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Indledning 
 

Formålet med denne vejledning er at give et overblik over åben-dør-proceduren for havvindmøller.   

 

Vejledningen henvender sig til projektudviklere, der ønsker at ansøge om opstilling af en eller flere 

havvindmøller uden for udbud, dvs. de tilfælde hvor ansøger selv tager initiativ til etablering af 

havmøller på et givent område. Vejledningen vedrører dog ikke små tidsbegrænsede prototypepro-

jekter. 

 

Energistyrelsen håber, at denne vejledning vil give et indblik i åben-dør-proceduren, og give ansø-

gere et overblik over, hvad en ansøgning skal indeholde samt sagsforløbet.  

Et havmølleprojekt skal have tre typer tilladelser efter lov om fremme af vedvarende energi for at 

kunne realiseres:  

 

  

Forundersøgelses-

tilladelse 
Etablerings-

tilladelse 

 

Elproduktionstil-

ladelse 
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1. Administration af åben-dør-proceduren for havvind-
møller  

 

1.1 Energistyrelsen  
Energistyrelsen er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og blev oprettet ved lov i 1976. 

Energistyrelsen er ansvarlig myndighed, når det kommer til udbygningen af vindmøller på havet.  

Når Energistyrelsen behandler en åben-dør-ansøgning, sender Energistyrelsen ansøgningen i høring hos 

relevante myndigheder for at klarlægge, hvorvidt der er andre offentlige interesser, der kan blokere gen-

nemførelsen af projektet. 

På denne baggrund afgør Energistyrelsen om området, der er udvalgt i ansøgningen, kan projektudvikles. 

Ved et positivt udfald af høringen udsteder Energistyrelsen en tilladelse til ansøgeren til at udføre forunder-

søgelser i området, herunder en VVM-redegørelse. I visse tilfælde kræver Energistyrelsen også, at der ud-

færdiges en konsekvensvurdering ,  som følge af internationale krav om naturbeskyttelse. 

Resultaterne af de udførte undersøgelser samles i en VVM-redegørelse, som først kvalitetssikres af Energi-

styrelsen, dernæst sendes i myndighedshøring og afslutningsvis sendes i offentlig høring, hvor alle interes-

serede har mulighed for at afgive deres bemærkninger, inden Energistyrelsen beslutter, om der kan gives 

etableringstilladelse. Hvis resultatet af forundersøgelserne viser, at projektet kan realiseres, kan projektud-

vikleren ansøge om tilladelse til at etablere havvindmølleprojektet. 

 

1.1.2 Energistyrelsens kontaktinformationer 
 

Adresse:  Energistyrelsen 

 Amaliegade 44 

 1256 København K.  

 

Telefon: 33 92 67 00 (man-tirs 8:30-16:00, fre 8:30-15:30)  

 

E-mail: ens@ens.dk (Energistyrelsens e-mail adresse)  

 Open-door@ens.dk (Center for Energiressourcer)  

 

 

  

mailto:ens@ens.dk
mailto:Open-door@ens.dk
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2. Ansøgning om forundersøgelsestilladelse 
 

Forundersøgelsestilladelser gives med hjemmel i § 22 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015.  

 

Reservation af arealer til havvindmølleparker 

Forundersøgelsesområder udpeget af Havmølleudvalget med rapporten ”Fremtidens Havmølleplaceringer 

2025” fra 2011 reserveres til fremtidige statslige udbud af store havmølleparker. Åben-dør-ansøgninger vil 

blive afvist i disse områder. 

 

Afslag 

Tilladelse til forundersøgelser kan kun gives til områder, som efter Energistyrelsens vurdering kan være 

relevante. Der kan således ikke gives tilladelse, hvis etablering af havmøllerne på forhånd må anses for ude-

lukket fx pga. hensyn til miljø, sikkerhed, skibsfart, fiskeri m.v. 

 

Forsøgsmøller 

For så vidt angår ansøgninger vedrørende forsøgsmølleprojekter, vil der kun blive givet tilladelse til opstil-

ling af det antal møller, som må anses for nødvendige til gennemførelse af det pågældende forsøg og under 

forudsætning af, at projektet kan godkendes som forsøg.  

