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Svar på henvendelse vedr. åben dør-projektet Jammerland Bugt 

Havmøllepark 

 

 
Kære Ole Nyvold 

  

Tak for din henvendelse af 24. august 2020 vedrørende Jammerland Bugt 

Havvindmøllepark.  

 

Energistyrelsen har medio maj 2020 godkendt miljøkonsekvensrapporten for 

Jammerland Bugt havvindmøllepark. European Energy har den 19. august 2020 

over for Energistyrelsen tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte modningen af 

projektet. European Energy skal herefter, og inden for 3 måneder, indgive 

ansøgning om etableringstilladelse til Energistyrelsen. Energistyrelsen har endnu 

ikke modtaget en ansøgning om etableringstilladelse fra European Energy, og 

Energistyrelsen har dermed ikke på nuværende tidspunkt bedt European Energy 

om at supplere datagrundlaget om fugle i Jammerland Bugt  

 

Som det fremgår af Energistyrelsens afgørelse til European Energy (link til 

afgørelse), så kan Energistyrelsen, i forbindelse med en ansøgning om 

etableringstilladelse stille krav om, at European Energy skal udarbejde et tillæg til 

miljøkonsekvensrapporten, såfremt det projekt, der påtænkes opført, afviger fra 

projektet, der er blevet miljøvurderet i forundersøgelsesrapporten. Energistyrelsen 

forventer i den forbindelse bl.a. at stille krav om, at European Energy skal indsamle 

supplerende data om fugle.  

 

Et tillæg til miljøkonsekvensrapporten skal beskrive miljøpåvirkningerne af det 

konkrete projekt, som ønskes opført i området. Offentligheden vil blive inddraget i 

denne proces i henhold til reglerne herom. Det forventes, at et tillæg til 

miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i 2021. Energistyrelsen vil først 

herefter, og efter inddragelse af eventuelle høringssvar, tage stilling til, om der kan 

meddeles tilladelse til projektet. 

 

I forhold til dit generelle spørgsmål om at dispensere fra reglerne i 

vindmøllebekendtgørelsen, så bedes du rette dette spørgsmål til Miljøstyrelsen, 

som er den rette myndighed på området. 

 

Du er velkommen til at kontakte os igen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mercan-Ellen Nielsen 

 

Kontorchef, Center for Vedvarende Energi 

Kontor i styrelse 

Center for vedvarende 

energi 

 

Dato 

18. september 2020 
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