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DEL 3 Miljøforhold på 

land 
Denne VVM-redegørelse og miljørapport for Sejerø Bugt Havmøllepark består af 

5 delrapporter.  

 Del 0: Ikke-teknisk resume 

 Del 1: Indledning og baggrund 

 Del 2: Det marine miljø 

 Del 3: Miljøforhold på land  

 Del 4: Sammenfatning og konklusion 

Alle emner, der er påkrævet behandlet i henhold til VVM-bekendtgørelsen /1/ og 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer /3/, er dækket i de 5 delrappor-

ter, der fremadrettet benævnes ”VVM-redegørelsen”. 

Nærværende delrapport, ”Miljøforhold på land”, udgør del 3 af VVM-

redegørelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapport-

opbygning henvises til læsevejledningen i kapitel 2. 

 

Ved kysten i den vestlige korridor på Røsnæs. 
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18 Teknisk 

projektbeskrivelse 

Beskrivelsen af det tekniske projekt er baseret på den tekniske projektbeskrivelse 

for installationer på land, der er udarbejdet i en separat rapport /1/. 

18.1 Projektområdet 

Sejerø Bugt Havmøllepark planlægges placeret ca. 4 km fra kysten nord for Røs-

næs. Havmølleprojektet omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for 

tilslutning til det eksisterende elforsyningsnet. Projektområdet omfatter: 

 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Kabelkorridorer på land og på havet 

 Eksisterende stationsanlæg for tilslutning til elforsyningsnettet 

 Korridorer for mulig kabelstation på land 

 Evt. nedtagning af luftledning fra Stationsanlæg Røsnæs mod Kalundborg 

 

De tekniske anlæg på havet, herunder havmøller og søkabler, beskrives i VVM-

redegørelsens del 2 ”Det marine miljø”. I denne rapport (del 3) beskrives alle in-

stallationer, der vedrører projektet på land. Kabelkorridorer for landkabler og 

mulig kabelstation, eksisterende stationsanlæg og placering af luftledning, der 

evt. nedtages er vist på Figur 18-1. 

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for søkablerne fra havmølleparken, 

henholdsvis et vestligt og et østligt punkt på nordsiden af Røsnæs. Fra ilandfø-

ringspunkterne planlægges landkabler etableret inden for en kabelkorridor der 

varierer i bredde (op til ca.1 km)og op til ca. 22,5 km’s længde. Korridoren forlø-

ber overordnet fra kysten evt. via det eksisterende stationsanlæg Røsnæs i en bue 

øst om Kalundborg via stationsanlæg Novo Syd og videre til 400 kV stationsan-

lægget ved Asnæsværket syd for Kalundborg. Inden for landkorridoren er der to 

områder til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation (fremskudt transfor-

mer) mellem ilandføringspunkterne og de eksisterende stationsanlæg. 

Etablering af kystnær kabelstation – ved nyanlæg eller udbygning af eksisterende 

station - er en del af konceptet for de kystnære havmølleparker, hvor det ud fra 

anlægsteknisk og økonomisk vinkel skal undgås at etablere transformatorstatio-

ner på søterritoriet og at nettilslutningen således skal ske via transformere place-

ret på land. For at minimere restriktioner for lodsejere og de økonomiske om-

kostninger ved etablering af kabelanlægget skal kabel-stationen etableres så tæt 

på kysten som muligt. 
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Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende stationsanlæg på land vil 

afhænge af størrelsen af en realiseret havmøllepark. Ligeledes kan projektet, af-

hængigt af størrelsen havmølleparken, desuden komme til at omfatte en nedtag-

ning og erstatning af den nuværende 50 kV luftledning fra Røsnæs til Kalundborg 

med et jordlagt kabel. Kablet vil blive etableret indenfor korridoren for landkab-

ler, jf. Figur 18-1. 

 

Figur 18-1 Projektområde på land for Sejerø Bugt Havmøllepark. 

18.2 Projektets tekniske rammer 

De landbaserede dele af Sejerø Bugt Havmøllepark omfatter nedgravede 33 kV, 

50 kV eller 132 kV kabler, en mulig ny kystnær kabelstation og koblinger til eksi-

sterende stationer i elforsyningsnettet. Beliggenheden af korridorer for landkab-

ler og mulig kabelstation samt eksisterende stationer fremgår af Figur 18-1. 

Tilslutning af havmøllerne til det eksisterende elforsyningsnet sker således i eksi-

sterende stationsanlæg, der ombygges og udvides i nødvendigt omfang. Ombyg-

ningerne består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig 
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yderligere udbygning af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsni-

veau. Det kan blive nødvendigt ved såvel stationsanlæg Røsnæs som ved stations-

anlæg Novo Syd at foretage udvidelse ud over arealet for de eksisterende statio-

ner. 

Herudover skal der afhængig af en realiseret parkstørrelse ligeledes etableres en 

ny kystnær kabelstation (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøl-

lerne (op til 6 søkabler) føres videre i et enkelt kabel til eksisterende stationsan-

læg længere inde i landet. Placeringen af den nye kabelstation vil blive inden for 

korridorerne angivet på Figur 18-1. 

Generelt gælder følgene vedrørende tilslutningsmulighederne for Sejerø Bugt 

Havmøllepark: 

 Parkstørrelse < 50 MW: Ved en mindre parkstørrelse på op til ca. 50 MW 

planlægges tilslutning til det eksisterende 50 kV stationsanlæg Røsnæs. Der 

vil være tale om mindre udbygninger af den eksisterende station afhængig af 

den elektriske spænding, der føres i land (33 kV el. 50 kV). Der vil ikke være 

behov for etablering af en ny kabelstation. Ved tilslutning af 33 kV kabler 

kræves udbygning med transformator og koblingsanlæg og ved tilslutning af 

50 kV kabler kan tilslutning ske direkte i koblingsanlæg og uden etablering af 

transformator.  

 Parkstørrelse 50 - 100 MW: Ved en parkstørrelse på op til 100 MW planlæg-

ges tilslutning til en ny kabelstation etableret i tilknytning til det eksisterende 

stationsanlæg Røsnæs eller til en ny kystnær kabelstation ved det vestlige 

ilandføringspunkt. I begge tilfælde vil der være tale om etablering af en frem-

skudt transformer (132/33 kV el. 132/50 kV) med et 132 kV kabel til stations-

anlæg Novo Syd eller Asnæsværket.Parkstørrelse > 100 MW: Ved en parkstør-

relse over 100 MW planlægges tilslutning tilsvarende en parkstørrelse mellem 

50 og 100 MW, dog med den undtagelse at 132 kV kablet fra kabelstationen 

kun kan føres til Asnæsværket – altså uden om Novo Syd. 

 

Havmølleparkens design og størrelse bestemmes af den kommende koncessions-

haver ud fra blandt andet hensynet til energiudnyttelsen i området og de vilkår, 

som stilles af de danske myndigheder. Koncessionshaver vil først blive udpeget i 

2016, hvorefter projektering og etablering af havmøllepark og installationer på 

land igangsættes.  

I afsnittene 18.3 og 18.4 nedenfor gives generelle beskrivelser af såvel kabelan-

lægget (nedgravede installationer) som stationer (eksisterende stationsanlæg og 

en mulig ny kabelstation) på land. 

18.3 Kabelanlægget 

Hvert kabelsystem består af 3 højspændingskabler, der skal ligge i én kabelgrav. 

Herudover består et kabelsystem af et tomrør til trækning af et lyslederkabel til 
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kommunikation, et tomrør til mulig temperaturovervågning og evt. et jordleder-

kabel. Et eksempel på tekniske data for et 132 kV kabelsystem, der vil kunne blive 

anvendt på land i forbindelse med tilslutning af Sejerø Bugt Havmøllepark frem-

går af Tabel 18-1. 

Tabel 18-1: Eksempel på tekniske data for et 132 kV kabelsystem 

Jævnstrøm/vekselstrøm Vekselstrøm 

Spændingsniveau [kV] 132 kV 

Kabelsystemer [stk.] 1  

Højspændingskabler [stk.] 3 

Lysleder [stk.] 1 

Jordleder [stk.] Evt. 1 

Lægningsmønster Fladforlægning 

Kabelmateriale Aluminium leder med PEX isolation 

Kabellængder [m] ca. 1.000 m - 1.450 m 

 

18.3.1 Højspændingskabel 

Et typisk 132 kV højspændingskabel er opbygget som angivet på nedenstående 

Figur 18-2. Opbygningen består af: 

 Inderleder, aluminium eller kobber. 

 Halvledende lag der er med til at styre det elektriske felt i kablet. 

 Isolation, XLPE ”cross linked Polyethylene” 

 Halvledende lag for styring af det elektriske felt i kablet. 

 Skærm af kobber- eller aluminiumstråde og/eller aluminiumsfolie. 

 Metalkappe, der sikrer radial vandtæthed. 

 HDPE kappe. 

 

Da kablerne er såkaldte XLPE isolerede kabler indgår der kun faste materialer i 

opbygningen til forskel fra fx olie isolerede kabler. Der er således ingen risiko for 

lækage af væsker og ved skrotning af XLPE isolerede kabler følges blot den nor-

male procedure for sortering og granulering hos en oparbejdningsanstalt. 
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Figur 18-2: Eksempel på opbygning af et højspændingskabel 

Kabler på de øvrige spændingsniveauer 33 kV og 50 kV er opbygget på samme 

måde som 132 kV kablet vist i ovenstående eksempel. De forskellige spændings-

niveauer adskiller sig primært ved forskellig tykkelse af XLPE isolationslaget. 

18.3.2 Lyslederkabel 

Et lyslederkabel vil blive placeret i samme kabelgrav som højspændingskablerne. 

Få steder indenfor projektområdet vil der blive etableret en brønd til lyslederkab-

let. Brøndene bliver nedgravet i 1,5 meters dybde, de vil være ca. 1,5 meter i dia-

meter og vil have samme omfang som nedenstående brønde til linkboksene, se af-

snit 18.3.3. 

18.3.3 Kabelmuffer og linkbokse 

For hver kabellængde á ca. 750 – 1.500 m skal kablerne muffes sammen. Ved an-

vendelse af 150 kV kabler skal der i forbindelse med hver kabelmuffe installeres 

linkbokse, som indeholder udstyr til jording af kabelskærmene og tilhørende 

overspændingsafledere. For at kunne efterse disse link bokse, vil de blive placeret 

i nedgravede brøndringe, som er lukket af med et brønddæksel. De øverste 30 cm 

af brøndringen samt brønddæksel vil være synligt over jorden. Et eksempel på et 

brønddæksel til en linkboks fremgår af Figur 18-3. 

 

 

Figur 18-3 Eksempel på overjordisk del af brønd til linkboks 
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18.3.4 Markeringspæle 

Kabelsystemets forløb i terrænet vil blive markeret med en række røde pæle på 

ca. 1,0 meters højde. Markeringspælene placeres ved vejkrydsninger og i mark-

skel for at genere mindst muligt, men alligevel entydigt markere tracéet i land-

skabet. Et eksempel på en markeringspæl fremgår af Figur 18-4. 

 

Figur 18-4 Markeringspæl ved vejkrydsninger, markskel mv. 

18.3.5 Servitutbelagt bælte 

Efter kabelanlægget er færdigt, vil det være omfattet af et servitutbelagt bælte, der 

skal tinglyses på de berørte ejendomme. Det servitutbelagte bælte vil bliver 7 me-

ter bredt per kabelsystem. Ved flere kabelsystemer placeres de parallelt, således 

at bæltet øges med 7 meter for hvert kabelsystem. Ved 6 kabelsystemer bliver det 

servitutbelagte bælte således 42 meter bredt. Flere parallelle kabelsystemer vil 

kun forekomme fra ilandføringspunktet ved kysten til koblingen til en kabelstati-

on. Det planlægges kun at føre 1 kabel videre fra den pågældende kabelstation. 

I det servitutbelagte bælte må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplant-

ning med dybdegående rødder. Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet kan 

udføres, men andre påtænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun iværksættes 

efter aftale med Energinet.dk. Ved underboring af strækninger med skov vil der 

ikke blive tillagt en servitut om, at der ikke må genplantes. I stedet skal der un-

derbores tilpas dybt til, at træerne ikke påvirkes. 

Hvis der ikke etableres en kystnær kabelstation til transformation/omlægning af 

kabelsystemet skal 6 parallelle kabelsystemer fremføres indtil nærmeste kob-

lingspunkt ved en eksisterende station, hvor der er mulighed for den nødvendige 

udbygning/ombygning. For hver km det flerstrengede kabelsystem med lav 
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spænding etableres vil det forøge anlægsomkostningerne og energitabet. Energi-

tabet forøges med 500 MWh per år for hver km svarende til at øge nettabene med 

5%. Derved mistes 0,06% af havmøllernes årlige produktion, ift. at kabelsystemet 

omlægges til 1 kabelsystem med høj spænding. 

18.4 Stationsanlæg 

I forbindelse med nettilslutningen af havmølleparken skal der foretages udvidel-

ser af eksisterende stationsanlæg og evt. etableres en ny kabelstation. Følgende 

anlæg indgår i projektet ved Sejerø Bugt, se Figur 18-1: 

 Ny kystnær kabelstation 

 Udvidelse af det eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs 

 Udvidelse af det eksisterende stationsanlæg ved Novo Syd 

 Udvidelse af det eksisterende stationsanlæg ved Asnæsværket 

 

De planlagte tilslutninger beskrives i de følgende afsnit. Der gives eksempler på 

de mest omfattende om- og udbygninger af anlæggene som betragtes som ”worst 

case” i relation til potentielle påvirkninger af miljøet.  

