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Succes med offshore-auktion: RWE sikrer koncession til 
1.000 MW vindmøllepark ud for den danske vestkyst 

• Thor havvindmøllepark: Fuld idriftsættelse forventes i 2027 
• RWE vil bidrage til Danmarks grønne energiomstilling 

 

Essen, 1 december 2021 
 

RWE fortsætter væksten inden for havvindmøller: I dag har Energistyrelsen offentliggjort, at det 
tyske energiselskab har fået tildelt koncessionen til havvindmølleprojektet Thor. Med en 
planlagt kapacitet på omkring 1.000 megawatt bliver Thor Danmarks hidtil største 
havvindmøllepark. Vindmølleparken skal bygges ud for den danske vestkyst og skal efter planen 
være i fuld drift i 2027. Når Thor er fuldt operationel, vil den være i stand til at producere nok 
grøn strøm til at forsyne hvad der svarer til omkring 1,4 millioner danske husstande. 

Sven Utermöhlen, CEO Wind Offshore, RWE Renewables, fortæller: “Vi ser frem til at arbejde 
sammen med de danske myndigheder og alle andre interessenter for at gennemføre vores 
nye havvindmøllepark. I de kommende måneder vil vi igangsætte ansøgninger til 
miljøtilladelser”  

RWE er en førende global aktør inden for vedvarende energi og nummer 2 på verdensplan 
inden for havvindenergi. Virksomheden driver i dag 17 havvindmølleparker i fem lande og 
udvikler og bygger nogle af verdens mest avancerede havvindmølleparker. I Danmark driver 
RWE havvindmølleprojektet Rødsand 2, som ligger syd for Lolland, cirka 10 kilometer sydøst for 
Rødbyhavn. Vindmølleparken har en installeret kapacitet på 207 MW (RWE-andel: 20 %) og har 
været i drift siden 2010. Som en del af vores ambitiøse investerings- og vækstplan  
"Growing Green" har RWE inden 2030 til hensigt at tredoble vores globale havvindkapacitet fra 
2,4 til 8 gigawatt. 

Energistyrelsens pressemeddelelse kan downloades her. 

Sven Utermöhlen, CEO Wind Offshore, RWE Renewables: “Danmark et af de førende 
offshore-markeder i Europa med høje vækstambitioner. Som en af de globale førende 
aktører inden for havvindmøller er vi glade for at blive tildelt Thor-projektet - Danmarks hidtil 
største havvindmøllepark. Denne succes skaber yderligere momentum til at fremme vores 
aktiviteter i landet ved at realisere vores anden havvindmøllepark ud for den danske kyst. 
Med Thor vil vi bidrage betydeligt til Danmarks grønne energiomstilling.” 

https://danish-energy-agency.mynewsdesk.com/pressreleases/thor-wind-farm-i-skraastreg-s-to-build-thor-offshore-wind-farm-following-a-historically-low-bid-price-3148017
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Billeder af RWE's havvindmølleparker kan findes i mediebiblioteket. (Kildeangivelse: RWE). 
 
 
RWE 

RWE viser vejen til en verden med grøn energi. Med en omfattende investerings- og vækststrategi vil virksomheden udvide sin 
kraftfulde, grønne produktionskapacitet til 50 gigawatt internationalt i 2030. Til dette formål investerer RWE i dette årti €50 
milliarder. Porteføljen er baseret på offshore og onshore vind, sol, brint, batterier, biomasse og gas. RWE Supply & Trading leverer 
skræddersyede energiløsninger til store kunder. RWE har lokationer på de attraktive markeder i Europa, Nordamerika og Asien-
Stillehavsområdet. Virksomheden er ansvarlig for udfasning af atomenergi og kul. Køreplaner for udfasning er blevet defineret for 
begge disse energikilder med et mandat fra regering. RWE beskæftiger omkring 19.000 mennesker på verdensplan og har et klart 
mål at nå netto nul-emissioner i 2040. På vej dertil har virksomheden sat sig ambitiøse mål for alle aktiviteter, der forårsager 
udledning af drivhusgasser. Science Based Targets-initiativet har bekræftet, at disse emissionsreduktionsmål er i 
overensstemmelse med Parisaftalen. Meget i ånden af virksomhedens formål: Our energy for a sustainable life. 
 
Fremadrettede erklæringer 
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede erklæringer. Disse erklæringer afspejler ledelsens aktuelle synspunkter, 
forventninger og antagelser og er baseret på information, som er tilgængelig for ledelsen i øjeblikket. Fremadrettede erklæringer 
garanterer ikke forekomsten af fremtidige resultater og udviklinger og er underlagt kendte og ukendte risici og usikkerheder. 
Faktiske fremtidige resultater og udvikling kan afvige væsentligt fra de forventninger og antagelser, der er udtrykt i dette dokument 
som følge af forskellige faktorer. Disse faktorer omfatter primært ændringer i det generelle økonomiske og konkurrencemæssige 
miljø. Endvidere har udviklingen på de finansielle markeder og ændringer i valutakurser samt ændringer i national og international 
lovgivning, især med hensyn til skatteregulering og andre faktorer, indflydelse på virksomhedens fremtidige resultater og udvikling. 
Hverken virksomheden eller nogen af dens tilknyttede selskaber forpligter sig til at opdatere erklæringerne i denne 
pressemeddelelse.  
 

Tysk generel forordning om databeskyttelse (GDPR) 

De personoplysninger, der behandles i forbindelse med pressemeddelelserne, vil blive behandlet i overensstemmelse med de 
juridiske databeskyttelseskrav. Hvis du ikke er interesseret i at fortsætte med at modtage pressemeddelelsen, bedes du informere 
os på datenschutz-kommunikation@rwe.com Dine data vil derefter blive slettet, og du vil ikke modtage yderligere 
pressemeddelelser fra os herom. Hvis du har spørgsmål angående vores databeskyttelsespolitik eller udøvelsen af dine rettigheder i 
henhold til GDPR, bedes du kontakte datenschutz@rwe.com. 
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