Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Ulrik Max Jørgensen
niels-kristian.balle@hjoerring.dk; anne.moeller@hjoerring.dk
Andreas Duus; Peter Ydesen; Kikki Kongerslev; Hans Ohrt; Michael Hammer; Thomas.lomholt@hjoerring.dk
SV: Ansøgning til Hjørring Kommune – Vindmøller
13. juli 2021 14:57:46
112i.(skitse) Situationsplan, Fremtidige forhold, Hirtshals Havn, Havneudvidelse_57.pdf

Kære alle
Da Michael er på ferie videresender jeg denne mail til Niels-Kristian, Anne og Thomas.

Med venlig hilsen
Ulrik Max Jørgensen
Indehaver - Projektchef
Infrastruktur - Havne, Vandbygning og Fundering
A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
Mobil: 2216 6653
Tlf: 8641 8410
E-mail: uj@a1consult.dk
Web: www.a1consult.dk

Fra: Ulrik Max Jørgensen
Sendt: 2. juli 2021 23:34
Til: Michael Hammer <michael.hammer@hjoerring.dk>
Cc: Andreas Duus <a.duus@hirtshalshavn.dk>; Peter Ydesen <p.ydesen@hirtshalshavn.dk>; Hans
Ohrt <haoh@moe.dk>
Emne: Ansøgning til Hjørring Kommune – Vindmøller
På vegne af Hirtshals Havn fremsendes følgende ansøgningsbrev til Hjørring Kommune
Ansøgning om etablering af 10 vindmøller på de nye havnearealer der etableres i forbindelse med
udvidelsen af havnen.
Hirtshals Havn har besluttet at udvide Hirtshals Havn inden for de rammer, der muliggøres af
beliggenheden af Natura 2000 område N1. Havnen har i en særskilt ansøgning anmodet Hjørring
kommunen om at udarbejde det fornødne plangrundlag for dette.
Det er dog en væsentlig forudsætning for finansiering af havneudvidelsen, at det er muligt at
etablere vindmøller på havnearealet. Hirtshals Havn ansøger derfor om tilladelse til at etablere
vindmøller på de nye havnearealer. Samtidig anmoder havnen Hjørring Kommune om at
iværksætte udarbejdelse af det fornødne plangrundlag, så møllerne kan tages i drift medio 2026
samtidig med Havneudvidelsen indvies.
Hirtshals Havn er indstillet på at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering for etablering og drift af
vindmøllerne. Der er derfor ikke behov for en VVM-screening af projektet.
Projektets omfang

Udvidelse af Hirtshals Havn 2.0 og placering af de 10 vindmøller fremgår af tegning nr. 112i som
er vedlagt. Der er tale om en skitse, så der kan forekomme ændringer, men områdets
afgrænsning mod Natura 2000 område N1 ligger fast.
Hirtshals Havn ansøger derfor om tilladelse til at etablere 10 vindmøller med en makshøjde på
150 m på de nye havnearealer svarende til de 4 vindmøller der allerede er etableret på Hirtshals
Havn. Møllernes placering er ikke endeligt fastlagt.
Hirtshals Havn eftersender en konservativ støjberegning, som viser, at møllerne vil kunne
overholde gældende støjgrænser med den anslået placering.
Udvidelse af havnen er beskrevet i en særskilt ansøgning.
Den øvrige myndighedsbehandling
Vindmølleprojektet forudsætter at tilladelser og plangrundlag for udvidelse af havnen foreligger.
Der er indsendt særlige ansøgninger til Trafikstyrelsen og Hjørring Kommune om selve
havneudvidelsen.
Hirtshals Havn planlægger at etablere en samlet beskrivelse af myndighedsprocessen for
havneudvidelsen og etablering af vindmøller efter sommerferien.
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