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Tilladelse til at udføre forundersøgelser – Energiø Nordsøen – 

kabelforbindelser til Fjaltring og Houstrup strand 

 

Med Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet, at der 

skal etableres to energiøer. Det fremgår heraf, at den ene energiø skal placeres i 

Nordsøen og skal have en kapacitet på 3 GW havvind med plads til mindst 10 GW 

havvind på sigt, mens den anden energiø etableres på Bornholm. Som følge heraf 

meddelte klima-, energi- og forsyningsministeren den 29. november 2020 pålæg til 

Energinet om gennemførelse af forundersøgelser for de to energiø-projekter i 

medfør af VE-lovens § 23, stk. 3, jf. § 2, stk. 2, i lov om Energinet og i medfør af § 

4, stk. 6, i lov om Energinet.  

 

Sagens oplysninger 

Energinet har med ansøgning af 16. november 2021 ansøgt om at påbegynde 

forundersøgelser i to mulige søkabelkorridorer i Nordsøen for etablering af en 

søkabelforbindelse fra Energiø Nordsøen til Jylland. Kabelforbindelser fra Energiø 

Nordsøen skal enten gå til Fjaltring eller Houstrup Strand. Undersøgelserne skal i 

henhold til Energinets ansøgning gennemføres i perioden fra 1. marts 2022 til 31. 

december 2022. Energinet har anmodet om, at tilladelsen til de planlagte 

forundersøgelser rækker helt frem til udgangen af 2023 af hensyn til risikoen for 

forsinkelser som følge af vejrforhold.  

 

De ansøgte forundersøgelser omfatter geofysiske- og geotekniske undersøgelser 

samt marine miljøundersøgelser. Området for de ansøgte forundersøgelser 

fremgår af nedenstående kort (figur 1). 
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Figur 1: Forundersøgelsesområde til kabelruten mellem Energiø Nordsøen og henholdsvis Fjaltring og Houstrup Strand 
vist som blå polygon. Område til placering af Energiø Nordsøen og 3GW havvindmøllepark er vist som en lys blå cirkel 
aftegning med grønt område til mulig lokalitet for Energiø. De grønt skraverede og nummererede områder på kortet er 
Natura 2000-områder. 

 

De ansøgte undersøgelser 

Af Energinets ansøgning fremgår det, at forundersøgelserne omfatter geofysiske- 

og geotekniske undersøgelser samt marine miljøundersøgelser. Det fremgår 

yderligere, at forundersøgelserne har til formål at tilvejebringe detaljeret viden om 

havbunden og de marinbiologiske forhold i området, således at en optimal 

planlægning og gennemførsel af projektet muliggøres. Samtidigt skal resultaterne 

af forundersøgelserne i et vist omfang bruges som fagligt grundlag for valget af 

endelig kabelkorridor. 

 

De geofysiske undersøgelser skal tilvejebringe data og vidensgrundlag til udførelse 

af: 

• Vurdering af miljøpåvirkninger, herunder marinarkæologiske forhold og 

forhold vedr. ammunition på havbunden (UXO – UnExploded Ordnance). 

• Afgrænsning af områder til etablering af søkabler. 

• Vurdering af installationsforhold, herunder muligheden for rendegravende 

maskinel på havbunden og forankrede skibe i forbindelse med offshore 

undersøgelses- og konstruktionsarbejder. 

• Vurdering af foreløbig koncept og design for nedgravning af kabler. 

 
De geofysiske undersøgelser omfatter fladedækkende opmålinger i et net af sejllinjer 

med de typer af udstyr, som er beskrevet nærmere i ansøgningen. Derudover 

udtages prøver af havbundens overflade. 
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For så vidt angår de geotekniske undersøgelser, fremgår det af ansøgningen, at 

Energinet sørger for, at der i forbindelse med undersøgelserne respekteres en 

minimumsafstand til eksisterende infrastruktur (200 m for søkabler og 500 m for 

olie/gasledninger). Derudover oplyses det, at de geotekniske undersøgelser 

planlægges på baggrund af resultaterne fra de geofysiske surveys, så havbunden 

er kortlagt, hvor der ønskes prøvetagning. Hermed minimeres risikoen for at ramme 

objekter af marinarkæologisk interesse eller UXO’er. 

