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Offentlig høring af planen med tilhørende miljørapport for Thor 
Havvindmøllepark 
 
 
Hvorfor får du dette brev?  
Energistyrelsen skriver til dig, da vi vurderer, at du kan have en 
særlig interesse i at få indsigt i, hvordan den kommende Thor 
Havvindmøllepark, som skal ligge i Nordsøen ud for Thorsminde, 
potentielt kan komme til at påvirke miljøforhold på havet og på land – 
og derfor gerne vil have mulighed for at blive hørt om planen. 
 
Du vurderes at have en særlig interesse, fordi din ejendom ligger 
mellem 0 og 5 km fra kysten ud for det område i Nordsøen, der er 
reserveret til havvindmølleparken. Eller fordi din ejendom ligger i det 
område, hvor der skal etableres jordkabler og højspændingsstationer 
på land, dvs. fra ilandføringspunktet ved Tuskær nord for Nissum 
Fjord og frem til Idomlund højspændingsstation ved Holstebro.  
 
Om Thor Havvindmøllepark 
Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at 
udbyde tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den 
grønne omstilling af Danmark. Den første af disse parker er Thor 
Havvindmøllepark, som skal ligge minimum 20 km fra kysten. Thor 
Havvindmøllepark får en kapacitet på mellem 800-1000 MW, og vil 
kunne levere grøn strøm til ca. 800.000 – 1.000.000 danske 
hustande. Thor Havvindmøllepark skal stå færdig senest den 31. 
december 2027.  
 
Miljøvurdering af planen for Thor 
I forbindelse med arbejdet med at etablere havvindmølleparken er 
der nu gennemført en strategisk miljøvurdering af planen for Thor 
Havvindmøllepark, og planen med tilhørende miljørapport sendes 
nu i offentlig høring. Miljøvurderingen er udarbejdet i forlængelse af 
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Energistyrelsens indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af 
dette arbejde, som var i offentlig høring fra 24. april – 29. maj 2020.  
Den strategiske miljøvurdering skal sikre, at der på det strategiske 
niveau tages stilling til de potentielle miljøpåvirkninger ved at udbyde 
en havvindmøllepark i området, både hvad angår indvirkningerne på 
miljøet på havet og på land.  
 
Miljørapporten indeholder en beskrivelse af planens indhold og 
hovedformål samt relationen til andre planer. Derudover indeholder 
miljørapporten en beskrivelse af den nuværende miljøstatus og 
potentielle påvirkninger på en række miljøemner, der er udvalgt i den 
indledende afgrænsningsfase. 
 
Hvornår og hvordan kan du give din holdning tilkende? 
 
Høringsfasen over planen med tilhørende miljørapport starter 1. 
februar 2021. Frem til den 29. marts 2021 kl. 12.00 er du 
velkommen til at fremsende høringssvar til Energistyrelsens 
postkasse for høringen på e-mail: hoeringthor@ens.dk    

 
Hvis du ejer en ejendom, som du lejer ud, opfordrer vi dig til at 
orientere lejeren om denne høring. 
 
Hvornår bliver du hørt om det konkrete projekt? 
Miljørapporten sætter den miljømæssige ramme for den senere 
realisering af den konkrete havvindmøllepark. For den konkrete 
havvindmøllepark skal der gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering (VVM) med inddragelse af offentligheden, 
hvilket forventes at ske i perioden 2022-24. For det konkrete anlæg 
på land er der sideløbende med miljøvurdering af planen for Thor 
Havvindmøllepark gennemført miljøkonsekvensvurdering (VVM). 
Resultaterne af denne vil blive offentliggjort i foråret 2021, hvor 
Miljøstyrelsen er myndighed.  
 
Aflysning af borgermøde grundet COVID-19 
På grund af den aktuelle, alvorlige COVID-19-situation, med 
dertilhørende stramme restriktioner, er det desværre ikke muligt at 
gennemføre det ellers påtænkte borgermøde som supplement til 
denne høring. Det bemærkes, at borgermødet ikke er lovpligtigt. 
 
For at lette forståelsen har Energistyrelsen i stedet udarbejdet 
mundtlige video-præsentationer med hovedpointer fra miljørapporten, 
som vil være tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside fra den 
11. februar 2021. Hvis du har opklarende spørgsmål til planen, 
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miljørapporten eller processen kan du også ringe til Energistyrelsen 
og Energinet på en hotline onsdag d. 24. februar (9:00-15:00) eller 
torsdag d. 25. februar (14:00-21:00).   
 
Du skal være opmærksom på, at telefonisk henvendelse ikke kan 
erstatte et skriftligt høringssvar, såfremt du ønsker at deltage i den 
officielle høring.  
 
Hvor finder jeg planen, miljørapporten, video-præsentationerne 
og kontaktinformation? 
Planen med tilhørende miljørapport og video-præsentationerne for 
Thor Havvindmøllepark kan findes her 1 (se under ”materiale”). Her 
kan du også finde kontaktinformation til den 2-dages hotline, hvis du 
har opklarende spørgsmål til miljøvurderingen.   
 
Materialet kan også findes på Høringsportalen her 2.  
 
Yderligere information om udbuddet af Thor Havvindmøllepark kan 
findes her 3.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mercan Nielsen 
Kontorchef 

                                                      
1 Miljørapport: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-
havvindmoelleomraadet/thor-havvindmoellepark-0#materiale  
2 Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/hearing  
3 Udbuddet af Thor Havvindmøllepark: https://ens.dk/thor  


