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Idéfase for miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark
Energistyrelsen igangsætter hermed idéfasen for en miljøvurdering af Aflandshage
Vindmøllepark.
Miljøvurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og
indirekte virkning på:

•
•
•
•
•

Befolkningen og menneskers sundhed
Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er
beskyttede
Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
Materielle goder, kulturarv og landskab samt
Samspillet mellem disse faktorer

Inden Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) påbegynder udarbejdelsen af
miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM-redegørelsen), som danner
grundlag for miljøvurderingen, gives borgere, virksomheder, organisationer og
andre, der kan blive berørt af projektet, samt berørte myndigheder mulighed for at
komme med forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. Det kan
eksempelvis være særlig viden om lokale miljøforhold eller andet, som er vigtigt for
myndighederne at være opmærksomme på i miljøvurderingsprocessen.
HOFOR har sammen med NIRAS lavet et idéoplæg, som beskriver projektet.
Idéoplægget er vedlagt.
Energistyrelsen opfordrer hermed alle interesserede til at indsende idéer og forslag
til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen og den miljøkonsekvensrapport, som
HOFOR skal udarbejde.
Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller
med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577
København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til
Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.
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Høringssvar skal være modtaget af Energistyrelsen senest den 18. november
2019.
Der kan findes mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk,
og spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen v/ Maria Louise Flachs
(malfl@ens.dk) tlf. nr. 3392 7548 eller Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392
6690.
Den videre proces
Efter Energistyrelsen har modtaget idéer og forslag til undersøgelserne, afgiver
Energistyrelsen en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde.
På baggrund af denne afgræsningsudtalelse udarbejder HOFOR
miljøkonsekvensrapporten for projektet og fremsender til Energistyrelsen,
hvorefter Energistyrelsen vil gennemgå rapporten med henblik på at sikre, at den
opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold.
Energistyrelsen vil gennemføre en offentlig høring over den konkrete
miljøkonsekvensvurdering og udkast til etableringstilladelse, når en
projektudvikler søger om en etableringstilladelse til et konkret projekt. Her får
borgere og foreninger får mulighed for at sende bemærkninger til
Energistyrelsen. Denne offentlige høring vil vare minimum 8 uger. I løbet af
høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde, hvor bl.a.
miljøkonsekvensrapportens konklusioner præsenteres.
Når Energistyrelsen tager endeligt stilling til, om der skal gives en
etableringstilladelse til et konkret projekt eller ej, vil det ske ud fra en samlet
vurdering på grundlag af navnlig VVM-redegørelsen og høringen af
offentligheden mv. Energistyrelsen tager således alle høringsvar i betragtning i
forbindelse med den endelige afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til
etablering af projektet.
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