18.4.1 Ny kystnær kabelstation 

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

kV fremskudt transformer) ved det vestlige ilandføringspunkt eller i tilknytning 

til det eksisterende stationsanlæg Røsnæs ved anvendelse af det østlige ilandfø-

ringspunkt. Formålet med stationen er ved transformation af spændingen, at mi-

nimere effekttabet i kabelsystemet og at reducere bredden på servitutbæltet om-

kring kablet, jf. afsnit 18.3.5. 

Kabelstationen vil blive placeret indenfor en af korridorerne for kabelstation an-

givet på Figur 18-1. Fra stationen føres et nyt kabel til stationsanlægget ved Novo 

Syd eller Asnæsværket udenom det eksisterende stationsanlæg på Røsnæs. Det 

kan dog komme på tale ved etablering af ny kabelstation i tilknytning til det eksi-

sterende stationsanlæg Røsnæs at etablere 132/50 kV transformering mellem det 

eksisterende stationsanlæg og den nye kabelstation som en synergieffekt heraf. 

Herved kan der opstå mulighed for nedtagning af 50 kV luftledningen mellem 

Røsnæs og Kalundborg, men dette er dog ikke automatisk givet ved etablering af 

transformering mellem det eksisterende stationsanlæg og den nye kabelstation. 

En principskitse for opbygningen af en ny kystnær kabelstation, der kan omfatte 

op til to transformere, kompenseringsspole, samleskinner, afbrydere samt byg-

ninger til kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv., fremgår af Figur 18-5. Et eksempel på 

hvordan anlæg af en ny kabelstation vil kunne tage sig ud fremgår af Figur 18-6.  
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Figur 18-5 Principskitse af ny kabelstation (fremskudt transformer) 

 

Figur 18-6 Eksempel på udendørs kabelstation svarende til en ny kystnær kabelstation 

En ny kystnær kabelstation kan maksimalt komme til at bestå af følgende kom-

ponenter. 

 En bygning på op til ca. 250 m2 og op til 7 m højde, der skal rumme 33 kV GIS 

koblingsanlæg, to batterier, simpel stationskontrol, fjernkontrol, fiberinstalla-
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tion, og relætavler. Eksempler på eksisterende stationsbygninger fremgår af 

Figur 18-7. 

 En 132/33 kV udendørs fremskudt transformer med en højde på ca. 6,5 m. 

Transformeren er indbygget i en ståltank, som er fyldt med op til 100 m3 olie 

til elektrisk isolation og køling. Da den er oliefyldt, placeres den på et funda-

ment med et reservoir, der kan rumme hele oliemængden. Ved udendørs pla-

cering, hvor den er eksponeret for regnvand, afledes dette via en olieudskiller 

til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, og al olien tilbage-

holdes i reservoiret. Samtidig afgives alarm til døgnbemandet kontrolrum hos 

Energinet.dk. Der er således ingen risiko for udledning af olie til miljøet. Ek-

sempler på udendørs transformere fremgår af Figur 18-8. 

 En 132 kV udendørs afbryder sammen med måletransformere (strøm- og 

spændingstransformere), adskillere og overspændingsafledere til feltet. 

 Samleskinner med højder på op til ca. 10 m. 

 Eventuelt en kompenseringsspole med en højde på ca. 6,5 m. En kompense-

ringsspole modvirker kablernes kondensatoreffekt. Uden spolen ville denne 

kondensatoreffekt betyde, at kablernes evne til at overføre energi ville blive 

begrænset. Spolen består af kobbertråd isoleret med papir og omviklet af en 

jernkerne. Hele konstruktionen er indbygget i en tank, der ligesom transfor-

meren er fyldt med op til 100 m3 olie til elektrisk isolation og køling. Da den 

er oliefyldt, placeres den tilsvarende transformeren (se ovenfor) på et funda-

ment med et reservoir, der kan rumme hele oliemængden. Eksempler på 

udendørs kompenseringsspoler fremgår af Figur 18-8. 

 Et hegn rundt om området svarende til kravene i stærkstrømsbekendtgørel-

sen. 

 Eventuel afskærmning mod visuelt indblik rundt om stationen, fx i form af 

træer og buske. 

 

Arealbehov til en ny kabelstation vil være op til 10.000 m2, herunder inklusive 

areal til eventuel afskærmning i form af fx beplantning. Etablering af stationsom-

rådet, som omfatter byggemodning, terrænregulering, etablering af tilkørselsveje 

og evt. afvanding kan normalt gennemføres i en periode på 8-10 uger. 

    

Figur 18-7 Eksempler på stationsbygninger 
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Figur 18-8 En udendørs 132/50 kV transformer (t.v.) og en 132 kV kompenseringsspole (t.h.) 

18.4.2 Eksisterende stationer 

De planlægningsmæssige ændringer som følge af projektet er beskrevet i Forslag 

til kommuneplantillæg /19/. 

Stationsanlæg Røsnæs (50 kV) 

Omfanget af nye anlæg ved stationsanlæg Røsnæs vil afhænge af størrelsen af 

havmølleparken og muligheden for at koble på den eksisterende station, der er 

ejet af SEAS-NVE.  

Ved en mindre parkstørrelse på ca. 50 MW vil tilslutning ske til den eksisterende 

station. Udvidelsen af stationsanlægget vil være begrænset og evt. omfatte en ny 

50/33 kV transformer og nye samleskinner. Anvendes 50 kV kabler fra havmølle-

parken vil en ny transformer ikke være aktuel. Endvidere skal den eksisterende 

50 kV luftledning mellem Røsnæs og Kalundborg nedtages og erstattes med et nyt 

50 kV jordkabel med større kapacitet for overførsel af strøm. Det nye 50 kV jord-

kabel vil i så fald blive etableret indenfor korridoren for landkabler, se Figur 18-1.  

Ved en havmøllepark større en 50 MW, vil udvidelsen omfatte en ny kabelstation 

(fremskudt transformer, 132/33 el. 132/50 kV) i tilknytning til stationsanlægget. 

En udvidelse, der i omfang og opbygning maksimalt vil kunne komme til at svare 

til den, der er beskrevet i afsnit 18.4.1. I dette tilfælde skal der føres et nyt 132 kV 

kabel fra de nye enheder til enten stationsanlæg Novo Syd eller Asnæsværket. 
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Figur 18-9 Maksimal udbygning af det eksisterende Stationsanlæg Røsnæs (132/50 kV) 

Den største potentielle udvidelse af stationsanlæg Røsnæs er illustreret på Figur 

18-9. De nye anlægsenheder forventes at ville omfatte op til to transformere (op 

til 6,5 m høje), kompenseringsspole (op til 6,5 m høj), samleskinner (op til 10 me-

ter høje) samt bygninger (op til 7 m høje) til afbrydere, kontrolanlæg, hjælpeud-

styr mv. En udvidelse forventes at skulle foretages på arealet nord for den eksiste-

rende station og vil omfatte et maksimalt areal på op til 10.000 m2. 

Stationsanlæg Novo Syd 

Der vil ikke blive etableret ny transformering på Stationsanlæg Novo Syd. Trans-

formeringen vil altid ske på en ny kabelstation enten kystnært ved det vestlige 

ilandføringspunkt eller ved stationsanlæg Røsnæs. Det kræver en total ombyg-

ning og udvidelse af stationsanlæg Novo Syd, hvis der skal tilsluttes et 132 kV ka-

bel.  

Den potentielle udvidelse vil omfatte 132 kV afbryderanlæg, samleskinner, kom-

penseringsspole, kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv. En udvidelse forventes at kunne 

foretages på stationens eksisterende areal sydøst og øst for det eksisterende stati-

onsudstyr. Udvidelsen er illustreret på Figur 18-10. 
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Figur 18-10 Potentiel udvidelse af Stationsanlæg Novo Syd 

Stationsanlæg Asnæsværket 

Der vil ikke blive etableret ny transformering på Asnæsværket. Transformeringen 

vil ske på en ny kabelstation enten kystnært ved det vestlige ilandføringspunkt el-

ler ved stationsanlæg Røsnæs.  

Der forventes kun meget begrænset ombygning af anlægget på Asnæsværket, hvis 

der skal tilsluttes et 132 kV kabel fra Røsnæs, idet linjefeltet mod Kamstrup kan 

genanvendes efter forventet demontering af luftledningen Asnæsværket-

Kamstrup i 2014. 

En ombygning forventes at kunne foretages på stationens eksisterende areal (der 

er ikke plads til udvidelse af stationen). Ombygningen er illustreret på Figur 

18-10. 
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Figur 18-11 Potentiel ombygning af anlægget på Asnæsværket 

18.5 Aktiviteter i anlægsfasen 

18.5.1 Anlægsarbejde for kabelanlægget 

Landkablerne nedgraves i jorden og vil omfatte 33 kV kabler, 50 kV kabler eller 

132 kV kabler afhængig af havmølleparkens størrelse. Kabellægningen opdeles i 

etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen (op til ca. 1.450 m).  

Der etableres et arbejdsbælte på ca. 18 meter til kabellægningen. Ved flere paral-

lelle kabelsystemer øges arbejdsbæltet med 7 meter for hvert kabelsystem. Ved 6 

kabelsystemer bliver arbejdsbæltet således ca. 53 meter bredt. Herudover etable-

res et antal midlertidige køreveje, der anvendes til transport af kabeltromler, 

sandfyld, materiel mv. fra det eksisterende vejnet. 

Kabellægningen vil foregå gennem en række arbejdsprocesser, hvor arbejdsmeto-

den tilpasses karakteren af de arealer, kabeltraceet gennemløber. Generelt omfat-

ter anlægsarbejdet indledningsvist udlægning af jernkøreplader og afrømning af 

muldjord. Muldjorden lægges i en bunke for sig, der således danner en grænse for 

arbejdsarealet, se Figur 18-12. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får 

den ønskede profil. Når kabler og lyslederrør er placeret i kabelgraven dækkes 

disse med 20-25 cm komprimeret sand. Herefter fyldes kabelgraven med råjord 

og muldjord, se Figur 18-13. Der er meget lidt overskudsjord i forbindelse med 

anlægsarbejdet, og det vil efterfølgende blive fordelt ud over tracéet. 
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Kabelgraven - svarende til en kabellængde på op til ca. 1.450 m - må forventes at 

stå åben i maksimalt en arbejdsuge. Typisk vil renden blive gravet første dag, ka-

belsystemets tre kabler trækkes anden dag og tilbagefyldning af jord til kabelgra-

ven foretages tredje dag. Ved to parallelle kabelgrave kan disse også forventes at 

være etableret indenfor en uge, idet arbejdet kan effektiviseres. 

 

 

Figur 18-12: Arbejdsbælte på 18 m for et kabeltracé. 

 

For hver kabellængde skal kablerne muffes sammen. Dette arbejde foregår i en 

montagecontainer på ca. 2,5 x 6 m. Arbejdsperioden til samling af de tre kabler i 

kabelgraven er ca. 5-6 arbejdsdage. 

   

Figur 18-13 Opgravning af kabelrende (t.v.) og kabelrende efter udlægning af jord (t.h.) 
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Gravekassemetode 

En alternativ metode, der eventuelt kan blive aktuel til nedlægning af kabler på 

dette projekt, er gravekassemetoden. Den væsentligste forskel ved denne metode 

er, at kabelnedlægningen foregår igennem en gravekasse, hvilket betyder, at ka-

belgraven udgraves og tildækkes sekventielt, se Figur 18-14. Der vil således kun 

forekomme kortere strækninger (5-10 m) af åbentstående kabelgrav ad gangen. 

   

Figur 18-14: Kabelnedlægning med gravekasse. 

Gravekassens opbygning består af to dele. I den forreste del føres højspændings-

kabler og lyslederrør ned i kabelgraven og styres på plads. Den bagerste del består 

overordnet set af en sandkasse, der sikrer, at der opnås den krævede sandopfyld-

ning omkring højspændingskabler og lyslederrør. 

Styret underboring 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved ned-

gravning foretages styret underboring (se afsnit 18.5.2). Ved styret underboring 

opnås blandt andet, at sårbar natur, veje, beskyttede diger og læhegn ikke bliver 

påvirket af gravearbejdet.  

Ved styret underboring bores et rørformet hul i jorden, i hvilket der placeres et 

plastforingsrør for hvert kabel. Kablet trækkes igennem foringsrøret, og forings-

røret fyldes efterfølgende med bentonit, se Figur 18-15. Den indvendige diameter 

på et foringsrør er typisk 150-180 mm, og den udvendige diameter er typisk 180-

200 mm. Ved styret underboring etableres en arbejdsplads på ca. 25 m² i begge 

ender af underboringen. 

Ved styret underboring anvendes boremudder, der består af en opslæmning af ler 

(fx bentonit), der under boringen pumpes ned og rundt i borehullet for at reduce-

re friktion og transportere boremateriale til overfladen. Bentonit er en naturligt 

forekommende lerart, der består af ca. 50% siliciumdioxid (SiO2), 20% alumini-

umtrioxid (AlO3), 3% jernoxid (Fe2O3) samt oxider af calcium, magnesium, na-

trium og kalium, plus krystalvand (ca. 5%). Herudover kan borevæsken være til-

sat forskellige komponenter for at optimere egenskaberne, fx baryt, salt, organi-

ske polymerer. 
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Figur 18-15 Etablering af styret underboring 

Normalt er underboringer mellem 15 - 300 meters længde. I særlige situationer 

kan længere strækninger dog underbores helt op til 1.000 meter. Der er flere for-

hold, som afgør den mulige længde af en underboring, og det er derfor nødven-

digt at lave en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Underboring ved vandløb 

skal holde mindst 1 meters afstand til den regulativmæssige fastsatte bundkote 

for vandløbet og afslutningsvis opsættes markeringsstandere på begge sider af 

vandløbet. 

