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Ansøgning om forundersøgelsestilladelse – Rømø 

Havmøllepark 

European Energy (EE) er en dansk virksomhed grundlagt i 2004 af Knud Erik Andersen og Mikael 
D. Pedersen med pt. ca. 400 ansatte på verdensplan med hovedkontor i Danmark. Det er EE’s 
mission at være en global styrke i kampen mod klimaforandringerne.  
 
EE arbejder med at udvikle, bygge og drive off- og onshore vindmølleparker, solcelleparker og 
udvikler ligeledes Power-to-X projekter. Det er EE’s ambition, at offshore/nearshore skal udgøre 
et væsentligt bidrag til EE’s projektportefølje. Yderligere information om EE kan findes i 
vedhæftede årsrapport. 
 
Kontaktperson hos EE under denne ansøgning er Andreas Karhula Lauridsen, Head of Offshore 
med følgende kontaktoplysninger: 
  
European Energy A/S 
CVR. nr. 18351331 
Gyngemose Parkvej 
2860 Søborg 
Email: akl@europeanenergy.dk 
Telefon: +45 5234 3120 
 
 
 
Projektbeskrivelse 
 
Projektet vil blive baseret på følgende data (afhængig af site- og møllestørrelse): 
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• Størrelse af havmøllepark mellem 100-500 MW 

• Størrelse af møller mellem 7,2MW – 20 MW 

• Antal positioner mellem 15 - 90 stk.  

• Tip højde 182 – 300 meter 
 
Der vil i forbindelse med placering af møller inden for det ansøgte forundersøgelsesområde så 
vidt muligt blive taget hensyn til øvrige interesser herunder fiskeriet, sejladsforhold, natur mm.  
 
Med mulighed for at installere den nyeste teknologi i verden vil Danmark fastholde sin 
førerposition og samtidigt promovere Danmark globalt. Udover dette vil test medføre sænkning 
af LCOE og dermed forbedre konkurrenceevnen for offshore vind til stor gavn for Danmark. 
 
EE har været i indledende drøftelser med lokale repræsentanter vedrørende et muligt 
samarbejde om forskellige grønne tiltag i Tønder Kommune. En havmøllepark ud for kommunens 
kyst vil kunne udgøre et væsentligt fundament i en grøn strategi og vil samtidig kunne tilføre 
kommunen yderligere fordele herunder øget økonomisk aktivitet og arbejdspladser. 
 
På den baggrund ønsker EE at anmode om tilladelse til at gennemføre forundersøgelser af et 
havvindmølleprojekt som skitseret nedenfor inden for rammerne af Åben-dør lovgivningen. 
 
Som det ses illustreret nedenfor er bruttoarealet placeret med respekt for nuværende sejlruter 
og Natura 2000 kombineret med 15 km zonen fra Tønder Kommune. 
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Lokation jf. 
ovenstående kort 

Koordinater (EPSG: 4326 WGS 84) 
X Y 

1 8.2725738 55.2494644 

2 8.3045634 55.2342534 

3 8.3149501 55.2187521 

4 8.3033563 55.0951915 

5 8.2407500 55.1534885 

6 8.2431918 55.1904353 

7 8.2554198 55.2219383 

 

 

Det ansøgte forundersøgelsesområde betragtes som et bruttoområde og udgør ca. 52 km2 og 
ligger minimum ca. 10 km vest for Rømø. Der er vedhæftet en shape-fil for arealet. 
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Vindmøllerne vil forventeligt være seneste generation havvindmøller, og valg af fundamenter vil 
afhænge af resultatet af de kommende forundersøgelser. 
 
Der arbejdes med en anslået tidsplan for projektet som følger: 
 

Aktivitet Timing 

Indsendelse af ansøgning om forundersøgelsestilladelse  Juni 2022 

Tilladelse til forundersøgelser 2023 

Etableringstilladelse 2024 

Investeringsbeslutning 2026 

Design/konstruktion 2026/2027 

Idriftsættelse 2028 

 
Økonomisk kapacitet 
 
Som dokumentation for ansøgerens tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at gennemføre 
forundersøgelse og udvikling af projektet er nedenfor gengivet nøgletal for de sidste 5 år.  
 

