
 

Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an dem Minister fir Energie op 
d’parlamentaresch Fro n°6191 vum 13. Mee 2022 vum éierewäerten Deputéierten Här Marc Goergen iwwert 
“Projet d'un parc éolien dans le sud du pays” 

Op wéi eng Terrainen (Parzellen) an deene jeeweilege Gemenge kommen déi geplangten d'Wandrieder 
genee hin? 

De Projet Südwand mat dem d’Firma Soler an d’EIE-Prozedur (Évaluation des incidences sur l’environnement) 
gaangen ass hat initial 10 Wandrieder virgesinn an dat an de Südgemengen Suessem, Monnerech, Dippech, 
Reckeng op der Mess a Réiser. D’Etüden hunn awer erginn datt den Impakt op d’Avifauna vu 4 vun de 
geplangten Wandrieder ze grouss ass an déi dowéinst net realiséiert kënne ginn. Ausserdem huet de Bauhär 
dovun ofgesinn ee Wandrad an ee Vugelschutzgebitt ze setzen. 

Well d’Bewertung vun zwee Standuerter nach muss weider ofgeséchert ginn, si bis ewell nëmmen zwee 
Wandrieder no dem Kommodo-Gesetz ugefrot an autoriséiert ginn. D’Anlagen sinn am Bau a befannen sech an 
de Gemengen Réiser a Monnerech. Déi genee LUREF-Koordinaten sinn: 

• WEA 6 an der Gemeng Monnerech: 72079 E 67504 N (Parzell 54/3216 - Typ ENERCON E138) 
• WEA 9 an der Gemeng Réiser: 77322 E 64493 N (Parzell 775/1021 - Typ ENERCON E115) 

Dës Standuerter ginn och mat weideren Detailer um Geoportail (http://g-o.lu/3/UjK9) publizéiert. 

Sinn d'Etüden zum Ëmweltimpakt fir déi geplangte Wandrieder zu Dippech, Recken-op-der-Mess a Suessem 
ofgeschloss? Falls jo, 
1. wat fir een Impakt wäerten d'Wandrieder op déi eenzel Natura2000-Gebidder hunn? 
2. wat sinn d'Konsequenze fir d'Déieren an der Ëmgéigend? 
3. op wéi enger Héicht dierfen d'Wandrieder opgestallt ginn? 
4. wéi vill Kaméidi (an Dezibel) wäerten dës Anlage produzéieren? 
5. wéi wäit sinn d'Wandrieder vun de Wunnengen an Haiser am Ëmkrees ewech? 
6. wéi eng Kompensatiounsmoossname sinn eventuell virgesinn? 

D’Etüden zum Ëmweltimpakt fir déi dräi weider geplangte Wandrieder zu Dippech, Recken-op-der-Mess a 
Suessem sinn nach net ofgeschloss. Eng Kommodo-Autorisatioun fir déi Wandrieder gouf och nach net ugefrot. 

Lëtzebuerg, den 21. Juni 2022 
(s.) Joëlle Welfring 
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