 

Der er i ansøgningen nærmere redegjort for miljøpåvirkningen af de 

forundersøgelser, der skal gennemføres, herunder forundersøgelsernes potentielle 

påvirkninger af Natura-2000 områder og habitatdirektivets bilag IV-arter.   

 
Høring af berørte myndigheder 

Udkast til tilladelse har været i høring hos berørte myndigheder i perioden fra den 

26. november 2021 til den 31. december 2021, hvor følgende myndigheder har 

afgivet høringssvar: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Søfartsstyrelsen, 

Energistyrelsens Undergrundsenhed, Miljøstyrelsen, Varde Kommune og Lemvig 

Kommune. Høringssvar, der vedrører andre forhold end forundersøgelsesarbejdet, 

er ikke behandlet nærmere i denne tilladelse, men er blevet sendt videre til 

Energinet til orientering.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse henviser til, at såfremt der i forbindelse med 

arbejdet på eller i havbunden konstateres rester af ammunition eller genstande, der 

kan være farlige (UXO), skal arbejdet straks indstilles, og der tages kontakt til 

Forsvarets Operationscenter, jf. Bek nr. 1351 af 29. november 2013 § 14 om 

sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske 

farvande.  

 

Derudover gør Ejendomsstyrelsen opmærksom på, at de 

udstedte tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe der 

skal udføre arbejdet, skal være tilgængelige for Forsvarets Operationscenter 

via den myndighed, der udsteder tilladelsen.  

 

Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, at bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 

2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 

danske farvande og vurderingsskema ”Vurdering af sejladssikkerhed ved arbejder 

til søs” forudsættes efterlevet i relevant omfang i forbindelse med 

forundersøgelserne. 

 

Energistyrelsens Undergrundsenhed bemærker, at forundersøgelsesområderne for 

de planlagte kabelkorridorer muligvis krydser Baltic Pipe rørledningen samt andre 

rørledninger i Nordsøen. Baltic Pipe rørledningen i Nordsøen går blandt andet i 

land ved Houstrup Strand, hvor én af kabelruterne ligeledes går i land. 

Undergrundsenheden bemærker videre, at der i forbindelse med forundersøgelser 
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og anlægsarbejde i området ved energiøen og kabelforbindelserne derfor skal 

være opmærksom på olie/gasrørledningers tilstedeværelse i/på havbunden samt 

en eventuel sikkerhedszone omkring rørledningen. 

 

Miljøstyrelsen anmoder om, at ansøgningen forholder sig til vandområdeplanerne 

og det tilknyttede lovgrundlag. Derudover anmoder Miljøstyrelsen om, at risikoen 

for spredning via skibsbegroning adresseres, samt hvordan dette håndteres. 

Energistyrelsen henviser til Energinets svar af den 27. januar 2022 for en nærmere 

beskrivelse af forundersøgelsernes betydning for miljøtilstanden og målopfyldelse 

efter vandområdeplanerne samt risikoen for spredning via skibsbegroning. 

 

Derudover oplyser Miljøstyrelsen, at der bør skelnes mellem de havområder, der er 

defineret under Havstrategidirektivet og de områder, der indgår i udpegning af 

beskyttede havstrategiområder, da de områder defineres forskelligt, hvilket bør 

fremgå tydeligt. Energistyrelsen henviser til afsnittet ’Havstrategiloven og udpegede 

beskyttede havstrategiområder’ for en uddybende beskrivelse af projektets 

påvirkning på disse områder. 

 

Samtidig har Miljøstyrelsen gjort opmærksom på, at kabelkorridorerne overlapper 

udviklingszonerne til råstofindvinding i havplanen. Miljøstyrelsen opfordrer til, at 

kabler og beskyttelseszonen omkring kablerne, planlægges placeret således, at der 

ikke er overlap med eksisterende indvindingsområder, samt at der ifm. 

forundersøgelserne redegøres for havbundens beskaffenhed og eventuel 

tilstedeværelse af råstofressourcer i de kommende kabelkorridorer.  

 

Endeligt foreslår Miljøstyrelsen, at der stilles vilkår i tilladelsen om, at de 

indsamlede geofysiske og geotekniske data skal indberettes til GEUS, som er 

national geologisk datacenter. Energistyrelsen skal hertil bemærke, at det fremgår 

af vilkår 12, at Energinet efter nærmere aftale stiller relevante data til rådighed for 

Geodatastyrelsen og GEUS. 

