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1. SAMMENFATNING 

Denne rapport beskriver projektets påvirkning på befolkningen og befolkningens sundhed. 

 

Den overordnede vurdering af virkningerne på befolkningens sundhed i anlægs-, drifts- og afvik-

lingsfasen er opsummeret iTabel 1-1. Sammenfatningen dækker over både hav og landanlæg. 

 

Det fremgår af tabellen, at der for ingen af de undersøgte emner er fundet påvirkninger, der har 

mere end ’mindre’ påvirkning. Påvirkningerne har alene lokal udbredelse.  

Ved ramning af havmøllefundamenter om aftenen og natten kan der for beboelser og institutio-

ner tættest på kysten optræde et støjniveau på op til 55 dB(A). Da denne aktivitet udføres i en 

begrænset periode, vurderes det, at påvirkningen har mindre betydning for befolkning og sund-

hed. 

Øvrige undersøgte emner vurderes, at have ubetydelig, neutral eller positiv betydning for befolk-

ningens sundhed og livskvalitet.  

Påvirkningerne er typisk kortvarige eller midlertidige, bortset fra magnetfelter, hvor påvirkningen 

indenfor et givet område er langvarig og varierende over døgnet. Sundhedsmyndighedernes for-

sigtighedsprincip anvendes, og vurderingen er derfor, at den potentielle påvirkning er ubetydelig. 

Tabel 1-1 Overordnet vurdering af projektets påvirkning af befolkningens sundhed 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ BEFOLKNING OG SUNDHED   

Anlægsfasen   

Emissioner og klima Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - offshore 

 

Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - onshore Ubetydelig 3 

Lystfiskeri Ubetydelig 2 

Lystsejlads 

 

Ubetydelig 2 

Driftsfasen   

Emissioner og klima Positiv 3 

Visuelle forhold – offshore Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - offshore 

 

Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - onshore Ubetydelig 3 

Magnetfelter omkring kabler – onshore Ubetydelig 3 

Skygge – offshore Ubetydelig 3 

Reflekser – offshore Ubetydelig 3 

Lys Ubetydelig 2 

Lystsejlads – offshore Ubetydelig 2 

Rekreative interesser - onshore Neutral 2 

Afviklingsfasen   

Emissioner og klima Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer Ubetydelig 3 

Lystfiskeri Ubetydelig 2 

Lystsejlads Ubetydelig 2 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
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2. INTRODUKTION 

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perio-

den 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energifor-

syning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. 

 

Den 28. november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære 

havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt 

planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, 

Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.  

 

Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere 

udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plan-

dokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.  

 

2.1 Formål med notatet 

 

Dette notat vedrører befolkning og sundhed ved Smålandsfarvandet Havmøllepark, der skal pla-

ceres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten i 

Smålandsfarvandet. Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet består af havmølleparken samt sø-

kabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet 

også af udbygningen af elforsyningsnettet på land. 

 

Notatet har til formål at kortlægge og vurdere og beskrive de miljømæssige påvirkninger i forhold 

til befolkning og sundhed inden for undersøgelseskorridorerne på havet og på land for henholds-

vis havmølleområdet, søkabler, landkabler og kabelstation. 

 

2.2 Befolkning og sundhed 
WHO's brede sundhedsbegreb handler om, at sundhed er andet og mere end blot svækkelse eller 

fravær af sygdom, men også livskvalitet generelt. Psykisk og socialt velbefindende spiller en vig-
tig rolle for de processer og forhold, der skaber, udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte 
menneske, i grupper og/eller i samfundet.  
 
De forhold, der påvirker vores sundhed, befinder sig i alle samfundssektorer, og de beslutninger, 
der har indvirkning på vores sundhed, træffes ofte uden for det danske sundhedsvæsen. WHO 
vurderer, at generelle socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige vilkår i samfundet påvirker 

vores sundhed.  
 
I en VVM-redegørelse skal et projekts direkte og indirekte indvirkning på mennesker og menne-
skers sundhed beskrives og vurderes. 
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Figur 2-1 Forhold der påvirker vores sundhed. Dahlgren og Withehead /1/ 

 
Hvert niveau (lag) i Figur 2-1 viser lag af sundhedsdeterminanter (faktorer), der alle bidrager til 
at afgøre et menneskes sundhedstilstand. En vigtig pointe hos Dahlgren og Whitehead er, at 
sundhed er en af flere faktorer, der bidrager til livskvalitet hos mennesker. 
 

Midt i figuren står det enkelte menneske. Alder, køn, fysiske egenskaber og gener påvirker men-
neskets sundhed, og det er i stor grad uforanderligt. Men omkring dem er det påvirkningsfaktorer 
som teoretisk kan ændres gennem politiske beslutninger. Det første niveau beskriver individuelle 

adfærdsfaktorer som for eksempel motion og rygning. Det andet niveau omfatter en gensidig på-
virkning i samspillet mellem enkeltmennesker og mellem enkeltmennesker og deres miljø. I det 
tredje niveau findes menneskers evne til at varetage egen sundhed påvirket af leve- og arbejds-

vilkår, madforsyning og tilgang til nødvendige varer og tjenester. Det yderste niveau som påvir-
ker befolkningens sundhed, består af de økonomiske, kulturelle og miljømæssige forhold, som 
råder i samfundet. 
 
Ovenstående figur viser blandt andet, at generelle socioøkonomiske-, kulturelle og miljømæssige 
forhold påvirker befolkningens sundhed. Denne rapport beskæftiger sig blandt andet med de af-
ledte miljømæssige konsekvensers påvirkning af befolkning og sundhed. Der vil blive foretaget 

en kvalitativ vurdering af projektets virkning på befolkning og sundhed.  
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3. PROJEKTBESKRIVELSE 

3.1 Projektet generelt 

Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for 

tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 8 km fra ky-

sten syd for Stigsnæs. Projektområdet fremgår af Figur 3-1 og omfatter: 

 

 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Kabelkorridorer på land og på havet 

 Korridorer for potentiel kabelstation på land 

 

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden for dette 

område vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken 

etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW. 

 

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede 

landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende stationsanlæg i el-

transmissionsnettet.  

 

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Smålandsfarvan-

det, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler 

etableret inden for en ca. 300 m bred og ca. 10 km lang kabelkorridor. Korridorerne strækker sig 

fra kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis igennem og øst om et erhvervsområde og vi-

dere nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstationen ved Stigs-

næsværket.  

 

Endelig er der udpeget et område til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation mellem iland-

føringspunktet og stationsanlægget ved Stigsnæs. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være op 

til 10.000 m2. 

 

Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen 

af havmølleparken. Der skal enten foretages direkte tilslutning til stationsanlægget på Stigsnæs 

eller tilslutning via en ny kystnær kabelstation. 

 



BEFOLKNING OG SUNDHED  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

5 

 

Figur 3-1 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

Om havmølleparken skal realiseres vil blive afgjort i forbindelse med et udbud, der først gennem-

føres, når VVM-redegørelsen for havmølleparken foreligger. Først når og hvis, der indgås konces-

sionsaftale for havmølleparken, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. 

 

Hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark skal realiseres, forventes anlægsarbejdet udført i perioden 

fra 2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at producere el senest i 2020, og dens for-

ventede levetid er omkring 30 år. 

 

3.2 Installationer på havet 

Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. indenfor undersøgelses-

området bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energi-

udnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af de danske myndigheder. Koncessionshaver vil 

først blive udpeget i 2016, hvorefter projektering og etablering igangsættes. 

 

Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der kan opstilles. En 

mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 stk. 3MW møller). Alternativt kan der 

blive tale om færre og større møller (fx 20 stk. på op til 10 MW møller). Endelig kan der blive tale 

om møllestørrelser derimellem.  
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Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW 

mølle og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i Tabel 3.3-1, idet det bemærkes 

at mindre afvigelser vil kunne forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikant. 

Tabel 3-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 

3 MW 112 m 137 m 81 m 

10 MW 190 m 220 m 125 m 

 

Mulige opstillingsmønstre indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Figur 3-2. 

 

 

Figur 3-2 Mulige opstillingsmønstre for havmøller i Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Yderligere detaljer vedrørende installationer på havet, herunder mulige opstillingsmønstre og 

funderingsmetoder samt møllekatalog med mellemstørrelser fremgår af en separat projekt- og 

anlægsbeskrivelse for anlæg på havet /16/. 

 

3.3 Anlæg på land 

De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kabelstationer og koblinger til 

eksisterende stationer i eltransmissionsnettet ved Stigsnæs. 
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Landkablerne graves ned og vil ved Smålandsfarvandet omfatte 33 kV, 50 kV eller 132 kV kabler 

afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et servitutareal omkring kablerne, hvor der 

ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder. 

 

De landbaserede dele af anlægget vil endvidere omfatte mulig etablering af en ny kystnær kabel-

station (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøllerne (op til 6 søkabler) føres vide-

re i et enkelt eller to kabler til eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet 

på nuværende tidspunkt, om der skal etableres nye kabelstationer ved Smålandsfarvandet.  

 

Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksisterende stations-

anlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der etableres nye kystnære kabelstationer eller ej. 

Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser af det eksisterende stationsanlæg. Ombygnin-

gerne består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning 

af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det vil dog ikke være behov for 

udvidelser ud over det eksisterende areal på Stigsnæs.  

 

Yderligere detaljer vedrørende anlæg på land fremgår af separat projekt- og anlægsbeskrivelse 

for anlæg på land /3/. 
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4. BAGGRUND 

4.1 Metode 

Ifølge VVM-bekendtgørelsen, skal en VVM-redegørelse indeholde en beskrivelse og en vurdering 

af anlæggets/projektets direkte og indirekte indvirkning på mennesker. 

 

I det konkrete projekt vurderes de direkte konsekvenser for mennesker, herunder projektets på-

virkning af levevilkår, sundhed og livskvalitet. 

 

Lokalområdet er afgrænset til de parter, der må antages, at blive direkte eller indirekte berørt af 

de afledte miljøkonsekvenser.   

 

Identificeringen af potentielle påvirkninger er foretaget på baggrund af de aktiviteter, som er be-

skrevet i den tekniske projektbeskrivelse samt beskrivelsen/kortlægningen af eksisterende for-

hold. 

