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Køge Havn Skandinavisk Transportcenter
Baltic Kaj 1
4600 Køge
Att. Thomas Elm Kampmann

Køge Arbejdsgiver Netværk
Att. Søren Evald Jensen

Køge Kyst P/S
Havnen 39
4600 Køge
E/F Havblik
Badevej 4 G, 5.
4600 Køge
Att. Jens Balling Hansen



I udgangspunktet positivt indstillet vindmøller på molerne, men kun under den
forudsætning at Køge Havns arbejdsareal samt vej og evt. jernbanebetjening på
Unitterminalen ikke indskrænkes.
 Hvis det vurderes at der i en zone på mellem 1 og 1,7 x vindmøllens totalhøjde, kan
optræde et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, så vil en uforholdsmæssig del af
Unitterminalen ikke kunne udnyttes til havneformål som planlagt.
 Alternativt skal Køge Havn kompenseres fuld ud for de mistede nettoindtægter.
 Ligeledes skal det tilsikres at Køge Havns medarbejdere, her tænkes specielt på
kranførerne, ikke påvirkes væsentligt af gener som fx skyggekast og glimt (refleksion
af sollys i vingerne) mv.
 Opstilling af vindmøller på nordmolen vil påvirke virksomhedernes mulighed for at
overholde støjkravene på de kommende havnearealer (akkumuleret støjeffekt).
 Møller på dækmolen vil være en hæmsko for etablering af nye boliger og
virksomheder i Køge, pga skyggevirkninger og blink.
 Møller vil påvirke udviklingen i marinaen negativt.
 Møller bør ud fra et driftsøkonomisk synspunkt opstilles hvor vindforholdende er
mere optimale.
 Energiforsyningen er ikke tilstrækkelig stabil til at skabe den nødvendige ”grønne”
profil, da mankobles på fossile brændstoffer, når det ikke blæser.
 Anmoder om at placering af vindmøller på dækmolerne i Køge Havn udgår af
kommuneplanen, da det særligt for den sydlige del, vil være generende visuelt og
muligvis også støjmæssigt for beboerne på Søndre Havn. Samtidig vil det betyde, at
det bliver vanskeligere at sælge arealer til erhverv og boliger på Søndre Havn.
 Møller på molerne har aldrig indgået i det materiale, som danner baggrunden for
udviklingen af Køge Kyst. Beboerne føler sig derfor ført bag lyset. Støjen vil kunne
høres overalt i Køge by.
 De vil skæmme billedet af Køge by og hører ikke til det image, Køge ønsker at give. De
vil kunne ses fra hele byen.
 Møllerne vil medføre værdiforringelser og der tales om erstatningsansvar.
 Der bør udarbejdes skyggediagram.
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Bydelsforeningen Søndre Havn
v/Carsten Munk Mejer
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Bydelsforeningen er som udgangspunkt positiv indstillet overfor vindkraft, men tager
afstand fra en placering af vindmøller på Søndre Mole, da det vil have en væsentlig
visuel indvirkning på kystlandskabet og Søndre Havn. En afstand på kun 600 meter fra
nærmeste bebyggelse vil skæmme området, ligesom området potentielt vil blive
påvirket af støj og skyggevirkning/reflekser fra rotorvingerne.
Bydelsforeningen skal opfordre Køge byråd til at tænke alternativt og tilkøbe sig
vindmøllestrøm fra eksisterende havbaserede vindmølleparker. Sekundært at
vindmøllerne ikke placeres på land eller på moler, men placeres ude i Køge Bugt, hvis
dette er muligt. Hvis de to førstnævnte muligheder ikke er realiserbare, ønsker
Bydelsforeningen, at man så alene placerer vindmøller på Nordre mole ved
industrihavnen, hvor generne for beboere er mindst mulig.
Bydelsforeningen frygter ligeledes, at fremtidige boligprojekter kan blive vanskeligere
at sælge, hvis havudsigten, som et afgørende parameter, bliver spoleret af gigantiske
vindmøller.
Tilfredse med muligheden for vindmøller

Danmarks Naturfredningsforening
V/Ib Johnsen
Smedevænget 18
4623 Lille Skensved
Danmarks Vindmølleforening
v/Jens Peter Hansen
Marselisborg Havnevej 22, 2.tv.
8000 Århus C.






Ønsker mulighed for at der kan udlægges flere interesseområder for vindmøller
ønsker at maksimumhøjde for vindmølle på 150 m fjernes for at give mulighed for
højere, fremtidige møller, samt ønsker at rammer for samlet kapacitet ændres til
minimumskrav i det enkelte områder.

Hella V Helvig Jensen og Jens Jørgensen
Odinsvej 2
4600 Køge
Bodil Sø
Vedskøllevej 33
4600 Køge



Ønsker ikke landvindmøller.



Ønsker ikke vindmøller på molerne, da det strider direkte mod udviklingen af Køge
Kyst
Risikerer at underminere økonomien og den positive udvikling i Køge Kyst projektet.





Køge Kommune bør i stedet bør finde alternativer som fx fornyet indsats på
fjernevarmeområdet samt solvarme, og evt. andre løsninger og nye teknologier.
Køge Kommunes forslag om opstilling af nye vandvindmøller direkte strider mod den
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nye Energiaftale, som Regeringen og samtlige Folketingets partier indgik den 29. juni
2018, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.
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Hanne Bohr
Lidemarksvej 77
4632 Bjæverskov
Kristoffer David Schousboe
Lidemarkvej 77
4632 Lidemark
Lis og Peter Lind
Åhavnen 54
4600 Køge
Henning Carlsen
Åhavnen 6
4600 Køge



Protesterer mod møller på molerne – i modstrid med at gøre Køge Kommune til et
smukt og venligt sted.



Protesterer mod møller på molerne – i modstrid med at gøre Køge Kommune til et
smukt og venligt sted.



Ingen vindmøller på molerne – væsentlige værditab. I mod folketingets energiforlig.




Mod opførelse af kæmpevindmøller på Køge Havn.
Støjen fra 150 meter høje vindmøller giver risiko for helbredsskader i form af hjertekarsygdomme, stress, søvnproblemer mm.
Vindmøller bør placeres, hvor der er vind. Køges østvendte kyster har et af landets
ringeste vindpotentialer.
Mod opførelse af kæmpevindmøller på Køge Havn.
Støjen fra 150 meter høje vindmøller giver risiko for helbredsskader i form af hjertekarsygdomme, stress, søvnproblemer mm.
Vindmøller bør placeres, hvor der er vind. Køges østvendte kyster har et af landets
ringeste vindpotentialer.
Stærkt bekymret for eget og familiens helbred og ejendoms værdi idet:
- Vi vil blive ramt af lavfrekvent støj.
- Vi vil blive ramt af "normal" støj.
- Skyggeevirkning vil ramme huset. i forbindelse med vingerne
snurrer rundt.
Huset vil falde i værdi alene pga møller vil kunne ses fra huset mod øst pqa deres
højde.
anbefaler at de nye vindmøller bliver flyttet ud på havet, og protesterer mod, at der
bliver sat vindmøller op på molerne.
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Anne Merete Møller
Åhavnen 6
4600 Køge
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Jens Ole Pedersen
Strandpromenaden 14
4600 Køge
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Sus og Jenspeter Løndal Halborg
Glæisersvej 13
4600 Køge
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