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Vedr. henvendelse om åben-dør-møller i Jammerland Bugt 

 

Kære Jens Rønnemoes Pedersen 

 

Tak for din henvendelse vedr. vindmøller i Jammerland Bugt. Jeg har desværre 

ikke mulighed for at se det Facebook-opslag, du henviser til. Det er ikke offent-

ligt tilgængeligt og er muligvis blevet slettet. Jeg formoder dog, at du henviser til 

Pia Olsen Dyhrs udtalelser om, at vindmølleprojektet under åben-dør-ordningen 

i Jammerland Bugt ikke vil blive gennemført.  

 

Jeg kan ikke bekræfte dette. European Energy A/S, som har ansøgt om at opfø-

re havvindmøller i Jammerland Bugt, har ikke trukket deres ansøgning tilbage. 

Energistyrelsen behandler således fortsat deres ansøgning.  

 

Jeg ved ikke, hvad Pia Olsen Dyhr præcist har ment. Det er dog muligt, at der er 

sket en sammenblanding med det område ved Sejerø, som indgik i udbuddet af 

kystnære møller. Dette område blev netop trukket ud af udbuddet, da det var 

usikkert, om det ville skade bestanden af sortænder i området, hvis der blev 

bygget vindmøller. De to havvindmølleparker ved Vestkysten, som Pia Olsen 

Dyhr henviser til i interviewet, er de to parker, der blev resultatet af det føromtal-

te kystnære udbud.  

 

Foruden disse to kystnære parker, som altså er et resultat af et udbud, er der 

p.t. syv ansøgninger om kystnære havvindmøller under åben-dør-ordningen for 

vindmøller. Projektet i Jammerland Bugt er et af de syv projekter.  

 

Hvad angår processen for Jammerland Bugt kan jeg oplyse, at på nuværende 

tidspunkt har European Energy færdiggjort deres forundersøgelsesrapport for 

projektet i Jammerland Bugt. Rapporten har efterfølgende været i myndigheds-

høring. Energistyrelsen er ved at gennemgå de indkomne myndighedssvar.  

 

Det næste skridt i processen er, at projektet skal i offentlig høring i otte uger. 

Grundet sommerferien forventes det, at høringen starter i august. Energistyrel-

sen vil oplyse om processen på deres hjemmeside http://www.ens.dk.  
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Såfremt forundersøgelsesrapporten kan godkendes efter den offentlige høring, 

skal European Energy senest tre måneder herefter tilkendegive, om de ønsker 

at opføre vindmølleprojektet. Det næste skridt i processen er, at der senest seks 

måneder efter godkendt forundersøgelsesrapport skal søges om etableringstil-

ladelse. 

 

Det kan hertil bemærkes, at den gældende støtteordning udløber den 21. febru-

ar 2018. Såfremt projektet skal opnå den nuværende støttesats, skal vindmøl-

lerne nå at nettilsluttes inden denne dato.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


