Aflandshage
Vindmøllepark
Mere CO2-fri strøm til
Øresundsregionen

Indhold

2

Grøn og lokal strøm

4

Bliv medejer

4

Grøn energi i Øresundsregionen

5

Det skal der bygges

6

Sådan kan vindmølleparken se ud

7

Giv os dit input

13

Timing og milepæle

14

Miljøkonsekvensrapport

15

Hvis du vil vide mere

16

Grøn og lokal strøm
Mens den globale opvarmning fører til flere
skybrud og stigende havniveau, er vi i gang
med at omstille den måde, vi får energi på.
Vi kan hver især træffe valg, der gør en
forskel. Men når vi skal skabe store og
effektfulde forbedringer for klimaet, skal vi
gøre det i fællesskab.
I HOFOR, Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab, udvikler vi forskellige
grønne energiløsninger, der skal ændre den
måde, vi får og bruger energi på. Strøm fra
vindmøller er et centralt redskab – både for
hovedstadsområdet og for Danmark.

Det vil være et væsentligt bidrag til den
grønne omstilling, der er i gang i Danmark.
Folketinget har besluttet, at Danmark skal
reducere udledningen af drivhusgasser i
2030 med 70 procent i forhold til niveauet
i 1990, og at Danmark skal være et
klimaneutralt samfund senest i 2050. Som
landets hovedstad går København forrest i
den grønne omstilling med ambitionen om at
blive klimaneutral allerede i 2025.

HOFOR leverer allerede strøm fra møller, og
vi vil i de kommende år opstille flere møller,
så vi kan omstille vores energiproduktion til
klimavenlig energi. Lige nu planlægger vi at
opføre vindmølleparken Aflandshage i
Øresund. Hvis alt går vel, kan den levere
grøn strøm allerede i 2025.

Billede på modstående side: Visualisering af
møllerne i stor størrelse set fra Ishøj Strandpark

•

Bliv
medejer
Som borger får du mulighed for at købe andele og dermed blive
medejer af vindmøllerne – hvis din kommune ligger inden for en
afstand af 16 km fra vindmølleparken. I HOFOR udbyder vi mindst 20
procent af ejerandelene i henhold til den såkaldte ’køberetsordning’ i
vores nye havvindmøllepark til salg.
Vi forventer, at udbuddet vil ske i løbet af 2024. Det bliver annonceret
i lokalaviser samt på hofor.dk med information om blandt andet antal
og pris. Fristen for at afgive købstilbud vil mindst være fire uger fra det
tidspunkt, hvor udbuddet bliver annonceret.
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Placeringen af
vindmølleparken er
udvalgt efter en nøje
afvejning af afstand fra
kysten, nærliggende
Natura 2000-områder,
skibstrafikken i Øresund
og sikkerheden for
lufttrafikken i den
nærliggende lufthavn

Område til kabel og
transformer på land
Område til vindmøller
på Aflandshage

Stigende behov for grøn energi
Vindmølleparken Aflandshage vil bidrage væsentligt til den grønne
omstilling i Danmark og til det stigende behov for grøn strøm i
Øresundsregionen.
Befolkningstallet i Øresundsregionen forventes i de kommende
10 år at vokse betydeligt – på begge sider af sundet. Samtidig skal
vi bruge meget mere strøm generelt, blandt andet til transport
og måden vi producerer varme på. Alt i alt kræver det en markant
udvidelse af produktionen af CO2-neutral strøm.
Den planlagte nye havvindmøllepark er i den sammenhæng et vigtigt
supplement til de store havvindmølleparker længere ude på havet og
de energiøer, der er planlagt, og som forventes opført i 2030’erne.
Aflandshage Vindmøllepark kan opføres inden for kort tid og kan
etableres uden statstilskud. Det er også en fordel, at møllerne
ligger tæt på hovedstadsregionens veludbyggede elnet, hvor
de forholdsvis nemt kan blive integreret i energiforsyningen.
Samtidig bidrager havvindmølleparkerne til at sikre en mere robust
forsyningssikkerhed i Øresundsregionen.
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Vindmølleparken Aflandshage vil have
en effekt på op til 300 MW. Det svarer
til produktion af CO2-neutral strøm til
mindst 300.000 husstande.

