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HØRINGSNOTAT 

 

 

 

 

 

 
Høringsnotat vedr. myndighedshøring af ansøgning om udskiftning af 
havareret mølle i Samsø Havvindmøllepark  
 
Baggrund  
Energistyrelsen gennemførte i perioden 7. juli – 14. august 2017 en 
myndighedshøring af ansøgning om udskiftning af havareret mølle i Samsø 
Havvindmøllepark. Se vedlagte høringsliste. 
 
Energistyrelsen har modtaget i alt 8 høringssvar fra følgende myndigheder og 
kommuner: 
 

 Arbejdstilsynet 

 Erhvervsministeriet 

 Kerteminde Kommune 

 Miljøstyrelsen 

 Moesgaard Museum  

 Samsø Kommune 

 Sikkerhedsstyrelsen  

 Søfartsstyrelsen 
 
Følgende myndigheder og kommuner havde ingen bemærkninger: 
 

 Erhvervsministeriet 

 Kerteminde Kommune 

 Miljøstyrelsen  

 Moesgaard Museum  

 Sikkerhedsstyrelsen 

 
Nedenfor ses modtagne høringssvar med bemærkninger: 
 

Arbejdstilsynet 

Under henvisning til Energistyrelsens mail af 7. juli 2017 har Arbejdstilsynet 

følgende bemærkninger. 

 

Kontor/afdeling 

ERE 

 

Dato 

15. august 2017 

 

J nr. 2016-9242 

 

GK/ 



 

Side 2/3 

Generelt kan det oplyses, at når der udføres et arbejde forudsættes det, at 

arbejdsmiljøloven, samt de dertil knyttede bekendtgørelser, overholdes. 

Vi henleder opmærksomheden på, at det som udgangspunkt er arbejdsgiver, der er 

ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Det kan være 

en meget konkret vurdering, hvem der er arbejdsgiver. Således kan det være en 

bedømmelse ad hvem der udøver arbejdsgiverbeføjelserne, instruktion tilsyn og 

planlægning i den konkrete situation, under der er afgørende. 

 

Det er vigtigt, at forpligtelserne i relation til planlægningen under arbejdet, der 

følger af bygherrebekendtgørelsen nøje overholdes. Her tænkes især på 

ajourføring af planen for sikkerhed og sundhed, herunder tidsplaner, da dette 

erfaringsmæssigt giver en mere problemfri udførelsesfase. 

 

Udover arbejdsgiver, kan flere andre også være ansvarlig for sikkerheden. Det 

gælder fx bygherre, projekterende, leverandører og reparatører, se herom 

arbejdsmiljølovens bestemmelser om ansvarssubjekter, i kapitel 4. 

 

Opmærksomheden henledes på, at der er tre af Arbejdstilsynets bekendtgørelser 

som regulerer arbejdsstedets indretning: faste arbejdssteder, nr. 96 af 13. februar 

2001, med senere ændringer, nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteder og 

i nogle faser, byggepladsbekendtgørelsen, nr. 1516 af 16. december 2010, med 

senere ændringer. Sidstnævnte indeholder også regler om første hjælps faciliteter. 

 

Vi henleder ligeledes opmærksomheden på arbejdsgivers forpligtelse til at 

anmelde arbejdsulykker, se bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker nr. 

615 af 8. juni 2010. Det er vigtigt at arbejdsulykker bliver anmeldt og at have en 

plan for psykisk førstehjælp. 

 

Opmærksomheden henledes ligeledes på formelle anmeldelser, ex. gældende for 

kraner samt overholdelse af regler om eftersyn af tekniske hjælpemidler. 

 

Herud over henvises til bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser af 28. 

november 2011, med senere ændringer, der indeholder en oplistning af de områder 

hvor man i Danmark kræver uddannelser/certifikater. I den forbindelse kan nævnes 

bekendtgørelse nr. 52 af 14. januar 2016, med senere ændringer, om anerkendelse 

af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. 