 
Kortlægningen er baseret på dataindsamling ved gennemgang af relevante rapporter, kommune-
plan 2013 for Lolland /4/, Langeland /5/ og Slagelse Kommune /6/, kortmateriale, BBR-register 
og de nye sundhedsprofiler for Lolland /7/, Slagelse /7/ og Langeland Kommune /8/. 
 
Helt overordnet beskriver sundhedsprofilen sundhedstilstanden både på regionalt og kommunalt 

niveau. Sundhedsprofilen bygger på et sundhedsbegreb, der ser sundhed som værende andet og 
mere end blot fravær af sygdom, men også som et spørgsmål om fysisk, psykisk og social trivsel. 
I sundhedsbegrebet ligger en forståelse af, at borgernes sundhed påvirkes af den mellemmenne-
skelige kontakt, den generelle tillid og tryghed samt af samfundets og lokalsamfundets rammer 
og muligheder – også kaldet social kapital. 
 
Endvidere er der anvendt oplysninger og konklusioner fra en række af de øvrige delprojekter, 

herunder fiskeri /9/, sejlads /10/, landskab /11/, visualiseringer /12/, arealinteresser /13/, på-
virkning af miljøet i øvrigt /14/ og støj /15/. 

 

Ved vurdering af projektets miljømæssige påvirkning af befolkningen og befolkningens sundhed 

er der fokus på følgende temaer: 

 

 Støj og vibrationer 

 Skygge 

 Refleksioner 

 Lys 

 Visuelle forhold 

 Lystsejlads 

 Lystfiskeri 

 Rekreative interesser 

 Magnetfelter 

 Emissioner og klima  

 Jordforurening 

 

De miljømæssige påvirkninger beskrives for henholdsvis anlæg-, drifts- og demonteringsfase. 

Vurderingerne er opdelt i hhv. påvirkning på marine områder og påvirkning på landarealer. 

 

4.1.1 Miljøpåvirkninger, hvor væsentlig betydning for befolkning og sundhed kan afvises. 

For at afgrænse opgaven, er der foretaget en gennemgang af alle ovenforstående temaer, og det 

har vist sig, at en del temaer umiddelbart kan udelukkes fra at have væsentlig betydning i for-

hold til befolkning og sundhed.  

 

Skygge 

En vindmølle kaster skygge, når solen skinner, og hvis det samtidig blæser og vingerne kører, 

rammes et areal i omgivelserne af roterende skygger fra vingerne. Naboer indenfor kort afstand 
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kan opleve hurtige skift mellem direkte lys og korte »glimt« med skygge. Disse skyggeglimt kan 

være generende. 

 

Det vurderes, at disse skyggegener vil være helt uden betydning, idet havmøllerne placeres i om-

råder, der hovedsageligt ikke anvendes til menneskelige aktiviteter. Afstanden mellem havmølle-

parken og nærmeste beboelse er mere end 4 km. 

 

Tekniske anlæg på land placeres i en sådan afstand, at skygger ikke påvirker befolkningen.  

Samlet set vurderes det, at skygge fra havmøller og tekniske anlæg på land ikke vil påvirke be-

folkningens sundhed. 
 

Refleksioner 

Vindmøller kan under særlige vejrforhold skabe refleksioner, der kan være til gene for naboer til 

vindmøller. Reflekser kan opstå især ved visse kombinationer af nedbør og sollys. 

 

Vindmøllevingerne skal have en glat overflade for at producere optimalt og for at afvise snavs. 

Den glatte overflade kan give refleksioner. Det skal derfor tilstræbes, at glansen på vingerne bli-

ver så lav som mulig. Glanstallet er et udtryk for, i hvilken grad en overflade reflekterer lys. En 

mat overflade betegnes med et lavt glanstal og en blank overflade med et højt glanstal. Normalt 

regnes et glanstal på under 20 tilstrækkeligt lavt til, at reflekser fra vindmøller ikke anses for et 

problem. I forbindelse med typegodkendelse af vindmøller skal vindmøllevingernes refleksforhold 

angives, og vingerne vil normalt være overfladebehandlet for at opnå et lavt glanstal. 

 

Det vurderes, at refleksioner vil være helt uden betydning, idet havmøllerne placeres i områder 

der hovedsageligt ikke anvendes til menneskelige aktiviteter. Afstanden mellem havmølleparken 

og nærmeste beboelse er mere end 4 km.  
 

Jordforurening 

Jordforurening er behandlet i baggrundsnotatet miljøpåvirkninger i øvrigt, hvor det vurderes, at 

jordforurening kun vil finde sted i helt ubetydeligt omfang /14/. Det vurderes, at jordforurening 

ikke vil kunne have nogen påvirkning af befolkning og sundhed.   
 

4.1.2 Regelgrundlag/lovgivning 

 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning (BEK. nr. 764 af 23/06/2014). VVM ansøgningen blev indsendt 

på et tidspunkt hvor den tidligere bekendtgørelse fra 2010 var gældende og behandles derfor 

efter denne /2/ 

 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (BEK. nr. 936 af 

03/07/2013) /17/. 

 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr. 1284 af 15/12/2011 - Bekendtgørelse om 

støj fra vindmøller – Miljøministeriet) /18/. 

 Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 - 

Ekstern støj fra virksomheder /19/. 

 

4.2 Metode for vurdering af virkninger 

I denne VVM vurderes påvirkninger af miljøet ud fra følgende forhold: 

 

 Intensitet 

 Udbredelse  

 Varighed 

 Følsomhed af modtageren (receptor), der her er boliger og andre områder til støjfølsom are-

alanvendelse  

 Overordnet betydning.  

 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
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En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på modtageren (re-

ceptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger, fx støjdæmpning. 

 

De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i neden-

stående afsnit.  

 

Intensitet, omfang og varighed  

Påvirkninger på miljøet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed.  

Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på miljøet 

Intensitet af påvirkning 

Ingen/ubetydelig: Der vil ikke være nogen (/eller kun ubetydelig) påvirkning på strukturen 

eller funktionen af receptoren. 

Lille: Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af recep-

toren, men dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret. 

Mellem: Der vil i nogen grad være en påvirkning på strukturen eller funktionen af 

receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt. 

Stor: Der vil i høj grad være en påvirkning på strukturen og funktionen af recep-
toren. Strukturen / funktionen af receptoren vil fuldstændig gå tabt. 

Geografisk udbredelse af påvirkning 

Lokal: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet. 

Regional: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km 

uden for projektområdet. 

National: Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium. 

Grænseoverskridende: Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark. 

Varighed af påvirkning* 

Kort: Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stop-

pe i det øjeblik, den påvirkende aktivitet stopper. 

Mellemlang: 

 

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter. 

Lang: Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og fortsætte i en længere periode 

efter (> 3 år). 

Permanent/irreversibel: 

 

Påvirkningen vil være permanent 

* Virkninger, der kun forekommer i driftsfasen (fx støj fra møller), vil som udgangspunkt altid være lang 

 

Følsomhed 

Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter, skal og-

så vurderes. For støj er receptorerne de mennesker, der bor og opholder sig i boliger og områder 

til støjfølsom arealanvendelse. Miljøstyrelsens grænseværdier for støj sætter præcise rammer for 

den acceptable støj fra vindmøller og permanente anlæg på land, mens relevante kriterier for støj 

fra anlægsarbejder er anvendt for støj fra anlægsarbejderne. Kriterierne for følsomhed i Tabel 

4-2 er primært rettet mod økosystemer, men anvendes alligevel i forbindelse med støj. 

Tabel 4-2 Kriterier for følsomhed af en receptor 

Følsomhed 

Lav: En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er vigtig, men er 

resistent over for ændringer (i forbindelse med projektets aktiviteter), og som natur-

ligt og hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører. 

Mellem: En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over 

for ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status eller vil naturligt vende 

tilbage over tid. 

Høj: En receptor som ikke er resistent over for påvirkningen og som ikke kan gendannes 

til før-effekt status. 
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Overordnet betydning 

Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkel-

te kriterier behandlet ovenfor, samt følsomhed hos mennesker i boliger og områder til støjfølsom 

arealanvendelse (receptorer) overfor påvirkninger jf. Tabel 4-3. Tabellen er i overensstemmelse 

med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt. 

Tabel 4-3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen 

Overordnet betydning af påvirkningen 

Neutral/uden påvirkning Ingen påvirkning i forhold til status quo. 

Ubetydelig negativ påvirkning: Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, 

kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. 

Mindre negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, 

en vis varighed udover helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed 

for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. 

Moderat negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller lang-
varig karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed 

eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale 

skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer. 

Væsentlig negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karak-

ter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for ir-

reversible skader i betydeligt omfang. 

Positive påvirkninger: Der forekommer positive påvirkninger på en eller flere af ovennævnte punkter. 

 

Vurdering af støjpåvirkningen er ledsaget af et skema, som opsummerer påvirkningen i forhold til 

de ovennævnte kriterier, jf. Tabel 4-4. 

Tabel 4-4 Kriterier for vurdering af påvirkningerne på miljøet. 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet påvirkning1  

Ingen Lokal Kort Neutral/ingen 

Lille Regional Mellemlang Ubetydelig 

Mellem National Lang Mindre 

Stor Grænseoverskridende Permanent/irreversibel Moderat 

   Væsentlig 

   Positiv 

1 Evalueringen af den samlede betydning af effekten omfatter en evaluering af de viste kriterier samt en vurdering 

af følsomheden af den ressource / receptor, som er vurderet.  

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 

4.3 Andet grundlag 

 

4.3.1 Støj fra vindmøller 

Støj fra vindmøller beregnes ved brug af de metoder, der er beskrevet i vindmøllebekendtgørel-

sen /18/. Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: 

Tabel 4-5 Grænseværdier for støjbelastning i dB(A) 

Område Vindhastighed 

 6 m/s 8 m/s 
Nabobeboelser i det åbne land 42 44 
Områder til støjfølsom arealanvendelse 37 39 
Lavfrekvent støj, alle naboer 20 20 
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4.3.2 Virksomhedsstøj 

Støj fra de permanente anlæg på land er beregnet som virksomhedsstøj i henhold til Miljøstyrel-

sens vejledning om støj fra virksomheder /19/. 