 

Omkostninger ved sagsbehandlingen 

Energistyrelsens omkostninger til sagsbehandling af havvindmølleprojekter over 25 MW er ifølge lovgivnin-

gen refusionsberettigede. Som følge af dette må projektudvikler forvente at skulle betale for Energistyrel-

sens myndighedsbehandling. Reglerne om betaling for myndighedsbehandling findes i bekendtgørelse nr. 

835 af 27. juni 2013, som er fastsat med hjemmel i § 58 i lov om fremme af vedvarende energi. 

 

 

Indsendelse af ansøgning 

 

 

 
 

 

 

 

Når Energistyrelsen modtager en ansøgning, vil der blive kigget på den i løbet af 14 dage. I forbindelse her-

med konstateres det, om ansøgningen er fuldt oplyst, dvs. indeholder alle de oplysninger og bilag, som er 

nødvendig for den videre sagsbehandling. Hvis en ansøgning ikke er fuldt oplyst, vil ansøgeren blive bedt 

om at indsende de manglende oplysninger inden for en frist.  

 
 
 

 

En ansøgning om forundersøgelsestilladelse skal sendes til open-door@ens.dk  

 

 

mailto:open-door@ens.dk
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2.1 Ansøgningens indhold 
 

En ansøgning om tilladelse til forundersøgelser skal som minimum indeholde:  

 

 

 

 
 

 
 

 

1. Beskrivelse af ansøger samt kontaktoplysninger. Hvis flere personer eller 

virksomheder er involveret i projektet, skal der angives en kontaktansvarlig. 

 

2. Beskrivelse af projektet indeholdende bl.a.: 

a) Forventet antal af vindmøller og forventet størrelse af møllerne. 

b) Forventet kabeltracé, inkl. knækpunkter og nettilslutningspunkt. 

c) Særlige forhold som kan være relevante for sagsbehandlingen. 

 

3. Oplysninger om projektet i forhold til påvirkning af internationale naturbe-

skyttelsesområder og forstyrrelse m.v. af særligt beskyttede dyrearter.  

 

4. Beskrivelse af projektets forventede omfang af forundersøgelser, herunder: 

a) Koordinater for forundersøgelsesområdet og herunder også kabelunder-

søgelsesområdet. Dette skal optegnes på søkort. 

 

5. Oplysninger om forventede forundersøgelser i forhold til påvirkning af in-

ternationale naturbeskyttelsesområder og forstyrrelse m.v. af særligt beskyt-

tede dyrearter.  

  

6. Allerede foretagne screeninger og undersøgelser, som kan støtte sagsbe-

handlingen.  

 

7. Dokumentation for at ansøgeren har den tilstrækkelige økonomiske kapaci-

tet til at gennemføre forundersøgelserne. 

 

8. Dokumentation for at ansøgeren har en tilstrækkelig teknisk kapacitet til at 

gennemføre forundersøgelserne. 
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2.2 Behandling af ansøgning om forundersøgelsestilladelse 
 
Tilladelse til forundersøgelser kan kun gives til områder, som efter Energistyrelsens vurdering kan være 

relevante. Der kan således ikke gives tilladelse, hvis etablering af havmøllerne på forhånd må anses for ude-

lukket fx pga. hensyn til miljø, sikkerhed, skibsfart, fiskeri m.v. 

 

2.2.1 Indhentelse af supplerende oplysninger  
 

Hvis Energistyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, bliver 

ansøger anmodet om at indsende supplerende oplysninger. Frist for indlevering af supplerende oplysninger 

er 4 uger. 

 

2.2.2 Myndighedshøring 
 

Når en ansøgning er fuldt oplyst, sendes den i myndighedshøring. Her klarlægges det, om der er eventuelle 

problemstillinger i forhold til andre myndighedsområder. Det vurderes også hvorvidt, der er behov for sær-

lige vilkår i forundersøgelsestilladelsen.  

 

Myndighedsparterne er relevante myndigheder med planansvar på havet samt relevante kommuner. På 

dette grundlag vurderer Energistyrelsen, om etableringen er mulig. Hensynet til andre arealinteresser eller 

rettigheder på havet vil således have en afgørende betydning for, om området kan udbygges.  

 

Hvis Energistyrelsen eller andre af høringsparterne mangler yderligere informationer for at kunne vurdere 

sagen, skal ansøger udlevere sådanne supplerende oplysninger. 

