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Bilag 3 
 
Dette bilag indeholder en liste over de vigtigste bestemmelser i lovgivningen i 
forhold til Energistyrelsens myndighedsopgave i forbindelse med miljøvurdering og 
afgørelse om tilladelser til Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. 
  
Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020 om fremme af vedvarende 
energi.  
 
”[…]  
 
§ 25. Etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, med tilhørende 
interne ledningsanlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt 
væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående 
tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. 
 
…  
 
§ 27. Med henblik på at undgå skade på udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområders integritet skal anlægsprojekter efter § 25, der i sig selv 
eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan påvirke sådanne områder 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. 
 
… 
 
§ 66. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- 
og forsyningsministeren eller af Forsyningstilsynet efter denne lov eller regler 
fastsat i medfør af loven. 
Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministerens og Forsyningstilsynets afgørelser 
efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes 
for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger. 
Stk. 3. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er 
meddelt. 
Stk. 4. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe 
afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler 
fastsat i medfør af loven. 
Stk. 5. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter loven 
eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at 
afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
§ 67. Enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage til 
Energiklagenævnet over de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til § 25, 
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hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 27 og 28 og lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Stk. 2. Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, kan klage over afgørelserne nævnt i 
stk. 1. Det samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger og 
organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, 
når en afgørelse berører sådanne interesser. 
Stk. 3. Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer fremsender senest 
samtidig med klagen deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation 
for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder kravene i stk. 
2. 
Stk. 4. Klage i henhold til stk. 1 og 2 skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter 
at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
Stk. 5. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
Stk. 6. Klage over en tilladelse til et projekt omfattet af stk. 1 har ikke opsættende 
virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer andet. 
Stk. 7. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 
 
[…]” 
 
Uddrag af 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. 
 
”[…] 
 
§ 2. Såfremt et projekt omfattet af § 1, stk. 2, 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, kan tilladelser 
og godkendelser kun meddeles, hvis der foreligger en konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne, og 

1) konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområdes integritet, eller 

… 
 
Stk. 2. Energistyrelsen afgør, om der efter stk. 1 skal foreligge en 
konsekvensvurdering. 
 
[…]” 
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Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
”[…] 
 
§ 15. Følgende projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på 
miljøet, må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, skriftligt har meddelt 
tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning 
på miljøet: 
 
… 
 
2) projekter omfattet af bilag 2, hvorom der er truffet afgørelse efter § 21 om krav 
om miljøvurdering, og 
… 
 
Stk. 3. Tilladelser, som i henhold til regler fastsat i medfør af stk. 4 helt eller delvis 
skal erstatte tilladelser efter § 25, skal meddeles på baggrund af en miljøvurdering 
efter reglerne i denne lov eller regler fastsat i medfør af § 4, stk. 4. 
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at en afgørelse om 
tilladelse efter § 25 helt eller delvis kan erstattes af en tilladelse, som udstedes i 
medfør af anden lov for projekter omfattet af stk. 1. 
… 
 
§ 16. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, 
skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet, jf. § 21. 
 
§ 17 
… 
Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren er myndighed for følgende projekter 
på havet: 
… 
2) Projekter om etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, med 
tilhørende interne ledningsanlæg omfattet af bilag 2, nr. 3, litra i og j, og nr. 13, litra 
a. 
 
… 
 
§ 20. Bygherren fremlægger en miljøkonsekvensrapport for et projekt omfattet af § 
15. De oplysninger, som bygherren efter stk. 2 fremlægger i 
miljøkonsekvensrapporten, skal være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet. 
Stk. 2. Miljøkonsekvensrapporten skal mindst omfatte følgende oplysninger: 
1) En beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, 
dimensioner og andre relevante særkender, 
2) en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, 
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3) en beskrivelse af projektets særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes 
truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, 
4) en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som 
er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af 
hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets 
indvirkninger på miljøet, 
5) et ikketeknisk resumé af de i nr. 1-4 omhandlede oplysninger og 
6) alle yderligere oplysninger omhandlet i bilag 7, som er relevante for de særlige 
karakteristika, der gør sig gældende for et bestemt projekt eller en bestemt 
projekttype og for det miljø, der kan forventes at blive berørt. 
Stk. 3. Har myndigheden afgivet en udtalelse efter § 23, stk. 1, skal 
miljøkonsekvensrapporten lægge denne udtalelse til grund. Ved udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten skal der tages hensyn til tilgængelige resultater af andre 
relevante vurderinger foretaget i henhold til anden lovgivning. 
Stk. 4. De oplysninger, som bygherren skal give om det ansøgte projekt i 
miljøkonsekvensrapporten, jf. stk. 2, skal på en passende måde påvise, beskrive 
og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende 
faktorer: 
1) Befolkningen og menneskers sundhed, 
2) den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, 
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 
4) materielle goder, kulturarv og landskab og 
5) samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4. 
Stk. 5. Virkningerne nævnt i stk. 4 omfatter de forventede virkninger af projektets 
sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer. 
Stk. 6. Bygherren skal sikre, at miljøkonsekvensrapporten, jf. stk. 1, er udarbejdet 
af kvalificerede og kompetente eksperter. 
 