 

Endelig bemærkes, at Arbejdstilsynet altid løbende vil være til rådighed for 

besvarelse af konkrete spørgsmål angående arbejdsmiljøreglernes overholdelse. 

 

Bemærkningerne er noteret og ansøger er underrettet. 
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Samsø Kommune 

På vegne af Samsø Kommune vil jeg gerne takke for det fremsendte 

høringsmateriale. 

Efter en gennemgang af det fremsendte har Samsø Kommune ikke ønsker til 

ændringer af materialet i sagen om tilladelse til udskiftning af havareret 

havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark. 

Samsø Kommune vurderer, at materialet viser de væsentlige miljø påvirkninger af 

at udskifte den havarerede mølle. 

Visualiseringen af projektet viser, at der er en meget begrænset ændring af det 

visuelle udtryk for hele Samsø Havvindmøllepark (Paludan flak). 

På den baggrund kan Samsø kommune anbefale udkastet til tilladelsen. 

 

Bemærkningerne er noteret og ansøger er underrettet. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte udskiftning af mølle nr. 

7 på Samsø Havmøllepark. 

 

Vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema bedes efterlevet og anvendt i 

relevant omfang, jf. vilkår 2.3 i udkast til tilladelse. 

 

Det ses ikke umiddelbart at fremgå af ansøgningen, men efter havariet blev 

søfartsafmærkning flyttet fra mølle nr. 7 til mølle nr. 8. 

Det forudsættes, at der ifm udskiftning af mølle nr. 7 også retableres afmærkning 

som tidligere. 

 

Bemærkningerne er noteret og ansøger er underrettet. 

 



Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Cc: srn@kerteminde.dk (Søren Ravn-Nielsen)
Fra: Trine Baier Jepsen (tbj@kerteminde.dk)
Titel: VS: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
Sendt: 11-07-2017 08:47:24
Bilag: Bilag 7, Samsø Havvind, EHS eksempel uddrag fra andet projekt.docx; Bilag 6, Samsø Havvind, foreløbig

tidsplan.xlsx; Bilag 5, Samsø Havvind, Extreport_Blåhøj_IEC_ed1.pdf; Bilag 4, Samsø Havvind, Standard Acoustic
Emission, SWT-2.3-93, Rev. 4 (....pdf; Bilag 3, Samsø Havvind, DECIBEL Lavfrekvent_ 9 SWT-2.3-82_61.2NH og 1
SW...._pdf; Bilag 2, Samsø Havvind, DECIBEL_ 9 SWT-2.3-82_61.2NH og 1 SWT-2.3-93_66.....pdf; Bilag 1, Samsø
Havvind, visualisering.docx; Samsø Havvind, ny mølle, projektbeskrivelse.docx; Udkast til tilladelse.docx;
Høringsliste.pdf;

Til Energistyrelsen
 
Kerteminde Kommune har ingen bemærkninger til projektet om udskiftning af vindmølle nr. 7 i Samsø Havmøllepark.
 
Venlig hilsen
Trine Baier Jepsen

 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen
Telefon 65 15 14 66
E-mail tbj@kerteminde.dk
------------------------------------------------------

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 15 15
 
 
Fra: Team Plan og Byg 
Sendt: 10. juli 2017 11:28
Til: Kaj Helth Pedersen; Team Natur og Miljø
Emne: VS: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
 
 
Venlig hilsen
Susanne Christensen
Erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen
Bycentret 302
5330 Munkebo
Tlf. 65151440
plan-byg@kerteminde.dk
Telefontider vedr. byggesager:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 11.00 samt 13.00 - 14.00.
Fredag kl. 10.00 - 11.00.