 

Høringsperioden er som udgangspunkt 4 uger, men hvis en myndighed anmoder om længere tid til at afgi-

ve et høringssvar, vil dette som udgangspunkt imødekommes.  

 

Energistyrelsen gennemgår høringssvarene, når høringsperioden er udløbet. Ansøger kan i den forbindelse 

blive bedt om at forholde sig til evt. bemærkninger eller indsigelser til projektet, inden Energistyrelsen træf-

fer afgørelse om forundersøgelsestilladelse.  

 

2.2.3 Konsekvensvurdering af forundersøgelser 
 

Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. I Danmark kaldes 

Natura 2000-områderne sammen med Ramsarområderne for ”internationale naturbeskyttelsesområder”.  

 

Du kan læse mere om Natura 2000-områder på Naturstyrelsens hjemmeside: Link 

 

Energistyrelsen kan kræve en konsekvensvurdering af selve forundersøgelsens virkninger på udpegede 

internationale naturbeskyttelsesområder. På grundlag af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse og 

høringen af de relevante myndigheder udfører Energistyrelsen en foreløbig vurdering af, hvorledes det 

udpegede Natura 2000-område påvirkes af forundersøgelserne.  

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-omraaderne/
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Hvis Energistyrelsen på baggrund af en foreløbig vurdering kan afvise, at forundersøgelsen påvirker et ud-

peget Natura 2000-område, vil Energistyrelsen ikke kræve en konsekvensvurdering. Viser den foreløbige 

vurdering, at Natura 2000-området kan påvirkes, eller er der tvivl, vil Energistyrelsen kræve en konsekvens-

vurdering. Omfanget af minimumsoplysningerne i konsekvensvurderingen er beskrevet i bilag 1 i bekendt-

gørelse nr. 1476 af 13. december 2010. 

 

Ligeledes udfører Energistyrelsen en foreløbig vurdering af, om særligt beskyttede dyrearter kan påvirkes af 

forundersøgelserne. Hvis den foreløbige vurdering viser, at særligt beskyttede dyrearter kan påvirkes, vil 

Energistyrelsen kræve en nærmere belysning og vurdering af, hvorledes disse bliver påvirket. 

 
Hvis der kræves en konsekvensvurdering og/eller en nærmere vurdering af påvirkningen af de særligt be-

skyttede dyrearter vil denne lægges til grund for afgørelsen om forundersøgelsestilladelse. 

 

3. Forundersøgelsestilladelse 
 
Etableringen af havvindmøller vil kunne give anledning til påvirkninger af miljøet. For at Energistyrelsen kan 

vurdere de mulige påvirkninger, skal der gennemføres en række forundersøgelser af projektet. Disse under-

søgelser foretages ud fra en forundersøgelsestilladelse.  

 

Tilladelsen vil indeholde en række vilkår, som f.eks. kan stille krav til rapportering, om forundersøgelsernes 

forløb og resultater om overholdelse af miljø- og sikkerhedskrav og lign.  

 

Forundersøgelserne skal som udgangspunkt være færdiggjort inden for 1 år, efter tilladelsen er meddelt. 

Der er mulighed for dispensation på yderligere et halvt år afhængigt af projektets størrelse og årstiden, da 

særlige årstider kan være nødvendige for visse af forundersøgelserne.  

 
Det vil være en forudsætning for opretholdelse af forundersøgelsestilladelsen, at ansøgeren senest 4 må-

neder efter, at tilladelsen er givet, over for Energistyrelsen dokumenterer, at der er igangsat forundersøgel-

ser. 

 

3.1 VVM-redegørelse 
På baggrund af forundersøgelserne udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende baggrundsrapporter. 

Redegørelsen skal belyse de miljømæssige aspekter af hele projektet, herunder påvirkning af landskabet, 

dyrelivet og meget andet.  

 

VVM-redegørelsen skal frembringe tilstrækkelig viden til, at Energistyrelsen kan vurdere det samlede pro-

jekt og sammenligne alternative løsningsforslag.  

3.2 Konsekvensvurdering 
Forundersøgelserne skal ligeledes give mulighed for en konsekvensvurdering af projektet samt en vurdering 

af projektet i forhold til særligt beskyttede dyrearter.  