Jordbundsforholdene kan være afgørende for, om underboring kan udføres. For 

at fastlægge et boreprofil kan der udtages enkelte jordbundsprøver. Forundersø-

gelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af underboringen og mindske 

risikoen for blow-ups, det vil sige, at boremudderet (bentonit) skyder op i det ter-

ræn, som boringen føres under. 

Krydsning af fremmede lednings og røranlæg 

Kabelanlæggets krydsning af fremmede ledninger eller rør udføres på forskellige 

måder, alt efter hvad der skal krydses, og hvilke krav den givne ledningsejer har 

til krydsninger. Den enkleste metode er frigravning og understøtning af den kryd-

sede ledning, hvor kabelanlægget kan udtrækkes under. En anden mulighed er 

frigravning af den krydsede ledning og udlægning af trækrør til kabelanlægget, 

hvorefter den krydsede ledning kan tildækkes før udtrækning af kabelanlægget. 

Den mest omfattende krydsningsmetode er styret underboring, som fortrinsvis 

benyttes, hvis der er tale om krydsning af større lednings- eller røranlæg. 

Grundvandssænkning 

På strækninger med højt grundvandspejl sænkes grundvandet midlertidigt ved 

hjælp af sugespidsanlæg eller dræning. Det oppumpede vand ledes ud over det 

åbne terræn til passiv nedsivning efter aftale med ejeren og den ansvarlige miljø-

myndighed. Langs kabeltracéet er der tale om helt lokale grundvandssænkninger 

af meget begrænset varighed (1-2 dage). Ved muffesamlinger på kablerne kan der 

være tale om grundvandssænkninger på op til 10 dages varighed. 
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I områder hvor kabeltracéet forløber gennem områder med særlige drikkevands-

interesser kan der være skærpede krav til afværgeforanstaltninger i forbindelse 

med kabellægning og særligt herunder grundvandssænkning. Eventuelle skærpe-

de krav fastlægges af miljømyndigheden i forbindelse med ansøgning om tilladel-

se efter miljøbeskyttelsesloven og vandløbsloven. 

Oplagspladser og skurbyer 

Der etableres et antal oplagspladser i nærområdet til arbejdsbæltet. Der er dels 

tale om depotpladser og dels om tromledepoter. Herudover vil der nær stræknin-

gen blive behov for etablering af 1-2 skurbyer. 

Depotpladser er typisk på 2.000-2.500 m². De anvendes hovedsagelig til oplag-

ring af rent sand, der skal bruges som sandfyld i kabelgraven. Depotpladserne 

kan også bruges til parkering af entreprenørmaskiner, som anvendes til arbejdet 

langs kabeltraceet. 

 

Figur 18-16 Eksempel på tromledepot 

Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændings-

kabler, se Figur 18-16. Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 1-3 km ka-

beltracé, således at hver depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves til 

at lægge to kabellængder.  

Da kabeltromler er meget tunge - vægten af en kabeltromle kan være op til ca. 20 

tons, - foregår transporten på blokvognskøretøjer, som ikke på nogen måde er 

terrængående. Derfor stilles der ekstra store krav til de midlertidige foranstalt-

ninger i terrænet, hvor tromlepladserne indrettes. 

Både depotpladser og tromledepoter vil blive etableret på dyrkede arealer eller 

lignende, hvor der ikke er risiko for at skade naturen. Pladserne vil blive etableret 

ved at udlægge køreplader for at mindske risikoen for strukturskader. 
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Anlægsarbejdets varighed og anvendelse af maskiner - kabelanlæg 

Den forventede varighed af anlægsarbejder i forbindelse med kabellægning i hele 

kabelkorridorens længde (ca. 22,5 km) er 6 måneder. Til etablering af et 132 kV 

kabelanlæg vil der være behov for et antal anlægsmaskiner. Et skønnet omfang af 

antal og typer af maskiner er angivet nedenfor. Til etablering af kabelanlæg med 

lavere spændingsniveau skal samme typer maskiner anvendes, dog i mindre om-

fang. 

 5 stk. gravemaskiner, 7 til 32 tons  

 4 stk. rendegravere  

 4 stk. traktorer  

 4 pladsbiler  

 1 lastbil  

 1 gummiged  

 2 underboringsmaskiner  

 3-4 sandvogne  

 1 blokvogn  

 1 slamsuger 

 3-5 lastbiler til udlægning af køreplader 

 1 trækspil 

 3 blokvogne til levering af kabeltromler på depoter langs tracéet 

 2-3 lastbiler til levering af sand på depoter langs tracéet  

 

Der er tale om en overslagsmæssig opgørelse baseret på Energinet.dk’s erfaringer 

fra tilsvarende opgaver. Opgørelsen har til formål at give et indtryk af størrelses-

ordenen af trafikarbejdet og driftstiden ved anvendelse af entreprenørmaskiner. 

De angivne maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuert igennem an-

lægsarbejdet men kun på de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er påkrævet. 

Antallet af timer, som maskinerne skal anvendes i pr. døgn, vil afhænge af, hvor 

vanskelige forhold der er til at udføre anlægsarbejderne i. 

Anlægsarbejdets varighed og anvendelse af maskiner - stationsanlæg 

Til udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for et antal anlægsmaski-

ner. Der er herunder angivet et skønnet omfang af antal og typer af maskiner som 

vil blive anvendt i anlægsperioden. Der er tale om en simpel opgørelse baseret på 

Energinet.dk’s erfaringer fra tilsvarende opgaver. Opgørelsen skal betragtes som 

overslagsmæssig med det formål at få et indtryk af størrelsesordenen af anven-

delse af entreprenørmaskiner. De angivne maskiner vil ikke nødvendigvis blive 

anvendt kontinuert igennem anlægsarbejdet men kun på de tidspunkter, hvor de-

res tilstedeværelse er påkrævet. 
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Station Skønnet antal og type af maskiner Forventet varighed 

Ny kabelstation 1 gravemaskine, 7 til 32 tons 

2 rendegravere/ minigraver 

1 lastbil / dumper 

1 gummiged 

1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 person lifte 

12-18 måneder 

Asnæsværket 1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 person lifte 

3-6 måneder 

Novo Syd 1 gravemaskine, 7 til 32 tons 

2 rendegravere/ minigraver 

1 lastbil / dumper 

1 gummiged 

1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 person lifte 

9-12 måneder 

Kalundborg 1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 person lifte 

1 rendegraver 

3-6 måneder 

Røsnæs 1 gravemaskine, 7 til 32 tons 

2 rendegravere/ minigraver 

1 lastbil / dumper 

1 gummiged 

1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 person lifte 

12-18 måneder 

18.5.2 Tekniske anlægsforudsætninger 

I nærværende projekt gælder følgende anlægstekniske forudsætninger, der vil bli-

ve gennemført såfremt det ikke er muligt at undgå væsentlige påvirkninger på 

anden måde: 

 Underboring af vandløb 

 Underboring af vandhuller 

 Underboring af udpegede Natura 2000-naturtyper 

 Underboring af § 3-naturområder med høj, god eller moderat naturtilstand, 

hvor der er risiko for en væsentlig påvirkning ved nedgravning af kabler 

 Underboring af værdifulde sten- og jorddiger 

 Underboring af bevaringsværdige kulturminder 

 Underboring af strandbeskyttelseslinje 

 Underboring af skove med høj og god naturtilstand eller rekreativ værdi 

 Underboring af eksisterende tekniske anlæg som veje, ledninger og rør 
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18.6 Mulig nedtagning af 50 kV luftledningsanlæg 

Der etableres ikke nye luftledninger, kun nedgravede kabler i forbindelse med Se-
jerø Bugt Havmøllepark. I forbindelse med nettilslutning af Sejerø Bugt Havmøl-
lepark kan det blive aktuelt at etablere nyt jordkabel som erstatning for den eksi-
sterende 50 kV luftledning mellem Stationsanlæg Røsnæs og Stationsanlæg Ka-
lundborg. Hvis dette er tilfældet, så kan luftledninger, master og mastefundamen-
ter på de relevante ledningsstrækninger fjernes, når kabelanlægget er sat i drift. 

Ved nedtagning af luftledningsanlæg er der flere saneringsaktiviteter i gang langs 

linjeføringen samtidig. Aktiviteterne kan opdeles i nedtagning af ledere og maste-

arbejde (demontering af mast og nedbrydning af fundament). 

Luftledningerne fjernes etapevis. Som udgangspunkt består en etape af stræknin-

gen mellem to afspændingsmaster. Det vil være muligt at lade enkelte sektioner 

stå, hvis det vil være nødvendigt at udskyde nedtagningstidspunktet på en mindre 

delstrækning. 

Ved nedtagning af master vil der (hvis de ikke kan nedtages direkte fra kørefast 

vej) blive oprettet en midlertidig adgangsvej og et midlertidigt arbejdsareal, hvor 

entreprenørmaskiner og transport af materialer til demontering af fundament og 

masten skal foregå. 

Når mastearbejdet er afsluttet, påbegyndes nedbrydningen af mastefundamentet. 

Fundamenterne fjernes ned til ca. 1,5 m under terræn, med mindre andet aftales 

med lodsejerne eller de lokale jordbundsforhold gør, at en anden løsning er på-

krævet.  

Betonen hamres i stykker med en trykluftshammer eller sprænges i stykker på en 

meget kontrolleret måde, og køres væk. Efterfølgende retableres den tidligere 

masteplacering til det eksisterende terræn, ved at tilføre råjord og afslutte med 

muldjord. 

Luftledningsanlægget består overordnet af, stål, aluminium, beton og isolatorer 

(hærdet glas). Stål og aluminium kan genanvendes, og det sammen kan beton fra 

mastefundamenter ved nedknusning. Hærdet glas fra isolatorer sendes til af-

faldsdeponering, da der i dag ikke er praksis for genanvendelse af dette. 

Når luftledningsanlægget er fjernet, ophæves deklarationsbæltet, og begrænsnin-

gerne på anvendelsen af arealet ophæves.  

18.7 Aktiviteter under drift og vedligehold 

Kabler vedligeholdes ikke. Der sker derfor ingen aktiviteter på kabelstrækninger i 

driftsfasen, med mindre kablet rammes af en fejl. Hvis et kabel går i stykker, gra-

ves ned til det fejlramte stykke af kablet, der fjernes og erstattes med et nyt kabel-

stykke. Kablet samles med muffer. Der anvendes samme procedure som ved etab-

lering af kablet. Kabelfejl forekommer sjældent, og som hovedregel kun på grund 
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af ydre påvirkninger som gravearbejder, der sker for tæt på kablerne. Kabler i det 

åbne land er beskyttet med et deklarationsbælte, og her forekommer fejl meget 

sjældent. 

Kabeltraceer i det åbne land inspiceres ved overflyvning med 1-2 års interval. 

Konstateres det ved inspektionen, at der gror træer med dybdegående rødder el-

ler at der er sket fx gravearbejder i deklarationsbæltet, så inspiceres dette nærme-

re. Træer med dybdegående rødder fældes og bortskaffes. Buske og anden vegeta-

tion tillades i deklarationsbæltet. 

18.8 Aktiviteter under afviklingsfasen 

Den forventede levetid for kabelsystemer er ca. 40 år, og kablesystemer skrottes, 

når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler vil der fore-

gå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som i anlægsfasen.  

Der vil være behov for et arbejdsareal på ca. 18 meter langs med kabeltracéet, 

hvor råjord, muldjord og sand fra kabelgraven adskilles. Der etableres kørevej 

langs kabelrenden, eventuelt ved hjælp køreplader, hvis det er nødvendigt. 

Herefter opgraves kablerne, og de afskæres i passende længder, således at de kan 

blive transporteret fra arbejdsområdet til en dertil egnet oparbejdningsanstalt. 

Kablerne er opbygget af såkaldte faste materialer, såsom plast og metaller og in-

deholder derfor ikke flydende materialer, som ved eksempelvis olie-isolerede 

kabler. Der er derfor ikke nogen forureningsmæssig risiko ved opgravning af ka-

belsystemet.  

Kablerne kan genbruges i miljøgodkendte anlæg.  Metallet frigøres med henblik 

på genbrug, og plastisolationen fjernes fra metaller ved afskæring. Plastmaterialet 

kan findeles og genbruges ligesom metallerne. 

De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved en styret underboring kan kabler-

ne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil herefter blive fyldt med 

bentonit og forseglet. 

