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Møde om forundersøgelser til at opsætte vindmøller på
Aflandshage og Nordre Flint
Københavns Kommune har et mål om at være CO2-neutral senest i
2025. Et væsentligt virkemiddel til opfyldelse af dette mål er opførelse
af vindmøller. Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 2010, at
kommunens arbejde med at realisere vindmøller hovedsagelig skal ske i
samarbejde med HOFOR.
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HOFOR og Københavns Kommune har siden 2011 arbejdet med udviklingen af vindmøller på områderne Aflandshage og Nordre Flint (se
områderne på side 2 i vedlagte forundersøgelsestilladelser).
HOFOR ansøgte oktober 2016 Energistyrelsen om tilladelse til at udføre
forundersøgelser til vindmølleprojekterne.
Energistyrelsen sendte ansøgningerne i myndighedshøring i november
2016. I marts 2017 og januar 2018 sendte Energistyrelsen udkast til forundersøgelsestilladelse i myndighedshøring. I den forbindelse har flere
kommuner afgivet høringssvar.
Den 6. marts 2019 gav Energistyrelsen HOFOR tilladelse til at undersøge om der kan opsættes vindmøller i de to områder. Forundersøgelsestilladelserne giver ikke HOFOR ret til at opstille vindmøller, men kun
ret til at undersøge mulighederne for dette.
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I slutningen af oktober 2019 vil Energistyrelsen sende afgrænsning af
projekternes forundersøgelser i en offentlig høring i Danmark samtidig
med, at projekterne sendes til ESPOO-høring i Sverige, da de har grænseoverskridende miljøpåvirkninger.
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I den forbindelse vil vi gerne komme på besøg og præsentere projekterne, hvis i ønsker dette, herunder de emner som de danske kommuner har haft ønske om, at der bliver inddraget i forundersøgelserne.
Blandt andet eksempler på projekternes visuelle påvirkning.
I er meget velkomne til at tage kontakt til nedenstående personer i tilfælde af spørgsmål og for at sætte et møde op.

Med Venlig Hilsen
Niels Bethlowsky Kristensen,
Energi- og Klimaplanlægger
Klima og Byrum
Københavns Kommune
+45 2157 5169
f82s@kk.dk

Stig Balduin Andersen,
Projektleder, Havvind
Vind & Energihandel
HOFOR A/S
+45 2795 4735
stba@hofor.dk

Bilag: Forundersøgelsestilladelser, inklusive kort over de to områder

