
Bilag 2  
 

 Søfartsstyrelsens forventede krav til midlertidigt arbejdsområde samt midlertidig 
og permanent afmærkning mv.  

 
 Der henvises i øvrigt til reglerne i bekendtgørelse nr. 1351 om sejladssikkerhed ved 

entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande af 29. november 2013, 
samt bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og 
grønlandsk afmærkningsområde. 

 
 Midlertidigt arbejdsområde/afmærkning 

 Før etableringen 

• Etablering af arbejdsområde forudsætter en forudgående tilladelse fra Søfartsstyrelsen 
(jf. tilladelsens vilkår 10.6 og 10.7). 

 

• Den midlertidige afmærkning skal bestå af gule lystønder med karakteren Fl(3)Y10s. 
(lys+mørke 1+1+1+1+1+5). Den effektive lysevne skal være på mindst 2 sømil (mindst 
10 candela). Alle lystønder skal være forsynet med gul krydstopbetegnelse, 
radarreflektor og refleksbånd. Desuden skal oplysninger om ejerforhold fremgå af hver 
enkelt lystønde og fortøjning. Afmærkningens type og størrelse skal svare til det åbne 
farvand. 

 

• Forinden lystønderne udlægges skal afmærkningens antal, placering, type og størrelse 
m.v. være godkendt af Søfartsstyrelsen. 

 

• Senest 6 uger før arbejdets forventede påbegyndelse, skal Søfartsstyrelsen underrettes 
om tidspunkt for afmærkningens etablering, således at der kan bringes meddelelse 
herom i Efterretninger for Søfarende. 

 
 Under etableringen 

• Der må ikke uden Søfartsstyrelsens forudgående tilladelse foretages ændringer af 
afmærkningen. 

 
 Efter etableringen 

• Straks efter etablering af den midlertidige afmærkning skal Søfartsstyrelsen underrettes 
herom. Snarest muligt herefter skal Søfartsstyrelsen have tilsendt oplysninger om den 
nøjagtige placering af afmærkningen. Såfremt der viser sig behov herfor forbeholder 
Søfartsstyrelsen sig ret til for bygherres regning at kræve udlagt yderligere afmærkning, 
jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og 
grønlandsk afmærkningsområde. 

 

• Såfremt der konstateres mangler ved afmærkningen, som ikke umiddelbart kan 
afhjælpes, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom på telefon 91 37 60 00. Uden for 
normal kontortid skal underretningen gives til Værnsfælles Forsvarskommando, 
Marinestaben, på telefon + 45 89 43 30 99/+45 72 85 00 00. 

 
 Efter arbejdets afslutning 



• Forinden arbejdsområdet kan ophæves og den midlertidige afmærkning inddrages, skal 
følgende forhold være afklaret: 

 

• Til sikring af, at der ikke er opstået dybdeforringelser i området, skal Søfartsstyrelsen 
have forelagt en af Geodatastyrelsen godkendt søopmåling for hele arbejdsområdet. 
Alternativt kan en garanti fra bygherre eventuelt accepteres. 

• Den permanente afmærkning skal være idriftsat efter nærmere aftale med 
Søfartsstyrelsen. 

 

• Når arbejdsområdet er ophævet og den midlertidige afmærkning inddraget skal 
Søfartsstyrelsen underrettes herom. 

 
 Permanent søfartsafmærkning af vindmøller m.v.: 
 

• Forslag til permanent afmærkning af møller, master osv. skal forelægges 
Søfartsstyrelsen til godkendelse. Ansøgningen skal omfatte forslag til placering, 
fabrikat, type, back-up m.v. og tage hensyn til nedenstående. 

 

• Permanent afmærkning af havmølleparken skal som minimum bestå af et antal gule 
lanterner. (Transformerplatform, eventuelle målemaster m.v. kan have anden 
afmærkning). 

 

• Alle lanternerne skal blinke synkront med karakteren Fl.(3)Y.10s og en effektiv lysevne 
på 5 sømil. Enkelte lanterner kan eventuelt sættes til 2 sømil, såfremt der er særlige 
forhold, der tilsiger dette. 
 

• På hjørnemøllerne skal lanternerne kunne ses mindst 270 grader for at dække i alle 
retninger ud fra parken. De resterende lanterner skal kunne ses mindst 180 grader ud fra 
parken. 
 

• Alle lanterner skal have en uafhængigt back-up på 96 timer (samme som offshore-
platforme). 

