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Offentlig høring af tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak 
Havvindmøllepark 

 

Energistyrelsen sender hermed tillæg til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Hav-

vindmøllepark i offentlig høring og høring hos berørte myndigheder. Energistyrelsen 

vurderer, at projektet ikke medfører uacceptable miljøpåvirkninger, og at miljøpåvirk-

ningerne fra projektet samlet er tilstrækkelig belyst i VVM-redegørelsen og tillægget 

til VVM-redegørelsen. Energistyrelsen forventer dermed umiddelbart at kunne med-

dele endelig VVM-tilladelse til projektet.  

 

Frist for indgivelse af høringssvar er tirsdag d. 17. december 2019. 

 

Høringssvar skal sendes til: 

 

Energistyrelsen 

Carsten Nieburhs Gade 43 

1577 København K 

 

Eller på e-mail til: kriegersflak@ens.dk. 

 

Høringssvar skal være mærket med: ”Høringssvar til Kriegers Flak” og journalnum-

mer 2019-95056 

 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvar, herunder 

afsenders navn og e-mailadresse. 

 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Tobias Grindsted på 

tlf. +45 33 92 66 40 eller via e-mail til kriegersflak@ens.dk.  

 

Kriegers Flak Havvindmøllepark 

Vattenfall A/S vandt i 2016 udbuddet for Kriegers Flak Havvindmøllepark på 600 MW 

i Østersøen. Vattenfall ønsker at opstille 72 stk. Siemens havvindmøller på 8,4 MW 

inden for det område, der er udpeget til havvindmølleparken. Selve opstillingsområ-

det består af et vestligt delområde og østligt delområde. Vindmøllen tættest på land 

vil være placeret ca. 13 km fra Møns Klint. 

 

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalen indgået mellem Vattenfall 

A/S og Energistyrelsen den 22. december 2016, være tilsluttet det kollektive elnet 

inden den 1. januar 2022. 
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Baggrund for tillægget til VVM-redegørelsen 

I december 2015 blev VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark sendt 

i offentlig høring. Den 22. december 2016 indgik Vattenfall A/S koncessionsaftale 

med Energistyrelsen og fik samtidig meddelt etableringstilladelse til projektet. 

 

I maj 2019 fremsendte Vattenfall A/S deres detailprojekt til Energistyrelsen i henhold 

til vilkår i etableringstilladelsen. Detailprojektet indeholder bl.a. oplysninger om det 

konkrete opstillingsmønster, vindmølletype, anlægsprocessen mv. Det er et vilkår i 

etableringstilladelsen, at det detailprojekt, som påtænkes realiseret, kan rummes in-

den for VVM-redegørelsen. 

  

I forbindelse med Energistyrelsens gennemgang af detailprojektet har Energistyrel-

sen anmodet Vattenfall om at udarbejde et tillæg til VVM-redegørelsen fra 2015, fordi 

det konkrete opstillingsmønster og valg af mølletype kan medføre miljøpåvirkninger, 

som ikke er beskrevet i VVM-redegørelsen. 

 

Energistyrelsen foretager hermed en offentlig høring og høring af berørte myndighe-

der over dette tillæg til VVM-redegørelsen. Tillægget skal betragtes som et supple-

ment til VVM-redegørelsen fra 2015. Tillægget beskriver på hvilke parametre detail-

projektet medfører miljøpåvirkninger, der ikke var beskrevet i den oprindelige VVM-

redegørelse, samt beskriver og vurderer disse ændringer i projektets indvirkninger 

på miljøet. 

 

Forventet afgørelse 

Energistyrelsen har gennemgået tillægget til VVM-redegørelsen og vurderer, at de-

tailprojektet ikke medfører uacceptable miljøpåvirkninger, og at miljøpåvirkningerne 

fra projektet samlet er tilstrækkelig belyst i VVM-redegørelsen og tillægget til VVM-

redegørelsen. Energistyrelsen forventer dermed umiddelbart at kunne meddele en-

delig VVM-tilladelse og godkendelse af detailprojektet i henhold til vilkårene i etable-

ringstilladelse i januar 2019 med henblik på, at Vattenfall A/S hurtigst muligt herefter 

vil kunne påbegynde anlægsarbejdet for at sikre endelig nettilslutning af parken in-

den den 1. januar 2022. 