  

Miljøstyrelsens høringssvar blev sendt til Energinet for bemærkninger og med 

anmodning om, at de yderligere oplysninger, der blev efterspurgt af Miljøstyrelsen 

blev eftersendt. Energinet sendte den 27. januar 2022 de efterspurgte oplysninger, 

som Energistyrelsen derefter sendte til Miljøstyrelsen for bemærkninger.  

 

Miljøstyrelsen meddelte den 10. februar 2022, at der ikke var bemærkninger til den 

del af det fremsendte, som vedrørte arter og naturbeskyttelse samt hav- og 

vandmiljø.  

 

Miljøstyrelsen bemærkede dog i svaret af den 10. februar 2022, at den nordlige 

kabelkorridor til Fjaltring ikke kun overlapper med et efterforskningsområde, men 

også med det aktive indvindingsområde 562-AD Ferring, som er et 

bygherreområder hvor Kystdirektoratet har tilladelse til råstofindvinding. 
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Miljøstyrelsen oplyser i svaret, at Kystdirektoratets gældende indvindingstilladelse 

udløber, når den tilladte mængde er indvundet eller senest den 15. januar 2025, og 

at Miljøstyrelsen forventer i 2022 at modtage en ansøgning om fornyet tilladelse til 

indvinding fra Kystdirektoratet på baggrund af den gennemførte 

råstofefterforskning. En eventuel ny tilladelse til indvinding vil som udgangspunkt 

være gældende i 10 år. 

 

Håndteringen af overlap med råstofområder reserveret efter Havplanen og overlap 

med bygherreområdet, hvor Kystdirektoratet har en indvindingstilladelse, 

behandles nærmere nedenfor under ’Råstofindvindingsområder’. 

 
Retsgrundlag 

Efter § 4 a i lov om Energinet jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020, som 

ændret ved lov nr. 2211 af 29. december 2020, kan nye elforsyningsnet som nævnt 

i § 4 på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, væsentlige ændringer i 

tilsvarende bestående net og forundersøgelser hertil kun ske efter forudgående 

godkendelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. Godkendelsen kan efter 

stk. 2 betinges af vilkår, herunder krav til placering, indretning og bortskaffelse af 

anlæg samt tekniske, miljø- og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med 

etablering og drift.  

 

Beføjelsen til at meddele tilladelse er delegeret til Energistyrelsen, jf. § 3, stk. 2, i 

bekendtgørelse nr. 2573 af 22. december 2022 om Energistyrelsens opgaver og 

beføjelser.  
 

Ved vurdering af om en sådan tilladelse kan gives, skal det undersøges, om 

projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter eller planer, må antages 

at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder 

(habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) inden for eller 

uden for dansk område væsentligt, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, og § 2 i bekendtgørelse nr. 

1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om 

etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet. 

 

Hvis projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter må antages at kunne 

påvirke de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan 

tilladelse kun meddeles, hvis der foreligger en konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og at 

konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale 

naturbeskyttelsesområde, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelsen. Det er Energistyrelsen, 

som efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, afgør, om der skal foreligge en 

konsekvensvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til projektet.  

 

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1, at de dyrearter, der er 

nævnt i bilag IV, litra a, i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt 
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vilde dyr og planter (habitatdirektivet), ikke forsætligt må forstyrres i deres naturlige 

udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser 

yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller 

bestanden. Derudover følger det af § 4, stk. 1, nr. 2, at yngle- eller rasteområder for 

de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke må beskadiges 

eller ødelægges i disse arters naturlige udbredelsesområde. § 4, stk. 1, nr. 1, 

gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet. Det følger endvidere af § 5, at 

tilladelse ikke kan gives, hvis § 4 ikke overholdes.  

 

Energistyrelsens afgørelse og begrundelse 

I medfør af § 4 a, i lov om Energinet og efter høring af berørte myndigheder, 

meddeler Energistyrelsen hermed tilladelse til gennemførelse af de geofysiske 

undersøgelser, geotekniske undersøgelser og marine miljøundersøgelser i det 

ansøgte område som beskrevet i Energinets ansøgning af 16. november 2021.  

Tilladelsen er gældende for perioden fra den 1. marts 2022 til den 31. december 

2023 og på nedenstående vilkår. Tilladelsen er endvidere afgrænset til den del af 

det ansøgte forundersøgelsesområde, som er på havet, og omfatter ikke de dele 

på land, som fremgår af kortet på figur 1 og 2. 

