Viking Link en Brexit
Het Viking Link project wordt verder gezet en de partners verwachten dat
de interconnector tussen het VK en Denemarken in 2022 operationeel zal
zijn.
De uitslag van het referendum en als gevolg hiervan het verlaten van het
VK van de EU heeft geen invloed op de plannen voor het bouwen en uitbaten van de Viking Link interconnector tussen het VK en Denemarken.
National Grid Viking Link Limited (NGVL) en Energinet.dk (ENDK) blijven
het project volledig ondersteunen omdat het aanzienlijke voordelen zal
opleveren. De regering van het VK blijft het bouwen van elektriciteitsverbindingen tussen Groot-Brittannië en andere landen steunen, om een meer
betrouwbare, duurzame en betaalbare elektriciteitsvoorziening aan klanten
aan te bieden.
De samenwerkingsovereenkomst tussen beide partners is gebaseerd op
commerciële bepalingen en is op geen enkele manier afhankelijk van het
lidmaatschap van het VK bij de EU. Verder blijft het project een sterk
ondernemingsplan, zowel bekeken vanuit het standpunt van het VK als
vanuit het Deens standpunt. Gebaseerd op de commerciële aard van dit
project zal Viking Link voordelen leveren aan beide landen door te helpen
in het aanbieden van een betrouwbare energietoevoer, een goede prijskwaliteitverhouding voor klanten te verzekeren, het marktaandeel van producenten van bijvoorbeeld windturbines te verhogen, en te helpen bij het
evolueren naar het gebruiken van meer hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen.
Het standpunt van de partners van Viking Link betreffende Brexit
•

•

We behouden onze voortdurende inzet en betrokkenheid in het
Viking Link Interconnector Project en verwachten niet dat Brexit
aanzienlijke
wijzigingen
betreffende
de
fundamentele
economische aspecten van dit project met zich mee zal
brengen.
We erkennen dat het resultaat van het referendum
onzekerheden inzake politiek en regelgevingen voor het project,
en de energiesector op middellange en lange termijn,
veroorzaakt, en daarom is het verlengde lidmaatschap van het
VK bij de Interne Energiemarkt (IEM) belangrijk.
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De IEM biedt aanzienlijke voordelen voor de energieverbruikers
van zowel het VK als de EU door middel van geharmoniseerde
regels die het energietransport en een verhoogde interconnectie
mogelijk maken, waardoor het kopen en verkopen van energie
op een efficiënte manier kan gebeuren. Dit helpt om de
rekeningen voor gezinnen laag te houden, en levert ook
aanzienlijke voordelen op in termen van betrouwbaarheid en
toevoer en de integratie van koolstofarme energie. De IEM biedt
tevens een stabiel raamwerk voor energiebedrijven uit het VK
en de EU waarin kan geïnvesteerd worden.
Energie en de IEM moeten nu de hoogste prioriteit krijgen
wegens de onderhandelingen die de Britse regering opstart over
hoe het verlaten van het VK uit de EU zal aangepakt worden.

Publieke deelname en informatiebijeenkomsten
Het Viking Link project houdt momenteel een reeks van publieke
informatiebijeenkomsten en in een volgende fase zullen tijdens de
komende weken meerdere informatiebijeenkomsten in Groot-Brittannië
plaatsvinden. Publieke raadplegingen en informatiebijeenkomsten vonden
ook plaats in Denemarken, Duitsland en Nederland.
Het doel van de publieke raadplegingen en informatiebijeenkomsten in het
VK is het bieden van de mogelijkheid aan lokale bewoners, landeigenaars
en aandeelhouders, om meer te weten te komen over ons project en om
commentaar te geven op onze voorstellen. Leden van het projectteam
zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en mogelijke
bekommernissen of vragen die u hebt te bespreken. We willen mensen
aanmoedigen om aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten en meer te
weten te komen en om met het Viking Link projectteam te praten.
Meer informatie over het project en aanstaande bijeenkomsten in GrootBrittannië kunnen gevonden worden op onze websites:
www.viking-link.nl
www.viking-link.com
www.viking-link.dk
www.viking-link.de
Indien u vragen hebt, gelieve het Viking Link team voor relaties met
gemeenschappen te contacteren:
Nederland:

e-mail: vikinglink@energinet.dk

Groot-Brittannië:

+ 44 (0) 800 731 0561 of
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e-mail: vikinglink@communityrelations.co.uk
Denemarken:

+ 45 70 10 22 44 of
e-mail: vikinglink@energinet.dk

Duitsland:

e-mail: vikinglink@energinet.dk

3/3