18.9 Materialer, råstoffer og affald 

Materialer og råstoffer 

Nedenfor er angivet hvilke materialer et kabel består af (Tabel 18-2) samt anslået 

maksimalt forbrug af materialer og råstoffer til etablering af henholdsvis kabler 

og stationsanlæg (Tabel 18-3).  
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Tabel 18-2 Anvendte materialer til kabler 

Ledermateriale Aluminium (Al) 

Ledertype Massiv 

Runde tråde/komprimeret 

Profiltråde 

Segmenteret/Milliken 

Lederskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale 

Isolation Ekstruderet PEX 

(krydsbundet polyætylen) 

Isolationsskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale 

Metallisk skærm Al-/Cu-tråde i modspiral mod lederens tråde 

Foldet Al-laminat til radial vandtæthed 

(Svejset og/eller limet, kan erstatte tråde) 

Langsgående vandtætning Kvældbånd under og/eller over skærmtrådende 

Kappe Ekstruderet PE, som regel med et ydre halvledende 

lag, med markering (tekst) 

 

Det bemærkes, at antallet af betydende cifre i Tabel 18-3 ikke er udtryk for nøjag-

tighed, men at de bagvedliggende forudsætninger for estimatet er anvendt uden 

afrunding af resultatet. Mængderne skal således betragtes som overslag. 

Forbruget af materialer og råstoffer til projektet vurderes, uanset det tracé der 

endeligt fastlægges og omfanget af nyanlæg/udvidelse af kabelstationer, at være 

begrænset og uproblematisk ift. det generelle forbrug af materialer og råstoffer i 

Danmark i øvrigt. Det vurderes, at der er gode muligheder for genanvendelse af 

en begrænset ressource som kobber, når kablerne er udtjente og skal opgraves. 

Påvirkninger som følge af frembringelse af affald og forbruget af råstof-

fer/materialer vurderes at være mindre.  
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Tabel 18-3 Estimerede materialer og mængder til installationer på land 

Komponent Materiale Forbrug i ton 

33 kV kabler i 6 parallelle kabelsystemer fra kyst til 

kystnær kabelstation (worst case) 

Kobber 627 

Stål 562 

Plastik (PE) 858 

Sand 24.099 

   

132 kV kabelsystem fra kystnær kabelstation til Asnæs-

værket (worst case) 

Aluminium  318 

Plastik (PE) 159 

Sand 11.123 

Ny kystnær kabelstation Grus 4.000 

Beton 3.450 

Jord 7.000 

Stål 40 

Galvaniseret stål 80 

Udbygning af Novo Syd Grus 2.000 

Beton 3.450 

Jord 2.800 

Stål 40 

Galvaniseret stål 80 

Udbygning af Asnæsværket Grus 0 

Beton 0 

Jord 0 

Stål 0 

Galvaniseret stål 0 

 

Affald 

Ved etablering af nye strækninger med jordkabler produceres der affald, primært 

som dagrenovation og transportemballage mv. samt affald fra den mulige ned-

tagning af luftledninger og master (stål og aluminium) samt fundamenter (be-

ton). Affald som frembringes på land under anlæg vil blive opsamlet og håndteret 

af virksomheder, som er godkendte til affaldshåndtering, dvs. transportører og 

indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret. Bortskaffelse af affaldet vil ske i 

overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med Ka-

lundborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dette gælder såvel affald der 

frembringes i forbindelse med nedlægning af ledninger - og den eventuelle etab-

lering/udvidelse af kabelstationer, samt den mulige nedtagning af eksisterende 

luftledningsanlæg. Der frembringes desuden dagrenovation, som også bortskaffes 

i henhold til kommunens regler.  
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19 Eksisterende forhold 

19.1 Indledning  

Beskrivelsen af eksisterende forhold tager udgangspunkt i de forundersøgelser 

der er udført i projektområdet på land for Sejerø Bugt Havmøllepark samt til-

gængelige data og litteratur og omfatter følgende emner:  

 Landskab og kulturhistorie 

 Visuelle forhold 

 Naturinteresser  

 Luftkvalitet og klimatiske forhold 

 Støj  

 Overfladevand 

 Grundvand 

 Jord  

 Arkæologisk kulturarv 

 Befolkning og sundhed  

 Socioøkonomiske forhold 

 Infrastruktur  

19.2 Landskab og kulturhistorie 

Beskrivelsen af landskab og kulturhistorie er baseret på baggrundsrapporterne 

”Landskab og visualiseringer” og ”Arealinteresser” /10/,/9/. 

19.2.1 Afgrænsning og metode 

I det følgende beskrives de eksisterende forhold i kystforlandet omkring undersø-

gelsesområdet med fokus på forhold på land. Påvirkningen af landskabsoplevel-

sen i kystforlandet er analyseret ud fra en forenklet udgave af landskabskarak-

termetoden. Der ses således på landskabets dannelse og arealanvendelse samt 

påvirkningen af de landskabelige interesser, men de strategiske overvejelser for 

fremtidig planlægning eller indarbejdelse af analysens resultater i kommunepla-

nen, indgår ikke i VVM-redegørelsen. 

I kystforlandet omkring undersøgelsesområdet findes flere natur- og kulturgeo-

grafiske arealinteresser udpeget i nationale og kommunale plandokumenter. Den 

tekniske baggrundsrapport om arealinteresserne beskriver omfang og betydning 

af disse forhold /9/.  

I forbindelse med den visuelle påvirkning af de omkringliggende landskaber er 

det særligt de landskabelige interesser, i form af bevaringsværdige og større ufor-
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styrrede landskaber, geologiske interesser samt påvirkning af kystnærhedszonen, 

der er fokus på i den naturgeografiske analyse. I den kulturgeografiske analyse 

beskrives kulturmiljøer og kulturhistoriske og rekreative interesser. Endelig gives 

en beskrivelse af såkaldte karakterområder, der er baseret på Kalundborg og 

Odsherred Kommuners landskabskarakterområder. 

19.2.2 Naturgeografisk analyse 

Landskabet 

Landskabet omkring undersøgelsesområdet er i høj grad formet af istidernes mo-

delleren af landskabet ved isfremstød og nedsmeltning samt menneskets påvirk-

ning ved inddæmning, se Figur 19-1. Kysterne omkring undersøgelsesområdet er i 

stadig forandring, og bølger og strøm former, nedbryder og opbygger. 

 

Figur 19-1 Landskabets dannelse.  

Kystnærhedszonen 

Kystnærhedszonen er et op til tre kilometer bredt bælte fra kysten og ind i landet. 

Størstedelen af karakterområderne er omfattet af udpegningen. Kystnærhedszo-

nen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke op-

føres byggeri eller udføres anlægsarbejder, der kan forringe kystens naturmæssi-

ge, landskabelige eller rekreative værdi. 
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Landskabsudpegninger  

Der er i kommuneplanerne for de omgivende kommuner flere udpegninger, som 

har til formål at beskytte landskabet. Herunder er de væsentligste landskabsud-

pegninger fra Kalundborg Kommuneplan kort beskrevet.  

Geologiske interesseområder 
Der er udpeget seks værdifulde områder i Kalundborg Kommune baseret på nati-

onale værdifulde geologiske interesseområder udpeget af den tidligere By- og 

Landskabsstyrelse. Det er Kommunens mål at styrke og beskytte værdifulde geo-

logiske interesseområder.  

De geologiske interesser i området er af international betydning, og det er vigtigt, 

at de geologiske landskabsformer og deres indbyrdes overgange og sammenhæn-

ge fortsat fremtræder klart i landskabet, og at der fortsat er gode muligheder for 

at iagttage og overskue den landskabelige helhed fra gode udsigtspunkter.  

Den nordlige del af korridoren til landkabler er beliggende i det geologiske inte-

resseområde, ”Røsnæs”, der er karakteriseret ved et randmorænestrøg, der er 

presset op af Storebæltsgletsjeren fra syd i slutningen af den sidste istid, Weich-

sel. 

Særligt værdifulde landskaber 

På flere af øerne og de kystlandskaber, der omgiver projektområdet, er der udpe-

get landskaber, som er vurderet særligt værdifulde,. De særligt værdifulde land-

skaber udgøres i Kalundborg Kommune af karakteristiske og oplevelsesrige land-

skaber af høj kvalitet, det vil sige landskaber, som kombinerer natur- og kultur-

geografiske interesser med æstetiske landskabsoplevelser.  

Hovedparten af Røsnæs er udpeget både bevaringsværdigt landskab og større 

uforstyrret landskab. I havmølleparkens nær- og mellemzone drejer det sig om 

Røsnæs og Asnæs, Saltbæk Vig, hedearealet Vesterlyng og alle øerne.  

Større uforstyrrede landskaber 

En stor del af kysten og tilstødende farvande på Sjællandssiden er udpeget som 

større uforstyrret landskab, se Figur 19-2. Større uforstyrrede landskaber skal fri-

holdes for tekniske anlæg, der visuelt og støjmæssigt påvirker oplevelsen af land-

skabet. Samfundsnødvendige anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis de ikke med 

rimelighed kan henvises til en placering uden for områderne og da kun under 

hensyntagen til de landskabelige interesser. 



 

34 

 

Figur 19-2 Karakterområder og landskabsudpegninger. 

 

Den nordlige del af kabelkorridoren på land, inkl. korridor for ny kabelstation på 

Røsnæs ligger inden for udpegningen. Undersøgelsesområdet for havmøllerne 

berører ikke udpegningen og er derfor ikke i strid med retningslinjerne. De plan-

lagte havmøller står dog umiddelbart nord for udpegningen og må forventes at 

blive synlige fra størstedelen af området.  

19.2.3 Omkringliggende farvande 

Havmølleparken vil påvirke oplevelsen af flere farvande set fra kyster, kystforlan-

de og øer samt fra fartøjer omkring undersøgelsesområdet. Havmøller eller andre 

tekniske anlæg placeret til havs bliver meget tydelige på den åbne, uberørte flade. 

På dette sted er der imidlertid ofte visuel kontakt til omkringliggende øer og ky-

ster. 

Sejerø Bugt 

Sejerø Bugt omfatter havområdet mellem Sjællands Odde og Røsnæs. Området 

afgrænses mod øst af kysten ved Odsherred og mod vest af Samsø Bælt. I midten 

ligger Sejerø. Undersøgelsesområdet for havmølleparken ligger mellem Sejerø og 

Røsnæs med henholdsvis 5,6 kilometer til Sejerø og 4,2 kilometer til Røsnæs.  

Nekselø og Sejerø deler naturligt bugten i to farvandsområder. Den fremhersken-

de dybde er 5-15 meter. I farvandet mellem Sejerø, Nekselø og Havnsø er der 



 

35 

jævnlig færgetrafik. Fra kysterne langs Sejerø Bugt er der oftest visuel kontakt til 

modstående kyster på Røsnæs, Nekselø, Sejerø og Ordrup Næs. 

Nekselø Bugt 

Nekselø Bugt udgør farvandet mellem Nekselø og Odsherred med vanddybder på 

ned til 10 meter. Afgrænsningen mod øst udgøres af kystlinjen fra den sydlige 

spids af Odsherredbuerne til Havnsø. Her er tale om et øhavslandskab med be-

grænset sigt til åbent hav med fri horisont. 

Samsø Bælt 

Farvandet mellem Samsø og Sejerø Bugt - Samsø Bælt – forbinder Kattegat og 

Storebælt og er dermed vigtig for søfarten mellem de indre og ydre danske far-

vande. En over 30 meter dyb rende sikrer passage gennem farvandet. Her er fær-

getrafik blandt anden mellem Kiel og Oslo hhv. Göteborg, og syd om Samsø pas-

serer færgen mellem Kalundborg og Kolby Kås. 

På havet syd for Samsø står ti havmøller på 2,3 MW, hvoraf den nærmeste står 

cirka 3,6 km fra kysten. 

Kalundborg Fjord 

Kalundborg Fjord er afgrænset af den markante randmoræne på Røsnæs mod 

nord og Asnæs mod syd. I bunden af fjorden ligger Kalundborg, og Asnæsværket 

er her meget markant. Fra Kalundborg er der færgefart til Kolby Kås på Samsø. 

Den fremherskende vanddybde i fjorden er 10-15 meter. Der er en Blå Flag-

badestrand ved Gisseløre inderst i fjorden på Røsnæssiden. 

19.2.4 Karakterområderne 

Undersøgelsesområdets omgivelser er opdelt i karakterområder, hvoraf tre er 

øerne Nekselø, Sejerø og Samsø, som illustreret på Figur 19-3. Karakterområder-

ne er baseret på Kalundborg og Odsherred Kommuners landskabskarakterområ-

der og omfanget af kystforlandet.  
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Figur 19-3 Karakterområder og geologiske interesser. 

 

Kalundborg 

Kalundborg ligger i undersøgelsesområdets nær- og mellemzone. Byen ligger 

primært på den sydlige skråning af Røsnæs i bunden af Kalundborg Fjord. Byen 

orienterer sig mod fjorden mod syd væk fra undersøgelsesområdet, men der kan 

være højtliggende punkter øverst på randmorænen over 60 meter over havet, 

hvorfra man vil kunne se havmøllerne i horisonten, hen over Røsnæs. 

Asnæs 

Området omfatter Asnæs og det inderste af Kalundborg Fjord, syd for Kalund-

borg. Asnæs er et morænelandskab med kystklinter på den sydlige side af den øst-

vest-gående halvø, og en mere blød overgang fra landbrugsfladen til den stenfyld-

te strand på nordsiden. Halvøen er en langstrakt forholdsvis flad bakke. Der er 

mindre morænebakker på halvøen men ikke i et omfang, der landskabeligt set er 

sammenligneligt med Røsnæs. Den inderste del af fjorden er marint forland. 

