Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Att. Planafdelingen – sendt pr. e-mail
Hirtshals, den 13. juni 2022
Ansøgning om udpegning af nyt vindmølleområde på den kommende havneudvidelse
Denne ansøgning annullerer alle hidtidige udgaver af ansøgninger om møller på de kommende havnearealer, som
Hjørring Kommune derfor skal se bort fra.
Ansøgning nu
Hirtshals Havn har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at udarbejde et konkret vindmølleprojekt, dvs. vi har
ikke et konkret og endeligt projekt, hvor det præcise antal møller, placering, mølletype, totalhøjde og navhøjde er
fastlagt.
Vi har på nuværende tidspunkt arbejdet med de overordnede rammer for et fremtidigt konkret projekt, som vil blive
et projekt med max 9 møller med en totalhøjde på max 200 m, dvs. 50 m højere end de nuværende fire møller på havnen.
Hirtshals Havn ansøger derfor nu Hjørring Kommune om, at de kommende havnearealer udpeges til vindmølleområde
med henblik på mulighed for opstilling af max 9 møller med en totalhøjde på max 200 m.
Vi har endnu ikke bud på konkrete placeringer af møllerne, udover at hovedparten formentligt bliver opstillet langs de
nye yderværker. Der skal i forbindelse med møller etableres vejadgang, som samtidig kan betjene havnearealerne. Det
er havnens udgangspunkt, at arealerne under møllerne kan anvendes til havnerelaterede erhvervsformål.
Da projektudvikler, møllehøjde, -placering og -type endnu ikke kendes, er det ikke muligt at lave støjberegninger mv.,
men det forudsættes selvfølgeligt, at gældende afstands- og støjkrav, skyggeforhold mv. til omkringliggende boliger og
andre støjfølsomme arealanvendelser kan overholdes i fuldt omfang.
Det betyder, at vi nu ansøger om udpegning af et vindmølleområde i kommuneplanen, men først senere udarbejder
lokalplan mv. for et konkret projekt.
Det videre forløb
Når de nye havnearealer er blevet udpeget som fremtidigt vindmølleområde i kommuneplanen, vil projektudvikler
snarest muligt indsende en konkret projektansøgning til kommunen, hvor det præcise antal møller, placering, mølletype, totalhøjde og navhøjde samt støjforhold fremgår.
Denne ansøgning skal naturligvis leve op til de krav, som vindmølleprojekter skal opfylde med henblik på lokalplanlægning og miljøkonsekvensvurdering.
Spørgsmål
Har I spørgsmål til ansøgningen, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Hirtshals Havn

Per Holm Nørgaard
CEO
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