Tabel 4-6 Grænseværdier for støj fra virksomheder i dB(A) 

 Mandag - fredag 

kl. 07 – 18, lørdag 

kl. 07-14 

Mandag – fre-

dag kl. 18 – 22, 

lørdag kl. 14 – 

22, søn- og hel-

ligdage kl. 07 – 

22 

Alle dage kl. 

22 - 07 

Erhvervs- og industriområder 70  70 70 

Erhvervs- og industriområder med for-

bud mod generende virksomheder 

60 60 60 

Områder for blandet bolig- og erhvervs-

bebyggelse, centerområder (bykerne) 

55 45 40 

Etageboligområder 50 45 40 

Boligområder for åben og lav boligbe-

byggelse 

45 40 35 

Sommerhusområder og offentligt til-

gængelige rekreative områder 

40 35 35 

 

 

4.3.3 De mest anvendte støjgrænser for bygge- og anlægsarbejder 

Der er ikke fastsat grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder i Danmark, men der har 

dannet sig en praksis hvor kommunerne anvender følgende krav for begrænsning af støjende ak-

tiviteter: 

 

 Mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 7 - 18: 70 dB(A) 

 Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må dog kun udføres i tidsrummet kl. 8 – 16. 

 Støjende samt særligt støjende arbejde uden for disse tidsrum må kun foretages undtagel-

sesvis, og kun efter forudgående dispensation, jf. § 4. 

 Uden for de angivne tidsrum må støjbelastningen ikke overstige 40 dB(A). 

 

4.3.4 WHO’s Guidelines for Community Noise 

WHO’s Guidelines for Community Noise fra 1999 angiver, at det udendørs støjniveau dag og af-

ten ikke bør overstige 55 dB(A) på årsbasis, hvis man vil forebygge væsentlige støjgener /21/. I 

natperioden anbefaler WHO, at støjniveauet på årsbasis indendørs i soverum med lukkede vindu-

er ikke overstiger 30 dB(A). Hvis det skal være muligt at sove for åbne vinduer, bør støjniveauet 

på årsbasis udendørs om natten ikke overstige 45 dB(A).  

 

I 2009 har WHO for EU gennemført et studie, der anbefaler, at udendørs støjniveauer om natten 

på årsbasis (Lnight, outside) ikke permanent bør overstige 40 dB(A). I en overgangsperiode an-

befales det fortsat at anvende 55 dB(A) på årsbasis. Justeringen af anbefaliner skyldes, at der 

ved støjbelastninger over dette niveau er dokumentation for helbredseffekter i form af søvnfor-

styrrelser og afledt øget risiko for stress-relaterede hjerte/karsygdomme. 

 

Man skal være opmærksom på, at alle undersøgelser af mulige sammenhænge mellem støj i mil-

jøet og helbredseffekter er baseret på lang-tids-udsættelse for støjen. Der er ved lang tids ud-

sættelse kendte sammenhænge mellem trafikstøj og helbredseffekter, men ikke for støj fra mid-

lertidige aktiviteter, fx kortvarende anlægsarbejde. 

 

For støj fra vindmøller er der egentlige grænser for den samlede støj baseret på bekendtgørelsen 

om støj fra Vindmøller /18/. Vindmøllestøj vurderes ud fra samtlige vindmøller i området i nær-

heden af vurderingspunktet. 
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Støjgrænserne for vindmøller og anlægsarbejder kan ikke direkte sammenlignes med WHOs an-

befalinger, da WHO er et middel over et år, mens de danske grænser er et middel over langt kor-

tere tidsrum. 

 

Der er ingen havmøller i området i dag, og følgelig ingen støjgener fra havmøller. 

 

4.3.5 Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter 

DELTA har på opdrag fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet et rapport der belyser direkte og sand-
synlige indirekte helbredsgener (herunder stress) som følge af vindmølle-
støj/vibrationer/skyggekast samt evidensen af dette /20/.  
 
Rapportens hovedkonklusioner: 

 

 Søvnforstyrrelser kan forekomme.  

 Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem stress og støjniveau.  

 Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. I 

eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidel-

ser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme. 

 Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som kaldes vibro-akustiske sygdomme og 

vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons sammenhæng eller ud-

ført undersøgelser, hvor der er sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener anses 

ikke for reelle for møller. 

 På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog 

er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer 

 
Det kan nævnes, at Kræftens Bekæmpelse for øjeblikket udfører en stor undersøgelse af sam-
menhængen mellem vindmøllestøj og helbredsgener. Undersøgelsen udføres for Sundhedsmini-
steriet, Miljøministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Undersøgelsen er en såkaldt 
registerundersøgelse, hvor man alene anvender data fra forskellige registre og således ikke risi-
kerer, at resultatet bliver farvet af, at personerne ved, at de bliver undersøgt. Resultaterne for-
ventes, at foreligge i 2017. 

 

4.3.6 Magnetfelter 

Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm. Det gælder både luftledninger, kab-

ler og stationsanlæg samt ved alle de elektriske apparater, der indgår i en moderne dagligdag. 

Magnetfelter angives i enheden mikrotesla (µT). Magnetfelter ved 50 Hz vekselstrøms-anlæg be-

tegnes som ekstremt lavfrekvente magnetfelter. Størrelsen af et magnetfelt ved et højspæn-

dingsanlæg afhænger af:  

 

 anlæggets eller apparatets konstruktion 

 hvor stor en strøm, der går i anlægget 

 i hvilken afstand fra anlægget, magnetfeltet måles.  

 

For Smålandsfarvandet Havmøllepark vil der blive etableret landkabler og stationer. Omkring 

landkablet vil der være et magnetfelt, som er størst lige over kablet, og som hurtigt aftager med 

afstanden til kablet. Ved stationer er der magnetfelter ved de forskellige strømførende kompo-

nenter, der indgår, men også her aftager felterne hurtigt med afstanden. Stationerne omgives af 

et hegn eller en bygning, hvor offentligheden ikke har adgang. Uden for hegnet eller bygningen 

er magnetfelterne normalt ubetydelige. Uden for transformerstationen vil det fortrinsvis være 

magnetfelter fra kabler, der går til og fra stationen, som man kan måle. 

 

Generelt vil et kabels magnetfelt være forholdsvis kraftigt, målt lodret over kablet, og aftage ret 

hurtigt hvis man måler i større afstand fra kablet, se Figur 4.3-1. Som det fremgår af figuren, så 

kan magnetfeltet lige over kablet være større end magnetfeltet lige under en tilsvarende luftled-

ning. Til gengæld aftager magnetfeltet ved et kabel i jorden meget hurtigere end ved en luftled-

ning.  
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Figur 4-1 Magnetfelter ved luftledninger og kabler /23/. 

 

4.3.7 Magnetfelter og sundhedsrisici  

I over 30 år er der gennemført forskning, der har givet megen viden om magnetfelter og sund-

hedsrisici, men der er fortsat spørgsmål, som forskerne ikke har fundet entydige svar på. I denne 

VVM-redegørelse omtales udelukkende nogle for danske forhold helt centrale vurderinger samt 

de nyeste og mest omfattende internationale vurderinger af sundhedsrisici ved længerevarende 

eksponering fra magnetfelter ved elanlæg.  

 

Siden de første undersøgelser i 1970’erne er der gennemført et meget stort antal forskningspro-

jekter i mange lande for at afklare, om der er en årsagssammenhæng mellem magnetfelter og 

sygdom.  Fokus for hovedparten af forskningen har været kræft, særligt børne-leukæmi, men 

også en lang række andre lidelser er undersøgt. En stor udfordring har fra starten været at få til-

strækkelig kvalitet og især volumen i de statistisk baserede undersøgelser af sygdomshyppighed, 

så den statistiske sikkerhed kunne øges. Dels er der i flere tilfælde tale om relativt sjældne syg-

domme, dels er det en relativt lille del af landenes befolkning, der bor nær ved højspændingsan-

læg.   

 

Forskningsresultater fra forskellige lande er gennem tiden blevet sammenfattet og vurderet i 

rapporter fra et stort antal nationale myndigheder og internationale organisationer. Heraf er Det 

internationale institut for kræftforskning (IARC) og Verdenssundhedsorganisationen WHO blandt 

de vigtigste.  

 

4.3.8 Forsigtighedsprincippet  

I Danmark er der også forsket en del i sundhedsrisici og magnetfelteksponering. De danske 

forskningsresultater har både bidraget til den internationale vurdering og til dansk vurdering af 

sundhedsrisikoen. Sundhedsministeriets Ekspertgruppe vedr. Ikke-Ioniserende Stråling (SEIIS) 

afgav i 1993 en rapport (SEIIS Rapport No. 1) om risiko for kræft hos børn med bopæl ekspone-

ret for 50 Hz magnetfelter fra højspændingsanlæg. 
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Ekspertgruppen fandt, at hverken de tidligere eller de seneste videnskabelige undersøgelser gav 

tilstrækkelig dokumentation til at måtte betegne 50 Hz magnetfelter i boliger tæt ved elektrici-

tetsforsyningens højspændingsanlæg som kræftfremkaldende hos børn. Undersøgelser gav dog 

heller ikke grundlag for en afvisning af en sådan antagelse. Ekspertgruppen fandt derfor ikke vi-

denskabeligt grundlag for fastsættelse af normer for magnetfelteksponering fra højspændingsan-

læg. 

 

På baggrund af ekspertgruppens udredninger introducerede Sundhedsstyrelsen i 1993 et forsig-

tighedsprincip, der går ud på, at man bør undgå at etablere nye højspændingsanlæg tæt på eksi-

sterende boliger og institutioner for børn – og tilsvarende undgå at etablere nye boliger eller in-

stitutioner tæt på højspændingsanlæg /24/.”Tæt på” er ikke nærmere defineret, og der angives 

ikke minimumsafstande til højspændingsanlæg eller grænseværdier for størrelsen af magnetfel-

tet. Det er der ikke videnskabeligt grundlag for. ”Tæt på” beror på en pragmatisk vurdering i de 

konkrete tilfælde.  Dette forsigtighedsprincip har været gældende siden.  