 

• Vindmøllernes fundamenter skal som udgangspunkt være gule fra havoverfladen til en 
højde på 15 meter eller til højden for søfartsafmærkningen hvis denne sidder højere end 
15 meter (højder er i forhold til højeste astronomiske tidevand HAT), jf. IALA 
Recommendation 0-139 on the marking of man-made offshore structures.  

 

• Alle møller i parken skal forsynes med nummer/bogstav, således at der ikke kan opstå 
misforståelser om hvor en eventuelt nødstedt befinder sig. Nummer/bogstav skal være 
reflekterende. 

 

• Den permanente afmærkning idriftsættes efter nærmere godkendelse fra 
Søfartsstyrelsen. 

 
 Kabler 
 



• Senest 6 uger før arbejdet med udlægning af kabler (uden for afmærket arbejdsområde) 
forventes påbegyndt, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom vedlagt en 
plan/koordinatliste for kabeltraceer, en tidsplan og en detaljeret arbejdsbeskrivelse med 
angivelse af de anvendte arbejdsfartøjer, kaldesignaler, kontaktmuligheder samt 
oplysning om sejladshindringers udstrækning. 

 

• Samtidig skal der vedlægges forslag til eventuel midlertidig afmærkning under arbejdets 
udførelse såvel som forslag til eventuel permanent afmærkning eller skiltning for 
kabeltraceer. 

 

• Søfartsstyrelsen skal under arbejdets udførelse holdes løbende underrettet om ændringer 
af tidspunkter, arbejdsmetoder m.v. 

 

• Der må efter udlægningen ikke findes dybdeforringelser i området. Såfremt der er 
afmærkning i området, må kablet ikke uden særskilt tilladelse placeres nærmere end 200 
m fra afmærkning. 

 

• Samtidig med arbejdets afslutning underrettes Søfartsstyrelsen samt Geodatastyrelsen 
herom. Snarest derefter tilsendes samme myndigheder, samt Ledningsejerregisteret 
(fsva søterritoriet) ajourførte positionsoplysninger som følger: 

 

• Kystskæringer, krydsninger af andre anlæg, grænselinjer og knækpunkter på 
kabeltraceer skal oplyses i relevant koordinatsystem (f.eks. UTM og geografisk) med 
anført datum.  

 

• Der skal tillige angives eventuelle oplysninger om bundforholdene samt vrag eller andre 
objekter ud over naturlige forekomster, som konstateres under arbejdets udførelse. 

 

• De nævnte koordinatoplysninger om kablernes kystskæringer og knækpunkter leveres 
på i digital form (f.eks. Excel eller andet format efter aftale med Søfartsstyrelsen). 

 

• Søfartsstyrelsen tager forbehold for forhold, der gør det påkrævet at placere afmærkning 
inden for 200 meter af kablerne. 

 

• Ved eventuelle senere reparationer af kablerne skal Søfartsstyrelsen underrettes efter 
gældende regler. 

 

• Såfremt en reparation foranlediger ændring af kablernes position eller 
nedgravningsdybde, skal ajourførte positionsbestemmelser som ovenfor anført tilsendes 
Søfartsstyrelsen samt evt. Ledningsejerregisteret efter arbejdets udførelse. 

 
 Nedlæggelse eller fjernelse 
 

• Der må ikke uden Søfartsstyrelsens godkendelse nedlægges/fjernes eller ændres på 
søfartsafmærkningen. 



 

 

Bilag 7 
 

Modeltilladelse til elproduktion (tilladelse til at udnytte energien) for havmølleparken Kriegers 
Flak  

 

[Der kan tidligst ansøges om elproduktionstilladelse til anlægget når anlægsarbejdet er påbegyndt og 

senest 2 måneder før nettilslutning af første mølle. Samtlige vilkår fra tilladelse til etablering af anlægget 

(bilag 6), som er relevante på meddelelsestidspunktet for nærværende tilladelse, vil blive overflyttet som 

vilkår til nærværende tilladelse, når denne gives. Der kan forekomme ændringer i vilkårene for den 

endelige tilladelse til elproduktion om forhold, som Energistyrelsen eller andre myndigheder ikke er 

bekendt med på nuværende tidspunkt. ] 
 
Koncessionshaver skal være opmærksom på, at en række af vilkårene for tilladelsen har hjemmel i 
lovgivning og regelgrundlag, som ressortmæssigt henhører under andre myndigheder end Energi-, 
Forsyning- og Klimaministeriet.  
 