Se Kerteminde kommunes retningslinier for registrering af personoplysninger på www.kerteminde.dk
 

 
Fra: Kerteminde Kommune 
Sendt: 10. juli 2017 10:43
Til: Team Plan og Byg

http://www.kerteminde.dk/
mailto:tbj@kerteminde.dk
mailto:plan-byg@kerteminde.dk
http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/


Emne: VS: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
 
 
Venlig hilsen
Jane Gotfredsen
Ledelsessekretariatet
jsg@kerteminde.dk
65151507

 
Fra: ENS Åben-dør postkasse [mailto:open-door@ens.dk] 
Sendt: 7. juli 2017 14:40
Til: Arbejdstilsynet; brs@brs.dk; info@energinet.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse;
erst@erst.dk; fmn@fmn.dk; vfk@mil.dk; fes@mil.dk; $Kystdirektoratet (kdi); Miljø- og Fødevareministeriets Departement;
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); trm@trm.dk; Søfartsstyrelsen
Hovedpostkasse (SFS); info@tbst.dk; mail@lfst.dk; fiskerikontrol@lfst.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse;
kommune@samsoe.dk; MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse; Frank Adler Gottlieb; horsens.kommune@horsens.dk;
Kerteminde Kommune; kalundborg@kalundborg.dk; mail@hedensted.dk; odder.kommune@odder.dk;
post@nordfynskommune.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement
Cc: Jeanne Borgqvist; Thomas Larsen (tla); Irith Nør Madsen; Flemming Sparre Sørensen; Sten Moeslund; 'FMN-KMM
Mortensen, Karen-Marie'; Dennis.Ravn@kalundborg.dk; Jørgen Tranberg; Morten H. Jensen
Emne: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
Til rette vedkommende,
 
Energistyrelsen behandler en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø
Havvindmøllepark, som hermed sendes i myndighedshøring.
 
Energistyrelsen imødeser gerne bemærkninger, herunder til selve ansøgningsmaterialet og til udkastet til
etableringstilladelsen.  
 
Bemærkninger til materialet bedes senest mandag d. 14. august 2016 fremsendt til  open-door@ens.dk
 
Foruden vedhæftede dokumenter, så henvises der til Energistyrelsen hjemmeside for yderligere materiale om Samsø
Havvindmøllepark (klik her)
Med venlig hilsen / Best regards 

Gülsüm Koc 
Fuldmægtig / Advisor 
Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources

Mobil / Cell +45 3392 4947
E-mail open-door@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
 
 
 

mailto:jsg@kerteminde.dk
http://www.kerteminde.dk/
mailto:open-door@ens.dk
mailto:brs@brs.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:erst@erst.dk
mailto:fmn@fmn.dk
mailto:vfk@mil.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:trm@trm.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:mail@lfst.dk
mailto:fiskerikontrol@lfst.dk
mailto:kommune@samsoe.dk
mailto:horsens.kommune@horsens.dk
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
mailto:mail@hedensted.dk
mailto:odder.kommune@odder.dk
mailto:post@nordfynskommune.dk
mailto:Dennis.Ravn@kalundborg.dk
mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter
mailto:open-door@ens.dk
http://www.ens.dk/


Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Fra: Flemming Sparre Sørensen ()
Titel: Svar på myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
Sendt: 11-07-2017 12:29:13
Bilag: Ver 2 8 JULI 2016.doc; BEK-1351 29-11-2013 (DK).pdf;

SFS sagsnr. 2016000089
 
Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte udskiftning af mølle nr. 7 på Samsø Havmøllepark.
 
Vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema bedes efterlevet og anvendt i relevant omfang, jf. vilkår 2.3 i udkast til
tilladelse.
 
Det ses ikke umiddelbart at fremgå af ansøgningen, men efter havariet blev søfartsafmærkning flyttet fra mølle nr. 7 til
mølle nr. 8.
Det forudsættes, at der ifm udskiftning af mølle nr. 7 også retableres afmærkning som tidligere.
 