 

4.3.9 Verdenssundhedsorganisationen WHO 

WHO’s internationale magnetfeltprojekt blev igangsat i 1996. Formålet var at opdatere og evalu-

ere resultaterne af forskningen om magnetfelter og mulige sundhedsrisici. Projektet resulterede i 

publikationen Environmental Health Criteria no. 238 i 2007. Det var en omfattende rapport udar-

bejdet af en arbejdsgruppe på mere end 30 internationale anerkendte forskere, som i perioden 

1996 til 2007 vurderede al tilgængelig forskning om magnetfelter og mulige sundhedsrisici /25/.  

WHO vurderede ikke, at resultaterne for børneleukæmi kan begrunde grænseværdier eller mini-

mumsafstande af hensyn til langtidsvirkninger, men at det er fornuftigt og berettiget at anvende 

en forsigtighedsstrategi. Når man fx skal bygge nye ledninger eller konstruere nye apparater, bør 

man derfor undersøge mulighederne for at begrænse felterne, hvor det kan gøres uden omkost-

ninger eller for lave omkostninger. 

 

WHO har også undersøgt andre sygdomme, blandt andet andre former for børnecancer, vok-

sencancer, depressioner, hjerte-karlidelser, neurologiske lidelser, el-overfølsomhed m.v. WHO 

vurderer her, at der er utilstrækkeligt belæg for, at der skulle være en sammenhæng, og i flere 

tilfælde peger undersøgelser direkte på, at magnetfelter ikke kan være årsag (fx brystcancer, 

hjerte-karlidelser og eloverfølsomhed). 

 

4.3.10 Det Internationale Institut for kræftforskning (IARC) 

International Agency for Research on Cancer (IARC) er et kræftforskningsinstitut etableret af 

WHO. I 2002 publicerede IARC en rapport om sin vurdering af den samlede forskning om en mu-

lig sammenhæng mellem ekstremt lavfrekvente magnetfelter og cancer. 

 

IARC vurderede, at der var en ”begrænset evidens” for en sammenhæng mellem magnetfelter og 

børneleukæmi baseret på den epidemiologiske forskning, mens der var ”utilstrækkelig evidens” 

fra den eksperimentelle forskning. Det betyder at Det Internationale Institut for Kræftforskning 

kategoriserer magnetfelter fra højspændingsanlæg som muligvis årsag til kræft (kategori 2B).  

 

Der er ikke kommet nye undersøgelser efter 2002, som giver anledning til at ændre det interna-

tionale kræftagentur, IARC's vurdering fra 2002. Samlet set er forskningsresultaterne altså ikke 

stærke nok til at klassificere magnetfelterne i kategorierne "årsag" eller "sandsynligvis årsag" til 

kræft. 

 

4.3.11 Sundhedsstyrelsens vurdering i 2007 

På baggrund af WHO’s rapport Environmental Health Criteria fra 2007 og IARC’s vurdering fra 

2002 meddelte Sundhedsstyrelsen, at dette ikke gav anledning til at ændre styrelsens hidtidige 

vurdering fra 1993, som siger, at børn, der udsættes for særligt høje 50 Hz magnetfelter (mere 

end 0,4 μT i gennemsnit over tid), muligvis har en øget risiko for leukæmi. Sundhedsstyrelsens 

vurdering fra 2007 er grundlaget for den nuværende formulering af forsigtigheds-princippet, som 

lyder 

 

 Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende 

højspændingsanlæg. 
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 Nye højspændingsledninger bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutio-

ner. 

 Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud 

fra vurdering af den konkrete eksponering. 

 

Elbranchens magnetfeltudvalg har sammen med Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet et 

dokument med titlen ”Vejledning om forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljø-screening, plan-

lægning og byggesagsbehandling ”. Sundhedsstyrelsen har som uafhængig myndighed på områ-

det ikke deltaget i arbejdet med at udforme vejledningen, men har stået til rådighed med råd og 

vejledning på det sundhedsfaglige område.  

 

Vejledningen tager ikke afsæt i grænseværdier eller minimumsafstande mellem boliger og høj-

spændingsanlæg, da der ikke er videnskabeligt belæg for at vælge sådanne værdier. I stedet be-

skriver vejledningen en ”udredningsværdi” og et antal ”udredningsafstande”. En udredningsværdi 

eller udredningsafstand indikerer, hvornår man bør foretage en udredning af magnetfelternes 

størrelse og derefter vurdere mulige tiltag for at mindske magnetfelterne. Den indikerer ikke, at 

tiltagende nødvendigvis skal iværksættes, når en given værdi eller afstand passeres. Tiltagene 

skal evalueres og konsekvenserne vurderes /26/. 

 

4.3.12 Sundhedsprofiler for Lolland-, Langeland- og Slagelse Kommune 

Til beskrivelse og en vurdering af anlæggets/projektets direkte og indirekte indvirkning på men-

nesker og menneskers sundhed anvendes blandt andet de nye sundhedsprofiler for Lolland, Lan-

geland og Slagelse Kommune. 

 

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk 

Universitet har i 2010 og 2013 gennemført undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og 

sygelighed. 

 

I undersøgelserne er der blevet indsamlet data om sundhed og sygelighed samt forhold af betyd-

ning herfor. Det vil sige data, som ikke er tilgængelig i den del af de nationale danske informati-

onssystemer, der dækker den institutionsbehandlede sygelighed, dødelighed og sociale begiven-

heder. Regionerne har hver især udarbejdet regionale og kommunale sundhedsprofiler på bag-

grund af undersøgelserne.  

 

Formål 

 At beskrive forekomsten og fordeling af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i 

Danmark. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af sundhed og helbredsrelateret livs-

kvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til læge og sociale relationer. 

 At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af re-

gionale og kommunale forskelle.  

 At beskrive udviklingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark fra 2010 

til 2013. 

 

4.3.13 Lys 

Havmølleparker skal afmærkes med lys om natten. Der er forskellige regler for havmøller over el-

ler under 150 m. Havmøller over 150 m skal have kraftigere natbelysning af hensyn til luftfarts-

sikkerheden. 

 

I forbindelse med testcenteret ved Østerild var der i starten flere klager over lys afmærkningen. 

Lyset blev opfattet som en væsentlig gene af flere omkringboende, der havde været vant til mør-

ke om natten. Det medførte en justering af intensiteten, så niveauet nu ligger på det luftfarts-

myndighederne kræver, hvilket har reduceret generne, men de opfattes stadigvæk af naboerne, 

som en væsentlig ændring af forholdene fra før etableringen af testcenteret. 

 

4.3.14 Lystfiskeri 

Fritidsfiskerne må maksimalt anvende 6 redskaber af én slags eller en blanding, dog må højst 3 

af redskaberne være garn. Der fiskes derfor primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra 

land. 
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4.4 Worst case forudsætninger 

Ved worst case scenariet forudsættes det, at ramning af havmøllefundamenter også pågår om 

natten. 

 

4.5 Alternativer 

Væsentligste alternativer og grundlag for fravalg af disse bekrives i selve VVM-redegørelsen.  

 

Beskrivelsen vil i høj grad være baseret på screeningsrapport fra 2012 samt efterfølgende udred-

ning. Screeningen blev gennemført i 2012 med henblik på at identificere de bedst egnede områ-

der til udbygningen af kystnære havmøller, og var alene fokuseret på at identificere egnede pla-

ceringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende vi-

den om havmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerhed og det visuelle indtryk. 

 

I forhold til miljøtemaerne indeholdt i dette notat er der anvendt et ’worst case’ princip således at 

miljøpåvirkningerne vurderes ud fra det scenarie af forskellige møllestørrelser, fundamenter samt 

ilandføringer, koblinger på land, etc. der forventes at give den største miljøpåvirkning. 

 

4.6 0-alternativet 

0-alternativet er det alternativ, hvor Smålandsfarvandet Havmøllepark ikke etableres, hvorved 

der heller ikke etableres nye landledninger eller sker de beskrevne mulige ændringer i stations-

anlæggene. 

 

0-alternativet indebærer altså ingen anlægsarbejder og dermed intet forbrug af materialer, frem-

bringelse af affald osv. Der er derfor ingen påvirkninger af de fleste af de miljøtemaer, der er 

omfattet af dette notat. Undtagelserne er ”klima” og ”luft”, idet 0-alternativet indebærer, at der 

vil blive produceret mindre vedvarende energi i den periode, hvor møllerne skulle være i drift, 

hvilket – alt andet lige – medfører forøgede emissioner til luft, herunder af klimagasser. 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Offshore 

Der er ingen havmøller i området i dag, og følgelig ingen støjgener fra havmøller. 

 

Havmølleparken placeres i et område hvor der foregår fiskeri, lystfiskeri og lystsejlads. 

 

Fiskeri 

Det er hovedsagligt bundtrawl og garnredskaber der præger fiskeriet i området. Lokale fiskere 

oplyser, at fiskeriet er relativt begrænset. Det er kun mindre lokale både der fisker i området. 

 

Lystfiskeri 
Fritidsfiskeri foregår primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra land. Fritidsfiskerne må 
maksimalt anvende 6 redskaber af én slags eller en blanding, dog må højst 3 af redskaberne væ-
re garn. 

 
Lystsejlads 

Der er et stort antal lystbåde, der sejler i de kystnære områder, men der foreligger ingen detalje-
ret kortlægning af omfanget. 
 
Rekreative interesser 
Der er gennemført en kortlægning af eksisterende rekreative interesser i området /13/. Kortlæg-
ningen tager udgangspunkt i lystbådehavne, badestrande mv. 
 

De rekreative interesser i og omkring projektområdet på havet omfatter primært: 

 Smålandsfarvandet er et populært farvand at sejle i, bl.a. i kraft af de mange øer i området, 

og fordi området ikke er præget af tekniske anlæg og barrierer i form af eksempelvis broer 

og havmølleparker. I nærhed af projektområdet findes lystbådehavne i Skælskør beliggende i 

Skælskør Fjord, på Agersø og Kirkehavn på Omø. Derudover findes et netværk af lystbåde-

havne i hele Smålandsfarvandet. 

