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Til Energistyrelsen
På vegne af Sønderborg Forsyning-koncernen indsendte jeg den 4. december 2020 vedhæftede henvendelse om mulig
overgang af kapitalandele i Lillebælt Vind A/S.
Henvendelsen er endnu ikke besvaret af Energistyrelsen, og jeg skal på vegne af Sønderborg Forsyning-koncernen
hermed trække henvendelsen tilbage, idet de på daværende tidspunkt pågående drøftelser med HOFOR-koncernen nu
er indstillet.
Energistyrelsen behøver herefter ikke at foretage sig yderligere i anledning af vores henvendelse.

Kind regards

Jacob Sparre Christiansen
Partner, Attorney
T: +4533340850
M: +4527276152
jacob.christiansen@dk.dlapiper.com

Dictated by Jacob Sparre Christiansen
and send by Dorthe Juhl
Legal Secretary
DLA Piper Denmark Law Firm P/S
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3
8000 Aarhus
www.dlapiper.dk
DLA Piper Denmark Law Firm P/S may process personal data about you.Please use this link to read our Privacy Policy

Fra: Dorthe Juhl <Dorthe.Juhl@dk.dlapiper.com>
Sendt: 4. december 2020 11:02
Til: ens@ens.dk
Cc: Jacob Sparre Christiansen <jacob.christiansen@dk.dlapiper.com>
Emne: Lillebælt Syd Havvindmøllepark – henvendelse i anledning af mulig overgang af kapitalandele i Lillebælt Vind
A/S – FORTROLIGT - DLAP j.nr. 315436 [DLAP-DK-WorkSite.FID7975669]
Se vedhæftede henvendelse.

Med venlig hilsen

Dorthe Juhl
Advokatsekretær
Ansvarlig partner: Jacob Sparre Christiansen
T: +4533340851
Dorthe.Juhl@dk.dlapiper.com
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3
8000 Aarhus
www.dlapiper.dk
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Energistyrelsen
Sendes til ens@ens.dk

Lillebælt Syd Havvindmøllepark – henvendelse i anledning af mulig overgang af kapitalandele i Lillebælt Vind A/S – FORTROLIGT

4. december 2020
J.nr.: 315436-DJU/CBP

Jacob Sparre Christiansen
Partner

1.

Indledning og formål

Dir. tlf. 33 34 08 50
Mail jacob.christian-

Baggrunden for denne henvendelse er, at Sønderborg Forsyning-koncernen
(”SONFOR”) har indledt en dialog med HOFOR Vind A/S om HOFOR Vind
A/S’ eventuelle fremtidige indtræden som ejer af 50 % af kapitalandelene i Lillebælt Vind A/S, og at det på forhånd ønskes afklaret, at dette ikke vil give anledning til indsigelser fra Energistyrelsen i forhold til de tidligere meddelte afgørelser om forhåndsundersøgelsestilladelse til projektet.

sen@dk.dlapiper.com

Dorthe Juhl
Sekretær
Dir. tlf. 33 34 08 51

Vores spørgsmål til afklaring hos Energistyrelsen fremgår mere præcist af afsnit
4 nedenfor.
I afsnit 2 har vi for overblikkets skyld kortfattet beskrevet de af Energistyrelsen
til SONFOR meddelte afgørelser om forundersøgelsestilladelse og tilladelse til
koncernintern overdragelse af forundersøgelsestilladelsen.
I afsnit 3 er der kort redegjort for den igangværende dialog med HOFOR og forventningerne til HOFOR’s indtræden som kapitalejer i Lillebælt Vind A/S og
samarbejdspartner i projektet, såfremt der mellem parterne opnås enighed om
dette.
2.

Baggrund og historik

Som et led i Sønderborg Kommunes Project Zero har SONFOR (som er 100 %
ejet af Sønderborg Kommune) siden 2014 været involveret i arbejdet med at afdække mulighederne for at opføre en havvindmøllepark i Lillebælt.
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Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000
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Oprindelig var tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i relation til havvinddølleparken meddelt et vindmøllelaug, men Energistyrelsen traf ved skrivelse af
15. juni 2017 afgørelse om at meddele tilladelse til at gennemføre forundersøgelser til Lillebælt Syd Havvindmøllepark til selskabet Sønderborg Forsyningsservice A/S (som er selskab i SONFOR-koncernen).
Sønderborg Forsyningsservice A/S videreførte derefter i henhold til tilladelsen
arbejdet med at gennemføre de nødvendige forundersøgelser og indleverede en
forundersøgelsesrapport til Energistyrelsen inden for fristen i forundersøgelsestilladelsen.
Ved skrivelse af 6. december 2018 anmodede Sønderborg Forsyning Holding A/S
Energistyrelsen om at godkende en overdragelse af forundersøgelsestilladelsen
fra Sønderborg Forsyningsservice A/S til Lillebælt Vind A/S, der på daværende
tidspunkt var under stiftelse.
Ved afgørelse af 10. maj 2019 godkendte Energistyrelsen overdragelsen af forundersøgelsestilladelsen til Lillebælt Vind A/S på betingelse af; (1) at SONFOR
stiftede selskabet Lillebælt Vind A/S og gav Energistyrelsen meddelelse derom
senest den 24. maj 2019, og (2) at Lillebælt Vind A/S overholder alle vilkår i
forundersøgelsestilladelsen.
Energistyrelsen lagde ved godkendelsen vægt på, at Lillebælt Vind A/S overtog
projektet som helhed, og at Lillebælt Vind A/S’ ultimative moderselskab Sønderborg Forsyning Holding A/S ved en støtteerklæring havde meddelt, at selskabet
indestod ubetinget og ubegrænset for den tekniske og finansielle kapacitet for
gennemførslen af forundersøgelserne. Energistyrelsen vurderede på baggrund
deraf, at Lillebælt Vind A/S havde den fornødne tekniske og finansielle kapacitet
til at gennemføre forundersøgelserne.
Ved e-mail af 24. maj 2019 meddelte SONFOR som forudsat af Energistyrelsen,
at Lillebælt Vind A/S var blevet stiftet, hvorved Lillebælt Vind A/S er indtrådt i
rettigheder og forpligtelser i henhold til Energistyrelsens afgørelse om forundersøgelsestilladelse af 15. juni 2017.
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3.

