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Energistyrelsen justerer proces for åben-
dør havvindmølleparker

Energistyrelsen vurderer, at der skal gennemføres høringer over de
konkrete projekters miljøpåvirkninger, før der gives etableringstilladelse
til åben-dør vindmølleparker på havet.

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 om Vesterhav Syd
havmøllepark har givet anledning til at justere processen for miljøvurdering
og borgerinddragelse ved kommende havmølleprojekter for at sikre en
lovmedholdelig miljøvurderings- og tilladelsesproces. Væsentlige elementer
af Energiklagenævnets afgørelse er også relevant for igangværende projekter
under åben dør ordningen.



Centrale elementer i fremadrettet tilgang

Energistyrelsen vil fremadrettet altid gennemføre en offentlig høring over
den konkrete miljøkonsekvensvurdering og udkast til etableringstilladelse,
når en projektudvikler søger om en etableringstilladelse til et konkret projekt.
Dette gælder for alle igangværende og fremtidige havvindmølleprojekter
under åben dør-ordningen.

Styrelsen har vurderet, at borgerne med den justerede proces bedst sikres
mulighed for at forholde sig til de konkrete projekter, der kan blive opført.

Med denne procesjustering sikres også, at de potentielle påvirkninger af
miljøet både tages i betragtning tidligt i processen i forbindelse med
afgørelse om forundersøgelsestilladelse såvel som i forbindelse med den
endelige afgørelse om etableringstilladelse sidst i processen.

Standardmodel for inddragelse af borgere

Procesjusteringen vil finde anvendelse på tværs af alle åben dør
havvindmølleprojekter, der ikke har fået en endelig etableringstilladelse
endnu. Det gælder også projekter, der er nået langt i den administrative
proces.

Det betyder, at for de projekter, hvor der allerede har været hørt over en
miljøkonsekvensrapport forud for godkendelse af en forundersøgelsesrapport,
så vil Energistyrelsen gennemføre en supplerende offentlig høring af
borgerne forud for eventuel tildeling af en etableringstilladelse. Derved
sikres borgerne mulighed for at forholde sig til en miljøkonsekvensrapport,
der har vurderet effekterne af det konkrete projekt.

Borgere og projektudviklere bliver således behandlet ens i hele landet.

Figur 1: Illustration af den generelle fremadrettede miljøvurderings- og
høringsproces for en positiv case



Læs mere om den reviderede procedures betydning for de enkelte
igangværende projekter under åben dør-ordningen på Energistyrelsens
hjemmeside. 
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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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