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Godkendelse af forundersøgelsesrapport for Exowave bølgetestanlæg  

 

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren meddelte den 18. juli 2022 tilladelse til at 

gennemføre forundersøgelser med henblik på, at der senere kan tages stilling til, 

om der kan udlægges og testes et bølgekraftanlæg på en lokalitet i havet sydvest 

for Hanstholm Havn. Energistyrelsen traf samtidig afgørelse om, at selve projektet, 

der omfatter udlægning og test af bølgeenergianlægget, ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).  

 

I henhold til forundersøgelsestilladelsen af den 18. juli 2022 skal 

forundersøgelserne afsluttes ved, at der indleveres en rapport 

(forundersøgelsesrapport) til Energistyrelsen, der følger op på tilladelsens vilkår.  

Der er ikke lavet fysiske undersøgelser på havet i medfør af 

forundersøgelsestilladelsen og Energistyrelsen har derfor oplyst projektudvikler om, 

at forundersøgelsesrapporten kan erstattes af en mail eller lign., der indeholder en 

aftale med Søfartsstyrelsen (SFS) om det videre sagsforløb hos SFS. 

Energistyrelsen har modtaget denne mail fra SFS den 19. juli 2022.   

 

For at Exowave kan ansøge om at etablere et bølgetestanlæg 

(elproduktionsanlæg) skal forundersøgelsesrapporten godkendes, jf. § 24, stk. 1 i 

lov om fremme af vedvarende energi. Afgørelse om godkendelse træffes af 

Energistyrelsen, som har fået delegeret kompetencen hertil, jf. § 3, stk. 1, nr. 4 i 

bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og 

beføjelser. Energistyrelsen godkender med nærværende afgørelse 

forundersøgelsesrapporten af 19. juli 2022 for projektet.  

 
Afgørelse  

Energistyrelsen godkender hermed i henhold til § 24, stk. 1 i VE-loven den 

fremsendte forundersøgelsesrapport, bestående af aftale af 19. juli 2022 mellem 

SFS og Exowave ApS. Godkendelsen betyder, at det ikke ud fra sagens 

oplysninger kan udelukkes, at der kan udlægges og testes et bølgekraftanlæg i 

havet ud for Hanstholm Havn, samt at der herefter kan ansøges om en 

etableringstilladelse til et projekt i området, jf. VE-lovens § 24, stk. 3.  
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Videre proces 

Det følger af § 24, stk. 2 i VE-loven, at ansøger inden tre måneder efter 

godkendelsen af forundersøgelsesrapporten skal meddele Energistyrelsen, 

hvorvidt ansøger ønsker at opføre et anlæg på lokaliteten.  

 
Modtager Energistyrelsen et tilsagn herom skal ansøger fremsende ansøgning om 

etableringstilladelse inden for en nærmere fastsat frist.  

 

Klagevejledning 

Klager over denne godkendelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af 

klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, af nærværende tilladelse af 

meddelt.  

 

En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets 

hjemmeside:  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/vejledning/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Keller 

 


