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Supplerende idéfase –
Indkaldelse af ideer og forslag til etablering af landbaserede anlæg til
Kriegers Flak Havmøllepark.
Naturstyrelsen og Energistyrelsen sender denne supplerende høring i forbindelse
med udvidelsen af projektområdet for nye højspændings-kabler, der skal koble den
kommende havmøllepark på Kriegers Flak til elnettet.
Energinet.dk er i øjeblikket i gang med forundersøgelserne, vedrørende det
landbasserede anlæg til Kriegers Flak i forbindelse med udarbejdelsen af den
samlede VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havmøllepark.
Første fase i VVM-behandlingen var den såkaldte idéfase, hvor Naturstyrelsen og
Energistyrelsen indkaldte ideer og forslag fra borgere, virksomheder, kommuner
og andre med interesse i projektet.
Idéfasen varede i perioden fra den 16.10.2014 til 17.11.2014, hvor der inden for
perioden ligeledes blev afholdt 4. borgermøder.
På baggrund af indkomne ideer og bemærkninger i idéfasen, samt den
igangværende forundersøgelse og kortlægning af arealinteresser m.v. er
projektområdet nogle steder blevet indskrænket, mens det andre steder har været
nødvendighed at udvide projektområdet for at være sikker på at projektet kan
gennemføres.
Derfor afholdes en supplerende idéfase for de lodsejere, interessenter og
myndigheder, der bliver berørt af udvidelsen af projektområdet, hvori de
opfordres til at give mening til kende og komme med forslag til forhold, der skal
belyses, før det kan besluttes, hvor, hvordan og på hvilke vilkår de tekniske anlæg
kan etableres.
På det vedlagte kort fremgår ændringen af projektområdet.
Endvidere er det ideoplæg der blev udsendt i den første idéfase i oktober 2014
vedlagt. I dette idéoplæg fremgår det, hvad projektet konkret består af og om de
undersøgelser, som sættes i gang.
Bemærk at det er det oprindelige idéoplæg, og derfor fremgår ændringerne ikke af
denne, men kun af det vedlagte kortbilag.
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Den supplerende idéfase varer fra den 9.01.2015 til 6.02.2015. Derfor er det
vigtigt, at du inden den 6.02.2015 sender dine ideer, forslag og bemærkninger til
Naturstyrelsen.
Du kan give din mening til kende ved at skrive til Naturstyrelsen på e-mail
nst@nst.dk (angiv venligst journalnummer NST-131-00184).
Med venlig hilsen

Birgitte Wendelboe
72 54 21 36
biwen@nst.dk
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