Viking Link og Brexit
Viking Link-projektet fortsætter efter den britiske folkeafstemning om at
forlade EU. Projektpartnerne forventer, at elforbindelsen mellem
Storbritannien og Danmark er i drift i 2022.
Resultatet af EU-folkeafstemningen i Storbritannien påvirker ikke planerne
om at etablere Viking Link mellem Storbritannien og Danmark. National
Grid Viking Link Limited (NGVL) og Energinet.dk er stadig fuldt engagerede
i projektet, idet elforbindelsen vil levere betydelige fordele. Den engelske
regering støtter stadig etablering af elforbindelser mellem Storbritannien og
andre lande af hensyn til en mere sikker, bæredygtig og økonomisk
elforsyning.
Udviklingsaftalen - Joint Development Agreement - mellem projektparterne
er baseret på et kommercielt grundlag og er ikke afhængig af
Storbritanniens medlemsskab af EU. Dermed er projektets business case
stadig solid både fra et engelsk og dansk perspektiv. Baseret på projektets
kommercielle karakter vil Viking Link stadig gavne begge lande ved at
bidrage til øget forsyningssikkerhed, billigere elektricitet, øgede
afsætningsmuligheder for producenter og integration af mere vedvarende
energi.
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Vi er stadig fuldt engagerede i Viking Link og forventer ikke, at
Brexit vil skabe signifikante ændringer i projektets økonomiske
grundlag.
Vi er bevidste om, at udfaldet af folkeafstemningen skaber
usikkerhed for projektet og for energisektoren på mellemlang og
lang sigt. Derfor er Storbritanniens fortsatte medlemskab af det
indre energimarked vigtig.
Gennem harmoniserede regler, der letter transport af energi og
øger samhandel, giver det indre energimarked betydelige
fordele for både Storbritannien og øvrige energiforbrugere i EU.
Det bidrager til lavere elregninger og giver også betydelige
fordele i form af forsyningssikkerhed og integration af
vedvarende energi. Det indre energimarked giver desuden
europæiske energivirksomheder et stabilt fundament for at
foretage investeringer.
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Derfor er det vigtigt, at energi og det indre energimarked bliver
en hovedprioritet, når den britiske regering begynder
forhandlingerne om, hvordan Storbritannien træder ud af EU.

Offentlige høringer
Viking Link holder i de kommende uger yderligere en række offentlige
høringer i Storbritannien. I Danmark, Tyskland og Holland har der været
holdt høringer.
De offentlige høringer i Storbritannien har til formål at give lokale borgere,
lodsejere og andre interessenter information om projektet og give dem
mulighed for at komme med kommentarer og forslag.
Mere information om projektet og kommende informationsmøder kan findes
på vores hjemmesider:
www.viking-link.dk
www.viking-link.com
www.viking-link.de
www.viking-link.nl
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Viking Link på:
Danmark:

+ 45 70 10 22 44 eller
email: vikinglink@energinet.dk.

Storbritannien:

+ 44 (0) 800 731 0561 eller
email: vikinglink@communityrelations.co.uk.

Tyskland:

email: vikinglink@energinet.dk.

Holland:

email: vikinglink@energinet.dk.
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