Det skal der bygges
Aflandshage Vindmøllepark skal ligge i Øresund. Cirka 10 km syd
for Amager, cirka 8 km ud for det nordlige Stevns og
cirka 12 km fra den svenske kyst ved Skanør/Falsterbo.
Ud over selve vindmølleparken i Øresund skal der også bygges
en transformerstation ved Avedøreværket. Alternativt kan
transformeren placeres ude på havet ved møllerne. Dertil kommer
det højspændingskabel, der skal transportere strømmen fra
vindmøllerne i Øresund ind til land.
Der er tre mulige alternative scenarier for vindmølleparken:
Små vindmøller
I dette scenarie vil der blive opstillet 45 vindmøller, der har en
højde på op til 210 meter og en vingediameter på 176 meter. Hver
vindmølle vil have en kapacitet på mellem 5,5 og 6,5 MW.

Borgerne i Øresundsregionen er
positive over for HOFORs forslag om
nye havvindmøller i Øresund.
En Megafon-måling udført i foråret
2021 viser, at 72 % af borgerne i de
kommuner, hvorfra Aflandshagemøllerne vil kunne ses fra kysten, er
positive eller meget positive over for
projektet – vel vidende at møllerne
bliver op til 220 meter høje og kan
ses i horisonten fra det meste af
kysten på det sydlige Amager, Køge
Bugt, det nordlige Stevns og Sverige
syd for Øresundsbroen.

Vindmøller i mellemstørrelse
Dette scenarie omfatter 31 vindmøller på op til 212 meter i højden
og en vingediameter på 184 meter. Hver vindmølle vil have en
kapacitet på mellem 7,5 og 8,5 MW.
Store vindmøller
I scenariet med store vindmøller vil der blive opstillet 26 vindmøller,
der har en højde på op til 220 meter og en vingediameter på 200
meter. Hver vindmølle vil have en kapacitet på mellem 9,5 og 11,0 MW.
I alle tre scenarier vil der altid være 20 meter fra nederste
vindmøllespids til havets overflade. Vindmøllerne vil stå på et
fundament, der er tilpasset havbunden i Øresund.

Små vindmøller (op til 210 m)
5,5-6,5 MW

Vindmøller i mellemstørrelse (op til 212 m)
7,5-8,5 MW

Store vindmøller (op til 220 m)
9,5-11,0 MW
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Sådan kan
vindmølleparken
komme til at se ud
Noget af det, der optager mange borgere, er, hvordan
vindmølleparken ser ud og kan ses fra land. Vindmølleparkens
endelige udseende afhænger af valget af antallet af møller og
størrelsen af dem. Jo større møller, jo færre.
Vindmølleparken Aflandshage vil ligge tættest på land (8 km) ved
det nordlige Stevns. Men man vil også kunne se møllerne fra det
meste af kysten langs Køge bugt, det sydlige Amager og fra den
sydsvenske kyst, hvor Skanør/Falsterbo ligger tættest på (12 km).
For at du kan danne dig et indtryk af, hvordan anlægget vil se
ud i drift, kan du på de følgende sider se billeder af forskellige
scenarier – med få store eller mange små møller. Der er også
eksempler på, hvordan anlægget vil se ud i forskellige typer vejr
samt om natten med markeringslys.
Du kan finde mange flere visualiseringer fra fotopunkter langs
hele kysten i Danmark og Sverige samt eksempler på 360 gradervisualiseringer på hofor.dk/aflandshage