Med venlig hilsen 
Flemming S. Sørensen 
Nautisk konsulent 

Søfartsstyrelsen 
Sikre farvande
Dir. tlf.: 72 19 61 78
E-mail: fss@dma.dk

Søfartsstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 31 
2500 Valby
Tlf.: 72 19 60 00
Web: www.soefartsstyrelsen.dk
 
Følg os:

Søfartsstyrelsen

 
 
 
 
Fra: ENS Åben-dør postkasse 
Sendt: 7. juli 2017 14:40
Til: Arbejdstilsynet; brs@brs.dk; info@energinet.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse;
erst@erst.dk; fmn@fmn.dk; vfk@mil.dk; fes@mil.dk; $Kystdirektoratet (kdi); Miljø- og Fødevareministeriets Departement;
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); trm@trm.dk; Søfartsstyrelsen
Hovedpostkasse (SFS); info@tbst.dk; mail@lfst.dk; fiskerikontrol@lfst.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse;
kommune@samsoe.dk; MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse; Frank Adler Gottlieb; horsens.kommune@horsens.dk;
kommune@kerteminde.dk; kalundborg@kalundborg.dk; mail@hedensted.dk; odder.kommune@odder.dk;
post@nordfynskommune.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement
Cc: Jeanne Borgqvist; Thomas Larsen (tla); Irith Nør Madsen; Flemming Sparre Sørensen; Sten Moeslund; 'FMN-KMM
Mortensen, Karen-Marie'; Dennis.Ravn@kalundborg.dk; Jørgen Tranberg; Morten H. Jensen
Emne: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
Til rette vedkommende,
 
Energistyrelsen behandler en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø
Havvindmøllepark, som hermed sendes i myndighedshøring.
 
Energistyrelsen imødeser gerne bemærkninger, herunder til selve ansøgningsmaterialet og til udkastet til
etableringstilladelsen.  
 
Bemærkninger til materialet bedes senest mandag d. 14. august 2016 fremsendt til  open-door@ens.dk
 
Foruden vedhæftede dokumenter, så henvises der til Energistyrelsen hjemmeside for yderligere materiale om Samsø
Havvindmøllepark (klik her)
Med venlig hilsen / Best regards 

https://www.linkedin.com/company/danish-maritime-authority
mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter


Gülsüm Koc 
Fuldmægtig / Advisor 
Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources

Mobil / Cell +45 3392 4947
E-mail open-door@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
 
 
 

mailto:open-door@ens.dk
http://www.ens.dk/


Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Fra: 3 - SIK Høringer (SIK) ()
Titel: VS: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
Sendt: 12-07-2017 09:35:50
Bilag: Bilag 7, Samsø Havvind, EHS eksempel uddrag fra andet projekt.docx; Bilag 6, Samsø Havvind, foreløbig

tidsplan.xlsx; Bilag 5, Samsø Havvind, Extreport_Blåhøj_IEC_ed1.pdf; Bilag 4, Samsø Havvind, Standard Acoustic
Emission, SWT-2.3-93, Rev. 4 (....pdf; Bilag 3, Samsø Havvind, DECIBEL Lavfrekvent_ 9 SWT-2.3-82_61.2NH og 1
SW...._pdf; Bilag 2, Samsø Havvind, DECIBEL_ 9 SWT-2.3-82_61.2NH og 1 SWT-2.3-93_66.....pdf; Bilag 1, Samsø
Havvind, visualisering.docx; Samsø Havvind, ny mølle, projektbeskrivelse.docx; Udkast til tilladelse.docx;
Høringsliste.pdf;

Kære Gülsüm
 
Sikkerhedsstyrelsen har ingen kommentar til denne høring.
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Martin Lykkeskov Bahr
Fuldmægtig
 
Direkte: +45 33 73 21 41
Mobil: +45 25 10 39 41
E-mail: mlb@sik.dk
 
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
www.sik.dk
 
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-
mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.
 