Terrænet er ikke nær så dramatisk som på Røsnæs – højeste punkt på Asnæs er 

21 meter over havet, og umiddelbart syd for Kalundborg stiger det til cirka 30 me-

ter over havet. Kyststrækningen på nordsiden er cirka 9 km indtil Asnæsværkets 

områder, og der er cirka syv km over fjorden til Røsnæs på det bredeste sted. Hele 

området er omfattet af kystnærhedszonen, og der er udsigt til hav på alle sider. 

Det vil primært være fra højdepunkter i området, at der kan være visuel kontakt 
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til de planlagte havmøller. Den vestligste del af Asnæs, til og med Forskoven, ind-

går i det store uforstyrrede landskab i Kalundborg Kommune, og størstedelen af 

karakterområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab. 

Røsnæs 

Karakterområdet omfatter den nordvendte del af den langstrakte randmoræne-

bakke, som strækker sig som en halvø ud i Samsø Bælt mellem Kalundborg Fjord, 

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig. Området er sammen med Sejerø det karakterområde, 

som ligger nærmest undersøgelsesområdet, og som derved vil være udsat for den 

mest markante visuelle påvirkning. Randmorænen er dannet af Storebæltgletsje-

ren for 15-20.000 år siden og fortsætter under vandet via Røsnæs Rev til Hinds-

holm på Fyns Hoved. Morænebakken hæver sig op over 60 meters højde med 

tyngden på den sydlige halvdel. Sydsiden af bakkekammen falder brat ned mod 

Kalundborg Fjord, mens den nordlige del falder jævnt ned mod Saltbæk Vig og 

Sejerøbugten. 

  

Figur 19-4 Røsnæs’ nordkyst øst for fyret. 

Der er kystskrænter på begge sider af halvøen, hvor havet har ædt sig ind i land-

skabet. De er lavest på nordkysten, som er bedre beskyttet mod havets erosion 

end sydkysten. Hele Røsnæs er omfattet af kystnærhedszonen, men det er fra den 

nordlige side af bakkekammen, at den primære visuelle kontakt til havmøllepar-

ken vil være. Herfra er der udsigter over Sejerøbugten og Samsø Bælt, og man vil 

kunne se kysterne på Sejerø og Samsø. 

Hele Røsnæs er en del af det større uforstyrrede landskab langs Sejerøbugtens ky-

ster. Dertil kommer kommunale udpegninger af bevaringsværdige landskaber 

samt nationale geologiske interesser. 
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Spangsbro 

Karakterområdet følger sommerhusområdernes udbredelse langs kysten og det 

bagvedliggende kystforland. Området afgrænses terrænmæssigt af Røsnæs’ 

randmorænelandskab i vest og Saltbæk Vig i øst. Morænelandskabet i området 

har enkelte steder dødisrelief, og i den østligste del er der klitlandskab ved kysten. 

Området er generelt lavtliggende, og Tranemose Grøft afvander en del af de lavest 

liggende områder, hvor der også er en del mindre søer, moser og engpartier. 

Det meste af området ligger i kystnærhedszonen. Kysten vender mod nord ud til 

Sejerø Bugt, og størstedelen af kyststrækningen i området er overdrev og strand-

eng. Selve stranden er sand- og stenstrand med bagvedliggende klitter. I baglan-

det findes enkelte mindre men stejle morænebakker øst for Kalundborg med høj-

depunkter op mod 50 meter over havet.  

Kysten er den primære kontaktflade mod undersøgelsesområdet. Stranden er en 

sten- og sandstrand med lave klitter eller kystklinter med stenstrand forneden. 

Fra stranden kan man se kysterne omkring Sejerøbugten, på Sejerø og på Samsø. 

Fra Saltbæk Strand er der cirka 6,7 km til undersøgelsesområdet mod nord. Fra 

badestrandene er der etableret mindre badebroer flere steder, og Saltbæk Strand 

er tildelt Det Blå Flag. 

Størstedelen af området er en del af et større uforstyrret landskab langs Sejerø 

Bugt, og området favner geologiske interesser både omkring Røsnæs og Saltbæk 

Vig. 

Saltbæk Vig 

Karakterområdet omfatter selve Saltbæk Vig, den bagvedliggende Bregninge He-

deslette og den sydvestlige del af Alleshave. Området afgrænses terrænmæssigt af 

morænebakkerne omkring Svebølle, randmorænen Bjergsted Bakker og mod 

nordøst af morænebakkerne ved Eskebjerg. 

Saltbæk Vig er en 40 km2 stor lagune omgivet af rørskov og strandeng og mod Se-

jerø Bugt begrænset af krumodde- og strandvoldssystemer. Geologisk udgør vi-

gen den ydre, druknede del af Bregninge Hedeslette. Tangen Vrøj er geologisk set 

dannet sent. Den har omdannet Saltbæk Vig til en lagune, som senere hen er for-

søgt inddæmmet uden held. Bregninge Hedeslette er dannet af smeltevand fra 

gletsjeren, som dannede Bregninge Bakker. Hedesletten er medtaget, fordi den 

geologisk set har sammenhæng med Saltbæk Vig, og den visuelle påvirkning fra 

havmølleparken kan nå langt ind i det flade terræn. 

Selve kysten er primært orienteret mod nord og øst. Saltbæk Vig er privatejet og 

beskyttet naturområde, og adgangen hertil er forbudt for offentligheden. Ud-

sigtspunkter langs kysten vil påvirkes visuelt af de nye havmøller. Herfra vil man 

også kunne se modstående kyster på Sejerø, Nekselø og Samsø.  
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Saltbæk Vig er en del af det store uforstyrrede landskab og har landskabelige inte-

resser, mens Bregninge Hedeslette har geologiske interesser. 

Vesterlyng 

Området omfatter kyststrækningen mellem Alleshave og halvøen Stold vest for 

Havnsø. Dertil kommer det bagvedliggende landskab mellem Eskebjerg og Føl-

lenslev og det bakkede dødislandskab, hvorfra der kan være udsigt over kystfor-

landet. Størstedelen af området ligger i kystnærhedszonen og i undersøgelsesom-

rådets mellemzone. Vesterlyng består af marint forland og klitlandskab, og det 

bagved liggende landskab er et småbakket morænelandskab, som hæver sig til 

højdepunkt 84 meter over havet ved Lindebjerg. 

Fra kysten kan man se til Nekselø, Sejerø og muligvis Samsø på dage med god 

sigt. Fra bunden af den lille bugt ud for Vesterlyng er der cirka 12,8 km til under-

søgelsesområdet. Kysten er primært nordvestvendt, og stranden er sandstrand 

med bagvedliggende klitter i flere rækker med våde enge imellem. 

Vesterlyng er dannet på hævet havbund og er en mosaik af hede, græsland, 

strandeng, enekrat, eroderede klitter og sandstrand. Området er fredet, ligesom 

det indgår i det store uforstyrrede landskab omkring Sejerø Bugt. Stold og Æg-

holm anvendes som skydeterræn og er afspærret. Tranevejles tilstødende strand-

enge er gennemskåret af kanaler, som af og til oversvømmes af saltvand. 

De stadig aktive parabelklitter udgør en del af grundlaget for udpegning af geolo-

giske interesser i området. Der er både uforstyrret landskab og øvrige landskabe-

lige interesser i området. 

Havnsø og Nekselø Bugt 

Det meste af området ligger i kystnærhedszonen. Området omfatter kyststræk-

ningen fra Tranevejle over Havnsø op til Sanddobberne og afgrænses mod nord af 

Bjergene og Vejrhøjbuen. 

Kystforlandet strækker sig over grænsen til fjernzonen over landbrugslandet og 

det stigende terræn op mod Hørve. Mod syd afgrænses området af terrænet ved 

Føllenslev og Ondebæk. Området er geologisk set et morænelandskab med dødis-

relief.  

Nordligst ved Sanddobberne er der marint forland og klitlandskab. Terrænet er 

storbølget og ikke så dramatisk, dog stigende mod sydøst med højdepunkter vest 

for Hørve. Undtaget herfra er Dragsholm, som ligger på en landtange i det marine 

forland. Fra Havnsø er der cirka 14 km, mens der fra Sanddobberne er cirka 17 

km til undersøgelsesområdet. 

Kysten er primært orienteret mod nordvest, og herfra er der ganske kort til Nek-

selø og også sigt til Sejerøs kyster. Øst for havnen er der en smal sandstrand, og 

flere steder er der etableret små stenhøfter. Sommerhusområderne er udbygget 
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til ganske få meter fra vandkanten, kun Strandvejen adskiller sommerhusene fra 

stranden. Sanddobberne er en barrierekyst, hvor der på indersiden er opstået et 

tilgroningslandskab med rørsump. Nekselø Bugt og omliggende kyster er en del 

af det store uforstyrrede landskab omkring Sejerøbugten. Store dele af kystnær-

hedszonen er omfattet af landskabelige interesser, og en stor del er omfattet af 

geologiske interesser af international interesse – Odsherreds glaciale landskabs-

serie. 

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen 

Området ligger i Odsherred Kommune og omfatter den sydligste del af Vejrhøj-

buen, kystområderne ved Knarbos Klint og Ordrup Næs. Området ligger i udkan-

ten af undersøgelsesområdets mellemzone, og korteste afstand fra tippen af Or-

drup Næs er cirka 15 km. Vejrhøjbuen er en del af det omfattende geologiske inte-

resseområde i Odsherred, og med højdepunkt 121 meter over havet er den det ab-

solut mest markante landskabselement i undersøgelsesområdets omgivelser. 

Randmorænen falder jævnt til begge sider. Ordrup Næs ligger som en tange ud i 

havet og er ligeledes en (mindre) randmoræne. Mellem de to er der en smelte-

vandsdal. Mod kysten rager klinterne højt op, der hvor havet til stadighed bear-

bejder kysten. Kysten er op til 20 meter bred og består af sand og større sten.  

Kystforlandet omfatter i denne forbindelse landskabet op til randmorænens høje-

ste punkter. Kysten er vestvendt, bortset fra den yderste del af Ordrup Næs. Fra 

kysten og det bagvedliggende randmorænelandskab er der udsigt over Sejerø og 

Nekselø Bugter, og den væsentligste kontaktflade mod undersøgelsesområdet er 

netop disse vestvendte udsigtspunkter. 

Dele af området er en del af det større uforstyrrede landskab langs Sejerøbugtens 

kyster. Dertil kommer kommunale udpegninger af bevaringsværdige landskaber 

samt nationale geologiske interesser. 

Nekselø 

Nekselø ligger mellem Sejerø og Odsherred 16 km nordøst for Kalundborg. Ka-

rakterområdet omfatter hele øen, som ligger i undersøgelsesområdets mellemzo-

ne cirka ti kilometer øst for undersøgelsesområdet. Øen måler 3,7 kilometer i 

længden, og er ikke mere end cirka en kilometer bred på det bredeste sted. 

Nekselø hæver sig 41 meter over havet på det højeste punkt. Øen er dannet som 

randmoræne, og den sydlige spids er tidligere havbund og hæver sig knap en me-

ter over havet. Øen ligger tilnærmelsesvis nord-syd, og vestkysten, som vender 

mod undersøgelsesområdet, er en markant klintekyst, med såkaldte fårestier med 

trappeformet profil, dannet af en kombination af jordskred og græssende dyrs 

færdsel. Herfra vil der være cirka ti km til havmøllerne, og der vil være sigt til bå-

de Sjællands kyster, Sejerø og på dage med høj sigtbarhed Samsø. Hele øen er 

omfattet af kystnærhedszonen og udpegning af bevaringsværdige landskaber. 
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Desuden er øen omfattet af det større uforstyrrede landskab, som omfatter Ka-

lundborg Kommunes nordvendte kyster. 

Sejerø 

Karakterområdet omfatter hele øen, som ligger lidt over fem km nordøst for un-

dersøgelsesområdet. Sejerø består af to serier morænebakker, som ligger parallelt 

i nordvest-sydøstlig retning. Den midterste del af øen mellem morænebakkerne 

er marint forland opstået ved landhævning og aflejringer af sedimenter. Den flade 

landbrugsflade afvandes af kanaler. På begge sider af øen rejser morænebakkerne 

sig til op mod 30 meter over havet. 

Hele øen ligger i kystnærhedszonen. Kystforlandet omfatter størstedelen af øen 

på sydvestsiden af Sejerøvej, som forbinder bebyggelserne på de nordøstlige mo-

rænebakker. Øen er knap to kilometer bred og cirka 11 kilometer lang. Den ligger 

cirka 5,6 kilometer nordøst for undersøgelsesområdet og ni kilometer fra nærme-

ste punkt på Sjællands Kyst, halvøen Ordrup Næs. Det vil primært være fra de 

sydvestvendte kyster, at der vil være visuel kontakt til havmølleparken. Herfra vil 

man også kunne se kysterne på Røsnæs, Samsø og Fyn, dog afhængig af sigten 

over havet. Der er kystskrænter langs store dele af kysten, vekslende med hævet 

havbund som sandstrand på op til 10-15 meters bredde, og flere steder er der 

etableret mindre stenhøfter. 

Øens nordspids er en høj klint, hvorpå Gniben Fyr er placeret. Hele øen er af Ka-

lundborg Kommune udpeget som bevaringsværdigt landskab, og dele af øen er 

geologisk interesseområde. 