 Lyst- og fritidsfiskeri - Ved Skælskør er rig mulighed for fritidsfiskeri – eksempelvis fra Ager-

sø, Omø eller Glænø. De tre øer byder hver især på gode fiskepladser. Der kan fiskes efter 

havørred, torsk, hornfisk, fladfisk, regnbueørred og multe langs hele kysten. 

 Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 

 

5.2 Onshore 
 

5.2.1 Sundheden i Slagelse-, Lolland- og Langeland Kommune 2013 

Sundhedsprofilen giver et overordnet overblik over borgernes sundhedstilstand og vaner /7//8/. 

Sundhedsprofilerne er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes 

samtidig i alle regioner i Danmark. Der foreligger ikke data på lokalniveau.  

 

Region Sjælland er inddelt i tre kommunesocialgrupper, efter borgernes uddannelsesniveau, til-

knytning til arbejdsmarkedet og gennemsnitlige indkomst. Lolland og Slagelse Kommune er pla-

ceret i gruppe 3, der har den laveste andel af borgere med en høj socioøkonomisk og uddannel-

sesmæssig status. 

 

Ser vi på Region Sjælland samlet, vurderer over 16 procent af borgerne i regionen, at de har et 

dårligt selvvurderet helbred. Tilsvarende tal for Lolland og Slagelse Kommuner er henholdsvis 21 

og 18 procent.  

 

I Langeland Kommune vurderer 16 procent af borgerne, at de har et mindre godt eller dårligt 

selvvurderet helbred. 

 

Nedenfor præsenteres nogle elementer i sundhedsprofilen der kan være relevante i forhold til 

vurdering af projektets påvirkning af befolkningens sundhed. 
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Søvn 

Søvn er en nødvendig fysiologisk tilstand, der har betydning for mange fysiologiske og psykologi-

ske processer i kroppen og hjernen. Manglende søvn kan være årsag til psykisk sygdom, ligesom 

psykisk sygdom ofte er årsag til søvnproblemer.  

 

Sundhedsprofilen viser, at 41 procent af borgerne i Lolland Kommune og 39 procent af borgerne i 

Slagelse Kommune vurder, at de alt i alt sover dårligt. Tilsvarende tal for regionen er 40 procent.  
Der foreligger ikke sammenlignelige tal for Langeland Kommune. 

Stress 

Stress er en fysiologisk og psykologisk tilstand, der gør, at vi kan yde vores bedste i situationer, 

hvor der kræves noget særligt af os. Kortvarigt stress kan derfor betegnes som en positiv til-

stand. Det er først, når en stresstilstand står på i længere tid, at det bliver et problem med risiko 

for udvikling af fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. hjerte-karsygdomme og depression. 

Stress kan desuden have negative sociale konsekvenser. 

 

Sundhedsprofilen viser, at 26 procent af borgerne i Lolland og Slagelse Kommune har et højt 

stressniveau. Tilsvarende tal for hele regionen er 23 procent.  
 
I Langeland Kommune svarer 26 procent af borgeren, at de har et højt stressniveau. Tilsvarende 
tal for Region Syddanmark er 23,5 procent. 
  

Grønne områder 

Nyere forskning viser, at nærhed til og brug af grønne områder bidrager positivt til helbredsrela-

teret livskvalitet.  

 

Der er dokumenteret positiv effekt af ophold i grønne områder på blodtryk og kolesterolindholdet 

i blodet, og naturen og grønne områder kan bruges som et middel til afstresning /28/. 
 

Flere national og internationale undersøgelser har påvist en positiv sammenhæng mellem tilgæn-

gelighed til grønne områder og fysisk aktivitet /29/, og en ny undersøgelse påviser en sammen-

hæng mellem manglende tilgængelighed til grønne områder og stillesiddende aktivitet i fritiden. 

 

Tilgængelig litteratur om brug af natur og sundhed, stress og sygdom anbefaler planlæggende 

myndigheder og kommuner at indtænke let adgang til grønne områder i den politiske og prakti-

ske planlægning. Her kan det også være relevant at fokusere på borgernes ønsker for at øge 

brugen af grønne områder /30/. 

 

Sundhedsprofilen viser, at langt de fleste af borgerne i regionen – 95 procent – fortæller, at de 

bor under 1 km fra grønne områder som strand, skov, park eller mark. Tilsvarende tal for Lolland 

Kommune er 96 procent og 91 procent for Slagelse Kommune.   
 

Der foreligger ikke sammenlignelige tal for Langeland Kommune. 
 

Fysisk aktivitet 

Forskning viser, at der er betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive bliver aktive /31/. Det er 

anslået, at 7 til 8 procent af alle dødsfald er relateret til fysisk inaktivitet, og fysisk inaktive har 

en middellevetid, der er fem til seks år kortere end hos de fysisk aktive. Fysisk aktivitet kan fore-

bygge fysiske og psykiske sygdomme.  

 
73 procent af borgerne i Region Sjælland dyrker lettere motion eller har stillesiddende aktivitet i 
fritiden, det vil sige, borgere, der ikke træner hårdt eller dyrker motionsidræt mindst 4 timer om 
ugen. Tilsvarende tal for Lolland og Slagelse Kommune er henholdsvis 77 og 71 procent.  
 
Der foreligger ikke sammenlignelige tal for Langeland Kommune. 

 

5.2.2 Boliger og institutioner der, kan blive berørt af anlægget 

Der er gennemført en kortlægning af antal beboelser, institutioner mv. inden for undersøgelses-

området. Antallet er beskrevet i de enkelte afsnit i miljøvurderingen. Anlægsarbejderne med 
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ilandføringskablet og tilslutningen gennemføres primært i det åbne land, hvor afstanden mellem 

beboelser er forholdsvis stor. 
 

5.2.3 Rekreative områder 

Kortlægning af rekreative interesser på land tager udgangspunkt i rekreative områder, stiforbin-

delser, lystbådehavne, badestrande mv. 

 

De rekreative interesser i og omkring projektområdet omfatter: 

 Stigsnæs Skov 

 Stiforbindelse til Stigsnæs Skov 

 Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 

 

5.2.4 Støj 

Der er ikke kortlagt eksisterende støjende aktiviteter i undersøgelsesområdet. 

 

5.2.5 Skygge 

Der er ingen havmøller i området i dag, og følgelig ingen skyggegener fra vindmøller. 

 

5.2.6 Reflekser 

Der er ingen havmøller i området i dag, og følgelig ingen gener fra reflekser fra havmøllerne. 

 

5.2.7 Lys 

Der er ikke høje master eller vindmøller der er afmærket med den slags lysafmærkning, der kræ-

ves ved anlæg over 150 meter. 
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6. VURDERING AF VIRKNINGER I ANLÆGSFASEN 

6.1 Generelt 

I dette afsnit beskrives projektets virkning på befolkning og sundhed i anlægsfasen. 

 

Anlægsfasen for det samlede anlæg er beregnet til ca. 12 - 18 måneder. Anlægsarbejderne off-

shore vil som udgangspunkt foregå 24 timer i døgnet. Anlægsarbejderne onshore forgår primært 

indenfor normal arbejdstid. 

 

Offshore-arbejdet er følsomt overfor vejrforholdene, og derfor vil arbejdsaktiviteterne naturligvis 

være størst i forårs- og sommermånederne, hvor vejret er bedst, men forventes at fortsætte i ef-

terårs- og vintermånederne om end med mindsket intensitet. 

 

Da ramning af møllefundamenter er en meget støjende aktivitet, er der foretaget en beregning af 

forventet ramningstid pr. fundament og samlet ramningstid. Det tager samlet 4 – 6 timer at ned-

ramme et møllefundament. Ved opstilling af 66 stk. 3 MW havmøller tager det således 250 – 400 

timer i ren ramningstid, og ved opstilling af 20 stk. 10 MW havmøller tager det 80 – 120 timer i 

ren ramningstid.  

 

6.1.1 Miljøpåvirkninger, hvor væsentlig betydning for befolkning og sundhed kan afvises 

I afsnit 4.1 er det lavet en liste over miljøpåvirkninger, der kan påvirke befolkningen og befolk-

ningens sundhed. Der er i afsnit 4.1.1 foretaget en gennemgang af alle temaer med det formål at 

afklare hvilke temaer, der kan udelukkes fra at have væsentlig betydning for befolkning og sund-

hed. 

 

I anlægsfasen kan følgende forhold udelukkes, jf. afsnit 4.1.1: 

 Skygge 

 Refleksioner 

 Jordforurening 

 Magnetfelter – kun relevant i driftsfasen 

 Lys – kun relevant i driftsfasen 

 

6.1.2 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen, hvor betydning for befolkning og sundhed bør vurderes 

Afgræsning af temaerne er beskrevet i afsnit 4.1.1. 

 

I anlægsfasen vurderes følgende forhold at kunne påvirke befolkningens sundhed: 

 Emissioner og klima 

 Støj og vibrationer 

 Lystfiskeri 

 Lystsejlads 

 

6.2 Offshore 

 

6.2.1 Emissioner og klima 

Emissioner er beregnet for installation af 66 stk. 3 MW møller på gravitationsfundamenter. 

I anlægsfasen vil der være en forøget emission af CO2 forbundet med udvinding og fremstilling af 

materialer til fundamenter, erosionsbeskyttelse og møller, samt transport af materialerne. 

Den samlede udledning af CO2 er opgjort til 246.000 ton.  

 

Til installation af havmøllerne, hvortil der anvendes skibe og hjælpefartøjer, er opgjort en CO2-

emission på 69.560 ton. 
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Tabel 6-1 Opgørelse over emissioner fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt under anlægsfa-
sen for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Installation af fundamenter og møller  48.800   720   90   21  

Udlægning af kabler  8.590   90   20   4  

Mandskab og forsyning  12.170   130   20   5  

Total   69.560   940   130   30  

 
Anlægsfasen omfatter etablering af anlæg på havet og på land, og påvirkningen fra luftemissio-
ner i anlægsfasen vil være kortvarig og af ubetydelig størrelse. Udledningerne vil altså være tids-

begrænsede, og hovedparten vil også primært være geografisk afgrænset til projektområdet.  
 