 
 
Årsrapporten for 2021 for EE er ligeledes vedlagt denne ansøgning. 
 
Teknisk kapacitet 
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EE er i stand til både at udvikle og konstruere havmølleparker og er i øjeblikket i gang med i 
Danmark at udvikle Frederikshavn, Jammerland Bugt, Lillebælt Syd og Omø Syd projekterne inden 
for rammerne af Åben-dør lovgivningen.  
  
For ovenstående Åben-dør projekter er EE ansvarlig for projektledelsen for tekniske, finansielle 
og juridiske forhold og er dermed den drivende kraft i at sikre projekternes fremdrift. EE har et 
dedikeret offshore team på ca. 15 personer. Herudover trækker EE offshore-teamet på den øvrige 
tekniske organisation og erfaring. Udover egne ”in-house” ressourcer samarbejder European 
Energy med førende rådgivere og entreprenører. European Energys projektledere har stor 
erfaring med at lede projekter i samarbejde med konsulenter og entreprenører.   
  
EE har tidligere deltaget i udbud for både 350 MW kystnære havvindmøller og Kriegers Flak 
udbuddet samt Thor udbuddet på 1.000 MW.  Via deltagelse i de nævnte processer høstede EE 
en væsentlig erfaring der har styrket EE’s fundament for at udvikle havvindprojekter til 
konkurrencedygtige priser til gavn for blandt andet samfundets energiomstilling.     
  
 
Nettilslutning 
 
Til illustration ser bruttoområdet for de to mulige kabelkorridorer pt. således ud (shape-fil 
vedlagt); 
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Lokation jf. ovenstående kort for 
Bredebro 

Koordinater (EPSG: 4326 WGS 84) 

KKB1 8.3088266 55.1783421 

KKB2 8.5064974 55.0577447 

KKB3 8.6461218 55.0764154 

KKB4 8.6351377 55.0298882 
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KKB5 8.4936052 55.0495242 

KKB6 8.3077168 55.1497388 

 
Lokation jf. ovenstående kort for 
Ribe 

Koordinater (EPSG: 4326 WGS 84) 

KKR1 8.3091907 55.1781595 

KKR2 8.5500680 55.2328499 

KKR3 8.6563653 55.2965791 

KKR4 8.6623711 55.2202900 

KKR5 8.5130435 55.2112461 

KKR6 8.3076278 55.1496705 

 
Ilandføring forventes nord vest for Rejsby-Ballum. Nettilslutningenspunktet forventes at blive på 
150 kV skinnen på Bredebo transformerstation. Kabelruten mellem Ilandføring og 
nettilslutningspunktet forventes at være 13-15 km lang. 
 

  
I forbindelse med forundersøgelserne vil hensyn til fredninger og beskyttet natur herunder 
fortidsminder, å løb, fredskov mm. blive belyst, således at den endelige kabelkorridor placeres 
mest hensigtsmæssig. 
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Internationale naturbeskyttelsesområder og særligt beskyttede dyrearter  
 
Natura 2000 område N89 er underlagt en lang række udpegninger herunder Fuglebeskyt-
telsesdirektivet, Habitatdirektivet, RAMSAR konventionen. Området er desuden udlagt som 
Nationalpark Vadehavet og er udpeget som UNESCO verdensarv. Hovedparten af de 
fuglearter, som fredningerne ønsker at tilgodese (fx gennem F57), er knyttet til vaderne og 
de kystnære områder af Vadehavet. Habitatområdet H78 dækker større terrestriske afsnit 
herunder forskellige å-løb. De arter og naturtyper som først og fremmest vil være relevante 
at vurdere i relation til den kystnære Havmøllepark er Marsvin, Spættet Sæl, Gråsæl, 
Sandbanke og Vadeflade. Hertil kommer en række migrerende arter som Flod- og 
Havlampret og Snæbel, som dels står som udpegningsgrundlag på H78 men også i relation 
til tilstødende å-systemer som H79 og H80.  
 
