedensted), helt ser
bort fra landskabsoplevelsen og andre miljøhensyn og ligeledes ikke tillægger vindforhold nogen
vægt, er det alene placeringen af havvindmøllerne og afstande mellem sejlende trafik og havvindmøller, der har betydning.
På bagkant af sagsbehandlingen for Mejlflak-projektet kan den endelige placering af havvindmøllerne ved Mejlflak plottes ind på et søkort, ligesom Søfartsstyrelsen nu har godkendt risikoanalyse
og søsikkerhed til dette projekt.
Havvindmøllernes placering ved Mejlflak er vist på søkort 1 herunder med 20 gule cirkler, hvor
hver gul cirkel symboliserer en havvindmølle.
Søkort 1

Af søkort 1 fremgår, at Mejlflak projektet i virkeligheden består af to havvindmølleparker.
Den ene havvindmøllepark med 10 havvindmøller er placeret på linje nord for en eksisterende sejlrende eller nord for den røde linje i søkort 1.
Den anden havvindmøllepark består tilsvarende af 10 havvindmøller syd for samme sejlrende eller
syd for den røde linje i søkort 1.
Afstanden mellem de nærmeste havvindmøller på hver side af sejlrenden er 1,82 sømil, svarende
til 3,37 km. Da der som nævnt er tale om to lige store havvindmølleparker, er det rimeligt at anvende en midterlinje som en ideal rute for sejlads.
Denne midterlinje eller ideallinje er indføjet i søkort 1 med en rød streg, ligesom det er væsentlig at
notere, at der forekommer en stor kursændring lige op til begge havvindmølleparker.
Af ovennævnte fremgår videre, at der fra idealruten til en havvindmølle kun er 0,91 sømil, jvnf. de
krav, som Søfartsstyrelsen har fremsat ved andre lignende projekter, hvor der for det samme stilles
krav om minimum 2 – 3 sømils afstand.
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Kopieres havvindmøllernes indbyrdes placering og den angivne ideallinje efterfølgende i søkort 1
til et søkortudsnit ved Juelsminde, fremkommer en tænkt havvindmølleplacering som vist på søkort 2.
Målestoksforholdet på søkort 1 og 2 er det samme, og kopieringen er drejet 38 grader og placeret
således, at den nordlige del af havvindmøllerne holder 3 km. til kysten. Denne placering opfylder
afstandskravet mellem kystnære havvindmøller og sommerhusområder på 3 km. for havvindmøller
med en maksimal højde på 150 m.
Søkort 2

Fra føromtalte rapport ” Mejlflak havmøllepark, sejladssikkerhed” er der angivet en trafik på rute
2, den røde linje på søkort 1, med 1.524 skibe over 300 BRT.
På sitet www.statistikbanken.dk er der hentet tal for trafik til henholdsvis Vejle og Horsens havne.
Vejle Havn har et årligt anløb af 372 skibe, og tilsvarende har Horsens Havn et årligt anløb på
1.432 skibe. For begge havne gælder, at trafikken omhandler alle skibe, også skibe under 300
BRT, dog ikke almindelige lystfartøjer.
Antages det videre, at der ikke er væsentlig erhvervstrafik ind og ud af Horsens og Vejle Fjorde ud
over de skibe, der anløber disse havne, anvendes de årlige anløb til de to havne alene i det følgende.
Det fremgår således, at trafikken ind og ud af Vejle Havn er væsentlig mindre end den trafik, der
forventes imellem havvindmøllerne ved Mejlflak. 372 mod 1.524 skibe. Af samme grund er det
umiddelbart rimeligt at antage, at trafiksikkerheden ved sejlads ind og ud af Vejle Fjord kan imødekommes med de samme afstandskrav, som gælder ved Mejlflak. Dertil skal samtidigt iagttages,
at der ved Juelsminde kun vil være havvindmøller på en side af den sejlende trafik, jvnf. nedenstående.
På søkort 3 er føromtalte projektion nu redigeret, derved at den sydlige gruppe af havvindmøller er
fjernet, ligesom der er tilføjet nye havvindmøller, der opfylder føromtalte krav om 3 km. afstand
mellem havvindmøller og kysten.
Herved kan der placeres 15 havvindmøller inden for området afgrænset af den gule stiplede linje,
som er det område, der er søgt forundersøgelsestilladelse til. Hvis dette område udvides mod vest,
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kan der findes plads til mere end 20 havvindmøller som skitseret på søkort 3.
Det interessante er nu, at der umiddelbart kan findes plads til 20 havvindmøller ved Juelsminde,
hvor afstandskrav mellem havvindmøller og kysten opfylder gældende krav for 150 m høje vindmøller, at sejladssikkerhed ind og ud af Vejle Fjord kan være bedre end ved Mejlflak, og endelig
kan der udmåles en afstand mellem havvindmøllerne ved Juelsminde og andre sejlruter i området
på mindst 2 sømil, der er det minimumskrav, som Søfartsstyrelen selv har stillet.
Bedre bliver det ikke af, at der tilsyneladende kan findes plads til havvindmøller af samme type og
størrelse syd for Endelave, hvorved der kunne etableres endnu flere havvindmøller i det projekt, der
har fået meddelt afslag på sin ansøgning.
Søkort 3

