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Godkendelse af forundersøgelsesrapport vedrørende etablering af 

elproduktionsanlæg på havet syd for Omø 

 

 

 

European Energy A/S fik den 3. marts 2014 meddelt tilladelse til at lave 

forundersøgelser for et område syd for Omø. I henhold til tilladelsen af 3. marts 

2014 skal European Energy A/S afslutte forundersøgelserne med at indlevere en 

forundersøgelsesrapport.  

 

Forundersøgelsestilladelsen blev overdraget fra European Energy A/S til Omø 

South Nearshore A/S den 24. april 2014.  

 

For at Omø Syd Nearshore A/S kan udnytte forundersøgelsestilladelsen og derved 

ansøge om at etablere et elproduktionsanlæg, skal forundersøgelsesrapporten 

godkendes, jf. § 24, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi1 (herefter 

benævnt VE-loven). 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. 

 

Afgørelse  

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

forundersøgelsesrapport, bestående af miljøkonsekvensrapporten for Omø Syd 

kystnær Havmøllepark af 6. december 2016 med tilhørende bilag.  

 

Godkendelsen betyder, at det ikke ud fra den fremlagte forundersøgelsesrapport 

kan udelukkes, at der kan etableres et havvindmølleprojekt syd for Omø, samt at 

der herefter kan ansøges om en etableringstilladelse til et projekt i området, jf. VE-

lovens § 24, stk. 3.  

Godkendelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre et havvindmølleprojekt i området. 

Godkendelsen udgør ikke en VVM-tilladelse til projektet. Vilkår for projektets 

gennemførsel vil blive stillet i en eventuel etableringstilladelse (som også vil være 

VVM-tilladelsen), jf. VE-lovens § 25, stk. 3.  

 

Godkendelsen betyder således ikke, at Energistyrelsen har taget endeligt stilling til 

etablering af det konkrete projekt, herunder endelig stilling til miljøpåvirkningen af et 

projekt i området.  
                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020. 
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Begrundelse 

Efter § 24, stk. 1 i VE-loven, vurderer Energistyrelsen om 

forundersøgelsesrapporten opfylder krav til indhold jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om 

vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af 

elproduktionsanlæg på havet2. 

 

Energistyrelsen har således vurderet, at forundersøgelsesrapporten bestående af 

miljøkonsekvensrapporten for Omø Syd kystnær Havmøllepark af 6. december 

2016 med tilhørende bilag opfylder lovens krav til indhold.  

 

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. Der kan i den forbindelse 

stilles krav om sikkerhedsstillelse for gennemførelse af projektet.  

 

Energistyrelsen bemærker, at der i forbindelse med en ansøgning om 

etableringstilladelse kan blive stillet krav om, at ansøger skal udarbejde et tillæg til 

miljøkonsekvensrapporten, såfremt det projekt, der påtænkes opført, afviger fra 

projektet, der er blevet miljøvurderet i forundersøgelsesrapporten. Tillægget skal 

beskrive miljøpåvirkningerne af det konkrete projekt, der ønskes opført i området. 

Offentligheden vil blive inddraget i denne proces i henhold til reglerne herom.  

 

Eventuelle nye forhold af relevans for området og projektet, der er fremkommet 

efter denne godkendelse, skal indgå i den videre behandling af sagen. Udpeges 

der eksempelvis nye Natura2000 og/eller fuglebeskyttelsesområder i området 

m.m., skal betydningen af et projekt på lokaliteten undersøges i henhold hertil, 

inden der kan meddeles etableringstilladelse, jf. § 25, stk. 1 i VE-loven. Nye 

forhold, herunder en udpegning af et nyt fuglebeskyttelsesområde i området, kan 

betyde, at der ikke kan etableres et projekt i området. 

 

Idet godkendelsen ikke i sig selv giver ret til at opføre et havvindmølleprojekt i 

området, er udgifter, som ansøger måtte afholde i forbindelse med en eventuel 

                                                      
2
 Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012. Bekendtgørelsen er ophævet ved bekendtgørelse nr. 446 af 

09. maj 2017, men gælder fortsat for visse projekter, jf. § 57, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. 
oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 
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ansøgning om etableringstilladelse og eventuelle yderligere undersøgelser, 

Energistyrelsen uvedkommende.  

 

Meddelelse af etableringstilladelse kan ske til ansøgere, der har ret til at udnytte en 

forundersøgelsestilladelse, og som skønnes af have den fornødne tekniske og 

finansielle kapacitet, jf. § 25, stk. 1 i VE-loven. Ansøger skal have ansøgt om en 

etableringstilladelse, jf. § 24, stk. 3 i VE-loven. 

 

Modtager klima-, energi- og forsyningsministeren ikke et rettidigt tilsagn omfattet af 

§ 24, stk. 2, eller overholdes fristen i § 24, stk. 3 ikke, kan ministeren uden vederlag 

til ansøgeren stille forundersøgelsesrapporten til rådighed for andre, jf. § 24, stk. 4 i 

VE-loven. 

 

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, at 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 

 

 

Astrid Rathe 

 