Igangværende dialog med HOFOR om mulig indtræden som 50 %
kapitalejer i Lillebælt Vind A/S

Lillebælt Vind A/S har siden – som Energistyrelsen bekendt – arbejdet videre
med projektet. SONFOR har i den forbindelse været i forhandlinger med HOFOR
Vind A/S om HOFOR Vind A/S’ mulige indtræden i Lillebælt Vind A/S som 50
% kapitalejer og som leverandør af væsentlige elementer i projektvaretagelsen
mv.
Det er hensigten, at HOFOR Vind A/S i givet fald skal indtræde som 50 % kapitalejer i Lillebælt Vind A/S ved en rettet, kontant kapitalforhøjelse. Lillebælt Vind
A/S’ finansielle kapacitet vil dermed blive styrket.
Det er ligeledes hensigten, at HOFOR-koncernens projektorganisation skal varetage projektstyringsaktiviteter mv. i forbindelse med færdigudviklingen og opførelsen af havvindmølleparken. Lillebælt Vind A/S forudsættes således at kunne
trække på både SONFOR og HOFOR-koncernens leverancer af projektudviklingsbistand i de videre udviklingsfaser, hvorfor den tekniske kapacitet også vil
blive øget ved en evt. indgåelse af aftale med HOFOR-koncernen.
Hvis HOFOR Vind A/S indtræder som 50 % kapitalejer i Lillebælt Vind A/S, vil
Sønderborg Kommune og Københavns Kommune hver især herefter være indirekte ejer af 50 % af vindmølleprojektet.
4.

Anmodning om afklaringer

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, vil en mulig optagelse af HOFOR
Vind A/S som 50 % kapitalejer i Lillebælt Vind A/S ikke indebære en overdragelse af forundersøgelsestilladelsen, som fortsat vil være placeret i selskabet Lillebælt Vind A/S.
Vi vurderer følgelig ikke, at HOFOR Vind A/S’ eventuelle indtræden som kapitalejer i Lillebælt Vind A/S kræver en godkendelse fra Energistyrelsen i forhold
til den meddelte forundersøgelsestilladelse.
Idet Energistyrelsen kan lægge til grund, at en optagelse af HOFOR Vind A/S
som kapitalejer i Lillebælt Vind A/S endvidere i givet fald vil ske forud for Lillebælt Vind A/S’ ansøgning om etableringstilladelse, vil der heller ikke som følge
af indtrædelsen af HOFOR Vind A/S som medaktionær opstå spørgsmål om andre
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tilladelser, som Energistyrelsen vil skulle meddele eller påse efterlevelsen af vilkår efter yderligere tilladelser i projektet. Yderligere tilladelser i projektet vil således blive meddelt efter HOFOR Vind A/S’ eventuelle indtræden som medaktionær, og Energistyrelsen kan således tage hensyn til HOFOR Vind A/S’ eventuelle medejerskab af Lillebælt Vind A/S allerede ved meddelelsen af disse tilladelser.
På baggrund af ovenstående anmoder jeg på vegne af SONFOR Energistyrelsen
om:
(1) at bekræfte, at HOFOR Vind A/S’ indtræden som 50 % kapitalejer i Lillebælt
Vind A/S ikke vil blive betragtet som en overdragelse af forundersøgelsestilladelsen, der kræver Energistyrelsens tilladelse, og heller ikke i øvrigt vil kræve Energistyrelsens godkendelse og
(2) at bekræfte, at ved HOFOR Vind A/S’ indtræden som 50 % kapitalejer i Lillebælt Vind A/S, som nærmere beskrevet ovenfor, da vil den af Lillebælt Vind
A/S’ ultimative moderselskab Sønderborg Forsyning Holding A/S meddelte støtteerklæring fortsat være tilstrækkelig i forhold til forundersøgelsestilladelsen.

Med venlig hilsen

Jacob Sparre Christiansen
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Kære Jacob Sparre Christiansen
Energistyrelsen kvitterer hermed for jeres mail af 27. januar 2021, hvori I trækkere jeres henvendelse om
mulig overgang af kapitalandele i Lillebælt Vind A/S tilbage.
Energistyrelsen foretager sig på baggrund af jeres mail ikke yderligere i sagen.
Med venlig hilsen / Best regards
Anja Lundberg
Specialkonsulent / Special Advisor
Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell
E-mail

+45 33 92 68 19
anjl@ens.dk
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