Det er således påvist, at Hedensted Kommunes ansøgning om en forundersøgelsestilladelse til
kystnære havvindmøller ved Juelsminde skulle være imødekommet, og at Søfartsstyrelsen burde
have baseret sin afgørelse om dette projekt på en konkret søsikkerhedsrisikovurdering eller den
omvendte situation, nemlig at Søfartsstyrelsens godkendelse af Mejlflak havvindmøllerne er sket
på et utilstrækkeligt grundlag, og da dette ikke kan tilvejebringes, må det få den konsekvens, at
begge kystnære havvindmølle-projekter ved Mejlflak og Juelsminde skulle meddeles afslag.
Det ene projekt er her afvist af Søfartsstyrelsen uden nogen dybere forudgående undersøgelser,
mens det andet projekt er godkendt efter tilsyneladende dybere forudgående undersøgelser, hvor
der tilsyneladende er anvendt stærkt manipulerede metoder, fakta og data for at fremme dette
projekt.
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6.0 Lys fra fyret på Tunø
Afsnit 6 omhandler det 3. forhold der bearbejdes i denne rapport, hvor Søfartsstyrelsens mere eller mindre alene står for udredning og udarbejdelse af løsningsforslag på problemstillinger i forbindelse med lyset fra Tunø fyr og de kystnære havvindmøller ved Mejlflak.
Den løsning, som Søfartsstyrelsen når frem til, må betegnes som kreativ, og da Søfartsstyrelsen
efterfølgende godkender sin egen løsning, må der igen sættes en tyk streg under, at der mangler
integritet i Søfartsstyrelsens sagsbehandling af kystnære havvindmøller.
Dette afsnit har igen kun en fællesnævner med de forrige afsnit, nemlig Søfartsstyrelsens manglende integritet i myndighedsbehandlingen af kystnære havvindmølleprojekter.
6.1 Søkort Tunø Fyr

Kortet herover viser de lysvinkler, som Tunø fyr udsender lys i, og som samtidig har lys, der rammer Mejlflak havvindmøllerne. Havvindmøllerne er angivet med sorte runde cirkler med en prik i
centrum.
Tunø fyr er et vinkelfyr, hvilket vil sige, at der i bestemte vinkelafsnit udsendes farvet lys, der igen
er med forskellig farve i de enkelte vinkelafsnit. Lyset fra fyret har videre en lyskarakter, hvor der i
stedet for konstant lys udsendes lys i blink, som gentages med faste intervaller.
På kortet er vist to hvide stiplede linjer, der slutter samme sted, nemlig på Tunø fyr. Fra et skib, der
sejler imod Tunø fyr og imellem de to hvide linjer, observeres der følgelig hvidt lys udsendt fra fyret (angivet på kortet med en stor hvid pil).
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På samme kort er der vist en grøn og en rød stiplet linje, som ligeledes slutter på Tunø fyr.
Sejles der igen mod Tunø fyr og imellem den grønne linje og den tilstødende hvide linje observeres
der tilsvarende grønt lys udsendt fra fyret (angivet på kortet med en stor grøn pil).
Modsvarende, når der sejles mellem den røde linje og den tilstødende hvide linje observeres der
rødt lys udsendt fra fyret (angivet på kortet med en stor rød pil).
Lyset fra den hvide vinkel er en form for ledelys, således at man befinder sig i et sejlløb eller sejlrende, når man sejler her og observerer hvidt lys.
Sejler et skib på en skæv kurs i den hvide vinkel, og lyset skifter til henholdsvis rødt eller grønt, får
man en indikation om, at kursen skal korrigeres, indtil der igen observeres hvidt lys.
Sejlads navigation, hvor der navigeres på et skib efter lys fra et fyr eller andre lysende sømærker,
betegnes som terristisk navigation. Hvis Tunø fyr skal anvendes til denne form for navigation kræver det følgelig, at fyret skal kunne pejles direkte om dagen eller pejles via lyset fra fyret om natten.
Når der sejles terrestisk sejlads i mørke, er det som nævnt et krav, at man kan se lyset fra f.eks. et
fyr, men det er langt fra altid, at man kan se dette lys hele tiden.
Regnbyger, drivende tåge eller havgus kan i mere eller mindre grad nedsætte eller forhindre lysobservationer i kortere eller længere tid, hvorfor man er nødt til at sejle efter kompas og samtidig være agtpågivende på fart og den tid, der henløber.
For god ordens skyld skal nævnes, at lys fra sømærker også kan anvendes til at bekræfte en position, hvor der anvendes en anden form for navigation.
I et overordnet perspektiv kan man selvfølgelig argumentere med, at lysafmærkningen på havvindmøllerne aldrig svigter, at skibe kan holde sig fri af området eller sejle en anden vej, når udsynet er
begrænset, eller at skibene alligevel altid anvender GPS eller tilsvarende udstyr, og at der er andre
positioner i dansk søterritorium, hvor fyrlys sendes hen over forhindringer.
Udgangspunktet for Søfartsstyrelsens vurdering af lyset fra Tunø fyr er imidlertid ikke en eksisterende forhindring, men en forhindring, der i form af et industrianlæg skabes på stedet og derved
obstruerer den eksisterende søafmærkning. Herved er denne forhindring bedst tjent med at finde en
anden placering langs de 7.300 km. danske kyststrækninger.
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6.2 Søkort Tunø Fyr og terristisk sejlet rute