 

Det bemærkes, at forundersøgelsestilladelsen ikke i sig selv giver ret til at anlægge 

søkabler, og der er altså med denne forundersøgelsestilladelse ikke taget stilling til, 

hvorvidt der kan anlægges søkabler på den givne lokalitet.  

 

Det skal endvidere bemærkes, at Energistyrelsens godkendelse ikke tager stilling til 

eventuel anden infrastruktur i området. Energinet er selv ansvarlig for at indgå 

aftaler med andre parter, såfremt kablet krydser anden infrastruktur.  

 

Energistyrelsens tilladelse fritager ikke for eventuelle tilladelser i henhold til anden 

lovgivning. 

 
Natura 2000-væsentlighedsvurering 

Energinet har oplyst, at der ikke gennemføres forundersøgelser inden for udpegede 

Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder), jf. nedenstående 

kort (figur 2):  
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Figur 2: Natura 2000 områder og afstand til forundersøgelsesområdet i Nordsøen. 

 

Energinet har på baggrund af ansøgningens fremlagte oplysninger anført, at de 

naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura2000-

områder ikke påvirkes af forundersøgelserne.  Det begrundes med, at Natura-2000 

område ligger uden for påvirkningsafstanden af de konkrete undersøgelser.  

Energistyrelsen er enig i den vurdering, og mener således, at forundersøgelserne 

ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan antages at 

kunne påvirke de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. I 

den forbindelse har Energistyrelsen også lagt vægt på, at der ikke er kendskab til 

andre aktiviteter i området, som vil kunne medføre kumulative effekter på miljøet på 

grund af en evt. samtidig gennemførsel. Tilladelsen kan dermed gives uden en 

habitatkonsekvensvurdering af forundersøgelserne, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 

jf. stk. 2.  

 

Det kan til ovenstående supplerende bemærkes, at forundersøgelserne udføres 

med metoder, der ikke i sig selv medfører væsentlige miljøpåvirkninger eller på 

anden måde laver væsentlige fysisk indgriben i forhold til de naturtyper, der er på 

udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder. Habitatområde nr. 257, der grænser 

umiddelbart op til forundersøgelsesområdet, er f.eks. alene udpeget for naturtypen 

stenrev, og vil ikke kunne blive påvirket væsentligt af forundersøgelserne.  
 

Vurdering af påvirkning på bilag IV-arter 

Det er oplyst i Energinets ansøgning, at gældende for arter på 

udpegningsgrundlaget er arterne marsvin, sæler, laks, lampretter, snæbel og 

stavsild af relevans. Der kan i henhold til bekendtgørelsens § 5 ikke gives tilladelse 

til aktiviteter, der medfører ødelæggelse af yngle- eller rasteområder eller medfører 
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forstyrrelser af arterne i deres naturlige udbredelsesområde, hvor forstyrrelsen har 

skadelig virkning for arten eller bestanden. 

 

Energinet har vurderet, at forundersøgelserne ikke vurderes at medføre tab af 

havbundsarealer, sedimentspredning, ændret vandkvalitet, støj, øget trafik eller 

ændringer i fødegrundlag, som potentielt kan påvirke arter på udpegningsgrundlag 

for de nærmeste Natura 2000-områder. Energinet vurderer, at forundersøgelserne 

ikke vil have en påvirkning på de beskyttede arter eller for fødegrundlaget for fisk 

og havpattedyr i området.  

 

Energistyrelsen vurderer, at forundersøgelserne alene synes, at ville kunne have 

en betydende påvirkning af marine pattedyr, herunder marsvin og sæler, ved at der 

anvendes støjende akustisk apparatur. Det er dog Energistyrelsens vurdering, at 

undersøgelserne ikke medfører væsentlig forstyrrelse eller på anden måde fysisk 

indgriben i forhold til marine pattedyr, og at forundersøgelserne derved ikke vil 

kunne påvirke bilag IV-arter i området væsentligt. Der er i den vurdering lagt vægt 

på, at aktiviteterne er kortvarige, og at der anvendes soft start ved brug af støjende 

apparatur.   