Natura 2000 område N246 indeholder fugleområdet F113 og habitområdet H255. F113 
Sydlige Nordsø er udpeget for Dværgmåge, Rødstrubet og Sortstrubet lom. Både 
Dværgmågen og Sortstrubet lom forventes at blive udtaget af udpegningsgrundlaget. Der 
pågår i øjeblikket drøftelser med EU Kommissionen om krav til dokumentation for at 
udtage tidligere udpegede arter fra Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, og indtil 
dette er endeligt afklaret, opretholdes udpegningen af de to fuglearter.  H255 har 
Sandbanke (1110) på udpegningsgrundlaget og udpegede arter er Marsvin, Gråsæl og 
Spættet sæl. 

 
 

Commented [KNM1]: Skal vi have en note, at 
projektområdet på kortet ikke er korrekt? 
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Marsvin er den eneste hval, som yngler i de danske farvande. Den er listet på 
Habitatdirektivets bilag IV og er derfor under særlig beskyttelse. Dette medfører, at der i 
forbindelse med forundersøgelser og under etablering af den kystnære havmøllepark skal 
tages særlige hensyn til marsvinene. 
 
Spættet sæl er langt den almindeligste sælart i Vadehavet, hvor den benytter de 
langstrakte banker til at hvile sig på, og hvor de om sommeren føder deres unger.  
 
Der vil som en del af forundersøgelserne være behov for at gennemføre forundersøgelser, 
hvor der vil blive anvendt seismisk udstyr til undersøgelse af havbunden. Det må forventes 
at der vil gjort brug af både sparker og sub-bottom profiler (SBP). Der vil blive anvendt to 
forskellige skibe til indsamlingen af data både indenfor selve forundersøgelsesområdet og i 
korridoren til land. Operationstiden er estimeret til ca. 15 døgns aktiv operationstid.  
 
For at vurdere risikoen for, at pattedyr pådrager sig permanent høretab eller reagerer på 
støjen adfærdsmæssigt, som følge af de seismiske undersøgelserne, vil der blive foretaget 
en lydspredningsmodellering i forhold til den nyeste viden på området for relevante arter 
af havpattedyr i området. Resultaterne fra modelleringen vil blive sammenholdt med den 
beskyttelse, som der er for de relevante havpattedyr for at kunne vurdere påvirkningen af 
de ønskede undersøgelser. 
 
Der vil således, før feltundersøgelser igangsættes, blive udarbejdet en miljøvurdering af de 
anvendte seismiske instrumenters påvirkning af marine pattedyr. 
 
Ilandføringstraceet løber enten nord eller syd om Rømø og herfra direkte mod land. Begge 
foreslåede linieføringer løber gennem Natura 2000 område N89. Der vil i forbindelse med 
udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen være særlig fokus på at identificere, på hvilke 
tidspunkter en graveaktivitet indenfor den udlagte korridor, har den mindste påvirkning på 
vadernes flora og fauna. 
 
 
Forundersøgelser 
Forundersøgelsesområdet for selve mølleområdet dækker ca. 66 km2 og ligger ca. 10 km fra 
Rømø. Området grænser direkte op til Natura 2000 område N89, mens afstanden til Natura 
2000 område N246 er ca. 10 km 
 
Forundersøgelsesområdet ligger inden for et område udlagt til ”generel anvendelse” i 
Havplanen. Der er især udlagt mange arealer til generel anvendelse i de kystnære områder 
for på den måde at friholde områderne fra arealudlæg til nye, større anlæg, som i 
væsentligt omfang vil kunne forhindre eller vanskeliggøre fx sejlads, fiskeri, turisme eller 
rekreativ anvendelse af havet. 
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Projektet vil kunne tilpasses sejlads, fiskeri, turisme og rekreative interesser i omkring 
området således, at disse kan sameksistere og der dermed ikke vil være en væsentlig 
påvirkning. 
 
Der er ikke udlagt specifikke zoner til åben-dør projekter i Havplanen. Havplanen vil derfor 
skulle ændres for at give mulighed for nye åben-dør-projekter. Det forventes derfor, at der 
skal udarbejdes et havplantillæg med forslag til ændring af havplanen jf. §11 stk. 2 i 
Bekendtgørelse af lov om maritim fysisk planlægning (LBK nr. 400 af 6. april 2020).  
 
