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Reservation af arealer til fremtidige statslige udbud af kystnære havvindmølleparker
Med vedtagelsen af lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af
vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven er der skabt hjemmel til, at
energi-, forsynings- og klimaministeren kan reservere egnede arealer til kystnære
havvindmølleparker.
Energistyrelsen bedes opretholde arealreservationen af de områder, som indgik i
udbuddet af kystnære havvindmølleparker med henblik på eventuel fremadrettet
udbygning med kystnære havvindmøller i statslige udbud. Det bemærkes, at de
pågældende arealer kun vil indgå i et eventuelt oplæg om nye havvindmølleparker,
hvis der er kommunal opbakning til et nyt udbud i området.
I henhold til § 22, stk. 3, nr. 2 i lov om fremme af vedvarende energi bestemmes
det hermed, at de forundersøgelsesområder, der er identificeret i det igangværende
statslige udbud af kystnære havvindmølleparker af 20. februar 2015, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 039-065965, reserveres til fremtidige statslige udbud af
kystnære havvindmølleparker. Forundersøgelsesområdernes placering fremgår af
vedlagte bilag.
Denne meddelelse indebærer, at der ikke kan indgives ansøgninger gennem åben
dør-proceduren inden for de udpegede områder. For de to områder i Vesterhavet
(Vesterhav Syd og Vesterhav Nord), vil reservationen kun træde i kraft, hvis der
ikke opføres møller som resultat af det igangværende udbud.
Omø South Nearshore A/S har inden igangsættelse af det kystnære udbud indgivet
en ansøgning til forundersøgelser i området Omø Syd til en havvindmøllepark på
op til 320 MW. Hvis det viser sig, at der ikke både kan udbygges i Omø Syd og
samtidig udbygges i det reserverede område Smålandsfarvandet, har Omø South
Nearshore A/S førsteret i forhold til at få sin ansøgning behandlet.
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Der er ikke med denne meddelelse taget stilling til udbygningens rækkefølge, ligesom det ikke kan udelukkes, at der kan identificeres og meddeleles reservation af
yderligere arealer. Hvis arealreservationerne ophæves igen, skal dette offentliggøres.
Jeg skal anmode Energistyrelsen om at sørge for, at denne meddelelse offentliggøres på passende vis.
Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt
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