 

På grundlag af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse og høringen af de relevante myndigheder udfø-

rer Energistyrelsen en foreløbig vurdering af, hvorledes det udpegede Natura 2000-område påvirkes af 
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projektet. Hvis Energistyrelsen på baggrund af en foreløbig vurdering kan afvise, at projektet i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter påvirker området væsentligt, vil Energistyrelsen ikke kræve en 

konsekvensvurdering. Viser den foreløbige vurdering, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væ-

sentligt, eller hvis der er tvivl, vil Energistyrelsen kræve en konsekvensvurdering. 

 

Omfanget af minimumsoplysningerne i konsekvensvurderingen er beskrevet i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 

1476 af 13. december 2010. 

 

Ligeledes udfører Energistyrelsen en foreløbig vurdering af, hvorledes særligt beskyttede dyrearter påvirkes 

af projektet. Hvis den foreløbige vurdering viser, at særligt beskyttede dyrearter kan påvirkes, vil Energisty-

relsen kræve en nærmere belysning og vurdering af, hvorledes disse bliver påvirket. 

 

Hvis der kræves en konsekvensvurdering og/eller en nærmere vurdering af påvirkningen af de særligt be-

skyttede dyrearter, vil det indgå som et vilkår i forundersøgelsestilladelsen. 

 

Det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre konsekvensvurderingen, før arbejdet med VVM-

redegørelsen iværksættes. Hvis en konsekvensvurdering begrunder, at der ikke kan gives etableringstilla-

delse, kan der være risiko for unødigt ressourceforbrug i forbindelse med udarbejdelse af VVM-

redegørelse. 

 

Konsekvensvurderingen kan indgå i et fælles dokument med VVM-redegørelsen for projektet. Hvis vurde-

ringen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå hvilken del af redegø-

relsen, der indeholder konsekvensvurderingen og hvilken del, der indeholder en vurdering af projektet i 

forhold til særligt beskyttede dyrearter. 

 

 
Frister:  
Forundersøgelserne skal som udgangspunkt være færdiggjort inden for et år efter, der er givet tilladelse til 

forundersøgelser. Dette kan dog fraviges, hvis der er behov for undersøgelser over flere sæsoner, som fx 

flerårige fugletræksundersøgelser. 

 
 
 

 

 

 

 

4. Forundersøgelsesrapport 
 
På baggrund af tilladelsen til forundersøgelser udarbejder ansøgeren herefter bl.a. en VVM-redegørelse, en 

konsekvensvurdering, en vurdering af projektet i forhold til særligt beskyttede dyrearter og gennemfører 

geofysiske og geotekniske undersøgelser, som samlet udgør en forundersøgelsesrapport. Forundersøgel-

sesrapporten sendes i myndighedshøring forud for den offentlige høring.  

 Forundersøgelserne skal som udgangspunkt være færdig-

gjort senest 1 år efter, der er givet tilladelse 
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4.1 Offentlig høring  
 

Der foretages altid en offentlig høring af forundersøgelsesrapporten for at give borgere og andre interes-

senter mulighed for at indsende bemærkninger. Der udsendes i den forbindelse et høringsbrev til alle rele-

vante lokale parter, derudover offentliggøres rapporten på Energistyrelsens hjemmeside, og der annonce-

res i landsdækkende aviser og relevante lokalaviser.  
 

Når høringsperioden er udløbet, skal de indkomne bemærkninger gennemgås. I den forbindelse kan opstil-

ler blive anmodet om at tilrette materialet i rapporterne eller gennemføre flere undersøgelser. 

 

4.2 Godkendelse 
 

Hvis forundersøgelsesrapporten herefter kan godkendes, skal ansøgeren inden 3 måneder efter godkendel-

sen meddele Energistyrelsen, om ansøgeren ønsker at opføre et produktionsanlæg på lokaliteten. Modta-

ger Energistyrelsen tilsagn om opførelse af et produktionsanlæg på lokaliteten, fastsætter Energistyrelsen 

en frist for modtagelse af ansøgning om etableringstilladelse. Dette skal sikre fremdrift i projektet. 

