
Bard I

Cobra Cable

Baltic Kriegers Flak

Thornton Bank

Aberdeen
HVDC Hub

Nordsee Ost

Borkum West II

Global Tech I

Energi 

GENEREL INFORMATION

Efter vedtagelsen af forordning 
(EF) nr. 663/2009, der etablerer 
det europæiske genopretnings-
program for energiområdet 
(EEPR – European Energy Pro-
gramme for Recovery), har man 
udvalgt ni havvindkraftanlæg, 
som man vil støtte. Det samlede  
EU-bidrag til disse projekter  
beløber sig til 565 mio. EUR. 

EEPR HAVVINDENER-
GIPROGRAMMET BESTÅR 
AF TO STRENGE

1.  Støtte til storskalaprøvning, 
fremstilling og ibrugtagning af 
innovative møller og havvind-
møllefundamenter (fire store 
havvindmølleparker i den tyske 
Nordsø (Bard I, Global Tech I, NordseeOst, Borkum West II) og et 
projekt med et testanlæg for havvindemøller ud for Aberdeen 
(UK) samt et projekt for den næste fase af havvindmølleparken 
på Thorntonbanken i den belgiske del af Nordsøen.

2.  Støtte til udvikling af modulbaserede løsninger til integra-
tionen af storproduktion af vindkraft i elnettet (integreret 
sammenkoblingsløsning for vindmølleparkerne i Kriegers 
Flak-området i Østersøen (Tyskland og Danmark), COBRA-
cable-projektet, der forbinder Nederlandene og Danmark,  

samt et havbaseret knudepunkt på den planlagte HVDC-
forbindelse  mellem Shetlandsøerne og Skotland).

MÅL

EEPR OWE skal bidrage til at opfylde EU’s energipolitiske 
målsætninger:

•  produktion af CO2-fri elektricitet for at nedbringe 
drivhusgasemissionerne

Havvindkraftprojekter
EEPR

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/bard-i_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/global-tech-i_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/nordsee-ost_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/borkum-west-ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/aberdeen_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/thornton-bank_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/baltic-kriegers-flak_da.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/baltic-kriegers-flak_da.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/cobra-cable_da.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/cobra-cable_da.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/hvdc-hub_en.pdf


Energi 

•   forøgelse af elektricitetsforsyningssikkerheden ved at an-
vende hjemlige vedvarende energikilder til elektricitets-
fremstilling

•  fremme den europæiske energisektors konkurrenceevne ved at 
støtte innovation og sænke omkostningerne ved havvindenergi. 

Herudover vil programmet bidrage til økonomisk vækst ved at skabe 
bæredygtige virksomheder og beskæftigelse i havvindsektoren.

OVERBLIK OVER PROJEKTETS VIRKNINGER

EEPR-bevillingerne går til opførelsen af de første store 
(400 MW) havvindmølleparker, langt væk fra kysten (> 100 km) 
og på dybt vand (> 40 m).

Disse bevillinger vil resultere i ca. 1 500 MW yderligere CO2-
fri elektricitetsproduktionskapacitet. De er afgørende for EU-
medlemsstaternes bindende mål for vedvarende elektricitet i 
2020 og for sikring af elektricitetsforsyningen.

EEPR-projekter til integration af vindmøller i elnettet er de 
første skridt hen imod et europæisk søkabelnet, og vil øge  
elhandelskapaciteten på det indre marked.

Alle EEPR-havvindenergiprojekter er forløbere i deres sektorer, 
der bidrager til målsætningerne for det europæiske industrielle 
initiativ for vindkraft (European Wind Industrial Initiative), som 
de er fastsat i EU’s SET-plan (Strategic Energy Technologies 
Plan) – nye turbiner og komponenter, havstrukturer, integration 
i elnettet.

STATUS: OKTOBER 2013 

Sidst i 2010 blev bevillingspakken på 565 mio. EUR fordelt ved 
indgåelse af tilskudsaftaler for de ni udvalgte projekter.

EEPR-tilskuddene har været vigtige for at sikre lån fra bank-
konsortier og dermed finansiel afslutning.

1. TURBINER OG KOMPONENTER 

Denne del  af  programmet er  kommet meget lang t . 
Havvindelektricitet, der er blevet genereret af en infrastruktur, 
der er blevet medfinansieret af EEPR, har været koblet på 
det tyske elnet siden efteråret 2010. EEPR-indsatsen Bard 
Offshore I i Tyskland og Thorntonbanken i Belgien er afsluttet 
og to yderligere tyske havvindkraftprojekter er planlagt til at 
blive afsluttet i slutningen af 2014. Yderligere to projekter vil 
ikke blive afsluttet før 2016/17 på grund af problemer med 
tilladelser og/eller med garanti for elnet tilslutninger, som 
fører til betragtelige forsinkelser. 

2. INTEGRATION I ELNETTET 

Inden for multi-konnektor vind-elnet integration er realiserin-
gen af Kriegers Flak projektet i Østersøen i gang. Den endelige 
investeringsbeslutning er blevet taget og den tekniske løsning, 
som involverer HVDC teknologiske komponenter er blevet defi-
neret. Der er blevet udviklet en markeds- og forretningsmodel 
for kombinationen af allokering af fornyelig el og handel med 
elektricitet over grænserne.

Cobra kabelprojektet arbejder hen i mod en godkendelse fra 
myndighederne for investering i april 2014, med en planlagt 
endelig investeringsbeslutning i 2016. Havvindkraft centret 
HVDC på den planlagte forbindelse mellem Shetlandsøerne  
og Skotland (UK) vil ikke blive gennemført og aftalen om 
tilskud vil blive afsluttet. 
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