Samsø 

Karakterområdet omfatter den østlige del af sydøen, som breder sig over mellem- 

og fjernzonen cirka 17 km vest for undersøgelsesområdet. Samsøs terrænmæssige 

profil tegnes som et randmorænelandskab, dannet under sidste istid ved isfrem-

stødet i bælthavet. Enkelte steder langs kysten er der ved aflejringer opbygget 

marint forland. Størstedelen af øen ligger lavere end 25 meter over havoverfla-

den. Midt på sydøen rejser terrænet sig pletvis i morænebakker på op til 50 meter 

over havet. På randmorænen Nordby Bakker rager øens højeste punkt Ballebjerg 

64 meter op over havoverfladen. 

Hele Samsø ligger i kystnærhedszonen, og kystforlandet breder sig ind til højde-

punkter på midten af sydøen. Det meste af øen er udpeget som områder med sær-

lige landskabsinteresser, på nær midten af Sydøen. Samsøs primære orientering 

er nord-sydlig, og den væsentligste kontaktflade mod undersøgelsesområdet er 

sydøens cirka 14 km østvendte kyster samt udsigter fra højtliggende punkter med 

frit udsyn. Kysten er primært sandstrand på op til 10-15 meters bredde, og herfra 

er der mindst 17 km til undersøgelsesområdet. Fra de østvendte kyster kan man - 

afhængigt af sigt over Samsø Bælt – se modstående kyster på Røsnæs, Sejerø og 

helt til Sjællands Odde. 
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19.2.5 Kulturgeografisk analyse 

Rekreative interesser 

De rekreative interesser i og omkring kabelkorridoren omfatter på land besøgs-

områderne på Røsnæs og Asnæs, Kalundborg Golfklub og Sejerø Golfbane samt 

kystnære sommerhusområder, jf. Figur 19-6.  Følgende campingpladser ligger 

nær projektområdet: Sejerø Camping, Elvergårdens Camping på Røsnæs, Salt-

bæk Camping, Vesterlyng Camping, Sanddobberne Camping og Græsmarken 

Camping. Elvergårdens Camping er den eneste af disse, som ligger inden for kor-

ridoren for kabelstation og landkabler. 

Derudover findes badestrande langs kyststrækningerne på Røsnæs og Asnæs – 

herunder også ved den nordlige kyststækning ved Ovnstrup Overdrev nær iland-

føringerne. De rekreative områder suppleres af rekreative stiforbindelser på Røs-

næs og Asnæs /9/,/10/.  

 

Figur 19-5 Saltbæk Strand (Karakterområde Spangsbro). 

Farvandet omkring undersøgelsesområdet benyttes af lyst- og fritidssejlere. De 

rekreative interesser på havet er beskrevet i VVM-redegørelsens Del 2: Miljøfor-

hold på havet /12/. 
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Figur 19-6 Rekreative interesser på land.  

 

Kulturmiljøer 

De kulturhistoriske værdier omfatter udpegede kulturmiljøer og kulturhistoriske 

bevaringsværdier. Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der ved sin 

fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kul-

turmiljøerne er udpeget af Kalundborg Kommune. Der findes indenfor kabelkor-

ridoren 2 kulturmiljøer (Lerchenborg samt husmandsbebyggelserne omkring 

Lerchenborg). Derudover ligger yderligere to kulturmiljøer tæt på kabelkorrido-

ren ved landsbyerne Ågerup og Kåstrup. Ved udpegningen af kulturmiljøerne øn-

sker man at sikre, at de ikke skæmmes eller ødelægges. 

Der er desuden i kommuneplanen udpeget flere værdifulde kulturmiljøer, som 

ligger direkte ud til kysten, og således kan blive påvirket af selve havmølleparken. 

De kulturmiljøer, hvor den visuelle påvirkning må forventes at blive størst, er ved 

Saltbæk Vig, Sejerø og på spidsen af Røsnæs. 
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Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg m.v. i synlig kontakt med de udpegede 

kulturmiljøer, skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og for-

tælleværdi. Kulturmiljøerne berøres ikke fysisk af de planlagte havmøller, så på-

virkningen af kulturmiljøerne er udelukkende visuel. Den visuelle påvirkning af 

kulturhistoriske interesser er vurderet i afsnit 20.5. 

 

Figur 19-7 Kulturhistoriske interesser. 

 

Kirkeomgivelser 

Kirkernes funktion som landmærke er generelt følsom over for sløring eller ska-

lamæssigt konkurrerende elementer, som kan overtage denne funktion. De kyst-

nære havmøller er, i kraft af deres placering over fire kilometer fra den nærmeste 

kyst på Sjælland og større afstande til kysten på Sejerø, på god afstand af kirker-

ne. De nærmeste kirker i forhold til havmøllerne er Sejerø Kirke og Ulstrup Kirke 

på Røsnæs. Kirkeomgivelserne omkring Raklev og Tømmerup Kirke krydses af 

endvidere af kabelkorridoren, som illustreret på Figur 19-7.  
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Opsummering af rumlige og visuelle forhold, karakter og sårbarhed 

Kystlandskaberne omkring Sejerø Bugt er præget af isens kraftige bearbejdning af 

landskabet, som betyder, at morænebakkerne hæver sig højt bag kysten flere ste-

der. Det betyder, sammen med begrænsede sammenhængende skovarealer, at der 

mange steder vil være fri sigt over Sejerø Bugt, også fra baglandet. 

Der er langt til de nærmeste større byer fra projektområdet, men der ligger man-

ge bevaringsværdige kulturmiljøer, naturområder og rekreative områder langs 

kysterne. De landskabselementer, som vurderes at kunne være mest sårbare over 

for den visuelle påvirkning fra havmøllerne, er oplevelsen af kystrummet, udsynet 

til modstående kyster, rekreative interesser ved kysterne, de geologiske interes-

sers skalamæssige forhold og de store uforstyrrede landskaber. 

19.3 Naturinteresser 

Beskrivelsen af naturinteresser er baseret på baggrundsrapporten ”Natur på 

land” /7/. 

19.3.1 Afgrænsning og metode 

Naturinteresser på land beskrives på baggrund af indsamlet viden om de eksiste-

rende forhold inden for kabelkorridoren. Kortlægningen omfatter: 

 Lokaliteter der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 (over-

drev, hede, eng, strandeng, mose, sø og vandløb) og naturtyper beskyttet i 

henhold til skovlovens § 28 

 Lokaliteter der er mulige yngle- eller rasteområder for arter beskyttet i hen-

hold til habitatdirektivets bilag IV 

 Fredskov  

 Økologiske forbindelser, jf. Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. 

 

Der er gennemført en skrivebordskortlægning af eksisterende viden vedrørende 

beskyttet natur og bygge- og beskyttelseslinjer i korridoren. Data er indhentet via 

Danmarks Miljøportal, Danmarks fugle og natur, Naturstyrelsen og Kalundborg 

Kommune. Disse data er bl.a. anvendt til at målrette kortlægningen efter de bilag 

IV-arter, der i forvejen er registrerede i området /7/.  

Foruden skrivebordskortlægningen er der gennemført besigtigelser af beskyttede 

naturtyper og eftersøgning af relevante arter, der er beskyttet i henhold til habi-

tatdirektivets bilag IV. Arterne er primært eftersøgt i og omkring vandhuller 

(padder), diger og tørre skråninger (markfirben) og langs levende hegn og i skov-

områder (flagermus).  
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Feltarbejdets omfang og den valgte tilgang til løsning af opgaven fremgår af en 

feltplan, der er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Energinet.dk. Valg af 

metode og undersøgelsesniveau er desuden taget ud fra krav i VVM-

bekendtgørelsen. Udfyldte feltskemaer, fotos og kort for de enkelte lokaliteter 

findes som bilag til baggrundsrapporten ”Natur på land” /7/.  

I kortlægningen har der været fokus på: 

 Beskyttede naturtyper - herunder indgår metode for beregning af naturkvali-

tet 

 Bilag IV-arter og disses raste- og yngleområder 

 Bygge og beskyttelseslinjer 

 

Metode for beregning af naturtilstand  

For samtlige beskyttede naturtyper, der er besigtiget (med undtagelse af vandhul-

lerne), er der udregnet en naturkvalitet ud fra metoden beskrevet i DMU rapport 

nr. 736, Naturtilstand på terrestriske naturarealer. For vandhullerne kan meto-

den ikke benyttes, og disse er således givet en naturkvalitet, der er subjektivt vur-

deret i felten, på baggrund af de samme kriterier som indgår i beregningen.  

Den beregnede naturkvalitet er en kombination af et strukturindeks, der er base-

ret på de fysiske strukturer i naturområdet og et artsindeks, der er baseret på de 

arter, som forekommer på lokaliteten. Indeksværdierne er et tal mellem 0 (lave-

ste kvalitet) og 1(højeste kvalitet).  

Strukturindekset og artsindekset kombineres til et generelt udtryk for naturty-
pens tilstand fra høj naturtilstand(I) til dårlig naturtilstand (V) (Tabel 19-1). 

Tabel 19-1 Generel definition for de fem tilstandsklasser for naturtilstanden. 

Tilstand Generel definition af tilstandsklasser 

Høj tilstand (I) Der er ingen eller kun meget små menneskeskabte ændringer i værdierne for de 
fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den pågældende 
naturtype i forhold til, hvad der normalt gælder for denne naturtype under ube-
rørte forhold.  
 
Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for naturområdet svarer til, 
hvad der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, 
og der er ingen eller kun meget små tegn på forandringer. 
 
Der forekommer typespecifikke forhold og samfund. 

God tilstand (II) Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype 
udviser lave niveauer for forandringer som følge af menneskelig aktivitet, men 
afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberør-
te forhold.  

Moderat tilstand (III) 
 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype 
afviger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under 
uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge 
af menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end under forhold 
med god tilstand. 

Ringe tilstand (IV) Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske 
kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de relevante biologi-
ske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågælden-
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Tilstand Generel definition af tilstandsklasser 

de naturtype under uberørte forhold. 

Dårlig tilstand (V) Naturområder der viser tegn på alvorlige ændringer i værdierne for de biologi-
ske kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori store dele af de 
relevante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den pågældende na-
turtype under uberørte forhold, ikke forekommer.  

19.3.2 Beskyttede naturområder 

Ved feltundersøgelserne blev i alt 87 lokaliteter med beskyttet natur besigtiget. 

Lokaliteterne var fordelt på 8 ferske enge, 18 moser, 3 overdrev, 56 vandhuller, 1 

strandeng og 1 vandløb. Derudover er der gennemført besigtigelse af fire områder 

med skov, hvoraf de tre er omfattet af fredskovspligt. Skovområderne er beskre-

vet i særskilt afsnit i det følgende. Der er ikke registreret naturtyper beskyttet i 

henhold til skovlovens § 28. 

Resultaterne af feltundersøgelserne fremgår af lokalitetsskemaerne i bilag 1 til 

baggrundsrapporten. § 3-beskyttede naturområder inden for korridoren med de 

højeste naturtilstande (god (II) og moderat (III)) fremgår desuden af Figur 19-8. 

Der er efterfølgende sket tilpasninger i projektet og der er således besigtigede om-

råder, som ikke længere ligger inden for undersøgelseskorridoren, herunder loka-

litet 101, 103 og 104 (Figur 19-8). Desuden er der en § 3-beskyttet mose og et 

vandhul samt et fredskovsareal inden for den nye korridor, som ikke er besigtiget 

i forbindelse med feltundersøgelserne. 
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Figur 19-8 § 3-beskyttede naturområder inden for korridoren med naturtilstande af højest værdi 

(god (II) og moderat (III)). Figuren viser undersøgelseskorridoren som den så ud på tidspunktet 

for feltundersøgelserne og inden endelig tilpasning af strækningen ved Kærby Å.  

  



 

49 

19.3.3 Skov 

Fredskov 

Fredskov er beskyttet via skovloven, der har til formål at bevare de danske skove 

og medvirke til at forøge det danske skovareal, (jf. beskrivelse i VVM del 1). 

Ved feltundersøgelserne er der besigtiget tre mindre områder, der er underlagt 

fredskovspligt.  

I forbindelse med dette projekt er fredskovsarealerne primært besigtiget af hen-

syn til at afklare områdernes naturtilstand og eventuelle funktion for flagermus. 

Vurdering af negative påvirkninger af fredskovsområderne vil dermed være med 

udgangspunkt i skovområdernes naturtilstand, herunder i henhold til skovlovens 

§ 28 om småbiotoper. 

I Tabel 19-2 ses en liste over de besigtigede fredskovsområder, som også ses illu-

streret på Figur 19-9. Der er endnu ikke fra nationalt hold (som fx DCE) udviklet 

en metode til udregning af naturkvalitet for skovområder. Den angivne naturtil-

stand er således en subjektiv vurdering, som er foretaget i felten. Der anvendes 

samme fem-delte skala som ved de lysåbne naturtypers naturkvalitet, beskrevet 

ovenfor.  

Tabel 19-2 Besigtigede områder med skov.  

Lokalitets-
nummer 

Type Natur-tilstand Beskrivelse 

111 Nåleskov og 
ung løvskov 

IV Fredskov der primært består af nåleskov mod vejen 
(nordøst) og af blandet ung løvskov mod marken i 
sydvest. Tæt bundække af nælder, burre-snerre og 
korbær. 

135 Løvskov V Lille skovbeplantning af yngre løvtræer ved jernba-
nen. Kronedækket er tæt, og der er næsten ingen 
vegetation i bunden. 

