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Høring vedrørende ansøgningsvejledning og standardvilkår for 

forundersøgelser til havs.  

 

 

Energistyrelsen har udarbejdet vedlagte ansøgningsvejledning for forundersøgelser 

til havs, samt i denne forbindelse opdateret de eksisterende standardvilkår for 

forundersøgelser til havs (opdatering er ligeledes vedlagt). Arbejdet er udført med 

baggrund i den sammenfattende redegørelse for den strategiske miljøvurdering for 

rundeområdet i Nordsøen og på baggrund af indsatsprogrammet for 

gennemførelse af Danmarks havstrategi.  

 

Fokus har været på at tydeliggøre, hvordan de miljømæssige påvirkninger bør 

belyses og håndteres, med særlig vægt på udbredelse af impulsstøj og 

påvirkningen af havpattedyr. Dette gøres bl.a. ved at give retningslinjer for 

udarbejdelse af lydspredningsmodellering samt indrapportering af impulsstøj. 

Begge emner er i et vist omfang allerede anvendt ved behandling af seismiske 

ansøgninger. Men der har været behov for tydeligere retningslinjer. Til brug for 

dette arbejde har Energistyrelsen fået udarbejdet rapporten ” Input to revision of 

guidelines regarding underwater noise from oil and Gas activities - effects on 

Marine mammals and mitigation measure”. Rapporten er vedlagt som uddybende 

bilag til orientering. 

 

Energistyrelsen er opmærksom på, at de nye tiltag kan forøge omfanget af det 

arbejde, der skal udføres i forbindelse med en ansøgning. Styrelsen har dog en 

forventning om, at produktet vil give en mere klar, ensrettet og effektiv 

sagsbehandling, som samtidig opfylder de krav der stilles fra bl.a. EU om 

beskyttelse af arter med videre. 

 

De væsentligste ændringer i forhold til tidligere praksis er som følger. 

  

Vejledning vedr. ansøgning om forundersøgelser: 

• Indførsel af retningslinjer for udarbejdelse af lydspredningsmodellering. 

• 2 årlige deadlines for indsendelse af hensigtserklæringer for seismik i 

forbindelse med behovet for at anskue kumulative virkninger. 

• Specificering af GIS materiale til brug for behandlingen af ansøgningen. 

• Tydeliggørelse af styrelsens fokuspunkter ved sagsbehandling. 
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Vilkårsopdatering. 

• Sammenskrivning og ensretning af vilkår og retningslinjer normalt angivet i 

Vilkår for forundersøgelser til havs, DMU best practice og DCE diagrams - best 

practice. Herunder bl.a. specificering af brugen af marine mammal observers 

(MMO), samt passive acoustic monitoring (PAM). 

• Vilkår vedr. registrering af impulsstøj. 

 

Kommentarer til de nye retningslinjer ønskes fremsendt til indvindingssekr@ens.dk 

senest den 13. juni 2017 

 

Med venlig hilsen 

 

Lorentz W Møller 

 

 

 