   
 
 
 
 
 
 
Fra: ENS Åben-dør postkasse 
Sendt: 7. juli 2017 14:40
Til: Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; brs@brs.dk; info@energinet.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets
officielle postkasse <em@em.dk>; erst@erst.dk; fmn@fmn.dk; vfk@mil.dk; fes@mil.dk; $Kystdirektoratet (kdi)
<kdi@kyst.dk>; Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
<MST@MST.DK>; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; trm@trm.dk; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse
(SFS) <SFS@dma.dk>; info@tbst.dk; mail@lfst.dk; fiskerikontrol@lfst.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
<nst@nst.dk>; kommune@samsoe.dk; MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; Frank Adler Gottlieb
<FGO@dma.dk>; horsens.kommune@horsens.dk; kommune@kerteminde.dk; kalundborg@kalundborg.dk;
mail@hedensted.dk; odder.kommune@odder.dk; post@nordfynskommune.dk; Miljø- og Fødevareministeriets
Departement <mfvm@mfvm.dk>
Cc: Jeanne Borgqvist <jb@at.dk>; Thomas Larsen (tla) <Thomas.Larsen@kyst.dk>; Irith Nør Madsen <irnma@mst.dk>;
Flemming Sparre Sørensen <FSS@dma.dk>; Sten Moeslund <stmoe@mst.dk>; 'FMN-KMM Mortensen, Karen-Marie'
<KMM@fmn.dk>; Dennis.Ravn@kalundborg.dk; Jørgen Tranberg <jorgen-tranberg@mail.dk>; Morten H. Jensen
<MHJ@cllh.dk>
Emne: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
Til rette vedkommende,

mailto:mlb@sik.dk
http://www.sik.dk/
https://www.facebook.com/Sikkerhedsstyrelsen
https://www.linkedin.com/company/sikkerhedsstyrelsen
mailto:arbejdstilsynet@at.dk
mailto:brs@brs.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:em@em.dk
mailto:erst@erst.dk
mailto:fmn@fmn.dk
mailto:vfk@mil.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk
mailto:MST@MST.DK
mailto:sik@sik.dk
mailto:trm@trm.dk
mailto:SFS@dma.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:mail@lfst.dk
mailto:fiskerikontrol@lfst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:kommune@samsoe.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:FGO@dma.dk
mailto:horsens.kommune@horsens.dk
mailto:kommune@kerteminde.dk
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
mailto:mail@hedensted.dk
mailto:odder.kommune@odder.dk
mailto:post@nordfynskommune.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk
mailto:jb@at.dk
mailto:Thomas.Larsen@kyst.dk
mailto:irnma@mst.dk
mailto:FSS@dma.dk
mailto:stmoe@mst.dk
mailto:KMM@fmn.dk
mailto:Dennis.Ravn@kalundborg.dk
mailto:jorgen-tranberg@mail.dk
mailto:MHJ@cllh.dk


 
Energistyrelsen behandler en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø
Havvindmøllepark, som hermed sendes i myndighedshøring.
 
Energistyrelsen imødeser gerne bemærkninger, herunder til selve ansøgningsmaterialet og til udkastet til
etableringstilladelsen.  
 
Bemærkninger til materialet bedes senest mandag d. 14. august 2016 fremsendt til  open-door@ens.dk
 
Foruden vedhæftede dokumenter, så henvises der til Energistyrelsen hjemmeside for yderligere materiale om Samsø
Havvindmøllepark (klik her)
Med venlig hilsen / Best regards 

Gülsüm Koc 
Fuldmægtig / Advisor 
Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources

Mobil / Cell +45 3392 4947
E-mail open-door@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
 
 
 

mailto:open-door@ens.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter
mailto:open-door@ens.dk
http://www.ens.dk/


Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Cc: gk@ens.dk (Gülsüm Koc), stmoe@mst.dk (Sten Moeslund)
Fra: Sten Moeslund ()
Titel: Genopførelse af vindmølle syd for Samsø
Sendt: 12-07-2017 12:44:29

(J.nr. SVANA-573-00048)
 
Vindmølle i pos. 7 af 10 er knækket og ønskes genopført.
 
