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Afgørelse i sag om dekommissionering af mølle A02 i Nysted 

havvindmøllepark  

 

Energistyrelsen giver hermed tilladelse til dekommissionering af mølle A02 i 

Nysted havvindmøllepark. Afgørelsen er samtidig også en screeningsafgørelse om, 

at dekommissionering af møllen ikke er omfattet af VVM-pligt i henhold til 

miljøvurderingsloven1. 

 

Afgørelse  
Energistyrelsen giver tilladelse til, at Ørsted A/S (herefter benævnt Ørsted) og 

deres entreprenør(e) må igangsætte dekommissionering af havvindmølle A02 i 

Nysted Havvindmøllepark i henhold til § 25 i lov om fremme af vedvarende 

energi, jf. lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 1791 af 02/09/2021 (VE-loven). 

Tilladelsen indebærer, at mølle A02 (vindmølle, fundament og kabler) 

dekommissioneres efter Ørsteds fremlagte plan (bilag 1). 

 

Energistyrelsen vurderer ligeledes, at dekommissionering af møllen ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 21. 

 

Sagsforløb 

Nysted havvindmøllepark syd for Lolland består oprindeligt af 72 havvindmøller 

hver med en installeret effekt på 2,3 MW. Parken har en samlet kapacitet på 

166MW og har produceret strøm siden 2003.  

 

Den 12 januar 2022 kollapsede mølle A02 i Nysted havvindmøllepark, hvor 

møllens gravitationsfundamentet gav efter. Energistyrelsen var i den 

forbindelse i kontakt med både Søværnskommandoen og Miljøstyrelsen ift. 

miljøberedskab ved eventuel olieforurening. Ørsted, der ejer og driver Nysted 

havvindmøllepark, har den 30. marts 2022 indsendt en ansøgning om tilladelse 

til at dekommissioner den kollapsede mølle, fundament og kabler samt 

fremsendt en afviklingsplan for møllen til Energistyrelsen. Ørsted forventer, at 

arbejdet med at dekommissionering af mølle A02 vil være afsluttet i juni 2022. 

 

                                                      
1 LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021: bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) 
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Energistyrelsen har foretaget en høring af Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen, 

der ikke har haft bemærkninger til fjernelsen af møllen.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det er Energistyrelsens vurdering, at der overordnet er tale om et mindre 

projekt, og at Ørsteds fremlagte plan (bilag 1) for dekommissionering af møllen 

på tilfredsstillende vis redegør for, at projektet kan gennemføres uden at 

medføre væsentlige påvirkninger på natur og miljø herunder ift. sikring mod 

eventuelt olieudslip og varetagelse af sejladssikkerhed. 

 

Natura 2000 

Nysted Havvindmøllepark er beliggende i umiddelbar nærhed af Natura 2000-

område nr. 173 ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor  

og Hyllekrog-Rødsand” bestående her af habitatområde nr. 152 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 83. Det er Energistyrelsens vurdering, at 

dekommissionering af møllen og det kortvarige arbejde i havvindmølleparken 

med bjærgning af den havarerede mølle samt transport af mølledelene til 

modtagehavnen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter på 

udpegningsgrundlaget. Det gælder arter som bilag II og IV arten marsvin eller 

naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området, idet der vil være 

tale om kortvarigt og meget begrænset arbejde. Projektet er dermed ikke 

omfatte af krav om Natura 2000-konsekvensvurdering. 

 

Samlet er det Energistyrelsens vurdering, at fjernelse af møllen vil være uden 

væsentlige miljøpåvirkninger og vil dermed ikke medføre skade, eller forhindre 

den gunstige bevaringsstatus for Natura 2000-område nr. 173 og dermed ikke 

er omfattet af krav om miljøvurdering.  

 

Energistyrelsen lægger her vægt på, at denne tilladelse alene er en tilladelse til 

dekommissionering arbejdet af den kollapsede havvindmølle A02 dvs. dens 

bestanddele (vindmølle, fundament og kabler) og ikke en tilladelse til 

dekommissionering af Nysted havvindmøllepark i sin helhed. 

  

Der vil ved en dekommissionering af Nysted havvindmøllepark være krav om, 

at området, hvor A02 var placeret, skal undersøges under samme vilkår som 

resten af havvindmølleparken, se punkt B 10 i etableringstilladelsen og 3.3.2 i 

bevillingen til elproduktion. 

