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Afgørelse om workover på HBA-05 på Halfdan-feltet i 
februar 2022  
 

Energistyrelsen meddeler hermed tilladelse til workover på den horisontale 

olieproducent HBA-05 på Halfdan-feltet til TotalEnergies EP Danmark A/S jf. 

undergrundslovens § 28, stk. 3.  

 

TotalEnergies EP Danmark A/S har den 30. november 2021 ansøgt Energistyrelsen 

om tilladelse til at gennemføre en workover. Den planlagte workover udføres med jack-

up riggen Noble Sam Turner og har til formål at sikre brøndens integritet ved 

installation af ny øvre completion.   

 

Energistyrelsen har vurderet ansøgningen i henhold til § 28 a og § 28 b i 

undergrundsloven samt § 4, stk. 1 og 2 og § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 434 af 02. 

maj 2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale 

naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, 

efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. 

offshore (offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen). 

 

Ansøger har vurderet ansøgte aktiviteter ift. miljøkonsekvensrapportens 

påvirkningsniveauer for lignende aktiviteter. Det vurderes, at de ansøgte aktiviteter 

ikke vil medføre en øget miljøpåvirkning end allerede godkendte påvirkninger 

indeholdt i gældende miljøkonsekvensrapport.  

 

På baggrund af ovenstående er det Energistyrelsens vurdering at de ansøgte 

aktiviteter kan rummes inden for den gældende miljøvurdering.  

 

Energistyrelsen har foretaget en vurdering af, hvorvidt undersøgelserne í sig selv 

eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan antages at kunne påvirke 

udpegede internationale naturbeskyttelsesområder. Hvis dette er tilfældet, skal der 

udarbejdes en konsekvensvurdering, jf. offshorekonsekvensvurderings-

bekendtgørelsens § 4, stk. 4. Energistyrelsen har endvidere foretaget en vurdering 

af, om de planlagte undersøgelser vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder for bilag IV arter, jf. offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsens § 

8, stk. 1. 

 

Ansøger meddeler at nærmeste Natura 2000-områder, som potentielt kan blive 

påvirket af undersøgelserne, er beliggende minimum 24 km fra Halfdan-feltet. 
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Grundet afstanden vurderes undersøgelserne ikke at have nogen væsentlig 

miljøpåvirkning af de nærmeste Natura 2000 områder. 

 

Energistyrelsen vurderer på baggrund af indsendte data for udstyr og 

brøndaktiviteter, at aktiviteterne foregår i en begrænset periode og er af begrænset 

omfang. 

 

Energistyrelsen vurderer derfor på baggrund af ansøgningen og høringssvar fra 

Miljøstyrelsen, at de planlagte aktiviteter er af en sådan karakter, at de ikke vil 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter, (hvaler, 

herunder marsvin) jf. § 8 i Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen3. 

 

Styrelsen vurderer endvidere, at aktiviteterne hverken i sig selv eller i forbindelse 

med andre projekter eller planer vil have en væsentlig negativ påvirkning på 

udpegningsgrundlaget for de nævnte habitatområder. 

 

Energistyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående overvejelser, at ansøger ikke 

skal udføre og foreligge en konsekvensvurdering vedrørende internationale 

naturbeskyttelsesområder, jf. § 4, stk. 4 i Offshorekonsekvensvurderingsbekendt-

gørelsen. 

 

Energistyrelsen vurderer endvidere, at de ansøgte aktiviteter ikke vil have en negativ 

påvirkning på den generelle miljøtilstand samt at aktiviteterne ikke vil have en negativ 

påvirkning på indsatser og miljømål i Danmarks havstrategi. 

 

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Energistyrelsen: Michelle Strand på telefon 

33 92 78 33 eller Christina Pommer på telefon 33 92 66 63  eller på e-post til 

ens@ens.dk. 

 

Klagevejledning 

Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse. Klage 

kan indbringes for Energiklagenævnet, Nævnenes hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, 

hvor afgørelsen er meddelt, jf. § 37 a i Undergrundsloven. Hvis klagefristen udløber 

på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, 

jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest 

samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som 

dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder 

de angivne krav.  
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Da denne tilladelse er omfattet af § 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM), må afgørelsen ikke benyttes førend 

klagefristen er udløbet. 


