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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 28. oktober 2015 stillet 

mig følgende spørgsmål 20 alm. del, stillet efter ønske fra Villum Christensen 

(LA), som jeg hermed skal besvare.  
 
 
Spørgsmål 20 
 

”Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser af de gennemførte VVM- 

undersøgelser, der vil være for lokaliseringen af de planlagte udbud af kystnære 

havvindmøller?” 
 

Svar 

 

Det statslige udbud af kystnære havvindmølleparker, som blev aftalt med 

Energiaftalen af marts 2012, gennemføres efter en ny udbudsform, hvor 

potentielle bydere kan afgive tilbud inden for seks områder. Der kan bydes ind 

med op til 350 MW i alt, dog ikke mere end 200 MW på hvert område (og 

maksimalt 50 MW ved Bornholm).  

 

Der er gennemført VVM-undersøgelser på alle seks mulige placeringer for at 

give byderne mulighed for at have det bedst mulige informationsgrundlag og 

den mindst mulige risiko for deres projekter. Denne fremgangsmåde forventes 

at lede til markedets mest konkurrencedygtige priser. 

 

VVM-redegørelserne for de tre mulige placeringer af det statslige kystnære 

udbud i Kattegat (Sæby, Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet) har vist, at det 

med det tilgængelige datagrundlag ikke kan afvises, at bestanden af sortænder 

vil lide skade, hvis der bygges på mere end én af de udbudte placeringer i 

Kattegat. Dette har ledt til en konklusion om, at udbygningen i Kattegat må 

begrænses.  

 

VVM-redegørelsernes konklusioner er blevet udfordret af ny viden om 

sortandsbestanden, som kan ændre konklusionerne i redegørelserne. Det 

tegner nu til, at der kan ske en større udbygning end den, der er forudsat med 

offentliggørelsen af VVM-redegørelserne.  
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Side 2 

En endelig afklaring af effekten af denne ny viden afventer pt. nye beregninger 

og vurderinger fra konsulenterne bag VVM-redegørelserne. Hvis denne 

afklaring leder til væsentligt ændrede konklusioner, vil det betyde, at der vil 

skulle ske en opdatering af VVM-redegørelserne samt en fornyet offentlig 

høring.  

 

Der kan således ikke svares entydigt på, hvilke konsekvenser af de 

gennemførte VVM-undersøgelser, der vil være for lokaliseringen af de planlagte 

udbud af kystnære havvindmøller i Kattegat. Men det kan oplyses, at VVM-

redegørelserne ikke hindrer opstilling af 350 MW i Vesterhavet.  
 
 
Med venlig hilsen  

 

 

Lars Chr. Lilleholt 


