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Offentlig høring af VVM-redegørelse for
Jammerland Bugt Havmøllepark

Energistyrelsen sender den 27. december en vurdering af virkninger på
miljøet (VVM-redegørelse) og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt
Havmøllepark i offentlig høring. Der afholdes borgermøde om projektet den
16. januar 2019.

Energistyrelsen sender den 27. december en vurdering af virkninger på
miljøet (VVM-redegørelse) og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt
Havmøllepark i offentlig høring. Materialet er i offentlig høring i perioden fra

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter%20


den 27. december 2018 til 28. februar 2019 og kan allerede nu findes på
Energistyrelsens hjemmeside.

Selskabet Jammerland Bay Nearshore A/S ønsker at opstille 34-60 havmøller
(max. 240 MW) i et område i Jammerland Bugt, øst for Storebælt.
Mølleområdet plus korridoren til kablet dækker et samlet havareal på ca. 31
km2, og afstanden fra mølleområdet til den nærmest kyst i Jammerland Bugt
er ca. 6 km. Havmølleparken forventes tilsluttet en eksisterende
transformerstation på Asnæsværket.

Borgermøde den 16. januar 2019

Orbicon A/S afholder på vegne af bygherre et borgermøde, hvor der vil være
mulighed for at stille spørgsmål til projektet og VVM-redegørelsen.

Borgermødet om projektet afholdes d. 16. januar 2019 kl. 17.30-20.00 i
Kalundborghallen, Munkesøgade 2, 4400 Kalundborg.

Tilmelding til borgermødet skal ske på tilmelding@europeanenergy.dk. Frist
for tilmelding er d. 13. januar 2019.

Høringssvar kan sendes til Energistyrelsen på open-door@ens.dk.

Frist for indgivelse af bemærkninger er 28. februar 2019.

Energistyrelsen vil herefter tage stilling til godkendelse af
miljøundersøgelserne med henblik på en eventuel tilladelse til projektet. De
indkomne høringssvar vil indgå i en vurdering heraf.

Kontakt:

Spørgsmål til VVM-redegørelsen kan rettes til Energistyrelsen til Søren Keller
på tlf. 3392 6690 eller Maria Louise Flachs på tlf. 3392 7548 samt per mail til
open-door@ens.dk.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
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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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