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Kontor 

Energikontor I 

 
Dato 

2. januar 2018 

 
J nr. 2018- 

 

/ MARKR   

 

 

 

 

 

Placering af en ny havvindmøllepark 

 

 

 

Kære Erik Flyvholm 

 

Der er med energiaftalen fra i sommers aftalt tre nye havvindmølleparker frem mod 

2030. Den første af parkerne skal nettilsluttes i 2024-2027. Energiforligskredsen 

har besluttet, at parken skal udbydes med en mulig placering enten i Nordsøen ud 

for den jyske vestkyst eller ved Kriegers Flak ud for Sjællands østkyst. Der vil kun 

være et af områderne, der skal anvendes til placering af den første havvindmølle-

park. 

 

Politisk dialog med de berørte kommuner 

Din kommune støder op til et af de udpegede områder. Jeg vil derfor gerne invitere 

dig til et dialogmøde om placeringen. En havvindmøllepark bidrager med vækst og 

arbejdspladser lokalt, og møllerne kommer langt ud på havet, men de vil kunne ses 

i klart vejr. Det er derfor rigtig vigtigt for mig at inddrage de berørte kommuner i 

processen med at finde den bedste placering til den nye havvindmøllepark.  

Etablering af en havvindmøllepark i Nordsøområdet berører kommunerne Esbjerg, 

Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig. Ved Kriegers Flak berøres kom-

munerne Køge, Stevns, Faxe og Vordingborg.  

 

Jeg har vedlagt et notat, som nærmere redegør for forholdene omkring placeringen 

af en park i et af de to områder. 

 

Tidsplan 

Jeg vil foreslå, at mødet med kommunerne ved Nordsøen afholdes mandag den 

14. januar kl. 16.00 – 17.15 på Rådhusgade 2 i 7620 Lemvig. Mødet afholdes i 

byrådssalen.  

 

Frem mod den endelige beslutning om, hvor havvindmølleparken skal placeres, vil 

jeg gerne bede om en skriftlig tilkendegivelse på placeringen af en havvindmølle-

park i Nordsøområdet. Det vi indgå i den videre dialog med energiforligskredsen 

om den endelige placering.  Tilkendegivelsen skal sendes til ms@efkm.dk. Fristen 

herfor er den 25. januar 2019.    
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Du og din kommunalforvaltning er meget velkomne til at rette afklarende spørgsmål 

til ministeriet på ms@efkm.dk. Spørgsmål af teknisk karakter kan stilles til Marie 

Kring på markr@efkm.dk eller 41 72 38 31.  

 

Jeg ser frem til dialogen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 
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