 

Energistyrelsen vurderer derfor, at forundersøgelserne ikke medfører, at de 

pågældende bilag IV arter forsætligt forstyrres i deres naturlige 

udbredelsesområde, eller at de pågældende dyrearters yngle- eller rasteområder 

beskadiges eller ødelægges.  

 

Råstofindvindingsområder 

Det bemærkes, at der er overlap mellem udviklingszoner til råstofindvinding i 

Havplanen og forundersøgelsesområdet til kabelkorridorerne (se figur 3). Det skal 

hertil bemærkes, at udviklingszoner til råstofindvinding strækker sig langs 

hovedparten af den jyske vestkyst, og det vil derfor ikke være muligt at etablere 

kabelkorridorer fra energiøen til Jylland uden at krydse disse udviklingszoner. 

 

Miljøstyrelsen har opfordret til, at kabler og beskyttelseszoner planlægges placeret 

således, at der ikke er overlap med eksisterende indvindingsområder, men at 

forundersøgelserne vil kunne gennemføres i de reserverede 

råstofindvindingsområder. Etableringstilladelse til kabler, der går gennem disse 

områder, vil dog forudsætte afklaring af sameksistens med Miljøministeriet og 

Miljøstyrelsen forud for meddelelse af anlægs- og/eller etableringstilladelse. Henset 

hertil, er det Energistyrelsens vurdering, at Havplanen og lov om maritim fysisk 

planlægning ikke er til hinder for gennemførelse af de ansøgte forundersøgelser. 

 

Derudover overlapper den nordlige korridor med et bygherreområde (se figur 3), 

hvor Kystdirektoratet har en tilladelse til råstofindvinding. Miljøstyrelsen har oplyst, 

at det ikke er problematisk at gennemføre forundersøgelser i et aktivt 

indvindingsområde, men hvis der etableres et kabel gennem området, vil der ikke 
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kunne indvindes i en zone omkring kablet, hvilket vil være en væsentlig 

begrænsning af indvindingstilladelsen. Energinet har hertil oplyst, at udfordringen 

med bygherreområdet vil indgå i den senere vurdering af, hvilken kabelkorridor der 

skal anvendes til at etablere søkablet fra energiøen til tilslutningspunktet i Jylland, 

og at Energinet i den forbindelse vil indlede en dialog med Kystdirektoratet.  

 

 

 
Figur 3: Kabelkorridorforundersøgelsesområde og områder reserveret til råstofindvinding samt områder 
med bygherretilladelser: 

 

Havstrategiloven og udpegede beskyttede havstrategiområder 

Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv 

(direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008). Havstrategidirektivet skal sørge for, at der 

opnås eller opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med, at 

bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer muliggøres. Det havområde, som er 

omfattet af direktivet, svarer til den eksklusive økonomiske zone, hvilket vil sige 

havområdet ud til midterlinjen til Danmarks nabolande. 

 

Forundersøgelserne er ikke sammenfaldende med nye havstrategiområder, men 

Energinet har i ansøgningen redegjort for, hvorvidt de planlagte forundersøgelser 

kan påvirke hver enkelt af de udpegede deskriptorer i Havstrategiloven.  

 

Energistyrelsen er enige i Energinets vurdering af, at der ikke er nogle af de 

udpegede deskriptorer, der vil blive påvirket af de planlagte forundersøgelser. 

 

Energinet har derudover oplyst, at der nær Energiø Nordsøen og de dertil knyttede 

havvindmølleparker og kabelforbindelse til vestkysten af Danmark er et beskyttet 

havstrategiområde, der overlapper med et Natura 2000-område, idet område B –

”Thyborøn Stenvolde”, der er udpeget som habitatområde nr. 256 i henhold til EU’s 
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habitatdirektiv samtidig er et strengt beskyttet havstrategiområde. Energinet har 

dertil oplyst, at der ikke foretages tekniske forundersøgelser inden for eksisterende 

beskyttede områder eller nye beskyttede eller strengt beskyttede områder. 

 
Energistyrelsen vurderer på baggrund heraf, at forundersøgelserne ikke påvirker de 

udpegede beskyttede områder.  

 

Vilkår for tilladelsen 

1. Tilladelsen er gældende for perioden fra den 1. marts 2022 til den 31. 

december 2023. 
 

2. Forundersøgelserne skal foretages i overensstemmelse med beskrivelsen i 

ansøgningen og inden for det ansøgte forundersøgelsesområde. 
 