I kraft af, at det foreslåede forundersøgelsesområde er placeret på grænsen til Vadehavet, 
er der store mængder data til rådighed fra området. Samtidigt er Vadehavet et særlig 
vigtigt naturområde, og det forventes derfor, at der vil være behov for indsamling af 
yderligere data især fordi miljøkonsekvensrapporten skal foretage vurderinger i relation til 
flere forskellige udpegninger (National, EU, FN). Metode og omfang mm. afklares i 
forbindelse med afgrænsningen af miljøvurderingen. 
 

Emne Eksisterende 
viden/desk 

study 

Supplerende 
forundersøgelser 

Fokus Kommentar 

Bundtopografi og 
sediment 

x x  Overfladesedimentet i 
forundersøgelsesområdet er 
domineret af sand med sporadisk 
forekomst af grus /2/. 
 
Beskrivelse og vurdering af 
påvirkninger på bundtopografi og 
sediment baseres på eksisterende 
viden samt geofysiske og 
geotekniske forundersøgelser.  
Disse forundersøgelser er også 
afgørende for valg af 
møllepositioner, som 
miljøvurderingerne baseres på. 
 

Hydrografi x  x Overordnet set, er de hydrauliske 
forhold langs den jyske vestkyst 
velkendte. Kraftige strøm- og 
bølgeforhold giver anledning til 
kysterosion mange steder og som 
kræver kontinuerlig kystsikring for 
at holde kystlinien på plads.  
 
Vadehavets dynamik bestemmes 
af tidevandsskiftet og den kraftige 
tilførsel af næring og ilt. 
 
Etablering af en kystnær 
Havmøllepark, vil kunne påvirke 
strøm- og bølgeklima, som igen 
kan medføre ændringer i 
vandudskiftningen. Der vil på 
baggrund heraf bliver gennemført 
en hydraulisk modellering til 
kortlægning af de mulige effekter 
på de hydrauliske forhold. 
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Kystmorfologi x  x På baggrund af ovenstående under 

”Hydrografi” vil påvirkninger på 
kystmorfologien være i særlig 
fokus i forbindelse med den 
hydrauliske modellering. 
 

Vandkvalitet x   Forundersøgelsesområdet ligger 
inden for et område hvor den 
kemiske tilstand er ukendt, men 
grænser op til det kystnære 
havområde, hvor den økologiske 
tilstand er god /1/. 
 
Beskrivelse og vurdering af 
vandkvalitet baseres på 
eksisterende data fra bl.a. statslig 
miljøovervågning (NOVANA), 
Vandmiljøplaner og Natura 2000 
Basisanalyser. 
 

Marin flora og fauna x x  Beskrivelse og vurdering af 
påvirkninger på marin flora og 
fauna baseres bl.a. på en 
kortlægning epifauna og flora i 
forundersøgelsesområdet og 
forundersøgelseskorridoren. 
 

Fisk og fiskeri x  x Beskrivelse og vurdering af fisk vil 
ske på basis af eksisterende data, 
mens fiskeri vil blive baseret på 
VMS-data fra Fiskeristyrelsen og 
data fra lokale fiskeres logbøger.  
 
Der foregår et intenst kystnært 
fiskeri efter især rejer og 
hjertemuslinger. 
 

Fugle x x x Vadehavet er et vigtigt område for 
trækfugle i Danmark. Dette gælder 
både for trækkende fugle langs 
kysten samt som rastelokalitet. 
Samtidig er Vadehavet et 
springbræt for nattrækkende fugle. 
Der er i Vadehavet observeret flere 
sjældne fuglearter, som optræder 
på listen over beskyttede arter på 
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 
/3/. 
 
Forekomsten af havfugle indenfor 
forundersøgelsesområdet er kun 
sparsomt beskrevet. De fuglearter 
som vil være at træffe langs 
kabelkorridoren mod land, er 
derimod overordentlig 
velbeskrevet. 
 