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger i relation til Natura 2000-interesser.  
 
Med venlig hilsen

Sten Moeslund
Biolog l Naturbeskyttelse
+45 2536 4237 l stmoe@mst.dk
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk
 
 

mailto:stmoe@
http://www.mst.dk


Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Fra: Claus Skriver (cs@moesgaardmuseum.dk)
Titel: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
Sendt: 13-07-2017 09:30:51
Bilag: MAJ2017-67 Havareret Vindmølle, Samsø.pdf;

Hermed museet svar vedr. ovennævnte
 

Claus Skriver                                                                                        
 
Museumsinspektør, cand.mag.
Antikvarisk afdeling, marinarkæologi
Moesgård Museum
DK 8270 Højbjerg

 
e-mail: cs@moesgaardmuseum.dk
Mobil: 6020 2746

 

cid:image002.jpg@01D2BADA.D877EA60

 
Årets særudstilling på Moesgaard Museum
25. april - 26. november 2017
 
Læs mere på www.moesgaardmuseum.dk
 
 

MOMU logo - email signatur

 

http://www.moesgaardmuseum.dk/udstillinger/aktuelle-udstillinger/rejsen-aabner-25-april/
http://www.moesgaardmuseum.dk/


Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Cc: aumk@samsoe.dk (Michael Kristensen), aumw@samsoe.dk (Mogens Wehrs), auaja@samsoe.dk (Alexander Janz),

aumme@samsoe.dk (Marcel Meijer)
Fra: Søren Stensgaard (auss@samsoe.dk)
Titel: Besvarelse fra Samsø Kommune ifbm Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved

Samsø Havvindmøllepark
Sendt: 10-08-2017 12:26:55
Bilag: Bilag 7, Samsø Havvind, EHS eksempel uddrag fra andet projekt.docx; Bilag 6, Samsø Havvind, foreløbig

tidsplan.xlsx; Bilag 5, Samsø Havvind, Extreport_Blåhøj_IEC_ed1.pdf; Bilag 4, Samsø Havvind, Standard Acoustic
Emission, SWT-2.3-93, Rev. 4 (....pdf; Bilag 3, Samsø Havvind, DECIBEL Lavfrekvent_ 9 SWT-2.3-82_61.2NH og 1
SW...._pdf; Bilag 2, Samsø Havvind, DECIBEL_ 9 SWT-2.3-82_61.2NH og 1 SWT-2.3-93_66.....pdf; Bilag 1, Samsø
Havvind, visualisering.docx; Samsø Havvind, ny mølle, projektbeskrivelse.docx; Udkast til tilladelse.docx;
Høringsliste.pdf;

På vegne af Samsø Kommune vil jeg gerne takke for det fremsendte høringsmateriale.
 
Efter en gennemgang af det fremsendte har Samsø Kommune ikke ønsker til ændringer af materialet i sagen om tilladelse
til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark.
Samsø Kommune vurderer, at materialet viser de væsentlige miljø påvirkninger af at udskifte den havarerede mølle.
Visualiseringen af projektet viser, at der er en meget begrænset ændring af det visuelle udtryk for hele Samsø
Havvindmøllepark (Paludan flak).
På den baggrund kan Samsø kommune anbefale udkastet til tilladelsen.
 
