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Placering af ny havvindmøllepark 

 

I forbindelse med den indgået energiaftale fra sommeren 2018, er Faxe 

Kommune sammen med Køge, Stevns og Vordingborg kommuner, blevet 

indkaldt til en drøftelse med Energi-, Forsynings- og Klimaministeren, fredag 

den 18. januar 2019. Mødet havde til formål, at afklare hvilken af de 

opstillede placeringsforslag der skal fremmes enten i Nordsøen eller ved en 

udbygning af Kriegers Falk, samt give mulighed for de 4 kommuner, at 

komme med deres umiddelbare bemærkninger til udvidelse af Kriegers 

Flak - havvindmøllepark. 

 

Etableringen af en havvindmøllepark, har stor betydning for 

energiforsyningen og ønskerne om fossilfri fremtid og reduktion af vores C02 

belastning. Faxe kommune, ser derfor positivt på etablering af en 

havvindmøllepark i tilknytning til Kriegers Flak, der er under opførelse ud for 

vores kyster. 

Vi finder etableringen af vindmøller i en højde op til 250 m som afgørende 

til indfrielse af de klimapolitiske ambitioner, og vindmøller i den højde bør 

alene opstilles til havs, hvor påvirkningen på omgivelserne minimeres 

samtidig med, at produktionen maksimeres i forhold til landbaserede 

vindmøller.  

 

Faxe Kommune finder, at det er vigtigt at understrege, at el-kablerne til og 

fra havvindmølleparken bliver planlagt og etableret, som jord-kabler 

således de betydelige natur, landskabelige og fuglemæssige forhold i 

området opretholdes og bevares bedst muligt.  

 

Generelt mener vi, at gæsteprincippet skal gøres gældende i forbindelse 

med etableringen af kabelføringen til og fra havvindmølleparken. 

Der bør samtidig i vid udstrækning tages hensyn til fortidsminder og 

eventuelle arkæologiske fund, som kan findes ved gravearbejdet og ved 

anlægsarbejderne. 

 

Faxe Kommune, vil opfordre til, at der ind tænkes andet infrastruktur i 

anlægsarbejdet således der nedlægges eksempelvis trækrør til 
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fiberforbindelser langs landkablerne til understøtning af regionale og 

kommunale bredbånd til borgerne mv.  

Samtidig vil vi gerne opfordre ministeren til, at overveje mulighederne for 

etablering af en fond eller lignende, som det var kendt ved opsætning af 

landvindmøller (Grøn ordning), der kan understøtte en større lokal accept 

af opsætning af vindmøller også på havet. Ordningen skal understøtte 

lokale anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier 

i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at 

fremme accepten af vedvarende energi 

 

Det er Faxe Kommunes gennemgående opfattelse, at 

etableringen/udbygningen af havvindmølleparken omkring Kriegers Flak er 

meget positiv og vi ønsker, at udbygningen gives første prioritet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Vive    Thomas Eriksen 

Borgmester    Kommunaldirektør 

 