Energistyrelsen tager forbehold for, at ikke al relevant lovgivning, som koncessionshaver er forpligtet til 
at følge, er nævnt i denne tilladelse.  
 
Det bemærkes i den sammenhæng, at der kan forekomme ændringer i den nugældende lovgivning. 
Koncessionshaveren skal være opmærksom på, at koncessionshaveren skal følge den til enhver tid 
gældende lovgivning. 
 
Omkostninger, som måtte følge af vilkår, der måtte blive stillet på baggrund af den til enhver tid 
gældende lovgivning, er Energistyrelsen uvedkommende. 
 
Tilladelsen efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi (i det følgende benævnt VE-loven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 2016, gives på følgende vilkår:  

 

• Tilladelsen til udnyttelse af energien efter § 29 i VE-loven gives til koncessionshaver med en 
varighed af 25 år fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til 
det kollektive elnet fra Kriegers Flak. 
 

• Der vil være mulighed for ansøgning om forlængelse af perioden på 25 år med eventuel 
genforhandling af vilkårene for fortsat drift af det bestående anlæg efter udløbet af de 25 år, 
forudsat dette er muligt efter den til enhver tid gældende regulering. 

 

• Energistyrelsens tilladelse fritager ikke for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning. 
 

• Koncessionshaver skal til stadighed råde over den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at 
drive Kriegers Flak. En koncessionshaver, som opfylder de tekniske og finansielle krav til at have 
bevilling efter elforsyningslovens § 10, antages også at opfylde kravet efter denne tilladelse. 
 

• Alle havmøller skal nettilsluttes i overensstemmelse med de af Energinet.dk til enhver tid fastsatte 
nettilslutningsbestemmelser. Der kan henvises til ”TF 3.2.5 Teknisk forskrift for nettilslutning af 
vindkraftværker større end 11kW”, ”TF 5.8.1 Systemtjenester” og ”TF 5.9.1 Måleforskrift til 
systemdriftsformål”, som gælder på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet. 
 



 

 

Koncessionshaver skal 3 måneder efter idriftsættelse af havmølleparken eller senest 1. april 2022 
dokumentere opfyldelse af Energinet.dk’s nettilslutningsbestemmelser over for Energistyrelsen 
(Compliance Test).   

 

• Koncessionshaver skal følge den til enhver tid gældende regulering, herunder EU-regler. 
 

• Såfremt det af tilladelsen omfattede område eller arealer inden for dette ikke omfattes af eller 
unddrages dansk højhedsret i medfør af folkeretlige regler, herunder ved mellemfolkelig 
overenskomst, skal koncessionshaver respektere enhver heraf følgende indskrænkning af området, 
uden at der i den anledning kan rejses krav mod Energistyrelsen eller den danske stat i øvrigt.  

 

• Tilladelsen medfører ikke indskrænkninger i statens højhedsret over søterritoriet eller statens 
eneret over den eksklusive økonomiske zone. Tilladelsen er således ikke til hinder for, at det inden 
for det af tilladelsen omfattede område kan tillades andre end koncessionshaver at gennemføre 
andre former for aktiviteter, end de i nærværende tilladelse omfattede. Energistyrelsen vil i den 
forbindelse påse, at sådanne eventuelle aktiviteter ikke væsentligt er til gene for aktiviteter 
omfattet af nærværende tilladelse. 

 

• Koncessionshaver skal tegne en forsikring til dækning af de skader, som koncessionshaver - eller 
andre personer, på vegne af koncessionshaver - forvolder i henhold til den i tilladelsen udøvede 
virksomhed. Dokumentation herfor forelægges Energistyrelsen til orientering inden elproduktion 
må påbegyndes. 
 

• Koncessionshaver skal til enhver tid give Energistyrelsen adgang til at føre tilsyn med det samlede 
anlæg (Kriegers Flak - Havvindmøllepark) og de i nærværende tilladelse stillede vilkår, jf. VE-
lovens § 29, stk. 3. 

 
Øvrige forhold 
 

• Planlagt vedligehold af havmølleparken, som medfører nedsættelse af produktionsmulighederne, 
skal meddeles Energinet.dk senest 3 måneder før anlægsdele tages ud for vedligehold m.v., 
således at Energinet.dk kan tilrettelægge vedligeholdelse m.v. af øvrige anlæg i denne periode. 
Ikke-planlagt vedligehold af vindmølleejerens anlæg og eventuelt relateret reduktion af 
produktionsmulighederne meddeles Energinet.dk hurtigst muligt. Energinet.dk modtager online 
information om mulig produktion afhængig af aktuelle vindforhold og driftsklare vindmøller, jf. 
Energinet.dk’s "Teknisk Forskrift 3.2.5 Teknisk forskrift for nettilslutning af vindkraftværker 
større end 11kW ".  

