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Indkaldelse af ideer og forslag til den strategiske miljøvurdering af planen for 

Thor Havvindmøllepark og miljøvurdering af det konkrete landanlæg 

 

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye 

havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. 

Energistyrelsen forbereder nu etableringen af den første af disse 

havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, der kommer til at ligge i Nordsøen ud 

for Thorsminde, minimum 20 km fra kysten, og som vil få en kapacitet på 800 – 

1.000 MW. Havvindmølleparken skal efter planen stå helt færdig senest den 31. 

december 2027. 
 

Hvorfor får du dette brev?  

Energistyrelsen skriver til dig, da vi vurderer, at du kan have en særlig interesse i 

projektet og måske vil værdsætte muligheden for i denne tidlige fase at komme 

med ideer og forslag til de undersøgelser af projektets miljøpåvirkninger, der nu 

skal gennemføres. Dine eventuelle forslag kan fx betyde, at myndighederne stiller 

krav om, at et bestemt relevant forhold skal belyses nærmere i de konkrete 

miljøvurderinger, som gennemføres nu og senere. 

 

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 projektområde, hvor der skal etableres kabler og 

højspændingsstationer på land, dvs. fra ilandføringspunktet ved Tuskær nord for 

Nissum Fjord og frem til Idomlund højspændingsstation ved Holstebro.  

 

Lodsejere, der har ejendom, som ligger inden for projektområdet for landanlægget 

eller bliver nabo til højspændingsstationerne, er tidligere blevet informeret pr. brev 

om dette af Energinet.  

 

Du kan her læse mere om hvad miljøvurderinger er og om planen for Thor 

Havvindmøllepark og projektet for landanlægget, samt om dine muligheder for at 

komme med ideer og forslag i idehøringen.  

 

Idehøringen starter 24. april 2020. Frem til 29. maj 2020 kl. 12 er du velkommen til 

at sende dine ideer og forslag til miljøvurderingerne til Miljøstyrelsens og 

Energistyrelsens fælles postkasse: hoeringthor@ens.dk  
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Hvis du ejer en ejendom, som du lejer ud, opfordrer vi dig til at orientere lejeren om 

denne høring. 

 

Borgermøder i 2020 

På grund af situationen med coronavirus/COVID-19 kan der desværre ikke 

gennemføres borgermøder i maj som supplement til denne høring. Energistyrelsen 

planlægger i stedet at afholde borgermøder i det tidlige efterår 2020, når og hvis 

corona-situationen tillader det. Du vil i så fald modtage en invitation til dette senere. 

Endvidere kan du løbende orientere dig om Thor Havvindmøllepark på vores 

hjemmeside her ligesom du er velkommen til at tilmelde dig et nyhedsbrev om Thor 

Havvindmøllepark ved at sende en mail til thor@ens.dk.  

 

Hvornår og hvordan kan du senere bidrage til processen? 

Som borger og interessent vil du løbende få flere lejligheder til at blive hørt og få 

information om miljøvurderinger af projektet. Når de her omtalte miljøvurderinger er 

gennemført, vil der være to 8 ugers offentlighedsperioder, hvor du kan få indsigt i 

resultaterne og igen få lejlighed til at komme med bemærkninger. 

Offentlighedsperioden for den strategiske miljøvurdering af planen for det samlede 

projekt, Thor Havvindmøllepark, forventes at ligge i januar-februar 2021. 

Offentlighedsperioden for miljøvurdering (VVM) af landanlægget forventes at være i 

maj-juni 2021. Der planlægges et borgermøde i forbindelse med VVM af 

landanlægget.  

 

Senere, i perioden 2022-24, vil der desuden blive gennemført høringer over det 

konkrete projekt på havet, når budvinderen af Thor Havmøllepark er fundet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Astrid Rathe 

Kontorchef 

 

 