Emissioner fra anlægsfasen vurderes uanset teknisk løsning at være ubetydelig. Dette vurderes 

på baggrund af flere forhold. For det første udgør emissionerne i alle tilfælde en meget begræn-
set del af Danmarks samlede udledning af forurenende stoffer til atmosfæren, og for det andet vil 
udledningerne ske over en tidsbegrænset periode. Det vurderes, at emissioner i anlægsfasen ikke 

vil påvirke befolkningens sundhed. 

 

6.2.2 Støj og vibrationer 

Den mest støjende aktivitet i anlægsfasen vil være ramning af monopæle (havmøllefundamen-

ter), hvis denne fundamenttype vælges. Der er foretaget beregninger af støj for ramning af fun-

damenter til 3 MW og 10 MW møller. 

 

Støjudbredelsen for 10 MW havmøller er vist i Figur 6-1. Kortet viser det midlede støjniveau over 

en periode, hvor der gennemføres ramning. I praksis vil der over et døgn optræde perioder med 

ramning og perioder uden ramning, når udstyret flyttes eller klargøres. I perioder uden ramning 

vil støjniveauet være betydelig lavere. 

 

 

Figur 6-1 Støjudbredelse ved ramning af monopæle til 10 MW havmøller /15/ 

Selvom figuren antyder det, sker der ikke ramning af alle fundamenter samtidig, men i praksis ét 

fundament af gangen. Figurerne viser det samlede billede af alle individuelle ramninger, hvis de-

res individuelle støjkonturer lægges ovenpå hinanden. For en given lokalitet kan man derfor på 
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figuren aflæse, hvor højt støjniveauet kan blive ved ramning af det fundament, der ligger nær-

mest. Ved ramning af fundamenter der ligger længere væk end det nærmeste, vil støjen være 

lavere end vist på figuren. 

 

Det fremgår af støjudbredelseskortet, at der lidt uden for kysten kan optræde et middelstøjni-

veau på op til 55 dB(A) for 10 MW møller. Med 3 MW møller er det tilsvarende niveau ca. 45 

dB(A). 

 

Ved vurdering af støj fra anlægsarbejder i dagtimerne (kl. 07 – 18) forholder man sig til, at det 

er almindelig praksis i Danmark, at støj, der overstiger 70 dB(A) i dagtimerne, anses for at være 

væsentlig støj. I alle øvrige tidsrum anses støj, der overstiger 40 dB(A), for at være væsentlig 

støj. 

 

Det må dog også bemærkes, at støjberegningerne er gennemført med en række grove forudsæt-

ninger der i praksis medfører et andet og mindre udbredelsesmønster. Eksempelvis er beregnin-

gerne gennemført med en forudsætning om pålandsvind og akustisk hårdt terræn svarende til en 

vandoverflade eller hård belægning på land (befæstet areal). I åbent land er terrænet overvejen-

de ’blødt’ som er anderledes lydabsorberende. I praksis vil 40 dB(A) kurven derfor ligge nærmere 

kysten end vist på figuren. 
 

Ud fra kriterierne for anlægsarbejder vil der være en væsentlig miljøpåvirkning som følge af ram-

ning af monopæle til 10 MW havmøller. Det er støj om natten, der på grund af påvirkning af na-

boernes muligheder for tilstrækkelig søvn er væsentligst i forhold til sundhed. WHO anbefaler at 

Lnigth, outside, som er et gennemsnit på årsbasis, ikke permanent bør overstige 40 dB(A). 

 

Den samlede ramningstid for havmøllefundamenterne beregnet til mellem 80 – 120 timer for 10 

MW møller, og mellem 250 – 400 timer for 3 MW møller. Det forventes, at man under optimale 

forhold kan opstille et fundament pr. dag. Da anlægsarbejderne gennemføres 24 timer i døgnet, 

vurderes det, at ca. halvdelen af ramningen (ca. 40 – 60 timer for 10MW møller og ca. 125 – 200 

timer for 3MW møller) vil foregå aften og nat. Det betyder, at der vil være maksimalt 10 dage for 

10 MW møller og 33 dage for 3 MW møller, hvor vurderingskriteriet på 40 dB(A) (middelværdien 

over den værste halve time) for aften og nat ikke kan overholdes. 

 

Der skal ikke arbejdes permanent med ramning om natten igennem et helt år, og det vurderes 

derfor, at støj fra anlægsarbejder vil medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed. 

 

Der forventes ikke at være vibrationer fra anlægsarbejderne der kan påvirke befolkningens sund-

hed, da anlægget placeres mere end 4 km fra kysten. 

 

6.2.3 Lystfiskeri 

Lystfiskeri foregår primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra kysten. Lystfiskeri vurde-

res kun at blive påvirket i mindre grad af sikkerhedszonen, idet anlægsarbejderne sker over en 

relativt kort tidsperiode og i relativ stor afstand fra kysten (4 km). 

 

Midlertidig påvirkning og regulering af lystfiskeri medfører en ubetydelig påvirkning af befolkning 

og sundhed. 
 

6.2.4 Lystsejlads 

Lystsejlads vil kun blive påvirket af sikkerhedszonerne omkring møllerne i relativt korte perioder, 

hvor lystsejlere må sejle uden om arbejdsområdet. Virkningerne på lystsejlads vurderes derfor at 

være ubetydelig og vil ikke påvirke befolkningens sundhed. 

 

6.3 Onshore 

 

6.3.1 Emissioner og klima 

I forbindelse med anlægsfasen vil der være forøgende emissioner fra anlægsmaskiner, køretøj 

mv. Endvidere vil der produceres støv fra gravearbejderne. 
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Tabel 6-2 Opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt under anlægsfa-
sen for landanlæg til Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Ny kystnær kabelstation   370   2   0   0  

Udbygning af kabelstation Stigsnæs  250   2   0   0  

Landkabler  840  6   0   1  

Total 1.460  10   0   1  

 

Omfanget af støvemissioner fra anlægsarbejdet onshore relateret til udbygning af kabelsystemet 

onshore kan ikke fastlægges på forhånd, men det anses som usandsynligt, at anlægsaktiviteter-

ne kan medføre en overskridelse af de årlige grænseværdier. Derimod er der en lille risiko for, at 

anlægsarbejderne kortvarigt kan føre til en overskridelse af 24-timers grænseværdien for PM10, 

hvis ikke der indføres passende afværgeforanstaltninger. 

 

Baggrundskoncentrationen af partikler i landområder var hhv. 10 µg/m3 (PM2,5) og 16 µg/m3 

(PM10) i 2012. Grænseværdien er hhv. 25 µg/m3 og 40 µg/m3 målt som årlige gennemsnit, dog 

50 µg/m3 for PM10 målt over 24 timer, hvoraf overskridelse er tilladt 35 gange om året.  

 

Da anlægsarbejder foregår i en begrænset periode, og primært i det åbne land vurderes det, at 

emissioner fra anlægsarbejderne ikke vil påvirke befolkningens sundhed. 

 

6.3.2 Støj 

Støj i anlægsfasen kommer fra etablering af kabelstation, nedgravning af kabel og udvidelse af 

transformerstation. 

 

Beregningerne viser, at anlægsarbejder, der udføres inden for normal arbejdstid, ikke forventes 

at give anledning til væsentlig støj over 70 dB(A) ved boliger, bortset fra eventuelle situationer, 

hvor anlægsarbejder gennemføres tæt på boliger (mindre end 35 meter). Vurderingskriteriet på 

70 dB(A) i dagtimerne overholdes.  

 

Ledningsanlæg og kabelstationer placeres i det åbne land og i områder, hvor afstanden mellem 

beboelserne er forholdsvis stor. Inden for undersøgelsesområdet er der kortlagt 3 beboelser, der 

potentielt kan blive generet af støj fra anlægsarbejderne. 

 

Da anlægsarbejderne primært foregår i dagtimerne og i en begrænset periode, forventes projek-

tet at medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed. 

 

6.4 Samlet virkning 

Emissioner fra anlægsarbejderne ligger på et niveau, som ikke vil påvirke befolkningens sundhed. 

 

Anlægsarbejder, der gennemføres inden for normal arbejdstid, forventes ikke at give støj, der 

kan påvirke befolkningens sundhed. 

 

Ved ramning af møllefundamenter for 10 MW møller kan befolkningen i kortere perioder blive ud-

sat for et støjniveau mellem 40 dB(A) og 55 dB(A). Da anlægsarbejderne primært foregår i dag-

timerne, og ramningen af møllefundamenter foregår i en meget begrænset periode, vurderes det, 

at anlægsarbejdernes påvirkning af befolkning og sundhed er mindre.  

 

Anlægsarbejderne forventes ikke, at påvirke lystfiskeri og lystsejlads. 
  



BEFOLKNING OG SUNDHED  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

25 

 

Tabel 6-3 Sammenfatning af påvirkningerne på befolkning og sundhed i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Offshore     

Emissioner og klima Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder, inden for normal arbejdstid Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder, uden for normal arbejdstid Mellem Lokal Kort Ubetydelig 

Lystfiskeri Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Lystsejlads Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Onshore     

Emissioner og klima Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder, inden for normal arbejdstid Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder, inden for normal arbejdstid Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 

  



BEFOLKNING OG SUNDHED  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

26 

7. VURDERING AF VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

7.1 Generelt 

I dette afsnit beskrives projektets virkning på befolkning og sundhed i driftsfasen. 

 

7.1.1 Miljøpåvirkninger, hvor væsentlig betydning for befolkning og sundhed kan afvises 

I afsnit 4.1 er der lavet en liste over miljøpåvirkninger der kan påvirke befolkningen og befolk-

ningens sundhed. Der er i afsnit 4.1.1 foretaget en gennemgang af alle temaer med det formål at 

afklare hvilke temaer der kan udelukkes fra at have væsentlig betydning for befolkning og sund-

hed. 

 

I driftsfasen kan følgende forhold udelukkes, jf. afsnit 4.1.1: 

 Skygge 

 Refleksioner 

 Jordforurening 

 

7.1.2 Miljøpåvirkninger i driftsfasen, hvor betydning for befolkning og sundhed bør vurderes 

Afgrnæsning af temaerne er beskrevet i afsnit 4.1.1. 