På søkortet herover er der indtegnet en rute, brun farve, hvor der sejles terrestisk sejlads. Ruten starter ved Samsø Bælt, og pga. ydre omstændigheder som strøm og vind m.m. ligger denne lidt syd for
den ideelle rute, der fører gennem de to havvindmølleparker.
Et stykke tid efter start på ruten skæres den røde vinkel fra Tunø fyr, og det røde lys fra Tunø fyr
kan herefter observeres frem til den tilstødende hvide vinkel fra Tunø fyr, hvorefter der skiftes kurs
med henblik på at sejle videre inden for den hvide vinkel.
Denne kursændring ligger i tilfældet her helt inde imellem havvindmøllerne i den sydlige havvindmøllegruppe.
Hvis der sejles den modsatte vej ad samme rute gælder her, at det hvide ledelys igen kan føre et
skib helt ind imellem havvindmøllerne i den sydlige havvindmøllegruppe.
Der kan stilles spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at et hvidt ledelys fra et fyr leder direkte ind
imellem en gruppe af havvindmøller, men Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet har alligevel og
stort set alene leveret al udredning og udarbejdet denne kreative løsning, jvnf. akt 26-35.
Den nuværende placering af Mejlflak havvindmøllerne er i samme hug ændret således, at det har
været nødvendigt at flytte en havvindmølle fra den sydlige gruppe til den nordlige gruppe.
Efter disse kreative ændringer godkender Søfartsstyrelsen lysforholdene omkring Tunø fyr og den
sejlende trafik bag havvindmøllerne og udviser igen manglende integritet i form af det arbejde, der
er leveret, og ved det omfang, hvormed det er sket.
Når man som i tilfældet her udviser en så ekstrem kreativitet for at indpasse havvindmøllerne ved
Mejlflak, burde man i stedet tage skridtet fuldt ud og enten fjerne havvindmøllerne 5, 6, 7, 8, 9 og
10 fra projektet eller alternativt afblænde de lysvinkler fra Tunø fyr, der berører havvindmøllerne.
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Bilag 1. Søfartsstyrelsens godkendelse af sejladssikkerheden ved Mejlflak
Herunder er gengivet en kopi af en e-mail, der formelt meddeler Søfartsstyrelsens godkendelse
af risikoanalysen for sejllads ved Mejlflak.
Af samme e-mail fremgår, at Søfartsstyrelsen ikke har kapacitet til at vurdere de foretagne beregninger i risikoanalysen, med den konsekvens at Rambølls vurderinger står alene og med et omfang på kun to sejladssituationer som anvist og angivet under risiko analysen i afsnit. 4.4!!
Dette endog på trods af en konstatering på en returperiode på 449 år er ret høj i sammenligning
med andre havvindmølleparker og den forholdsvise tætte passage mellem havvindmøller og
skibe ved Mejlflak
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Bilag 2. Søfartsstyrelsen og partsarbejde
Herunder er gengivet en kopi af e-mail, hvor Søfartsstyrelsen selv oplyser, at denne har deltaget
i det indledende arbejde med placering af havvindmøllerne ved Mejlflak og videre i arbejdet med
de udførte sejladssikkerhedsmæssige undersøgelser.
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Bilag 3. Risiciliste
Efterfølgende er listet nogle eksempler på forhold der har relation til vurdering af risici, uprioriteret
Prognoser og den mulige indvirkning herfra på sejladssikkerheden.
• Prognose for fremtidig skibstrafikudvikling i området ved Mejlflak