Der vil i forbindelse med 
udarbejdelsen af 
afgrænsningsnotatet blive fastlagt 
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et baselineprogram til kortlægning 
af forekomsten af havfugle og det 
vil blive vurderet, hvorvidt 
datagrundlaget for de fugle, som 
er knyttet til selve vaden, er 
tilstrækkelig.   
 

Flagermus x x?  Den planlagte Havmøllepark er 
lokaliseret på et, for flagermus, 
udsat sted, og det kan ikke 
forventes, at flagermus optræder 
så langt til havs. Trækkende 
flagermus antages at følge 
kystlinien indenfor vaderne, og 
dermed ikke at krydse over åbent 
hav. 
 
Flagermus er dog strengt 
beskyttet, da de alle er bilag IV-
arter. I forbindelse med 
afgrænsningen afklares det, om 
der er behov for supplerende 
forundersøgelser i relation til 
flagermus eller om beskrivelse og 
vurdering kan gennemføres på 
baggrund af eksisterende viden. 
 

Marine pattedyr x X? x Marsvin og sæler er hyppigt 
forekommende i Nordsøen. 
Forundersøgelsesområdet ligger i 
umiddelbar nærhed af områder, 
hvor marsvin, spættet sæl og 
gråsæl er på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-området.   
 
I forbindelse med afgrænsningen 
vil det blive vurderet, om 
kendskabet til marine pattedyr i 
området er tilstrækkeligt. 
 
Der vil blive gennemført 
modellering af undervandsstøjen 
med henblik på dokumentation af 
overholdelse af støjkravene som 
beskrevet i Energistyrelsens 
vejledning for undervandsstøj og 
marine pattedyr. Graden af 
forstyrrelse vil afhænge af, hvilken 
fundamenttype, der vælges, da 
nedramning vil medføre den 
største påvirkning. 
 

Visuelle forhold x  x Der vil i forbindelse med 
udarbejdelsen af 
projektbeskrivelsen blive 
konkretiseret en række konkrete 
projekter, som afspejler forskellige 
tekniske løsninger. Disse tekniske 
løsninger vil indeholde forskellige 
mølletyper og dermed forskellige 
højder og rotordiameter. For hver 
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af de beskrevne scenarier 
foretages der visualiseringer fra 
udvalgte fotostandpunkter. Metode 
og omfang mm. afklares i 
forbindelse med afgrænsningen. 
Desuden skal det afgøres, hvorvidt 
skyggekast skal belyses. 
 
Visuelle forhold er et emne, der 
giver anledning til en del 
bekymring blandt borgere, og der 
bør derfor være fokus på dette. 
 

Marinarkæologi x   Der er registreret flere ikke 
fredede fortidsminder af nyere tid 
i og omkring 
forundersøgelsesområdet /1/. 
 
I forbindelse med de geofysiske 
forundersøgelser vil der også 
kigges efter vrag mm. Der vil blive 
taget kontakt til det relevante 
lokale museum for arkivalsk 
kontrol og afklaring af, om der skal 
gennemføres marinarkæologiske 
forundersøgelser.  
 

Rekreative forhold x  x Projektområdet ligger i relativ kort 
afstand til kysten på Rømø, Manø 
og Fanø. Alle tre steder er der høj 
grad af turisme og større 
sommerhusområder.  
 
Beskrivelse og vurdering af 
rekreative forhold baseres på 
eksisterende viden om strande, 
lystsejlads, lystfiskeri, havjagt, 
dykning, surfing mm. i og omkring 
forundersøgelsesområdet.  
 

Sejlads x  x Forundersøgelsesområdet ligger  
udenfor større sejlruter. Der 
forekommer en del sejlads med 
fiskefartøjer gennem 
forundersøgelsesområdet /1/. 
 
Der vil i forbindelse med 
fastlæggelse af sejladssikkerheden 
indledningsvist blive gennemført 
en HAZID-workshop. På basis 
heraf udarbejdes en 
risikovurdering af 
sejladssikkerheden. 
 

