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HOFOR får forundersøgelsestilladelser til
to havvindmølleprojekter i Øresund

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 givet Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab (HOFOR) tilladelse til at lave forundersøgelser for
etablering af havvindmøller i to områder i Øresund: et område øst for
Saltholm i Øresund (Nordre Flint) og et område syd for Aflandshage i
Øresund.

En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på
en lokalitet, men tilladelserne giver HOFOR mulighed for at lave specifikke



undersøgelser af de to lokaliteter. Et vigtigt formål med forundersøgelserne
er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af
havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik mm.
Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en
miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest den
31. december 2020.

Se Energistyrelsens forundersøgelsestilladelse til HOFOR vedr. Nordre Flint.

Se Energistyrelsens forundersøgelsestilladelse til HOFOR vedr. Aflandshage
projektet.

Fakta om projekterne:

• Projektet Nordre Flint omfatter opstilling af op til 16-40
havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. De enkelte
møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt
på mellem 4 -10 MW. Det samlede forundersøgelsesområde er
ca. 42 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller
udgør ca. 17 km2. Afstanden til kysten og til de nærmeste
potentielle havvindmøller er mere end 8 km.

• Projektet Aflandshage omfatter opstilling af mellem 25-63
havvindmøller med en installeret effekt på 250 MW. De enkelte
møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt
på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret i
Øresund i området mellem Stevns og Amagers sydspids. Det
samlede forundersøgelsesområde er ca. 65 km2, hvoraf det
potentielle område for havvindmøller udgør ca. 44 km2.
Afstanden fra kysten og til de nærmeste potentielle
havvindmøller vil være mere end 8 km.

Se kort over de mulige områder for opstilling af vindmøller i Nordre Flint og
Aflandshage projekterne.

Se HOFORs pressemeddelelse "HOFOR undersøger muligheden for to nye
havmølleparker i Øresund".

Kontakt: Fuldmægtig Maria Louise Flachs, tlf. 33 92 75 48 eller

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/forundersoegelsestilladelse_for_nordre_flint_havvindmoellepark.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/forundersoegelsestilladelse_for_aflandhage_havvindmoellepark.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/forundersoegelsestilladelse_for_aflandhage_havvindmoellepark.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/oeresundvindmoelleparker.jpg
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/oeresundvindmoelleparker.jpg
https://www.hofor.dk/pressemeddelse/hofor-undersoeger-muligheden-to-nye-havmoelleparker-oeresund/
https://www.hofor.dk/pressemeddelse/hofor-undersoeger-muligheden-to-nye-havmoelleparker-oeresund/


malfl@ens.dk. 

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.
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