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 sø-opmåling 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.