 

Vilkår i afgørelsen 

Der gives tilladelse til at mølle A02 fjernes efter § 25 i lov om fremme af 

vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 02/09/2021 (VE-loven) 

under følgende vilkår. 

 

1. Generelle vilkår for dekommissionering 

1.1.  Tilladelsen er gyldig i ét år fra tidspunktet for meddelelse af denne 

tilladelse, med mindre der indgives klage over tilladelsen, som 
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tillægges opsættende virkning, jf. VE-lovens § 67, stk. 6. Tilladelsen 

må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. § 67, stk. 5.  

 

1.2.  Tilladelsen omfatter dekommissionering af havvindmølle A02 samt 

dens bestanddele (vindmølle, fundament og kabler) i Nysted 

havvindmøllepark, som fremlagt i Ørsteds dekommissioneringsplan 

(bilag 1). 

 

1.3.  Havvindmøllen og dens enkelte bestanddele (vindmølle, 

fundament og kabler) vil blive fjernet, som fremlagt i Ørsteds 

dekommissioneringsplan (bilag 1). 

 

1.4.  Eventuelle væsentlige afvigelser fra dekommissioneringsplanen skal 

godkendes af Energistyrelsen. 

 

1.5.  For nærværende tilladelse gælder i øvrigt, at denne ikke fritager 

indehaveren af tilladelsen for et eventuelt opstået civilretligt ansvar i 

forbindelse med anlægget fjernelse. Tilladelsen indeholde ej heller 

garanti for de foreslåede planers sikkerhed eller stabilitet. 

 

1.6.  Energistyrelsen har til enhver tid ret til at bede om yderligere 

oplysninger og dokumentation for, at vilkårene i denne tilladelse er 

opfyldt. 

 

1.7.  Ørsted skal ved afslutning af projektet orientere Energistyrelsen om, 

hvorvidt arbejdet er udført i henhold til dekommissioneringsplanen. 

 

2. Miljø- og naturhensyn samt øvrige vilkår 

2.1.  Ørsted og deres entreprenør(e) er forpligtet til at bruge flydespærring 

omkring bjergningsområdet som fremlagt i Ørsteds 

dekommissioneringsplan (bilag 1). 

 

2.2.  I tilfælde af udslip af forurenende substanser under 

oprydning/nedtagningsarbejdet skal Ørsted eller deres entreprenør(er) 

tage kontakt til Maritime Assistance Service (MAS): tlf: 72 85 03 70 

(MAS vagten), e-mail: mas@sok.dk. 

 

2.3.  Ved oprydning/nedtagningsaktiviteter, hvor der kan ske spredning af 

havbundssedimenter, skal spildet så vidt muligt reduceres. 

 

2.4.  Hvis der i forbindelse med arbejdet identificeres eller stødes på 

beskyttede kulturlevn – det være sig fortidsminder eller historiske 

skibsvrag – eller hvis Ørsted bliver gjort bekendt med, at der i området 

findes interesser af ovennævnt karakter, skal fundet og oplysningerne 

straks meddeles Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturhistoriske interesser 

på søterritoriet er beskyttet i medføre af museumsloven. 
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Klageadgang 

Klager over denne afgørelse kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af 

klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet på 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/ eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-

mail: nh@naevneneshus.dk eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg. 

 

For så vidt angår screeningsafgørelsen efter miljøvurderingslovens §21 kan denne 

indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Opstart af klageprocessen kan ske 

på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: Miljø- og Fødevareklagenævnet 

(naevneneshus.dk) 

 

De klageberettigede i henhold til § 67 er enhver med en væsentlig og individuel 

interesse i afgørelsen. Klageberettigede er desuden lokale og landsdækkende 

foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Det 

samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som 

efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse 

berører sådanne interesser. 

 

Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer skal senest samtidig med 

klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, 

at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder kravene som 

beskrevet ovenfor. 

 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er offentligt 

bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre 

Energiklagenævnet bestemmer andet. 

 

Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. 

 

 

Med Venlig hilsen 

 

 

Jens Rasmus M. Pedersen 

Fuldmægtig 
 


