
”Hvordan får sol og vind størst 
værdi og hvordan integrerer vi det i 
landskabet”
Søren Hartz, 30 november 2018

Møde med Frederikshavn Forsyning, marts 2018



European Energy is build on four pillars

Our business at a glance
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100
full-time employees all based in Copenhagen

Active in Europe, Brazil and 
Mexico

Active in DenmarkActive in Europe and Brazil Active in Denmark

Onshore wind
766 MW installed

(337 MW under construction)

Offshore wind
Owns and operate 21 MW

EE Gigastorage
Several projects in development

Solar power
168 MW installed

(163,5 MW under construction)



Hvorfor udkant
Indstråling angivet ved kWh/m2 pr. år. (Kilde: DMI) 



Mod en fossil-fri energiforsyning
i Danmark og globalt



•Sol, land- og kystnære vindprojekter konkurrerer om 
statslige tariffer (tilskud)
•Et udbud i november 2018 vil vise, om systemet virker på

en måde så sol/vind kan konkurrere
•Regelsættet indebærer bl.a.

- en køberetsordning
- en værditabsordning
- betaling og tidsfrister for tilslutning til el-nettet

•Kommuner har indsigelsesret overfor projekter
• I 2018 og 2019 er udbuddene I kroner beskedne, 

hvorefter de stiger
•…og så skal 50% af landmøllerne væk

Udbud – en del nyt



Vindmøller ved Måde

Facts:

Grid connected in 2015

2 Vestas V164 turbines

Higth 200 m in tip

Span 164 m

Capacity 2 x 8 MW++

Production 2 x 31 GWh
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Kriterier for valg af områder
Vanskeligt dyrkbare jorder – lavbundsområder - faunakorridorer





Hegn rundt om solcelleparken



Beplantning
Forslag til arter

• Skovæble, Malus sylvestris. Sjældent højere end 5 meter, buskagtig 
vækst

• Mirabel, Prunus cerasifera. Op til 8 meter, buskagtig vækst

• Hunderose, Rosa canina. 2-5 meter

• Sargentsæble, Malus sargentii. Mindre træ op til 2 meter

• Benved, alm. Euonymus europaeus. Løvfældende busk, op til 3 meter

• Syren, Syringa vulgaris. Opretvoksende stivgrenet busk. 3-5 meter

• Tjørn, Crataegus laevigata. Bred, kuplet, buskagtigt træ med tæt og 
kroget grenbygning, 2-5 meter



Trackere – følger solens gang



Forsøgsanlæg på DTU-Risø



Horizontale
trackere i yderposition 



Tiltede trackere bevæger sig om 
et punkt



Afgræsning



Tak for ordet

Du er velkommen til at kontakte mig:

Søren Hartz

Mobil: 23 70 83 13 eller

Mail: sha@europeanenergy.dk