 

• Koncessionshaver kan anmode Energinet.dk om at udstede oprindelsesgaranti for elproduktionen 
fra havmølleparken. Der henvises nærmere til bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2010 om 
oprindelsesgaranti for VE-elektricitet som ændret ved bekendtgørelse nr. 138 af 10. februar 2012, 
hvor de nærmere betingelser fremgår.  

 
Offentliggørelse og opbevaring af rådata om produktion og MetOcean data  
 

Offentliggørelse og opbevaring af rå MetOcean data 



 

 

• Koncessionshaver skal vedlagsfrit opbevare og offentliggøre rå data for monitorerede MetOcean 
parametre, således at oplysningerne kan indgå i arbejdet med udvikling og anvendelse af 
meteorologiske og oceanografiske modeller i Danmark.  

 

• Rå data omfatter som minimum: 
 

- Monitorerede meteorologiske og oceanografiske data (vind, bølger, strøm, is m.v.), 
herunder bl.a. målinger fra metmaster, lidar, vindscannere og eventuelle andre 
måleinstrumenter i eller i nærheden af anlægget. 

 

• Offentliggørelsen af alle rå datatyper skal vedlægges fyldestgørende metadata med beskrivelser af 
anvendt måleudstyr, målehøjder og dybder samt kalibreringsdokumentation og enheder m.v., hvor 
det er relevant. 

 

• De specifikke krav til offentliggørelsen af de rå data, herunder hyppighed, formater og 
detaljeringsgrad (f.eks. tidslige opløsninger), og databasen, hvor oplysningerne skal opbevares, 
fastlægges i en manuel, som udarbejdes i samarbejde med koncessionshaver. Energistyrelsen 
påtænker at placere ansvaret for at opbevare og offentliggøre data hos en tredjepart. 
 

• Koncessionshaveren er ikke ansvarlig for data’ens kvalitet fra det tidspunkt, hvor data’en, 
inklusive fyldestgørende meta-data, er overført til opbevaring. I tilfælde af fejl skal 
Koncessionshaver hurtigst muligt anmelde eventuelle fejl i data’en til Energistyrelsen eller den 
udpegede tredje part. Koncessionshaveren skal desuden hurtigst muligt vederlagsfrit rette fejlen 
og indsende korrigeret data til Energistyrelsen eller den udpegede tredje part. 

 

• Forpligtelsen gælder alene alle de målinger af vind og bølger m.v. (data om MetOcean), som 
koncessionshaver eller tredjemand på vegne af koncessionshaver frivilligt måtte foretage efter 
tildelingen af koncessionen. Forpligtelsen gælder fra det tidspunkt, hvor den første kWh fra en 
eller flere af møllerne er leveret til det kollektive elforsyningsnet og herefter i hele 
havmølleparkens levetid, indtil elproduktionsanlægget tages permanent ud af drift.  
 

• Energistyrelsen kan i visse særlige tilfælde midlertidigt vælge at undtage visse typer af data fra 
offentliggørelse, hvis Energistyrelsen vurderer, at offentliggørelse vil påføre koncessionshaver en 
væsentlig kommerciel skade eller andre væsentlige gener. Undtagelsen vil være tidsbegrænset til 
maksimalt 2 år og vil desuden være betinget af, at Energistyrelsen eller en udpeget tredje part altid 
skal have adgang til data’en fx i forbindelse med analyser af vindressourcen i den pågældende 
periode, hvor disse skal opbevares hos koncessionshaver. 

 
 
 

Opbevaring og videregivelse af rå produktionsdata 

• Koncessionshaver skal vedlagsfrit opbevare rå digitale data for energiproduktion og associerede 
data i hele parkens levetid. De rå digitale data vil fremadrettet blive brugt til udvikling og 
udbygning af vedvarende energi i Danmark i forbindelse med nye udbudte koncessioner.  
 

• Energistyrelsen kan vederlagsfrit rekvirere data efter behov eller beslutte, at disse rå data i stedet 
vederlagsfrit skal videregives løbende til en database, som opbevarer disse. Energistyrelsen vil i 
den forbindelse angive, hvor hyppigt dette i givet fald skal ske, og hvilket format dette skal ske i.  



