
 

Hvidbog for Klintholm Havn 
 

 

I 2020 er der i overensstemmelse med kommissorium og den 

kommunale beslutning blevet udarbejdet en hvidbog for udvikling af 

Klintholm Havn som forberedelse til det fremtidige arbejde med 

servicering af havvindmøller.  

 

Hvidbogen er færdig som udkast og kan ses her: 

https://vordingborgerhverv.dk/projekter/lokale-projekter/kriegers-

flak/hvidbog-klintholm-havn/ 

 

Det er planlagt, at den skal fremlægges på et temamøde den 24. 

februar 2021 for Vordingborg Kommunalbestyrelse. I forbindelse 

præsentationen, vil Vordingborg Erhverv sætte hvidbogen i kontekst 

med såvel de udviklingsmuligheder er der for området og de 

realiseringsmuligheder der er for projektet. 

 

Baseret på de planlagte og forventede havvindmølleprojekter i 

Østersøen, kan der komme seks til otte yderligere serviceoperatører på 

Klintholm Havn. Ud over de direkte serviceoperatører vil der være en 

række virksomheder der opererer som serviceproviders til selve 

vindmølleoperatørerne. Nogle af disse serviceproviders kan have 

interesse i at have en placering på eller nær Klintholm Havn, andre vil 

foretrække placering andet steds i kommunen eller i en af vores 

nabokommuner.  

 

Alt i alt, vil der kunne skabes 500-700 direkte og indirekte jobs som 

følge af vindindustrien offshore i Østersøen, som i høj grad vil være 

placeret i eller nær Vordingborg Kommune. 

 

Hele det potentiale, de konkrete forslag til udvidelse af Klintholm Havn 

og forslag til finansiering af udvidelsesplanerne i takt med behovet, vil 

blive præsenteret på temamødet med kommunalbestyrelsen. 

 

Konkret betyder det, at Hvidbogen fortsat ligger som udkast der ikke er 

politisk behandlet, og dermed er der ikke truffet nogen beslutninger. 

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal arbejdes videre med 

udviklingsplanerne, vil der efterfølgende skulle arbejdes med 

myndighedsgodkendelser fra såvel Vordingborg Kommune samt 

statistlige myndigheder. I forbindelse med myndighedsbehandlingerne 

vil de konkrete tiltag komme i offentlig høring. 

 

Vordingborg Erhverv fortsætter med at lægge materiale om udvikling af 

Klintholm Havn tilgængeligt på hjemmesiden: 

www.vordingborgerhverv.dk 

 

Spørgsmål til hvidbogen og den kommende proces kan stilles til 

Forretningsudvikler Thorsten Gregersen 21 72 79 15 eller 

tmg@vordingborgerhverv.dk. 
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