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Kompetenceudvalg
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag
Retningslinjer og Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling
Etableringen af en servicehavn for Kriegers Flak havvindmøllepark i Klintholm Havn er et faktum og
der er allerede sat mange initiativer i gang for at udnytte mulighederne.
Men det er vigtigt, at der nu tænkes i at udnytte mulighederne i den hurtigt voksende branche, som
havvindmølleindustrien er.
Derfor søger Vordingborg Erhverv 500.000 kroner til udarbejdelse af en hvidbog for området. Det sker
på vegne af en arbejdsgruppe, der tæller lokale interessenter og Vordingborg Kommune. Hvidbogen
skal indeholde analyser og anbefalinger til handling for, hvordan Klintholm Havn, Møn og hele
Vordingborg Kommune får fuldt udbytte at udviklingen.
Kriegers Flak udgør kun en del af et større samlet havmølleområde. Mod sydøst ligger den tyske
havmøllepark Baltic II på 288 MW, og mod nord har Vattenfall også rettighederne til at opføre en
svensk pendant til den danske havmøllepark.
Samlet er der i den vestlige del af Østersøen planer om en klynge af i alt syv havmølleparker, der alle
vil skulle serviceres, med et potentiale på op mod 600 lokale arbejdspladser og 76 millioner i øgede
skatteindtægter.
Ud over ovenstående allerede navngivne projekter, har Europakommissionen besluttet, at der i
Europa skal oprettes 450 GW offshore vindmølleparker inden 2050. Den nuværende kapacitet er ca.
20 GW. Der skal altså de næste 30 år installeres mere end 22 gange så meget kapacitet,
sammenlignet med den kapacitet der er installeret de seneste 30 år. Herudover skal alle eksisterende
samt alle nye vindmølleparker vedligeholdes, herunder med et fast årligt serviceeftersyn.
Ud af de 450 GW er det forventet, at de 35 GW skal installeres i danske farvande, mod de ca. 3,1 GW
der er i dag.
De politiske beslutninger viser tydeligt, at der vil være stort potentiale i denne branche.
Vordingborg Kommune har – med Klintholm Havn som platform - muligheden for at tiltrække en
markant del af den offshore industri, der vil følge i kølvandet på de politiske beslutninger om massiv
udbygning af energiforsyning via havvindmøller. Det er de muligheder, der skal undersøges, beskrives
og handles på.
Ansøger oplyser, at det ansøgte beløb hovedsageligt skal anvendes til at købe analyser, viden og
konsulenthjælp, samt desuden dække projektledelse til Vordingborg Erhverv. Projektets styregruppe
vil have en bred sammensætning af lokal- og erhvervsinteresser og deltagelse af Vordingborg
Kommune.
Det er administrationens vurdering, at en hvidbog for området er en vigtig forudsætning for at kunne
gå fokuseret efter de muligheder, der tegner sig. Arbejdet vil kunne bidrage til indfrielse af flere
målsætninger i Politik for Erhverv og Arbejdsmarked, fx Vækst gennem udbygning af styrkepositioner,
løft af kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og udvikling af erhvervsuddannelserne i kommunen.
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Afsat
rådighedsbeløb
Kassebeholdning
Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det
modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden
fortegn.

Økonomi
Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2020 resterer et ikke disponeret
beløb på 1.221.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og
medfinansiering, pr. den 8. januar 2020.

Bilag
1 Offentlig

Kommissorium - Vision 2030 for Klintholm Havn

2366/20

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

udvalget bevilliger Vordingborg Erhverv 500.000 kroner fra Udviklings- og
markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering til projektet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 21-01-2020
Fraværende: Poul A. Larsen, Michael Seiding Larsen, Heino Hahn
Udvalget tiltræder at arbejdet igangsættes, dog således at der skal indhentes tilbud på udarbejdelse af
hvidbog. Arbejdet med hvidbogen skal ske i et tæt samarbejde med den kommunale forvaltning i
forhold til fysisk helhedsplan for Klintholm Havn.
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