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Baggrund for havvindmøller ud for Frederikshavn  

Energi-, forsynings- og klimaministeren meddelte den 21. december 2018 tilladelse 

til European Energy A/S til at lave undersøgelser for opstilling af havvindmøller i et 

område øst for Frederikshavn. En nærmere redegørelse for projektet, herunder om 

områdets placering fremgår af vedlagte idéoplæg fra projektudvikleren.   

 

Inden der kan tages stilling til, om der kan opføres møller på lokaliteten, skal der 

laves en vurdering af konsekvenserne for miljøet, som skal sammenfattes i en 

miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Miljøkonsekvensrapporten skal give 

en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for en offentlig debat om projektet, som kan indgå i miljømyndighedernes 

endelige vurdering af, om der kan gives tilladelse til projektet. Miljøvurderingen skal 

påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på: 

 

• Befolkningen og menneskers sundhed 

• Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er 

beskyttede 

• Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

• Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

• Samspillet mellem disse faktorer 

 

Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives 

borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, 

mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til 

miljøkonsekvensrapportsen indhold.  

 

Projektudvikleren, European Energy A/S, har lavet et ideoplæg til, hvad 

miljøkonsekvensrapporten bør indeholde. Ideoplægget kan findes på 

Energistyrelsens hjemmeside: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-

og-aktuelle-projekter 

 

Energistyrelsen opfordrer hermed til at indsende spørgsmål, idéer og forslag til 

indhold af den miljøkonsekvensrapport, som nu skal udarbejdes. Spørgsmål, 

forslag og idéer skal sendes til Energistyrelsen på open-door@ens.dk eller med 

almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 

København V senest d. 14. august 2019. 
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Der kan findes mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, 

og spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen v/ Maria Louise Flachs 

(malfl@ens.dk) tlf. nr. 3392 7548, Troels Vinderslev (trvi@ens.dk) tlf. nr. 3392 

7556 eller Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 6690. 

 

Den videre proces 

Efter Energistyrelsen har modtaget idéer og forslag til undersøgelserne, afgiver 

Energistyrelsen en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal 

indeholde.  

 

Bygherren skal senest d. 1. januar 2020 indlevere et udkast til 

forundersøgelsesrapporten (herunder miljøkonsekvensrapporten)  

 

Energistyrelsen kan herefter beslutte, at projektets miljøpåvirkninger skal 

undersøges nærmere, eller at projektet skal begrænses eller ændres af hensyn 

til eksempelvis miljøet og dyrene i området.  

  

Senere i processen vil der blive gennemført en høring over bl.a. 

miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt, hvor borgere og foreninger 

får mulighed for at sende bemærkninger til Energistyrelsen igen. Denne 

offentlige høring varer 8 uger. I løbet af høringsperioden, vil der blive afholdt et 

borgermøde, hvor miljøkonsekvensrapportens konklusioner præsenteres. 

 

Når Energistyrelsen tager endeligt stilling til, om der skal gives en 

etableringstilladelse til et konkret projekt eller ej, vil det ske ud fra en samlet 

vurdering på grundlag af navnlig VVM-redegørelsen og høringen af 

offentligheden mv. Energistyrelsen tager således alle høringsvar i betragtning i 

forbindelse med den endelige afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til 

etablering af projektet. 

 

 