• Prognose for ændret sejlmønster i området efter idriftsættelse af havvindmøllerne
• Prognose for indholdet af miljøskadelige laster, der sejles med i området ved Mejlflak.
• Prognoser for indholdet af miljøskadelige stoffer, der i øvrigt findes ombord på et skib der
besejler området ved Mejlflak.
Undtaget eller ikke medtagne sejlads situationer i FSA rapporten
• Sejlads med specialfartøjer, f.eks. slæb, bugsering, isbrydning
• Sejlads i isfyldt farvand og overisning
• Sejlads med fartøjer der mangler sødygtighed
• Sejlads med fartøjer der mangler vedligehold
• Sejlads med underbemanding
• Sejlads med beruset besætning eller besætning der i øvrigt ikke er agtpågivende
Worst case scenarier
• Hvad er den højest tilladelige og reversible miljøbelastning af
• Mejlflak, Mejlgrund og Lillegrund
• havbunden ved Mejlflak
• den fredede havbund ved Sletterhage
• den fredede havbund ved Begtrup Vig,
• Tunø knob
• kyster på Samsø, Tunø, den Jyske østkyst og den del af Syddjurs kyster der vender ud mod
Mejlflak projektet.
• Hvilke sejladsrelaterede uheldssituationer kan føre til overskridelse af den højest tilladelige
miljøbelastning, som angivet herover.
• Hvilken betydning har drivende eller fundne miner fra 2’ verdenskrig i og omkring Samsø Bælt.
• Brand eller eksplosion på skib i området ved havvindmøllerne
• Drivende last, eks. container
• Evakuering af passager eller krydstogtsskibe skibe i området ved havvindmøllerne
Afværgeforanstaltninger og –udstyr til bekæmpelse af forurening
Vurdering af de tilrådighed værende ressourcer og nødvendigt supplement efter opstilling af
havvindmøllerne.
• Tunø
• Samsø
• Aarhus
• Miljøstyrelsen
• Reaktions tider, tid fra anmeldelse om forurening til indsats herimod er effektiv.
• Strømforhold
• SAR, rednings operationer i området ved Mejlflak, herunder indsats med helikopter
• Fiskeri
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Bilag 4 Akter i Søfartsstyrelsen
Herunder er oplistet de dokumenter der er modtaget fra Søfartsstyrelsen i forbindelse med aktindsigt omkring Søfartsstyrelsen og Mejlflak havvindmølleprojektet.
Sagsnr. 2010-006094 - Akt 1-10
Sagsnr. 2010-006094 - Akt 11-12
Sagsnr. 2010-006094 - Akt 13-25

dokumentfortegnelse
forudgående analyse
ansøgning om VVM forundersøgelses tilladelse

Sagsnr. 2012001754 - Akt 1-25
Sagsnr. 2012001754 - Akt 26-35
Sagsnr. 2012001754 - Akt 36-39
Sagsnr. 2012001754 - Bilag til akt 39
Sagsnr. 2012001754 - Akt 40-52

dokumentfortegnelse
udredning Tunø fyr
FSA analyse
AIS liste
supplerende forundersøgelser

Sagsnr. 2011-013337
Sagsnr. 201003487
Sagsnr. 201100395

FSA
dokumentfortegnelse
vind beregninger

Akterne er tilgængelig på vores hjemmeside www.bevarmejlflak.dk
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Bilag 5 Naturstyrelsens bemærkninger
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Ingeniørfirma Rambøll, marts 2012
Dokument file: Sejllas rapport.pdf majlflak.pdf, filen kan downloades fra vores site
http://www.bevarmejlflak.dk/download/
2. Mejlflak havmøllepark, Natura2000 konsekvensvurdering
Ingeniørfirma Rambøll, februar 2012
Dokument file: Natura2000 konsekvensvurdering.pdf, filen kan downloades fra vores site
http://www.bevarmejlflak.dk/download/
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