Radar og radiokæder x   Kortlægningen af eventuelle 
konflikter med 
radiokommunikation og 
radarinstallationer foretages på 
baggrund af tilgængelige 
oplysninger og konsultationer med 
betydende interessenter såsom 
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Erhvervsstyrelsens 
Frekvensregister, lufthavnsradarer, 
DMI’s vejrradarer, kystradarer, 
militære radaranlæg og VTS radar- 
og kommunikationsanlæg. 
 

Flytrafik x  (x) Civil og militær luftfart fra fx 
Esbjerg Lufthavn samt mindre 
regionale og private flyvepladser 
kortlægges på baggrund af 
eksisterende viden. 
 
Sydvest for forundersøgelses-
området ligger Tønder flyveplads i 
en afstand på mere end 40 km. 
Indflyvningszonerne for 
henholdsvis Tønder flyveplads, 
Esbjerg lufthavn eller Skrydstrup 
lufthavn forventes ikke at blive 
påvirket /1/. 
 
Flytrafik kan være et emne, der 
skal have særlig fokus grundet 
møllernes højde. Dette afklares i 
forbindelse med afgrænsningen. 
 

Forsvar 
 

x  x Et større havområde vest for 
Rømø er udlagt som forsvarets 
skyde- og øvelsesområde. Det vil 
på et meget tidligt tidspunkt blive 
afklaret om en havmøllepark 
indenfor forundersøgelsesområdet 
er forenelig med forsvarets 
aktiviteter. 
 

Materielle goder x   Nord for forundersøgelsesområdet 
ligger to klappladser (K_2B_Fanø 
og K_3B_Fanø, som anvendes til 
klapning af materiale fra 
uddybning af sejlrende til Esbjerg.  
 
Umiddelbart vest for 
forundersøgelsesområdet er et 
område reserveret til 
sandindvinding (A31-562). 
 
Beskrivelse og vurdering af 
materielle goder baseres på 
eksisterende viden og vurderinger 
fra de øvrige emner og vil udover 
ovennævnte også omfatte bl.a. 
turisme og fiskeri samt projektets 
positive påvirkning på kommunens 
grønne strategi. 
 

Befolkning og sundhed x   Generelt baseres beskrivelse og 
vurdering af befolkning og sundhed 
på eksisterende viden og vurdering 
af øvrige emner.  
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Der vil blive gennemført en 
modellering af luftbåren støj, 
særligt grundet de kumulative 
effekter med eksisterende og 
planlagte vindmøller på land.  
 
Beregningerne vil blive foretaget 
iht. Vindmøllebekendtgørelsen. 
Metode og omfang mm. afklares i 
forbindelse med afgrænsningen 
evt. i dialog med MST.  
 

Luft og klima x   Beskrivelse og vurdering af 
påvirkninger på luft og klima 
baseres på eksisterende viden om 
bl.a. typer af fartøjer og deres 
aktivitetsniveau i henholdsvis 
anlægs- og driftsfasen samt øvrige 
aktiviteter, som kan medføre 
påvirkninger på luft og klima. 
Metode og omfang mm. afklares i 
forbindelse med afgrænsningen. 
 

Natura 2000 x  x Forundersøgelsesområdet ligger 
tæt ved Natura 2000 områder 
både marint og terrestriske. 
 
Ilandføringskablet kommer til at 
løbe igennem Natura 2000 område 
89. Derfor skal der udarbejdes en 
fuld Natura 2000 
konsekvensvurdering for projektets 
påvirkning af 
udpegningsgrundlaget. 
 
De nærmere fremgangsmåder vil 
blive beskrevet i afgrænsningen.  

 
Korridoren for landkabler frem til nettilslutning samt en eventuel udvidelse af 
transformerstationen vil afklares ifm. med ansøgning til myndighed for miljøvurdering af 
landdelen. Myndigheden for landdelen af projektet vil være Kommunen og/eller 
Miljøstyrelsen, hvis Energinet er bygherre for dele af projektet.  
 
Den planlagte kabelkorridor på land løber udenom internationalt beskyttede områder, så 
Natura 2000 konsekvensvurderingen vil alene omhandle marine arter og naturtyper. 
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