… 
 
21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, 
afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til 
kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af 
foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i 
medfør af EU-lovgivningen. 
Stk. 2. Afgørelsen skal begrundes med hovedårsagerne til afgørelsen og 
henvisning til de i bilag 6 opførte relevante kriterier. Begrundelsen for en afgørelse 
om, at et projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, skal endvidere anføre 
særkender ved projektet eller anføre, hvilke foranstaltninger der påtænkes truffet 
for at undgå eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige 
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skadelige indvirkninger på miljøet, hvis bygherren har fremlagt en beskrivelse efter 
§ 19, stk. 2. 
 
… 
 
§ 25. Efter høringen skal myndigheden træffe afgørelse, om en ansøgning efter § 
18, stk. 1, kan imødekommes. Afgørelsen træffes på grundlag af bygherrens 
ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og 
resultatet af de høringer, der er foretaget. Såfremt projektet kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet i en anden stat, kan myndigheden først træffe afgørelse om 
tilladelse til projektet, når miljøministerens samtykke efter § 38 foreligger. 
Stk. 2. Myndigheden træffer afgørelse efter stk. 1 om tilladelse inden for en rimelig 
frist. Forsinkes myndighedens afgørelse, skal begrundelsen herfor meddeles 
bygherren. 
 
… 
 
§ 27. Træffer myndigheden afgørelse efter § 25, stk. 1, om at tillade det ansøgte 
projekt, skal afgørelsen indeholde alle de miljømæssige betingelser, der er knyttet 
til afgørelsen, en beskrivelse af alle projektets særkender og de foranstaltninger, 
der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og eventuelle 
overvågningsforanstaltninger. 
Stk. 2. Myndigheden kan stille vilkår for tilladelser, jf. stk. 1, med henblik på 
opfyldelse af lovens formål og inden for dens anvendelsesområde. 
Stk. 3. Træffer myndigheden afgørelse om at nægte tilladelse til det ansøgte 
projekt, skal myndigheden angive hovedårsagerne herfor i afgørelsen. 
 
… 
 
§ 37. Når der er truffet afgørelse om at give eller nægte tilladelse til et projekt 
omfattet af § 15, stk. 1, skal myndigheden straks sikre, at følgende oplysninger er 
tilgængelige for offentligheden og de berørte myndigheder: 
1) Indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet hertil. 
2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, 
herunder oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse. 
3) Resumeet af resultaterne af de høringer, der er foretaget. 
4) De oplysninger, der er indsamlet i henhold til § 24, stk. 1, 2. pkt., og § 24, stk. 2, 
jf. §§ 35 og 38. 
5) Hvordan resultaterne og oplysningerne, jf. nr. 3 og 4, er indarbejdet eller på 
anden måde taget i betragtning, herunder eventuelle kommentarer fra berørte 
stater. 
Stk. 2. Den eller de myndigheder, der har truffet afgørelse om projektet, underretter 
alle stater, der er blevet hørt, jf. § 38, og fremsender de i stk. 1 nævnte oplysninger. 
 
… 
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§ 57. Loven træder i kraft den 16. maj 2017. 
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse ved behandling af klager over afgørelser efter 
lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet før lovens ikrafttræden. For 
sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse. 
… 
Stk. 5. De hidtil gældende regler i § 26 i lov om fremme af vedvarende energi og i 
bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) 
ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet finder fortsat 
anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis  
1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3, 

før ikrafttrædelsestidspunktet, 
2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om, hvilke 

oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, 
stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet eller 

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Energistyrelsen, jf. 
bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet. 

 
[…]” 
 
 
Uddrag af bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af 
miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete 
projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
 
”[…] 
 
§ 9. Følgende tilladelser eller godkendelser efter anden lovgivning erstatter helt 
eller delvist tilladelsen efter lovens § 25, jf. lovens § 15, stk. 3: 
… 
3) En tilladelse efter § 25 i lov om fremme af vedvarende energi. 
… 
 
§ 12. 
… 
Stk. 2. VVM-myndighedens afgørelser efter lovens § 21, som skal offentliggøres 
efter lovens § 36, og de oplysninger vedrørende myndighedens afgørelser efter 
lovens § 25, som myndigheden efter lovens § 37, stk. 1, skal gøre tilgængelige for 
offentligheden og de berørte myndigheder, kan offentliggøres udelukkende digitalt 
på myndighedens hjemmeside, jf. dog § 13. 
 
[…]” 
 
Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning. 
 
”[…] 
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§ 22 a. Etablering af nye elforsyningsnet på alle spændingsniveauer på søterritoriet 
og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i bestående net 
kan kun ske efter forudgående tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren. 
Der kræves tillige tilladelse efter § 21 til transmissionsnet på over 100 kV. 
Stk. 2. Tilladelsen kan betinges af vilkår, herunder krav til placering, indretning og 
sikkerhedsstillelse for fjernelse af anlæg samt tekniske, miljø- og 
sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med etablering og drift. 
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for interne ledningsanlæg som nævnt i 
§ 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og elforsyningsnet som nævnt i 
§ 4 a i lov om Energinet. 
 
[…]” 
 
 
 
 