Møllerne i stor størrelse
set fra Stevns Klint
ved Højerup Gl. Kirke
– det eneste punkt,
hvorfra en del af
vindmølleparken kan
ses i sammenhæng
med klinten
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Møllerne i medium
størrelse set fra
Stevns, Traktørstedet
Bøgeskoven – det punkt
på land, der ligger
tættest på møllerne

Møllerne i medium størrelse set fra
Stevns, Traktørstedet Bøgeskoven
i diset vejr med markeringslys
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Møllerne i lille størrelse
set fra Jersie
Strandpark ved Solrød

Møllerne i lille størrelse
set fra Jersie
Strandpark om natten
med markeringslys
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Møllerne i lille størrelse
set fra Dragør Fort

Møllerne i stor størrelse
set fra Dragør Fort
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Møllerne i stor størrelse
set fra Falsterbo
Strandpark, Sydsverige

Møllerne i stor størrelse
set fra Falsterbo
Strandpark om natten
med markeringslys
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Vindmølleparken og
omgivelserne
Forundersøgelserne og
beskrivelserne af det
projekt, der skal i høring, er
omfattende og detaljerede.
Du finder høringsmaterialet,
både Miljøkonsekvensrapporten og den omfattende
samling af visualiseringer,
herunder 360 graders
visualiseringer, på
• hofor.dk/aflandshage

Giv os dit input
Når der skal bygges vindmølleparker på havet, inviterer vi alle
– borgere, organisationer, virksomheder og institutioner – til at
indsende høringssvar om de miljøvurderinger, som er blevet
lavet af eksterne eksperter. Alle kommentarer, positive såvel som
negative, er velkomne.
Forud for denne høring har eksperter fra den eksterne rådgiver
(NIRAS) lavet omfattende analyser af projektet. De har set på,
hvordan vindmølleparken vil påvirke omgivelserne, mens den
bliver opført, når den er i drift, og når den engang skal tages ned.
Det gælder for eksempel den visuelle påvirkning af landskabet,
betydningen for natur og dyreliv samt forhold, der blandt andet
handler om sejlads, fiskeri og lufttrafik.
Det er også beskrevet, hvad vi gør for at påvirke miljø og
omgivelser mindst muligt. For eksempel i forhold til støj,
havmiljøet og fuglelivet.
Denne offentlige høring er et vigtigt skridt i myndighedernes
godkendelsesproces. På baggrund af høringssvarene beslutter
Energistyrelsen eventuelle ændringer i projektet, og om der kan
gives etableringstilladelse.
Energistyrelsen koordinerer høringen om vindmølleparken
Aflandshage i samarbejde med Hvidovre Kommune, hvor
transformerstationen muligvis skal ligge.

Sådan bliver du hørt
Den offentlige høring begynder i
slutningen af november og løber og
ind i februar. I denne periode kan alle
indsende høringssvar.
Høringssvar skal indsendes til
Energistyrelsen på mail til
• open-door@ens.dk
Alternativt med almindelig post til:
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Alle høringssvar skal være mærket/
navngivet med ’Høringssvar til
Aflandshage Vindmøllepark’ og
angivet journalnummeret 2019-82725

13

Forventet tidsplan

2021
Offentlig høring

2022

Miljøgodkendelse

Design og udvikling

2023
Endeligt valg af mølletype

2024

Produktion af
Fundamenter
Udbud af
mølleandele

2025

Opsætning af
møller på havet
Møller i drift

Hvordan vil
møllerne
påvirke
miljøet?
Miljøkonsekvensrapporten
om Aflandshage, der er lavet
af eksterne eksperter fra
NIRAS, beskriver, hvordan
vindmølleparken vil påvirke
blandt andet havmiljøet, dyrelivet
og arealerne på land – mens den
bliver opført, når den er i drift, og
når den engang skal tages ned.
Se nogle af hovedkonklusionerne
på modstående side
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Fokusområder