 

I driftsfasen vurderes følgende forhold at kunne påvirke befolkningens sundhed: 

 Emissioner og klima 

 Visuelle forhold 

 Støj og vibrationer 

 Magnetfelter 

 Lystfiskeri 

 Lystsejlads 

 Lys 

 Rekreative forhold 

 

7.2 Offshore 

 

7.2.1 Emissioner og klima 

Vindenergi betragtes som en miljøvenlig vedvarende energikilde, fordi el-produktionen fra vind-

møller ikke medfører brug af fossile brændsler som olie, naturgas og kul /32/. Vindmølleprojektet 

bidrager til at reducere udledningen af CO2, SO2 og NOX 

 

CO2-emissioner forbundet med inspektion og vedligehold af havmøllerne i Smålandsfarvandet er 

opgjort til 103.820 ton over havmølleparkens levetid (30 år).  

 

I driftsfasen produceres energi, som fortrænger energi produceret ved hjælp af fossile brændsler, 

hvorved der sker en besparelse af emissionen af klimagasser. CO2-besparelsen over havmølle-

parkens levetid er opgjort til 3.836.430 ton.  

 

Den klimatiske påvirkning af befolkning og sundhed som følge af driften af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark vurderes derfor at være positiv.  

 

Emissioner til luften fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt offshore under driftsfasen 

fremgår af Tabel 7-1. 

Tabel 7-1 Opgørelse over emissioner fra skibe og fartøjer, der forventes anvendt under offshore driftsfa-
sen for Smålandsfarvandet Havmøllepark, over havmølleparkens levetid (30 år). 

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Inspektion og vedligehold pr. år  3.460  40  10   2  

Total (30 år)  103.820   1.060   200   50  

 

Tilsvarende besparelsen i emissionen af klimagasser spares også emissioner i driftsfasen som føl-

ge af energiproduktionen. De sparede emissioner fremgår af Tabel 7-2. 
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Tabel 7-2 Opgørelse over sparede emissioner over havmølleparkens levetid (30 år). 

 Energiproduk-

tion (MWh) 

Sparede emissioner (ton) 

CO2 NOX SO2 

Første år efter idriftsættelse (2020) 850.000  159.300   260   110  

Total (30 år) 25.500.000  3.836.430   8.240   2.360  

 

Påvirkninger som følge af emissioner i driftsfasen fra offshore aktiviteterne vurderes derfor at 

være positiv.  

 

7.2.2 Visuelle forhold 

Der er gennemført en eftersøgning af relevant litteratur, der eventuelt undersøger om visuelle 

påvirkninger af landskab og befolkning kan påvirke befolkningens sundhed. Der er ikke fundet 

naturfaglige evidensbaserede konklusioner der peger på, at visuelle forhold direkte påvirker be-

folkningens sundhed. 

 

Generelt er der stor synlighed fra kysterne og det skrånende terræn på morænebakkerne. 

Visualiseringerne viser, at mølleparken vil kunne opleves i hele sin horisontale udstrækning. 

Fra kystområderen der grænser op til Smålandsfarvandet kan havmøllerne opleves som et domi-

nerende og forstyrrende element, der optager en stor del af horisonten. Endvidere viser visuali-

seringerne viser, at havmølleparken kan opleves som dominerende, da havmøllerne fylder en 

væsentlig del af horisonten. Fra Agersø og Vejrø vil havmøllerne opleves som dominerende.  

 

En stor del af kystforlandet i området er omfattet af udpegninger af større uforstyrrede landska-

ber. Det vurderes, at møllerne vil have en visuel påvirkning af omgivelserne der vil have betyd-

ning for oplevelsen af det uforstyrrede landskab. Selv om opfattelsen af landskabet i høj grad er 

noget individuelt, vil mange nok medgive, at landskabsoplevelser er med til at give livskvalitet og 

trivsel. Vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen kan opfattes både positivt eller 

negativt alt efter hvordan befolkningens grundsyn er på uberørt natur, versus på grøn teknik som 

løsningen på et globalt problem. 

 

Nye tekniske anlægs visuelle påvirkning af landskab mv. skaber debat, men i mange tilfælde sker 

der over tid en tilvænning. Eksempelvis var der ved planlægning af Storebæltsbroen mange 

mennesker der var bekymret for broens visuelle påvirkning af kystområderne. Nogle borgere be-

tragtede broen som et fremmedelement i landskabet. I dag er situationen anderledes, og mange 

opfatter broen som et stort stykke arkitektur- og ingeniørkunst samt et mange ser på broen som 

et vigtigt element i det at skabe økonomiske vækst i Danmark. 

 

Tilgængeligheden og nærheden til rekreative områder vurderes, at være en vigtig livskvalitet for 

mange mennesker. Endvidere viser mange undersøgelser, at tilgængeligheden til rekreative om-

råder påvirker befolkningens livskvalitet og sundhed.  Havmølleparkens visuelle påvirkning af 

landskabet begrænser ikke befolkningens tilgang til de rekreative områder, og møllerne påvirker 

dermed ikke befolkningens sundhed. Det kan ikke udelukkes, at den visuelle påvirkning af ufor-

styrrede landskaber kan påvirke befolkningens livskvalitet.  

 

Samlet set vurderes projektets visuelle påvirkning af befolkning og sundhed at være ubetydelig.  

 

7.2.3 Støj 

Støjberegningerne for henholdsvis 3 MW og 10 MW møller viser, at grænseværdierne for støj fra 

vindmøller er overholdt (maks. 44 dB(A) ved 8 m/s). Ved beregningerne er der taget udgangs-

punkt i eksisterende vindmøller på land og de nye kystnære havmøller /15/. Støjniveauet ved ky-

sten ligger mellem 29 og 34 dB(A), og det vurderes på den baggrund, at støj fra havmøllerne 

medfører en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed. 

 

http://www.kommuneplan.haderslev.dk/dk/hovedstruktur_og_retningslinjer/landskab_natur_og_jordbrug/landskaber/landskaber_redegoerelse.htm
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7.2.4 Lystfiskeri 

I driftsfasen etableres en sikkerhedszone omkring hver mølle, hvor der ikke kan foregå fiskeri. 

Endvidere vil der være et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i en afstand af 200 

meter på hver side af alle søkabler. Fiskere og lystfiskere, må da finde alternative fiskeområder.  

 

Lystfiskeri fåregår primært kystnært i en afstand af maksimalt 2 km fra kysten. Lystfiskeri vurde-

res kun at blive påvirket i mindre grad af sikkerhedszonen, idet anlægsarbejderne sker over en 

relativt kort tidsperiode og i relativ stor afstand fra kysten (4 km). 

 

Virkningerne på lystfiskeri vurderes at være ubetydelige på grund af havmølleparkens beliggen-

hed med afstand til kysten.  

 

7.2.5 Lystsejlads 

I driftsfasen etableres en sikkerhedszone med en radius på 50 m omkring hver mølle, og der 

vurderes kun at være mindre virkninger på lystsejlads /16/. Havmølleparken vurderes at ville bli-

ve betragtet som en attraktion af nogle lystsejlere, mens andre vil betragte havmøllerne som 

forhindringer på deres sejlrute. 

 

Virkningerne på lystsejlads vurderes at være ubetydelige på grund af havmølleparkens beliggen-

hed med afstand til kysten samt, at lystbåde kan sejle mellem møllerne i driftsfasen. 

 

7.2.6 Lys 

Vindmøller på over 150 m højde har særlige krav til afmærkning af hensyn til flysikkerheden. En 

af erfaringerne fra etableringen af det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild var, at 

lysafmærkningen opfattes som en væsentlig gene af naboer, der har været vant til et område 

med begrænset lyspåvirkning om natten. En anden erfaring var, at genen kunne reduceres, når 

lysintensiteten ikke lå væsentligt over det som luftfartsmyndighederne kræver. Der er ikke kend-

skab til sundhedsmæssige effekter af lysafmærkning af hensyn til flysikkerheden. 

 

Havvindmølle parken etableres ca. 4 km fra kysten og dermed så tæt på, at lysafmærkningen vil 

kunne ses tydeligt. Det må derfor forventes, at nogle borgere med direkte udsigt til vindmøllerne 

vil opfatte lysafmærkningen som markant.  Der findes ingen dokumentation på, at eventuelle 

lysgener fra møller påvirker befolkningens sundhed. 

 

7.3 Onshore 

 

7.3.1 Støj 

Selve landkabelet vil ikke udgøre en støjkilde i driftsfasen. Støjen i driftsfasen er begrænset til 

støj fra den nye kabelstation og udvidelsen af eksisterende transformerstationer. 

 

Støjpåvirkningen fra udvidelse af eksisterende transformerstationer vil være meget lille, fordi nye 

tekniske installationer støjer væsentlig mindre end ældre. Ved at placere kabelstationen mindst 

115 meter fra bolig-, sommerhus- rekreative områder og mindst 70 meter fra enkeltliggende bo-

liger, kan Miljøstyrelsens grænseværdier for støj overholdes. 

 

Da vejledende grænseværdier for støj overholdes, vurderes projektet at medføre en ubetydelig 

påvirkning af befolkning og sundhed. 

 

7.3.2 Magnetfelter 

På land vil kabelanlægget omfatte 33 kV kabler, 50 kV kabler eller 132 kV kabler, samt en eller 

flere stationer. Magnetfelternes størrelse afhænger af strømmen, der går i kablerne. Den forven-

tede gennemsnitlige årsbelastning (strømmen i kablerne) er bestemt af elproduktionen i havmøl-

leparken, og afhænger af vindforholdene. Da kabelforbindelserne alene betjener denne havmøl-

lepark, kan man ikke forvente at gennemsnitsbelastningerne ændrer sig væsentligt i årene frem-

over. Inden for undersøgelsesområdet er der kortlagt 3 beboelser. Ved etablering af det nye høj-

spændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip vedrørende magnetfelter. 
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I det følgende er vist beregninger over magnetfelter ved de kabelanlæg, der indgår i projektet 

som mulige løsninger. Valget af kabelløsninger afhænger af havmølleparkens endelige størrelse 

og udformning. Figur 7-1 viser en kurve over magnetfeltets størrelse for hvert kabelanlæg. Kur-

verne illustrerer, hvordan magnetfeltet ved jordkabler aftager hurtigt med afstanden til kablet. 

