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Mere information om
havvindmølleprojekter

Energistyrelsen opretter en nyhedsservice, hvor interesserede kan holde sig
orienteret om processen i styrelsens igangværende havvindmølleprojekter
ved at tilmelde sig en nyhedsmail for de enkelte projekter.

Som led i Energistyrelsens bestræbelser på at skabe gode vilkår for
borgerinddragelsen i den grønne omstilling gøres det nu lettere at følge med
i udviklingen af igangværende havvindmølleprojekter.



Energistyrelsen udsender i forvejen nyheder og pressemeddelelser om større
milepæle og begivenheder i forbindelse med gennemførelsen af de statslige
havvindmølleprojekter efter udbud og de såkaldte åben dør projekter. Ved at
tilmelde sig et af nyhedsbrevene nedenfor, vil man blive underrettet løbende
om væsentlige trin i planlægningsprocessen i de enkelte projekter og blive
informeret direkte om eksempel udgivelse af hørings – og
afgrænsningsrapporter, procesbeskrivelser, kommende borgermøder og
høringer samt nye, offentliggjorte dokumenter vedrørende projekterne.

Ønsker du at tilmelde dig nyhedsmailen for et havvindmølleprojekt, bedes du
sende en mail til:

• Thor Havvindmøllepark: Der eksisterer allerede et nyhedsbrev,
som man kan tilmelde sig ved at skrive til Thor@ens.dk og
dermed modtage seneste nyt. 
Læs mere om Thor projektet.

• Vesterhav NordHavvindmøllepark: Interesserede kan skrive til
nyhedervesterhavnord@ens.dk for at følge dette projekt.
Læs mere om Vesterhav Nord projektet.

• Vesterhav Syd Havvindmøllepark: Interesserede kan skrive til
nyhedervesterhavsyd@ens.dk for at følge dette projekt.
Læs mere om Vesterhav Syd projektet.

• Åben dør projekterne: Hvis du ønsker at følge planlægningen af
havvindmølleparkerne ved:
- Omø Syd 
- Jammerland Bugt
- Mejl Flak
- Lillebælt Syd
- Frederikshavn
- Aflandshage
- Nordre Flint
- Kadet Banke
- Paludan Flak
- Treå Møllebugt

Så bedes du skrive til open-door@ens.dk og angive, hvilke(t) projekt(er), du
er interesseret i. Læs mere om de enkelte åben dør projekter.

mailto:Thor@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/thor-havvindmoellepark
mailto:nyhedervesterhavnord@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline
mailto:nyhedervesterhavsyd@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline
mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline


Du kan til enhver tid framelde dig de nyhedsmailene igen ved at skrive en e-
mail til samme mailadresser.

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.



Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

Laura Andersen
Pressekontakt
Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46
mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

