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Tilladelse til ombygninger på beboelsesplatform, Poseidon, Horns Rev 2
Energistyrelsen gav i juli 2010 ibrugtagningstilladelse til beboelsesplatformen
Poseidon ved Horns Rev 2. Efter 5 års drift af beboelsesplatformen, har Dong
Energy A/S med ansøgning af 6. januar 2016 søgt om at foretage en ombygning af
platformen, bestående af mindre indretningsmæssige ændringer.
De planlagte ombygninger er nærmere beskrevet i ansøgningsrapport (bilag 1) fra
Dong Energy. Ombygningen har bl.a. til formål at kunne øge bemandingen af
platformen fra 24 til 28 personer, samt højne komforten for brugerne.
Ibrugtagningstilladelse til beboelsesplatformen af juli 2010 er meddelt i henhold til
1
lov om fremme af vedvarende energi , som er meddelt i forlængelse af tilladelse til
udnyttelse af energien fra Horns Rev 2 havvindmøllepark.
Afgørelse
Energistyrelsen meddeler tilladelse til ombygning af beboelsesplatformen Poseidon
ved Horns Rev 2, som beskrevet i ansøgning af Dong Energy af 6. januar 2016.
Tilladelsen meddeles i forlængelse af tilladelsen til udnyttelse af energien fra
havvindmølleparken Horns Rev 2 af 7. april 2009. Tilladelsen gives i henhold til §
25, stk. 3 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6.
februar 2015 og på følgende vilkår:

1. Sikkerheds og Sundhedsredegørelse dateret 16. maj 2013 og beredskabsplan
af maj 2014, skal opdateres i forhold til ombygningerne og indsendes til
Energistyrelsen inden ibrugtagningen af platformen og senest 1. april. 2016.
Klagevejledning
Klager over denne tilladelse kan i henhold til §§ 66 og 67 i lov om fremme af
vedvarende energi af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet,
Frederiksborg gade 15, 1360 København K.
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt
bekendtgjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
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LBK 122 af 6. februar 2015
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Ansøgningsrapport fra Dong Energy, december 2015 (bilag 9).
Oversigt nuværende indretning af cellar deck (bilag 1).
Oversigt nuværende indretning lower acc deck (bilag 2).
Oversigt planlagt indretning cellar deck (bilag 3).
Oversigtplanlagt indretning ower acc deck (bilag 4).
Gældende beredskabsplan HR2 1nd line emergency plan May 2014 (bilag 6).
Oversigt flugtveje cellar deck planlagt (bilag 7).
Oversigt flugtveje lower acc deck_planlagt (bilag 8).
Ibrugtagningstilladelse af 10. juli 2010.

Energistyrelsens bemærkninger
Ved ombygningen af beboelsesplatformen stiger bemandingen fra 24 til 28
personer. Der er i ansøgningen redegjort for, at ombygningen medfører en meget
begrænset stigning i den individuelle risiko for personalet, som vurderes, at være
inden for det acceptable risikoniveau. Ligeledes vil der ske en stigning i den
kollektive risiko og der er således beregnet en stigning i FAR-værdien, som dog
stadig ligger væsentligt under Dong Energys acceptkriterie med en FAR-værdi på
15.
På baggrund af materialet fremlagt af Dong Energy, har Energistyrelsen vurderet,
at de planlagte ændringer ikke ændrer risikotallene til et niveau over det
acceptable.
Med venlig hilsen
Søren Keller
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