 

Hvis Energistyrelsen ikke modtager et tilsagn om at opføre et produktionsanlæg inden 3 måneder efter 

godkendelsen af forundersøgelsesrapporten eller overholder ansøgeren ikke Energistyrelsens frist for mod-

tagelsen af ansøgning om etableringstilladelse, kan Energistyrelsen uden godtgørelse til ansøgeren stille 

forundersøgelsesrapporten til rådighed for andre. 

 
Frister: 

 

 

 

 
 

 

 

5. Etableringstilladelse  
 

Energistyrelsen giver etableringstilladelsen efter VE-lovens § 25 på grundlag af VVM-redegørelsen, jf. § 26 i 

VE-loven med vilkår.  

 

Etableringstilladelsen er nødvendig for, at opstiller kan begynde at etablere en vindmøllepark.  

 

 Projektudvikler skal senest 3 måneder efter godkendelse af forundersøgelsesrapporten, til-

kendegive om, der ønskes opført vindmøller på lokaliteten 

 

  Energistyrelsen vil herefter som udgangspunkt fastsætte en frist på 6 måneder til indsen-

delse af ansøgning om etableringstilladelse  
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Opstiller kan først modtage tilladelsen efter at have modtaget en forundersøgelsestilladelse og fået sin 

forundersøgelsesrapport godkendt. 

 

5.1 Etableringstilladelsens indhold 

Etableringstilladelsen indeholder en række vilkår, som bl.a. afspejler de bemærkninger, der er indkommet i 
forbindelse med godkendelse af forundersøgelsesrapporten.  

Desuden indeholder tilladelsen et vilkår om, at projektudvikler skal udarbejde en beskrivelse af vindmølle-
projektet. Dette kaldes en beskrivelse af detailprojekt. 

Af beskrivelsen skal det tydeligt fremgå: 

 

5.2 Myndighedshøring af etableringstilladelse 
 

Energistyrelsen sender beskrivelsen af detailprojektet i myndighedshøring for at sikre, at beskrivelsen lever 

op til de vilkår, som etableringstilladelsen indeholder.  

 

5.3 Igangsættelsestilladelse 
 

Denne tilladelse er en form for byggetilladelse, som gør det muligt for opstiller at gå i gang med byggeriet 

af vindmølleparken. Energistyrelsen giver denne tilladelse, når opstiller har fremsendt alt relevant materia-

le i forbindelse med detailprojektet og i øvrigt opfylder alle vilkårene i etableringstilladelsen. 

 hvilke mølletyper og fundamenter, der forventes at blive brugt, 

 oplysninger om parkens design, 

 valg af leverandører, 

 møllernes endelige placering, 

 en detaljeret og opdateret tidsplan, 

 oplysninger om, hvordan anlægsfasen vil forløbe, 

 sikkerhedsprocedurer og 

 forsikringsoplysninger. 
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6. Elproduktionstilladelse  
 
Tilladelse til udnyttelse af energien efter § 29 i VE-loven gives til projektudvikler, inden idriftsættelse af 

parken på betingelse af, at projektudvikler kan dokumentere, at vilkårene i etableringstilladelsen er over-

holdt.  

 

En elproduktionstilladelse gives, når vindmøller er klar til at blive sat på fundamenter, og de kan tilsluttes et 

ledningsnet for derved at begynde leveringen af strøm. 

 

Tilladelsen skal dokumentere, at alle vilkår i etableringstilladelsen er overholdt. Det er den sidste tilladelse, 

som en opstiller skal have, før en vindmøllepark kan begynde at levere strøm til nettet.  

 

En elproduktionstilladelse gives som udgangspunkt i 25 år. Efterfølgende er der mulighed for forlængelse. 

 

7. Relevante regler 
 

Kapitel 3 i lov nr. 1330 af 25. november 2013 om fremme af vedvarende energi (med senere ændringer), 

særligt §§ 22-24 om forundersøgelser.  

 

Bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale natur-

beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsan-

læg og elforsyningsnet på havet. 

 

Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved projekter om 

etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet. 

 

Udpegede Natura 2000-områder kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside på følgende link:  

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-omraaderne/  

 

Beskyttelse af særlige dyrearter kan findes Naturstyrelsens hjemmeside på følgende link: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Arter.  

 

Se hertil bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende in-

ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af 

elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet. 

 

Endvidere henvises til bilag IV om dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyt-

telse i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habi-

tatdirektivet). 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-omraaderne/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Arter
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134988
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML

