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Arealreservation på de kystnære områder
opretholdes

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har besluttet at
opretholde arealreservationen af de resterende arealer, som indgik i
udbuddet af de kystnære havvindmøller.

Arealreservationen opretholdes foreløbigt, indtil der er en nærmere afklaring
for behovet for statslige udbud af kystnære havvindmøller.

Arealreservationerne vil betyde, at der ikke kan indsendes åben-dør-
ansøgninger til placeringerne.



De pågældende arealer vil kun indgå i et eventuelt udbud af yderligere
kystnære havvindmølleparker, hvis der er kommunal opbakning til et nyt
udbud i området.

Beslutningen drejer sig specifikt om arealerne ved Sejerø Bugt,
Smålandsfarvandet, Sæby og Bornholm. Arealerne og de specifikke
koordinater kan ses under artiklen.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/handlingsplaner-statslige-reservationer-screeninger-mv
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