136 Fredskov 

Ung blan-
dingsskov (nål 
og løv) 

IV Fredskovsareal i smal korridor, som forbinder kor-
ridoren med eksisterende transformerstation. Kor-
ridoren er placeret langs en eksisterende sti under 
højspændingsmaster, og arealet er således ikke 
skovdækket. Skoven langs stien er meget ung og 
åben og er beplantet med blandet nål og løv. 

 

Skovrejsningsområder  

Staten ønsker at fremme skovrejsning, således at skovarealet på landsplan øges til 

25 % inden for en trægeneration jf. det Nationale Skovprogram fra 2002 1. I dag 

er Danmarks skovareal på 12,4 %. Vestsjælland er en forholdsvis skovfattig egn i 

                                                        

 

1 Et nyt skovprogram er underudarbejdelse, som fastlægger retningen for den danske skovpolitik 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/lovgivning/nationalt-skovprogram/. 
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Danmark. Den samlede skovprocent for Kalundborg kommune er ca. 9 %. Skove-

ne i kommunen er koncentreret i den nordøstlige del omkring Bjergsted Bakker, 

øst for Tissø samt på Asnæs og Røsnæs 

Kalundborg Kommuneplan omfatter udpegninger af områder hvor skovrejsning 

er ønsket eller uønsket: 

Skovrejsning ønsket 

Områder hvor skov er ønsket er områder, der ud fra en generel betragtning, er de 

optimale områder til skovrejsning. Her er det muligt at få tilskud til privat skov-

rejsning.  

Skovrejsning uønsket 

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af naturmæssige, 

kulturhistoriske, landskabelige og planmæssige interesser. Områder, der er udpe-

get som råstofgraveområde, er også udpeget som skovrejsning uønsket. Vejtrace-

er og ledningstraceer, er ligeledes defineret som områder, hvor skovrejsning er 

uønsket. Endelig er skovrejsning uønsket i beskyttelsesområder omkring kirkerne 

(kirkeomgivelser) og udvalgte kulturmiljøer.  

Kabelkorridoren indeholder områder hvor skov enten er ønsket eller uønsket, 

særligt på Røsnæs, som ses illustreret på Figur 19-9. 
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Figur 19-9 Fredskov og udpegning af områder hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.  

 

Skovbyggelinje 

Skovbyggelinjen har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og at bevare skov-

brynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Derfor må der ikke 

placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra 

skovene (se VVM del 1). Korridoren krydser skovbyggelinjen omkring Klosterskov 

nord for Holbækvejen. 

19.3.4 Bilag IV-arter  

I forbindelse med skrivebordskortlægningen og feltundersøgelserne er der gen-

nemført eftersøgning af bilag IV-arter inkl. kortlægning af deres yngle- og raste-

områder.  
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Padder 

Eftersøgning efter padder i samtlige vandhuller i korridoren blev gennemført ved 

en kombination af lytning og ketsjning efter haletudser/larver med et net og 

fangst af nyforvandlede individer. Ved feltundersøgelserne blev der registreret lil-

le vandsalamander (lokalitet 26), grøn frø (lokalitet 103, 104 og 118) og skrubtud-

se (lokalitet 118). I Tabel 19-3 ses desuden en liste over lokaliteter, der vurderes at 

udgøre potentielt egnede ynglevandhuller for bilag IV-padder. 

Tabel 19-3 Potentielt egnede ynglevandhuller for bilag IV-arter.  

Lokalitets-
nummer 

Lokalitet udgør potentielt eg-
net ynglested for bilag IV-
padder 

Lokalitets-
nummer 

Lokalitet udgør potentielt eg-
net ynglested for bilag IV-
padder 

17 X 60 X 

19 X 75  X 

21 X 88 X 

25 X 92 X 

26 X 93 X 

30 X 103 X 

44  X 104 X 

57 X 118 X 

58 X 124 X 

 

Foruden de arter, der blev registreret ved feltundersøgelserne, resulterede skrive-

bordskortlægningen ikke i informationer om registreringer af bilag IV-padder in-

den for korridoren. Der er registreret spidssnudet frø og stor vandsalamander in-

den for henholdsvis ca. 400 m og ca. 2 km fra korridoren. Disse arter kan således 

også forventes at findes på egnede lokaliteter inden for korridoren.  

Klokkefrø blev i år 2000 genudsat på den yderste del af Røsnæs, og bestanden 

har nu spredt sig mod øst, og der er to kendte registreringer ca. 500 m fra korri-

doren. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at arten også forekommer inden 

for korridoren. Klokkefrø er varmekrævende og yngler derfor senere end de øvri-

ge arter af padder, som er kendt fra området. På besigtigelsestidspunktet ville ha-

letudserne således fortsat være i ynglevandhullerne. Der blev ikke registreret ha-

letudser i nogle af de besigtigede vandhuller, og på den baggrund vurderes det, at 

der med stor sandsynlighed ikke er klokkefrø i de besigtigede vandhuller inden 

for korridoren.  
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Krybdyr 

Der er kun en art af krybdyr i Danmark, som er omfattet af habitatdirektivets bi-

lag IV, nemlig markfirben. 

Der er eftersøgt markfirben på 38 lokaliteter fordelt på 2 overdrev, 1 strandeng, 

29 diger og 6 øvrige skråninger. I tabellen nedenfor ses en beskrivelse af de besig-

tigede lokaliteter, hvor der enten er registreret markfirben, eller hvor lokaliteten 

vurderes at være en egnet biotop for arten.  

Tabel 19-4 Registrerede krybdyr fordelt på besigtigede lokaliteter. Lokaliteter, der er vurderet 

som et potentielt levested for markfirben, er ligeledes angivet.  

Lokalitets-
nummer 

Lokalitetstype Fund/potentielt  
levested 

Beskrivelse 

1 Kyststrækning 1 stk. alm. Firben. 
 
Potentielt 

Stejl nordvendt kystskrænt. Vegetationen er 
for kraftig til markfirben. Enkelte stendynger 
nærmere vandet kan dog være egnet som le-
vested for markfirben. 

8 Stendige Potentielt I den vestligste ende af diget ligger en stor 
stenbunke syd for et vandhul. Stenbunken 
kan potentielt være egnet for markfirben. 
Den sydøstligste del af diget er også velegnet 
for markfirben, da diget er stejlt og ca. 1 m 
højt og derfor har et godt solindfald. Lavt 
stendige syd for er også undersøgt, men er 
ikke egnet. 

65 Overdrev 1 stk. markfirben Lille skrænt på hestegræsset overdrev med 
lav vegetation. Der er mange musehuller og 
løs jord. Der blev observeret en enkelt stor 
hun af markfirben. 

68 Overdrev 1 stk. markfirben 
 
1 stk. alm. firben. 

Tørt overdrev med lidt krat af buske og lave 
træer. Markfirben og almindeligt firben ob-
serveret på stejlt overdrev med mange egne-
de steder for markfirben. 

68a Overdrev Potentielt Fladt men tørt, hestegræsset overdrev med 
sydvendt skråning, der kunne være egnet le-
vested for markfirben.  

83 Mose 1 stk. alm. firben. Pilesump med meget fugtig bund og karakte-
ristisk bundvegetation, domineret af alm. 
star. Mosen er omgivet af dyrket kornmark. 
Firbenet er registreret på en lille skråning 
(ca. ½ m) mellem mosen og de dyrkede mar-
ker. Området vurderes ikke at være et egnet 
levested for markfirben. 

95 Jernbaneskråning Potentielt Jernbaneskråning med lav vegetation og løs 
jord. Potentiel lokalitet for markfirben. 

128 Jorddige 1 stk. markfirben Højt jorddige med sandet, løs jord. Ingen 
skyggende vedplanter, men relativt højtvok-
sende vegetation. Dog steder med lav urteve-
getation og mange musehuller. Her er der re-
gistreret 1 stk. markfirben han. 

 

I forbindelse med feltundersøgelserne blev der observeret almindeligt firben på 

fire lokaliteter og markfirben på tre lokaliteter. Placering af disse lokaliteter 

fremgår af kortbilag 2.1 og 2.2 til baggrundsrapporten /7/. Foruden markfirben 
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og alm. firben kan det forventes, at der findes snog, hugorm og stålorm inden for 

korridoren. 

Flagermus 

Ved feltundersøgelserne d. 16. juni til og med d. 18. juni 2014 blev der observeret 

aktivitet af følgende fire arter af flagermus; dværgflagermus, vandflagermus, syd-

flagermus og brunflagermus. Observationspunkter fremgår af kortbilag 2.1 og 2.2 

til baggrundsrapporten og nedenstående Tabel 19-5. I forbindelse med VVM-

redegørelse for Kalundborg Ny Vesthavn, der ligger nær den sydlige del af korri-

doren, er der her registreret vand-, syd- og dværgflagermus. Ifølge håndbog om 

bilag IV-arter kan der ikke forventes forekomst af flere end de fire registrerede ar-

ter i projektområdet. 

Tabel 19-5 Besigtigede lokaliteter og registrerede flagermus fordelt på lokaliteter.  

Lokalitets-
nummer 

Lokalitetstype Registrerede ar-
ter 

Beskrivelse 

12 Kompleks af mose og sø. Brun-, Syd-, dværg-, 
og vandflagermus 

Sammenhængende naturområde 
bestående af moser (lokalitet 10 og 
9a) og vandhul (lokalitet 9). Der er 
udlagt en autoboks og gennemført 
lytning.  

18 Kompleks af mose og 
vandhuller. 

Syd-, brun- og 
dværgflagermus 

Der er flere større træer i mosen, og 
der er udlagt en autoboks og gen-
nemført lytning. 

32 Tre tætliggende vandhul-
ler i remiseagtige be-
plantninger. 

- Træerne er primært nåletræer, og 
lokaliteten kan primært have funk-
tion som fourageringsområde. Der 
er lyttet flagermus, men der blev ik-
ke registreret nogen på det pågæl-
dende tidspunkt. 

35 Stor lavvandet sø i mose-
område med fugleø i mid-
ten. 

- Der er lyttet efter flagermus ved sø-
en men uden registreringer. Der 
blæste en del på besigtigelsestids-
punktet. 

47 Levende hegn. - Ved en indledende besigtigelse blev 
det besluttet, at det ikke var relevant 
at gennemføre en natlig lytning ef-
ter flagermus langs det levende 
hegn. Træerne er små, og den po-
tentielle ledelinje er allerede gen-
nembrudt flere steder. Det vurderes, 
at et evt. gennembrud af det levende 
hegn ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning på flagermuse-
nes benyttelse af ledelinjen. 

66 Nåletræsbeplantning ved 
beboelse. 

- Ved den indledende besigtigelse 
blev det besluttet, at det ikke er re-
levant at eftersøge flagermus på lo-
kaliteten. Træerne er nåletræer og 
er ikke egnede som yngle- og raste-
træer for flagermus. 

70 Nåletræsbeplantning ved 
beboelse. 

- Ved den indledende besigtigelse 
blev det besluttet, at det ikke er re-
levant at eftersøge flagermus på lo-
kaliteten. Træerne er nåletræer og 
er ikke egnede som yngle- og raste-
træer for flagermus. 
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Lokalitets-
nummer 

Lokalitetstype Registrerede ar-
ter 

Beskrivelse 

79 Nåletræsbeplantning ved 
beboelse. 

- Ved den indledende besigtigelse 
blev det besluttet, at det ikke er re-
levant at eftersøge flagermus på lo-
kaliteten. Træerne er primært nåle-
træer og mindre løvtræer og er ikke 
egnede som yngle- og rastetræer for 
flagermus. 

85 Sumpskov i sammenhæng 
med to store vandhuller.  

Brun-, Syd-, dværg-, 
og vandflagermus 

Der er udlagt en autoboks. Der er 
meget stor aktivitet på lokaliteten, 
og mosen fungerer som et fourage-
ringsområde og potentielt et yngle-
område for dværgflagermus. 

96 Stort sammenhængende 
område med vandhuller, 
enge, skovområder og øv-
rige ekstensivt udnyttede 
arealer i industrikvarter. 

Brun-, Syd-, dværg-, 
og vandflagermus 

Der er lyttet efter flagermus og ud-
lagt en autoboks. Der er registreret 
fire arter af flagermus ved registre-
ringerne, og området fungerer som 
fourageringsområde. 
 
Der er ingen store træer, som vur-
deres at fungere som yngle- eller ra-
stetræer for flagermus. 

111 Fredskovsområde langs 
hovedvej. 

Sydflagermus Fredskov der primært består af nå-
leskov mod vejen (nordøst) og af 
blandet ung løvskov mod marken i 
sydvest. Der er lyttet flagermus 
langs skovbrynet. Enkelte overflyv-
ninger registreret.  
 

122 Sammenhængende areal 
med mose og vandhul. 

Syd-, dværg-, vand- 
og brunflagermus. 

Der er udlagt en autoboks ved 
vandhullet. Der er registreret jævn 
aktivitet igennem hele natten, og 
mosen fungerer som fouragerings-
område. 

127 Levende hegn. - Ved en indledende besigtigelse blev 
det besluttet, at det ikke var relevant 
at gennemføre en natlig lytning ef-
ter flagermus langs det levende 
hegn. Den potentielle ledelinje er al-
lerede gennembrudt flere steder. 
Det vurderes ikke, at et evt. gen-
nembrud af det levende hegn vil 
medføre en væsentlig negativ på-
virkning på flagermusenes benyttel-
se af ledelinjen. 

