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131. Høringssvar vedr. havvindmøllepark ved Hanstholm Havn 

Udskriv 
Sagstema 
Høringssvar vedr. ansøgning om forundersøgelsestilladelse til havvindmøllepark ved Hanstholm Havn. 

Redegørelse 
Thisted Kommune har modtaget høringsskrivelse fra Energistyrelsen vedr. Anker Development ApS. Der er tale om 
ansøgningsmateriale fra Anker Development ApS vedrørende gennemførelse af en forundersøgelse for et 
havvindmølleprojekt ved Hanstholm Havn, som nu sendes i myndighedshøring. 

Thisted Kommune er overordnet positive i forhold til kystnær havvind. Årsagen hertil er dels, at der er behov for større 
mængder vedvarende energi i den grønne omstilling, og dels at kystnær havvind alt andet lige generer borgerne mindre 
end vindmøller på land. Vi er meget bevidste om, at den kystnære havvindmøllepark kan få en størrelse, som vores 
kommune aldrig kommer i nærheden af igen. Sejlkorridorerne i Nordsøen betyder, at der ikke er andre mulige kystnære 
placeringer. 

Derfor er det af afgørende betydning for Thisted Kommune, at dette projekt udformes mest hensigtsmæssigt, og at selve 
placeringen af havvindmølleparken bliver helt rigtig. Dette gælder både i forhold til det landskabelige helhedsbillede og 
ikke mindst i forhold til servicering af mølleparken. 

Thisted Kommune har tidligere fået en henvendelse fra European Energy om en havvindmøllepark. Anker Development 
ApS har ligesom European Energy ansøgt Energistyrelsen om en forundersøgelse, og det er projektet fra Anker 
Development ApS, som Energistyrelsen har valgt at sende i høring. 

Det skal bemærkes, at det alene er op til Thisted Kommune at indsende et høringssvar. Kompetencen i forhold til 
tilladelser ligger hos ministeriet. European Energys kommentarer til Anker Developments ansøgning er vedhæftet som 
bilag. 

Retsgrundlag 
Ansøgningen er omfattet af den kommunale indsigelsesret jf. VElovens § 22 b, idet projektet ligger med en afstand 
inden for 15 km fra Thisted Kommune. 

En kommunalbestyrelse kan gøre indsigelse mod, at der indledes forundersøgelser mod havvindmøller, der planlægges 
inden for denne afstand fra kommunens kyststrækning. Indsigelsen skal fremsættes over for klima-, energi og 
forsyningsministeren. Et af Folketinget nedsat udvalg skal orienteres om Kommunalbestyrelsens indsigelse, inden 
ministeren giver tilladelse til forundersøgelser. 

Ministeren kan meddele afslag på ansøgning om forundersøgelsestilladelse efter indsigelse fra en kommune, 
medmindre der foreligger klima-, og miljømæssige eller samfundsøkonomiske hensyn, der afgørende taler for 
udnyttelse af energi i det pågældende område. 

Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 

Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
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Høring og sagsgang 
Økonomiudvalget den 22. juni 2022 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022 

Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til høringssvar godkendes. 

Tidligere besluttet 
Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. juni 2022, pkt. 142: 

Indstilles til godkendelse. 

Beslutning 
For stemmer 26. 

Per Skovmose undlader at stemme. 

Godkendt. 

Til toppen 
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