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Reservation af arealer til fremtidige statslige udbud af store havmølleparker
Det er regeringens mål, at hele Danmarks energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050, samt at vores el- og varmeforsyning skal dækkes af v e d varende energi i 2 0 3 5 . En væsentlig del af omstillingen må forventes at betyde
en kraftig udbygning med vindkraft på havet.
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For at sikre den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige udbygning med
havmøller, er det nødvendigt allerede nu at sikre arealreservationer til mulige
fremtidige udbud af havvindmøller, også på den anden side af over 2020.
Med vedtagelsen af lov nr. 276 af 27. marts 2012 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov
om fremme af vedvarende energi er der skabt hjemmel til, at klima-, energi- og
bygningsministeren kan reservere egnede arealer til store havmølleparker.
I henhold til § 22, stk. 3 i lov om fremme af vedvarende energi b e s t e m m e s det
hermed, at de forundersøgelsesområder, der er blevet identificeret i Havmølleudvalgets opdatering fra 2011 af rapporten Fremtidens
Havmølleplaceringer
2025, reserveres til fremtidige statslige udbud af store havmølleparker. Forundersøgelsesområdernes placering fremgår af vedlagte bilag.
Denne meddelelse indebærer, at der ikke kan indgives ansøgninger g e n n e m
åben dør proceduren inden for de udpegede områder. Der er ikke med d e n n e
meddelelse taget stilling til udbygningens rækkefølge, ligesom det ikke kan udelukkes, at der kan identificeres og meddeles reservation af yderligere arealer.
Hvis arealerne ophæves igen skal dette offentliggøres.
J e g skal anmode Energistyrelsen om at sørge for, at denne meddelelse offentliggøres på p a s s e n d e vis.
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