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Meddelelse om tidsfristforlængelse for Vesterhav Nord 
havvindmøllepark 

 
Med henvisning til Vattenfalls anmodning af den 29. maj 2019 om 

tidsfristforlængelse for Vesterhav Nord havvindmøllepark (VHN)
1
 og 

koncessionskontrakten for VHN
2
, meddeler Energistyrelsen hermed, at nødvendige 

betingelser for tidsfristforlængelse i kontraktens punkt 4 er opfyldt, således at 

styrelsen imødekommer Vattenfalls anmodning om tidsfristforlængelse på 3 år for 

VHN, hvorefter: 

  

• fristen i koncessionskontraktens punkt 1.5 om påbegyndelse af anlægsarbejdet 

forlænges fra den 31. december 2019 til den 31. december 2022, og 

 

• fristen i koncessionskontraktens punkt 1.6 om nettilslutning af 95 % af parken 

forlænges fra den 31. december 2020 til den 31. december 2023. 

 

Energistyrelsen begrunder tidsfristforlængelsen med, at koncessionskontraktens 

punkt 4.1.a og 4.1.b ses at være opfyldt som følge af, at der skal udarbejdes en ny 

miljøvurdering af projektet med et nyt park-layout, der skal sikre et mere robust 

projekt i forhold til miljøvurderingslovens krav om rimelige alternativer, før der kan 

meddeles endelig tilladelse til projektet, og som konsekvens heraf følgevirkninger 

for projektets interne forløb med bl.a. nye ”site investigations” og udbudsprocesser 

af en række af projektets større leverandørkontrakter. 

 

Energistyrelsen vurderer også, at de af Vattenfall anførte 3 år for 

tidsfristforlængelsen umiddelbart må ses at være i overensstemmelse med den 

bedste praksis i branchen og et udtryk for de faktiske forsinkelser, som projektet er 

udsat for som følge af ovennævnte forhold, hvorved koncessionskontraktens punkt 

4.2 ses at være opfyldt. Her henvises bl.a. til, at park-layoutet skal være fastlagt, 

miljøvurderingsprocessen overstået og de endelige miljømæssige vilkår til projektet 

fastlagt i VVM-tilladelsen, før ”site investigations” og udbudsprocesserne kan 
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igangsættes, og at disse processer samlet forventes at forløbe over en periode på 

ca. 3 år. 

 

Energistyrelsen skal for en god ordens skyld henledes Vattenfalls opmærksomhed 

på anden del af koncessionskontraktens punkt 4.2 om, at koncessionshaveren til 

stadighed skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne 

dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Astrid Rathe 

Kontorchef 

 

 


