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DONG Energy investerer i yderligere en havmøllepark.
DONG Energy køber rettighederne til opførsel af havmølleparken Gunfleet
Sands i England.
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Samtlige miljøgodkendelser til den 100 MW store havmøllepark er på plads, og
forberedelserne til bygningsarbejdet ventes at gå i gang i 2007.
Havmølleparken, som opføres 7 kilometer ud fra Englands østkyst ved
udmundingen af Themsen, ventes at stå færdig i efteråret 2009.
Gunfleet Sands er DONG Energys tredje engelske offshoreprojekt følgende
efter Barrow, som allerede er i drift og Burbo Banks, som er under opførelse og
ventes færdiggjort i løbet af 2007.

18. december 2006

Senior Manager i DONG Energy Renewables Gert Hemmingsen:
”England er et interessant marked for os, og Gunfleet-projektet passer ind i
vores langsigtede strategi med en jævn udvidelse af porteføljen inden for
vedvarende energi og en spredning af investeringer i flere lande”.
Rob Hastings, direktør for den britiske, offentlige myndighed Marine
Estate: ”Crown Estate, som Marine Estate hører under, er glad for at have
samarbejdet med aktionærerne om at få projektet tilbage på sporet. Det er
dejligt at se, at DONG Energy er fast besluttet på at bygge vindparken, og vi ser
frem til yderligere 100 MW kapacitet. Med denne vindpark vil vi opnå en
totalkapacitet på 700 MW, som allerede produceres, eller som er planlagt. Det
udgør over 1 % af Englands efterspørgsel på el, og England vil blive ledende
inden for offshore vindenergi. Mens det har taget næsten ti år at nå så langt
med vedvarende hjælp fra entreprenører, leverandører og regeringen, forventer
vi at tredoble indsatsen i løbet af de næste 5 år. Hvis vi ser endnu længere frem
i tiden, vil vi være med til at gøre det muligt, at mindst 10 % af Englands el
kommer fra vedvarende energi produceret på havet, når vi når 2020”.
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DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er
baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i
Nordeuropa. Vi beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere og omsætter for 33 mia. danske kroner. Det er planen
at notere DONG Energys aktier på Københavns Fondsbørs i 2. halvår 2007, såfremt markedsforholdene
tillader det.