3. Indehaveren af tilladelsen skal udføre undersøgelserne på en forsvarlig 

måde og således, at virksomhed, der udføres af rettighedshavere i henhold 

til undergrundsloven, fiskeriaktiviteter og anden næringsvirksomhed, ikke 

urimeligt vanskeliggøres. 
 

4. Såfremt der påtænkes væsentlige ændringer af projektet, skal dette 

meddeles Energistyrelsen uden unødige forsinkelser, således at der så 

tidligt som muligt kan tages stilling til sådanne ændringer. 
 

5. Med henblik på monitering af impulsstøj fra de seismiske undersøgelser 

skal der ske en indrapportering af disse aktiviteter til Miljøstyrelsen. 

Indrapporteringen skal omfatte tidspunkt for den støjende aktivitet (dag), 

position, lydniveau og en angivelse af hvilken aktivitet, der har forårsaget 

impulsstøjen.   
 

6. Af hensyn til beskyttelsen af havpattedyr skal der i forbindelse med opstart 

af seismiske undersøgelser (sub-bottom profiling (SBP)) anvendes soft 

start. Denne omfatter 20 minutters brug af udstyret ved stærkt reduceret 

effekt (20% hvis mulig), hvorefter udstyret kan bruges ved fuld kraft (dog 

ikke sparker). Stoppes lydkilden i mere end 15 minutter, skal der bruges 

softstart i forbindelse med arbejdets genoptagelse. Ved brug af sparker skal 

der ved opstart bruges soft-start samt MMO eller PAM i overensstemmelse 

med fremgangsmåden i figur 1 i Energistyrelsens Standardvilkår for 

Forundersøgelser til Havs’ (2018). 

 

7. Energistyrelsens tilladelse fritager ikke indehaveren af tilladelsen for at 

varsle relevante myndigheder, f.eks. Søfartsstyrelsen, Forsvarets 

Operationscenter (National Air Operations Centre (NAOC), tlf. +45 

72811665), Miljøstyrelsen m.fl. om de konkrete undersøgelser på havet. 

Myndighederne skal desuden have mulighed for at få adgang til at være til 

stede ved alle undersøgelser, der foretages i henhold til denne tilladelse. 
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Alle rimelige udgifter i forbindelse med rejse og ophold for disse 

repræsentanter skal afholdes af indehaveren af denne tilladelse, hvor 

rimeligheden af udgifterne såvel som forhold, der kan forsinke 

undersøgelserne, først aftales med og godkendes af Energistyrelsen. 
 

8. Indehaveren af tilladelsen skal forud for opstart af forundersøgelserne 

informere Energistyrelsen og andre relevante myndigheder om de 

kontraherede entreprenører, samt kontaktpersoner og fartøjer involveret i 

forundersøgelserne på havet. I forlængelse heraf sender indehaveren en 

ansøgning til Geodatastyrelsen, som vil omfatte specifikationer af de 

benyttede fartøjer.  
 

9. Det påhviler indehaveren af tilladelsen at koordinere færdsel og evt. 

farvandsafspærring med andre myndigheder. 

 

10. Al færdsel og aktivitet i forundersøgelsesområderne skal koordineres med 

ejerne af relevante rørledninger, når der forundersøges (alle typer 

forundersøgelser). 
 

11. De skibe som benyttes til forundersøgelserne skal forinden deres aktiviteter 

søge information om aktiviteter i Forsvarets skyde- og øvelsesområder i 

undersøgelsesperioden og efterlevere retningslinjer herfor. Koordinering af 

Forsvarets aktiviteter i forundersøgelsesområdet skal ske snarest og med 

ved henvendelse til National Air Operations Centre (NAOC), tlf. +45 

72811665. 

 

12. Efter nærmere aftale stiller Energinet relevante data til rådighed for 

Geodatastyrelsen og GEUS.  
 

Klageadgang 

Energistyrelsens afgørelse kan, i det omfang der måtte forekomme bebyrdende 

vilkår, påklages til Energiklagenævnet, jf. elforsyningslovens § 89, stk. 1 jf. lov om 

Energinet § 22. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til: Energiklagenævnet, 

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være Energiklagenævnet i 

hænde inden 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Tilladelsen kan udnyttes inden 

udløb af klagefristen, dog på adressatens eget ansvar. Klage over tilladelsen har 

ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. 

Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Maja Hedegaard 

Fuldmægtig 