 
Venlig hilsen
 
Søren Stensgaard
Teknisk forvaltningschef
Samsø Kommune
E: auss@samsoe.dk
M: +45 3010 5507
 
Fra: Jette Martinussen På vegne af Kommune Indbakke
Sendt: 10. juli 2017 08:52
Til: Søren Stensgaard; Alexander Janz; Mogens Wehrs; Marcel Meijer
Emne: VS: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
 
 
Fra: ENS Åben-dør postkasse [mailto:open-door@ens.dk] 
Sendt: 7. juli 2017 14:40
Til: Arbejdstilsynet; brs@brs.dk; info@energinet.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse;
erst@erst.dk; fmn@fmn.dk; vfk@mil.dk; fes@mil.dk; $Kystdirektoratet (kdi); Miljø- og Fødevareministeriets Departement;
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); trm@trm.dk; Søfartsstyrelsen
Hovedpostkasse (SFS); info@tbst.dk; mail@lfst.dk; fiskerikontrol@lfst.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Kommune
Indbakke; MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse; Frank Adler Gottlieb; horsens.kommune@horsens.dk;
kommune@kerteminde.dk; kalundborg@kalundborg.dk; mail@hedensted.dk; odder.kommune@odder.dk;
post@nordfynskommune.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement
Cc: Jeanne Borgqvist; Thomas Larsen (tla); Irith Nør Madsen; Flemming Sparre Sørensen; Sten Moeslund; 'FMN-KMM
Mortensen, Karen-Marie'; Dennis.Ravn@kalundborg.dk; Jørgen Tranberg; Morten H. Jensen
Emne: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
Til rette vedkommende,
 
Energistyrelsen behandler en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø
Havvindmøllepark, som hermed sendes i myndighedshøring.
 
Energistyrelsen imødeser gerne bemærkninger, herunder til selve ansøgningsmaterialet og til udkastet til
etableringstilladelsen.  
 
Bemærkninger til materialet bedes senest mandag d. 14. august 2016 fremsendt til  open-door@ens.dk
 
Foruden vedhæftede dokumenter, så henvises der til Energistyrelsen hjemmeside for yderligere materiale om Samsø
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Havvindmøllepark (klik her)
Med venlig hilsen / Best regards 

Gülsüm Koc 
Fuldmægtig / Advisor 
Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources

Mobil / Cell +45 3392 4947
E-mail open-door@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
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Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Myndighedshøring i forbindelse med udskiftning af havereret havvindmølle 
ved Samsø

Under henvisning til Energistyrelsens mail af 7. juli 2017 har Arbejdstilsynet 
følgende bemærkninger.

Generelt kan det oplyses, at når der udføres et arbejde forudsættes det, at 
arbejdsmiljøloven, samt de dertil knyttede bekendtgørelser, overholdes.

Vi henleder opmærksomheden på, at det som udgangspunkt er arbejdsgiver, der er 
ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Det kan være 
en meget konkret vurdering, hvem der er arbejdsgiver. Således kan det være en 
bedømmelse ad hvem der udøver arbejdsgiverbeføjelserne, instruktion tilsyn og 
planlægning i den konkrete situation, under der er afgørende.

Det er vigtigt, at forpligtelserne i relation til planlægningen under arbejdet, der 
følger af bygherrebekendtgørelsen nøje overholdes. Her tænkes især på ajourføring 
af planen for sikkerhed og sundhed, herunder tidsplaner, da dette erfaringsmæssigt 
giver en mere problemfri udførelsesfase. 

Udover arbejdsgiver, kan flere andre også være ansvarlig for sikkerheden. Det 
gælder fx bygherre, projekterende, leverandører og reparatører, se herom 
arbejdsmiljølovens bestemmelser om ansvarssubjekter, i kapitel 4.

Opmærksomheden henledes på, at der er tre af Arbejdstilsynets bekendtgørelser 
som regulerer arbejdsstedets indretning: faste arbejdssteder, nr. 96 af 13. februar 
2001, med senere ændringer, nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteder og 
i nogle faser, byggepladsbekendtgørelsen, nr. 1516 af 16. december 2010, med 
senere ændringer. Sidstnævnte indeholder også regler om første hjælps faciliteter. 

Vi henleder ligeledes opmærksomheden på arbejdsgivers forpligtelse til at 
anmelde arbejdsulykker, se bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker nr. 
615 af 8. juni 2010. Det er vigtigt at arbejdsulykker bliver anmeldt og at have en 
plan for psykisk førstehjælp. 

