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European Energy A/S 

Att. Kristian Nehring Madsen 

Gyngemose Parkvej 

2860 Søborg 

Afgørelse om forlængelse af ”Forundersøgelsestilladelse – Frederikshavn 

Havvindmøllepark af 21. december 2018”. 

Klima-, energi- og forsyningsministeren har nu truffet afgørelse i Jeres anmod-

ning om forlængelse af forundersøgelsestilladelse for Frederikshavn Havvind-

møllepark. 

Klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse 

Klima-, energi- og forsyningsministeren meddeler hermed tilladelse til, at gyldig-

heden for forundersøgelsestilladelsen af den 21. december 2018 forlænges til 

den 31. marts 2021. Forundersøgelsesrapporten skal således være modtaget i 

Energistyrelsen den 31. marts 2021.  

Vilkår 

1. Forundersøgelsestilladelsen af den 21. december 2018 er gældende til

og med 31. marts 2021.

2. Samtlige forundersøgelser skal med indsendelse af forundersøgelses-

rapporten være afsluttede jf. VE-lovens 24, stk.1.

3. De øvrige vilkår i ”Forundersøgelsestilladelse – Frederikshavn Havvind-

møllepark” af den 21. december 2018 er fortsat gældende.

Baggrund 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet meddelte den 21. december 2018 for-

undersøgelsestilladelse til European Energy A/S jf. § 22, stk. 7 og 23. stk. 4 i 

VE-loven1. Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og ana-

lyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på 

miljø, natur, flytrafik mm. 

Energistyrelsen har den 10. december 2019 på baggrund af Energistyrelsens 

afgræsningsudtalelse forlænget forundersøgelsestilladelsen af den 21.decem-

ber 2018 til den 30. oktober 2020. Forlængelsen blev givet, for at sikre at kvali-

teten af forundersøgelsesrapporten kom til at leve op til miljøvurderingslovens 

bestemmelser. 
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I juli 2020 gennemførte Energistyrelsen et ekstern review af European Energys 

eksisterende datagrundlag for miljøkonsekvensrapporten. På baggrund af det 

eksterne review anmodede Energistyrelsen European Energy om at gennem-

føre nye havbundskarteringer i kabelkorridoren fra havvindmølleparken til land. 

 

Energistyrelsen modtog den 5. oktober 2020 en anmodning fra European 

Energy om forlængelse af fristen for at indlevere forundersøgelsesrapporten til 

31. marts 2021, med den begrundelse, at European Energy ikke kan gennem-

føre karteringen og den efterfølgende beskrivelse, fortolkning og vurdering af de 

indsamlede data inden for tidsfristen den 30. oktober 2020. 

 

Begrundelse 

Klima-, energi- og forsyningsministeren lægger til grund for sin afgørelse om 

fristforlængelse, at anmodningen er forårsaget af, at European Energy er blevet 

pålagt at gennemføre nye havbundskarteringer i kabelkorridoren fra havvind-

mølleparken til land, og at disse havbundskarteringer er nødvendige for at 

kunne vurdere havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur m.m. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet på: 

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

 

Energiklagenævnet kan kontaktes på: 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

nh@naevneneshus.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 
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