 

 

 

• Rå data omfatter som minimum: 
 

- Data om energiproduktion fra parken og for hver enkel mølle 

- Data om nedetider for hver enkel mølle 
 

• De rå data om energiproduktion og associerede forhold vil ikke blive offentliggjort, men kun blive 
anvendt af Energistyrelsen og eventuelle udpegede 3. parter i forbindelse med arbejdet med at 
udvikle ny viden om vindressourcen til brug for planlægningen af nye havmøllepark-placeringer 
eller til at, validere og certificere vindressourcemodeller til brug for blandt andet udbud af nye 
koncessioner.  
 

• Energistyrelsen og eventuelle udpegede 3. parter skal bevare fortrolighed om de kommercielt 
følsomme oplysninger. 

 
Andre økonomiske oplysninger 
 

• Energistyrelsen kan vederlagsfrit indhente andre økonomiske oplysninger i relation til etablering 
af anlæg, herunder oplysninger om de faktiske etableringsomkostninger samt oplysninger om 
faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Oplysningerne vil skulle indgå i udvikling og 
udbygning af vedvarende energi i Danmark, herunder vurderinger af vindpotentialet i Danmark. 

 

• Energistyrelsen skal bevare fortrolighed om kommercielt følsomme oplysninger. 
 
Rapportering om tekniske forhold m.v.  

• Koncessionshaver skal på Energistyrelsens anmodning vederlagsfrit fremsende en årlig rapport 
med oplysninger om de tekniske erfaringer med anlægget. Energistyrelsen vil meddele 
koncessionshaver, hvornår koncessionshaver første gang skal fremsende rapport efter 
havvindmølleparkens nettilslutning. Rapporterne skal som minimum indeholde følgende 
oplysninger: 

- Erfaringer med mølle- og fundamentsteknologi, herunder målinger vedrørende vindforhold, 
skyggeeffekter, produktion samt laster på møller og fundamenter. 

- Erfaringer med opsamling af elektriciteten fra møllerne, herunder indpasning af mølleparken i 
forhold til elnettet. 

- Erfaringer for skibstransport af personale. 

- Erfaringer for sikkerhedsmæssige driftshændelser. 

 

• Energistyrelsen forbeholder sig ret til at offentliggøre hele eller dele af de årlige rapporter.  
 
Direkte og indirekte overdragelse af tilladelser 
 

• Koncessionshaver kan ikke uden Energistyrelsens tilladelse overdrage sine rettigheder og 
forpligtelser ifølge denne tilladelse til tredjemand.  
 

• Energistyrelsen vil i den forbindelse påse, at den fornødne økonomiske, finansielle og tekniske 
kapacitet fortsat er til stede.  



 

 

 

• Energistyrelsen kan kun nægte tilladelse til overdragelse, såfremt der foreligger en saglig grund. 
 

• I øvrigt vil samtykke kun blive givet, hvis det kan gøres i overensstemmelse med EU-reglerne for 
offentlige udbud, den til enhver tid gældende lovgivning, koncessionsaftalen samt alle vilkår 
stillet i denne tilladelse.  
 

• Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som 
Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede overdragelse. 

 
Omkostninger 

 

• Energistyrelsen har ret til at opkræve gebyr for arbejde udført i forbindelse med behandling af og 
tilsyn med tilladelsen, jf. bekendtgørelse nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for 
myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi. 

 
Overholdelse af tilladelsens vilkår 

 

• Koncessionshaver er forpligtet til at meddele Energistyrelsen de oplysninger, som Energistyrelsen 
finder nødvendige for udøvelse af tilsynet, jf. VE-lovens § 59. Energistyrelsen skal bevare 
fortrolighed om kommercielt følsomme oplysninger.  
 

• En meddelt tilladelse kan tilbagekaldes, såfremt nogen af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke 
opfyldes. 
 

• Der kan pålægges bødestraf, jf. VE-lovens § 72, ved 

- tilsidesættelse af vilkår i denne tilladelse, 

- undladelse af at afgive oplysninger som omhandlet i § 59, eller 

- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller undladelse af at afgive oplysninger 
efter anmodning. 

 
Klageadgang 

• Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for 
Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360, København K. Klagen skal være indgivet 
skriftligt inden 4 uger efter, at denne tilladelse er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes, før 
klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre 
Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed. 

  



 

 

 