Opmærksomheden henledes ligeledes på formelle anmeldelser, ex. gældende for 
kraner samt overholdelse af regler om eftersyn af tekniske hjælpemidler.
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Tilsynscenter Syd

Postboks 1228

0900 København C

Tlf. 70121288

Fax 70121289

at@at.dk

www.at.dk

CVR-nr. 21481815

4. august 2017

Vores sag

20170039499/2

Vores ref.

Pia Granlie

CVR-nr.59778714



Herud over henvises til bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser af 28. 
november 2011, med senere ændringer, der indeholder en oplistning af de områder 
hvor man i Danmark kræver uddannelser/certifikater. I den forbindelse kan nævnes 
bekendtgørelse nr. 52 af 14. januar 2016, med senere ændringer, om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.  

Endelig bemærkes, at Arbejdstilsynet altid løbende vil være til rådighed for 
besvarelse af konkrete spørgsmål angående arbejdsmiljøreglernes overholdelse.

Venlig hilsen

Pia Granlie
Centerjurist
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Til: open-door@ens.dk (ENS Åben-dør postkasse)
Fra: 1-DEP Høringer ()
Titel: SV: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
Sendt: 15-08-2017 11:20:46

Til Energistyrelsen
 
Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring.
 
’Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for erhvervslivet jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske
konsekvensvurderinger træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer hhv. 1. januar og 1. juli.’ 
 
 
 

 

MARIA HOUKJÆRMARIA HOUKJÆR 
Direktionssekretær  

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
www.evm.dk
mah@evm.dk
Tlf.   33 92 33 50
Tlf. Dir.   91 39 94 53
Mobil   91 39 94 53
  
EAN NR. 5798000026001
 
 
 
Fra: ENS Åben-dør postkasse 
Sendt: 7. juli 2017 14:40
Til: Arbejdstilsynet; brs@brs.dk; info@energinet.dk; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse;
erst@erst.dk; fmn@fmn.dk; vfk@mil.dk; fes@mil.dk; $Kystdirektoratet (kdi); Miljø- og Fødevareministeriets Departement;
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); trm@trm.dk; Søfartsstyrelsen
Hovedpostkasse (SFS); info@tbst.dk; mail@lfst.dk; fiskerikontrol@lfst.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse;
kommune@samsoe.dk; MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse; Frank Adler Gottlieb; horsens.kommune@horsens.dk;
kommune@kerteminde.dk; kalundborg@kalundborg.dk; mail@hedensted.dk; odder.kommune@odder.dk;
post@nordfynskommune.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement
Cc: Jeanne Borgqvist; Thomas Larsen (tla); Irith Nør Madsen; Flemming Sparre Sørensen; Sten Moeslund; 'FMN-KMM
Mortensen, Karen-Marie'; Dennis.Ravn@kalundborg.dk; Jørgen Tranberg; Morten H. Jensen
Emne: Myndighedshøring vedr. tilladelse til udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø Havvindmøllepark
 
Til rette vedkommende,
 
Energistyrelsen behandler en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af havareret havvindmølle ved Samsø
Havvindmøllepark, som hermed sendes i myndighedshøring.
 
Energistyrelsen imødeser gerne bemærkninger, herunder til selve ansøgningsmaterialet og til udkastet til
etableringstilladelsen.  
 
Bemærkninger til materialet bedes senest mandag d. 14. august 2016 fremsendt til  open-door@ens.dk
 
Foruden vedhæftede dokumenter, så henvises der til Energistyrelsen hjemmeside for yderligere materiale om Samsø
Havvindmøllepark (klik her)
Med venlig hilsen / Best regards 

Gülsüm Koc 
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Fuldmægtig / Advisor 
Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources

Mobil / Cell +45 3392 4947
E-mail open-door@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
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