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Godkendelse af forundersøgelsesrapport (miljøkonsekvensrapport) vedr. 

elproduktionsanlægget Frederikshavn Havvindmøllepark  

 

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren meddelte den 21. december 2018 tilladelse 

til at lave forundersøgelse til European Energy A/S (herefter EE) for projektet 

Frederikshavn Havvindmøllepark. Projektet omfatter opstilling af op til 5 

havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et ca. 5,5 

km2 stort område, der ligger i havet ca. 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. I 

henhold til tilladelsen af den 21. december 2018 skal EE afslutte 

forundersøgelserne med at indlevere en forundersøgelsesrapport.   

 

Forundersøgelsestilladelsen blev overdraget fra EE til  
Frederikshavn OWF d. 29. august 2019, som i denne sag repræsenteres af EE. 

 

For at Frederikshavn OWF kan udnytte forundersøgelsestilladelsen og derved 

ansøge om at etablere et elproduktionsanlæg skal forundersøgelsesrapporten 

godkendes, jf. § 24, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi1 (herefter 

benævnt VE-loven). Afgørelse om godkendelse træffes af Energistyrelsen, som har 

fået delegeret kompetencen hertil, jf. § 3, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1068 af 

25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. 

 

Forundersøgelsesrapporten består af en miljøkonsekvensrapport med tilhørende 

bilag, der blev indleveret til Energistyrelsen d. 7. april 2022. Energistyrelsen 

godkender med nærværende afgørelse miljøkonsekvensrapporten for projektet.  

 

Afgørelse  

Energistyrelsen godkender hermed i henhold til § 24, stk. 1 i VE-loven den 

fremsendte forundersøgelsesrapport, bestående af miljøkonsekvensrapporten for 

Frederikshavn Havvindmøllepark af 7. april 20221 med tilhørende bilag. 

 

Godkendelsen betyder, at det ikke ud fra den fremlagte forundersøgelsesrapport 

kan udelukkes, at der kan etableres et havvindmølleprojekt i havet ud for 

Frederikshavn, samt at der herefter kan ansøges om en etableringstilladelse til et 

projekt i området, jf. VE-lovens § 24, stk. 3.  

 

                                                      
1 Miljøkonsekvensrapport Frederikshavn Havvindmøllepark, Frederikshavn OWF APS, 7. april 2022. 
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Godkendelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre et havvindmølleprojekt i området. 

Godkendelsen udgør ikke en miljøvurderingstilladelse til projektet. Vilkår for 

projektets gennemførsel vil blive stillet i en eventuel etableringstilladelse (som også 

vil være miljøvurderingstilladelsen), jf. VE-lovens § 25, stk. 3.  

 

Begrundelse 

Efter § 24, stk. 1 i VE-loven vurderer Energistyrelsen om 

forundersøgelsesrapporten kan godkendes og dermed give ret til udnyttelse af 

rapporten. 

 

Energistyrelsen afgav den 1. marts 2021 en afgrænsningsudtalelse for 

miljøvurderingen af Frederikshavn Havvindmøllepark. En afgrænsningsudtalelse er 

en tidlig fastlæggelse af, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, og hvilke 

undersøgelser der skal udføres, Udtalelsen blev udarbejdet på baggrund af sagens 

oplysninger, idéer og forslag fra en offentlig høring (idéfasehøringen), bidrag fra 

andre myndigheder, erfaringer fra lignende projekt, samt kravene i 

miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7. 

 

Energistyrelsen har vurderet, at forundersøgelsesrapporten bestående af 

miljøkonsekvensrapporten for Frederikshavn Havvindmøllepark med tilhørende 

bilag opfylder de ønsker og krav, der blev opstillet af Energistyrelsen i 

afgrænsningsudtalelse af 1. marts 2021, og opfylder kravene i 

miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 om indhold af en miljøkonsekvensrapport. 

 

Videre proces 

Det følger af § 24, stk. 2 i VE-loven, at ansøger inden tre måneder efter 

godkendelsen af forundersøgelsesrapporten skal meddele Energistyrelsen, 

hvorvidt ansøger ønsker at opføre et anlæg på lokaliteten.  

 
Modtager Energistyrelsen et tilsagn herom skal ansøger fremsende ansøgning om 

etableringstilladelse inden for en nærmere fastsat frist. Modtager klima-, energi- og 

forsyningsministeren ikke et rettidigt tilsagn omfattet af § 24, stk. 2, eller overholdes 

fristen i § 24, stk. 3 ikke, kan ministeren uden vederlag til ansøgeren stille 

forundersøgelsesrapporten til rådighed for andre, jf. § 24, stk. 4 i VE-loven. 

 

Idet godkendelsen ikke i sig selv giver ret til at opføre et havvindmølleprojekt i 
området, er udgifter, som ansøger måtte afholde i forbindelse med en eventuel 

ansøgning om etableringstilladelse og eventuelle yderligere undersøgelser, 

Energistyrelsen uvedkommende. 

 

Klagevejledning 

Klager over denne godkendelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af 

klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, af nærværende tilladelse af 

meddelt.  
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En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets 

hjemmeside:  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/vejledning/ 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jonas Axelgaard 

 