Strømmen varierer over døgnet og over året. Derfor anvendes en gennemsnitsbetragtning, når 

magnetfelterne beregnes. Magnetfeltets størrelse efter almindelig praksis angivet ved 1 meter 

over jorden. 

 

 
 

 
 

 
 

Figur 7-1 Størrelse af magnetfelt 1 m over jorden ved et kabel med 33, 50 og 132 kV som funktion 
af afstand fra kabel 
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Tabel 7-3 Beregnede værdier for magnetfeltet 1 m over jorden ved forskellige afstande fra kablet 

Afstand fra  

tracémidte (m) 

Magnetfelt ved 33kV 

kabel (µT) 

Magnetfelt ved 50kV 

kabel (µT) 

Magnetfelt ved 

132kV kabel (µT) 

20 0,02 0,01 0,13 

15 0,03 0,02 0,24 

10 0,06 0,05 0,52 

6 0,16 0,13 1,32 

3 0,47 0,37 3,81 

1 1,04 0,82 8,50 

0 1,22 0,96 9,99 

 

Tabel 7-3 angiver de beregnede værdier for hvert kabelanlæg ved forskellig afstand fra kabeltra-

céets midte. Kabelanlægget ved 33 kV har et større magnetfelt end ved 50 kV kablet. Det skyl-

des, at der vil gå en større strøm i 33 kV kablet. Jo større strøm, des større er magnetfeltet. For 

33 kV, 50 kV og 132 kV kablerne er magnetfelterne angivet ved en gennemsnitlig belastning på 

henholdsvis 250 ampere, 200 ampere og 400 ampere. 

 

7.3.3 Rekreative interesser 

I driftsfasen kan man bevæge sig på tværs af alle kabeltraceer. Det vurderes, at projektet ikke 

vil have negative konsekvenser for befolkningens muligheder for at bruge de eksisterende rekre-

ative områder. 

 

Det kan blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation (132/33 kV el. 132/50 kV fremskudt 

transformer) enten ved det vestlige eller østlige ilandføringspunkt Kabelstationen vil omfatte et 

areal på ca. 10.000 m2. Inden for området etableres der blandt andet en teknikbygning på 500 

m2 med en højde på 7 meter. Endvidere etableres der transformere og andre tekniske anlæg. 

Ved at etablere et beplantningsbælte omkring anlægget, vil kabelstationen i meget begrænset 

omfang blive synlig fra de omkringliggende områder. 

 

 

Figur 7-2 Eksempel på kystnær kabelstation 

Kabelstationen placeres i et område, der i dag anvendes til landbrugsformål og vil derfor ikke på-

virke rekreative interesser og befolkningens sundhed og trivsel. 
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7.4 Samlet virkning 

Det fremgår af tabellen, at der for ingen af de undersøgte emner er fundet påvirkninger, der har 

mere end ubetydelig negativ påvirkning. Påvirkningerne har alene lokal udbredelse. 

 

I driftsfasen vil der være begrænsede emissioner fra drift og vedligeholdelse af de tekniske an-

læg. Projektet vil have en positiv påvirkning af det globale klima og befolkningens sundhed, da 

havmølleparken medfører en samlet reduktion i udledning af CO2 på 3.836.430 ton over 30 år. 

 

Havmøllerne overholder gældende støjkrav. 

 

Projektet vil i meget begrænset omfang påvirke lystfiskeri, lystsejlads og rekreative interesser. 

Havmølleparken etableres ca. 4 km fra kysten og dermed så tæt på, at lysafmærkningen vil kun-

ne ses tydeligt. Det må derfor forventes, at borgere med direkte udsigt til vindmøllerne vil opfat-

te lysafmærkningen som en afledt gene som følge af vindmølleparken. 

 

Havmøllerne vil have en markant visuel påvirkning af omgivelserne og der vil have betydning for 

oplevelsen af uforstyrrede landskaber. Den visuelle påvirkning begrænser ikke befolkningens til-

gang til de rekreative områder, og møllerne påvirker dermed ikke befolkningens sundhed. Det 

kan ikke udelukkes, at den visuelle påvirkning af uforstyrrede landskaber kan påvirke befolknin-

gens livskvalitet. Projektets visuelle påvirkning af befolkning og sundhed vurderes at være ube-

tydelig.  

 

Samlet set vurdere det, at der i driftsfasen ikke er miljøpåvirkninger som vil påvirke befolknin-

gens sundhed. 

Tabel 7-4 Sammenfatning af projektets påvirkning af befolkning og sundhed i driftsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Offshore     

Emissioner og klima Lille Lokal Lang Positiv 

Visuelle forhold Stor Lokal Lang Ubetydelig 

Støj Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Lystfiskeri Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Lystsejlads Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Skygge Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Reflekser Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Lys Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Onshore     

Støj Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Magnetfelter Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Rekreative interesser Lille Lokal Lang Neutral 
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8. VURDERING AF VIRKNINGER I AFVIKLINGSFASEN 

8.1 Generelt 

Afvikling af projektets installationer vil omfatte: 

 

 Demontering af havmøller 

 Fjernelse af kabler i jord 

 Fjernelse af kabelstationer 

 Fjernelse af installationer på transformere 

 

8.2 Offshore 

Emissionerne i afviklingsfasen forventes at være sammenlignelige med det, der er beskrevet i an-

lægsfasen. 

 

Demontering af møllerne vil ikke omfatte den støjende ramning. Det forventes, at støjniveauet vil 

ligge langt lavere end det, der er beregnet for anlægsfasen. Det forventes, at de aktiviteter, der 

er beskrevet i afviklingsfasen, ikke vil påvirke befolkningens sundhed væsentligt. 

 

Det vurderes, at projektets påvirkning på lystfiskeri og lystsejlads ikke vil påvirke befolkningens 

sundhed, jf. afsnit 6.2.3 og 6.2.4. 

 

8.3 Onshore 

Emissionerne i afviklingsfasen forventes at være sammenlignelige med det, der er beskrevet i an-

lægsfasen. 

 

Afviklingsfasen vil give anledning til støj, og støjniveauet forventes at være sammenligneligt med 

det, der er beskrevet i anlægsfasen. Det vurderes, at aktiviteterne i anlægsfasen ikke vil påvirke 

befolkningens sundhed. 

 

8.4 Samlet virkning 

I afviklingsfasen vil der foregå aktiviteter, der er sammenlignelig med, hvad der foregår i anlægs-

fasen. Det vurderes derfor, at aktiviteterne i anlægsfasen ikke vil påvirke befolkningens sundhed. 

Tabel 8-1 Sammenfatning af påvirkningerne på befolkning og sundhed i afviklingsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Emissioner og klima Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj og fysisk forstyrrelse Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Lystfiskeri Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Lystsejlads Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 

 

  



BEFOLKNING OG SUNDHED  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

33 

9. POTENTIELLE KUMULATIVE EFFEKTER 

Der vurderes ikke at være aktiviteter i området, der skaber kumulative effekter. 

 

10. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Ved planlægning og projektering af kabelanlæg og transformere skal gældende forsigtighedsprin-

cipper for nye højspændingsledninger anvendes, jf. afsnit 4.3.6. 

 

Støj fra anlægsarbejderne på havet vil kun have en betydende påvirkning, hvis ramningen af 

møllefundamenter foregår om natten. Denne påvirkning vil have mindre betydning, fordi ramnin-

gen kun vil vare i 10-33 døgn, og kun i få af disse døgn vil støjen medføre gener på land. 

 

Der kan være overskridelser af støjgrænser om natten, men om dagen vil støjgrænserne være 

overholdt. 

 

Støjgenerne kan fjernes eller reduceres ved at undgå ramning om natten, men der vurderes, at 

denne foranstaltning vil medføre store omkostninger på grund af standby tid for rammeudstyret i 

natperioden. Og disse omkostninger skal sammenholdes med de relativt få gener, som ramnin-

gen forventer at medføre. 

 

 

11. OVERVÅGNING 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af projektets virkninger på befolkning og sund-

hed. 

 

12. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN 

Der mangler viden om den visuelle påvirkning af landskab og befolkning påvirker befolkningens 

sundhed. 
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13. KONKLUSION 

Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen 

samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1. 

Det fremgår af tabellen, at der for ingen af de undersøgte emner er fundet påvirkninger, der har 

mere end mindre negativ påvirkning. Påvirkningerne har alene lokal udbredelse. 

Ved ramning af havmøllefundamenter om aftenen og natten kan der for beboelser og institutio-

ner tættest på kysten optræde et støjniveau på op til 55 dB(A). Da denne aktivitet udføres i en 

begrænset periode vurderes det, at påvirkningen har mindre betydning for af befolkning og 

sundhed. 

Øvrige undersøgte emner vurderes, at have ubetydelig eller neutral betydning for befolkningens 

sundhed og livskvalitet. 

Tabel 13-1 Overordnet vurdering af en virkning på miljøet 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING PÅ BEFOLKNING OG SUNDHED   

Anlægsfasen   

Emissioner og klima Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - offshore 

 

Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - onshore Ubetydelig 3 

Lystfiskeri Ubetydelig 2 

Lystsejlads 

 

Ubetydelig 2 

Driftsfasen   

Emissioner og klima Positiv 3 

Visuelle forhold – offshore Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - offshore 

 

Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer - onshore Ubetydelig 3 

Magnetfelter omkring kabler – onshore Ubetydelig 3 

Skygge – offshore Ubetydelig 3 

Reflekser – offshore Ubetydelig 3 

Lys - ofhore Ubetydelig 2 

Lystfiskeri – offshore Ubetydelig 2 

Lystsejlads – offshore Ubetydelig 2 

Rekreative interesser - onshore Neutral 2 

Afviklingsfasen   

Emissioner og klima Ubetydelig 3 

Støj og vibrationer Ubetydelig 3 

Lystfiskeri Ubetydelig 2 

Lystsejlads Ubetydelig 2 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
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