Specifik risiko

Mulig konsekvens

Konsekvensvurdering

Visuel påvirkning

Vindmølleparken vil være

Udsigten mod Øresund

Væsentlig fra Falsterbo,

synlig i horisonten fra

påvirkes i boligområder og

det sydlige Amager samt

kysterne i regionen

rekreative områder

Stevns og lille-moderat,

Afværgeforanstaltning

hvor møllerne ligger
længere fra kysten
Fugle og flagermus

Vindmølleparken kan

Fugle og flagermus

virke som barriere for

kan kollidere med

trækkende fugle og

vindmøllerne

Lille

flagermus i driftsfasen
Fisk

Fisk kan påvirkes af

Fisk kan ændre adfærd

materiale fra havbunden

i forbindelse med at

og støj i anlægsfasen

finde føde

Lille

samt af et fremtidigt
mindre havareal
Havpattedyr

Beskyttet havnatur

Sæler kan påvirkes af støj

Sæler kan ændre

i anlægsfasen

adfærd i forbindelse

for eksempel med

med at finde føde

’boblegardiner’

Bugte, vige og

Arealet af naturtypen

sandbanker kan

indskrænkes

Lille

Lille

Kabler placeres, så
direkte påvirkning

forstyrres i anlægsfasen
Havbund

Støjområdet minimeres,

minimeres

Sedimenter spredes i

Planter og dyr påvirkes i

forbindelse med

en kort periode

Lille

anlægsarbejdet
Sejlads

Natur på land

Arbejdszoner, hvor

Kortvarige perioder med

sejlads ikke er tilladt, i

begrænset mulighed for

anlægsperioden

sejlads i området

Beskyttede arter eller

Der er ikke fundet

naturtyper påvirkes

naturtyper eller arter i

ved anlæg af

projektområdet på land

Lille

Anvisning af alternative
sejlruter

Ingen

transformerstation
Støj (for naboer)

Gener for naboer

Støjmodellering har vist,

Ingen

at støj ikke spreder sig
til private boliger
Verdensarv

Stevns Klint er

Verdensarv-status kan

Områdets status som

optaget på UNESCOs

blive påvirket, ligesom

verdensarv påvirkes ikke,

verdensarvsliste

oplevelsen af klinten

men vindmølleparken kan

kan påvirkes

ses i sammenhæng
med klinten

Kumulative effekter

Vindmølleparkens

Vindmølleparkens

Kumulativ visuel

Samarbejde om løsninger

påvirkning forstærkes af

visuelle påvirkning

påvirkning med Lillgrund

med radaroperatører

afledte effekter fra andre

samt påvirkningen af

Vindmøllepark er

projekter i området

radaranlæg forstærkes af

betydelig – dog ingen

eksisterende vindmøller

kumulativ effekt for
radaranlæg

Download den fulde rapport eller det ikke-tekniske resumé på hofor.dk/aflandshage
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Hvis du vil
vide mere
Følg med på • hofor.dk/aflandshage
Her finder du blandt andet
miljøkonsekvensrapporten samt den
omfattende samling af visualiseringer.
Du er også velkommen til at kontakte
HOFOR Vind med spørgsmål om Aflandshage
Vindmøllepark. Send en mail til
• aflandshage@hofor.dk

Vi skaber bæredygtige byer
Som landets største multiforsyningsselskab går
HOFOR foran i den grønne omstilling. Vores
mål er at skabe bæredygtige byer – grønt,
sikkert og billigt. Vi sørger for rent drikkevand
til en million danskere, afleder spildevand og
forsyner København med klimavenlig fjernvarme,
bygas og fjernkøling.
HOFOR ejer også Amagerværket, der leverer
CO2-neutral varme og strøm lavet på bæredygtig
biomasse. I disse år opfører vi desuden nye
vindmølleparker og solcelleparker. Det gør vi i
stor skala over hele landet, fordi sol og vind er
konkurrencedygtige og CO2-frie energikilder, som
er nødvendige for, at Danmark kan sit mål om at
blive klimaneutralt senest i 2050.