131 Allé ved Lerchenborg. Syd-, brun- og 
dværgflagermus 

Allé med store, gamle løvtræer ved 
Lerchenborg. Træerne er store nok 
til at rumme hulheder, der kan gøre 
træerne egnede som yngle- og raste-
steder for flagermus. Der er udlagt 
autoboks og gennemført lytning.  

19.3.5 Økologiske forbindelser 

Hele kyststrækningen ved de mulige ilandføringer er udpeget som økologiske for-

bindelser. Desuden er der udpeget økologiske forbindelser langs det beskyttede 

vandløb (Kærby Å) og et mindre vandløb syd herfor. Der er også potentielle øko-

logiske forbindelser langs enkelte rørlagte vandløb inden for korridoren.  
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19.4 Luftkvalitet og klimatiske forhold 

Beskrivelse af luftkvalitet og klimatiske forhold er baseret på baggrundsrapporten 

”Emissioner” /8/. 

19.4.1 Afgrænsning og metode 

Luftkvalitet og klimatiske forhold beskrives på basis af den seneste årlige danske 

emissionsopgørelse til UNECE udarbejdet for DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi ved Aarhus Universitet, suppleret med data fra DCE’s hjemmeside. 

19.4.2 Luftkvalitet  

Luftkvaliteten i Danmark overvåges af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 

ved Aarhus Universitet, ud fra målinger ved ni målestationer placeret i de fire 

største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer uden for byerne. Disse 

målinger kombineres med anvendelse af modelberegninger udført med DCE’s 

luftkvalitetsmodeller. 

Projektområdet for Sejerø Bugt Havmøllepark ligger i et område, der er karakte-

riseret af landbrug og lav bebyggelsesgrad. Få kilometer fra projektområdet ligger 

Kalundborg, som huser et par store industrivirksomheder, bl.a. Statoils raffinade-

ri. Ingen af målestationerne i DCE’s overvågningsprogram er placeret i projekt-

området – den nærmeste målestation er i Risø ved Roskilde.  

19.4.3 Nationale emissioner 

Kuldioxid (CO2) stammer altovervejende fra forbrænding af kul, olie, benzin og 

naturgas på kraftværker, i beboelsesejendomme, industri og vejtransport. Den 

samlede CO2-udledning var i 2012 på 39.412.000 tons (ekskl. Arealanvendelse 

samt danske skibe anvendt i international skibsfart), et fald på 33,7 % siden 1990.  

Kvælstofoxider (NOX) bliver udledt i forbindelse medtransport, herunder vej-

transport, national søfart, jernbaner og civil luftfart, dvs. at det er eksklusiv emis-

sioner fra danske skibe anvendt i international søfart. Også emissioner fra natio-

nalt fiskeri og ikke-vejgående køretøjer samt ikke-industrielle forbrændingsanlæg 

bidrager betydeligt til NOX-emissionen.  

Svovldioxid (SO2) stammer primært fra forbrænding af kul og olie på kraftværker 

og fjernvarmeværker. Også emissioner fra industrielle forbrændingsanlæg, ikke-

industrielle forbrændingsanlæg og andre mobile kilder (herunder sejlads og fiske-

ri) er vigtige.  

Partikler mindre end 2,5 µm (PM2,5) bliver primært udledt fra husholdninger, 

samt vejtrafik og andre mobile kilder (fx ikke-vejgående køretøjer og maskiner i 

industri og skovbrug).  
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Svovlhexafluorid (SF6) er en af de såkaldte F-gasser, som dækker over gasserne 

HFCs, PFCs and SF6. Miljøbevidsthed og regulering af denne gas i henhold til 

dansk lov har reduceret dens anvendelse i industrien, men udledningen er steget 

igen siden 2010. 

Tabel 19-1 Nuværende og fremskrevne udledninger af CO2, NOX, SO2, PM2,5 (ton) og SF6 (ton 

CO2-ækvivalenter).  

Udledning 2012 2020 2025 2030 2035 

CO2 39.412.000 41.416.000 39.208.000 40.610.000 N/A 

NOX 116.071 82.999 73.255 69.248 67.095 

SO2 12.510 12.270 12.207 12.435 14.061 

PM2,5 22.580 16.734 15.411 14.371 13.342 

SF6 117.850 59.000 14.000 8.000 N/A 

19.5 Støj 

På land er der eksisterende støj fra vejtrafik, virksomheder og eksisterende vind-

møller. I denne VVM er der ved undersøgelse af de eksisterende forhold fokuseret 

på eksisterende vindmøller og de eksisterende transformerstationer, der eventu-

elt skal udvides. Beskrivelse af er baseret på baggrundsrapporten ”Luftbåren støj” 

/11/. 

19.5.1 Afgrænsning og metode 

Støj fra eksisterende vindmøller på havet og på land skal indgå i miljøundersøgel-

serne, hvis denne støj kan have betydning for den samlede støj i de områder, der 

påvirkes af støj fra de planlagte møller. Denne fremgangsmåde skyldes, at Vind-

møllebekendtgørelsen grænseværdier for støj fra vindmøller gælder for den sam-

lede støj fra alle møller i et område. Hvis støjen fra eksisterende møller i et bereg-

ningspunkt, fx en bolig, er mindre end grænseværdien minus 15 dB, er det ikke 

nødvendigt at beregne den samlede støj. Det samme gælder, hvis støjen fra de nye 

møller er 15 dB mindre end grænseværdien. Denne fremgangsmåde er fastlagt i 

Vindmøllebekendtgørelsen og i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller.  

Eksisterende møller i området er identificeret ved brug af Miljøministeriets digi-

tale kortinformation, MiljøGIS. Oplysninger om mølletyperne er hentet i Energi-

styrelsens Stamdataregister for vindmøller og oplysninger om møllernes støjud-

sendelse (lydeffekt) er hentet i databasen over støjdata for specifikke vindmølle-

typer i det anvendte støjberegningsprogram, Windpro. Der foreligger ikke oplys-

ninger om, hvorvidt støjen fra de eksisterende møller er reduceret gennem særli-

ge tekniske løsninger eller særlige driftsindstillinger, der reducerer støj. De støj-

bidrag fra eksisterende møller, der indgår i beregning af den samlede støj, er der-

for worst case og kan være højere end de faktiske forhold. Derudover vurderes det 
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anvendte datagrundlag for de eksisterende møller at være af god kvalitet og til-

strækkeligt. 

De fremtidige permanente anlæg på land omfatter bl.a. nye anlægskomponenter 

på eksisterende transformerstationer. Der er gennemført en vurdering af støjen 

fra de eksisterende anlæg baseret på Energinet.dk’s viden om støj fra tekniske in-

stallationer på transformerstationer. I praksis er det situationen, at støjen fra de 

nye installationer på disse transformerstationer vil være ubetydelige i forhold til 

støjen fra de eksisterende, ældre installationer. Det vurderes, at der foreligger et 

tilstrækkeligt grundlag for vurdering af de støjmæssige konsekvenser af de nye 

anlæg.  

Støj fra de permanente anlæg på land og støj fra anlægsarbejderne på havet og på 

land vurderes i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger som individuelle støjkil-

der, hvor vejledende grænseværdier og kriterieværdier for støj er uafhængige af 

baggrundsstøjen fra andre støjkilder. 

19.5.2 Støj fra eksisterende vindmøller på land 

På land findes et antal vindmøller i nærheden af projektområdet, bl.a. en gruppe 

på 4 vindmøller nord for Kalundborg samt to møller på henholdsvis Røsnæs og 

Sejerø. Møllernes placering fremgår af Figur 19-10 og de tekniske data for vind-

møllerne er anført i Tabel 19-6. Støjen fra disse møller indgår i en undersøgelse af 

den samlede støj fra vindmøller med indregning af støj fra de planlagte møller på 

havet. 
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Figur 19-10. Eksisterende vindmøller (blå markering), der indgår i undersøgelse af den samlede 

støj fra møllerne. Den planlagte havmøllepark på havet er her til orientering vist med 10 MW 

havmøller (rød markering).   

Tabel 19-6. Data for eksisterende vindmøller, der indgår i undersøgelse af den samlede støj fra 

møller. Vedr. kilder til støjdata: ”Winpro” er databasen i det anvendte program til støjberegnin-

ger. ”MST” er Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller.  

Møllenummer Kapaci-

tet kW) 

Fabrikat Type-betegnelse Ejerlav Kilde til  

støjdata 

570714700000005947 75 Vestas V 55-16 Nyrup By, Raklev Windpro 

570714700000005954 75 Vestas V 55-16 Nyrup By, Raklev Windpro 

570714700000005961 55 Vestas V 55-16 Nyrup By, Raklev Windpro 

570714700000005978 75 Vestas V 55-16 Nyrup By, Raklev Windpro 

570714700000006401 18 Reymo 18,5-Reymo Sejerø By, Sejerø Windpro 

570715000000109225 11 Gaia-Wind Ukendt-Gaia-Wind Ulstrup by, 

Røsnæs 

Windpro 
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19.5.3 Støj fra eksisterende anlæg 

Vurdering af støj fra de eksisterende transformerstationer er baseret på indsam-

ling af viden fra lignende anlæg. På dette grundlag er kildestyrken (lydeffekten) 

for eksisterende anlæg fastsat til LWA = 90 dB pr. anlægskomponent. Det er ka-

rakteristisk, at ældre anlæg generelt støjer mere end nyere anlæg. Den anvendte 

forudsætning om 90 dB(A) er worst case. 

Røsnæs  

Denne transformerstation består af en eksisterende transformer med en kilde-

styrke på LWA = 90 dB. Den betragtes i forbindelse med disse undersøgelser som 

en ny kabelstation. Der må påregnes 5 dB tonetillæg på støjen fra transformersta-

tioner. Den nærmeste bolig ligger ca. 180 meter fra transformeren. En eventuel 

udbygning af stationen kan med fordel ske mod nord. 

Kalundborg 

Transformerstationen Kalundborg består af fem udendørs transformere. Den 

samlede kildestyrke for det eksisterende anlæg er derfor LWA = 5 x 90 = 97,0 dB. 

Der må påregnes 5 dB tonetillæg på støjen fra transformerstationer. Transfor-

merstationen ligger i Kalundborg by og grænser op til boligområder. Den udbyg-

ges i givet fald ikke, men tilsluttes blot et nyt nedgravet kabel. 

Novo syd 

Transformerstationen Novo Syd består af en transformer med en kildestyrke på 

LWA=90 dB. Der må påregnes 5 dB tonetillæg på støjen fra transformerstationer. 

Den nærmeste bolig ligger ca. 190 meter fra transformerstationen.  

Asnæsværket 

Transformerstationen Asnæsværket består af fire transformere. Den samlede kil-

destyrke for det eksisterende anlæg er derfor LWA = 4 x 90 = 96,0 dB. Der må på-

regnes 5 dB tonetillæg på støjen fra transformerstationer. 

De nærmeste boliger ligger umiddelbart sydvest for transformerstationen. Statio-

nen udbygges i givet fald ikke, men tilsluttes blot et nyt nedegravet kabel. 

I forbindelse med støjundersøgelserne har Energinet DK foretaget en forespørg-

sel til Kalundborg Kommune om der foreligger nabohenvendelser om støj fra de 

eksisterende anlæg. Forespørgslen har vist, at der ikke registeret sådanne hen-

vendelser. 

Dette datagrundlag om støj fra de eksisterende anlæg indgår i vurderingen af støj 

fra de nye anlægskomponenter, der kan blive etableret på de eksisterende statio-

ner. Der er i den analyse lagt vægt på at beskrive, hvordan støjen ændres i forhold 

til de eksisterende forhold. 
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19.6 Overfladevand 

Beskrivelsen af overfladevandsforhold er baseret på baggrundsrapporten ”På-

virkning af miljøet i øvrigt” /1/. 

19.6.1 Afgrænsning og metode 

Overfladevandsforhold er beskrevet ud fra eksisterende overvågningsdata fra 

Danmarks Miljøportals overfladevanddata, baggrundsdata fra vandplanerne for 

første planperiode samt vandløbsregulativer. Derudover er der foretaget feltbe-

sigtigelse i juni 2014.  

Vurderingerne tager således udgangspunkt i den nationale overvågning af vand-

løb (NOVANA), hvor vandløbets naturtilstand bl.a. registreres ved Dansk Vand-

løbs Fauna Indeks (DVFI) samt en besigtigelse af de lokale forhold hvor undersø-

gelseskorridoren krydser vandløbet.  

19.6.2 Vandløb 

Korridoren for landkablerne krydser et enkelt vandløb øst for Kalundborg, Kærby 

Å. Vandløbet har sit 0-punkt nord for Rørby og løber ud i Kalundborg havn. Det 

samlede forløb er på ca. 5,8 km og oplandet til vandløbet er på ca. 30 km2 (Figur 

19-12).  

Længere mod nord grænser Tranemosegrøften op til projektkorridoren (Figur 

19-12). Tranemosegrøften er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven på den åbne 

strækning fra Tranemosevej og til udløb i Vestre Landkanal. Det fremgår ikke af 

regulativet, om vandløbet er rørlagt ind i projektkorridoren, der ligger opstrøms 

den regulativomfattede strækning. 

Kærby Å er karakteriseret som et mellemstort 

vandløb jf. vandplanen, og tværsnittet varie-

rer fra 1,8 m til 6 m ved udløbet i Kalundborg 

havn.   

Kærby Å er målsat til god økologisk tilstand 

og faunaindeks 4 i forbindelse med forslag til 

vandplan for hovedvandopland 2.1 Kalund-

borg. Vandløbets nuværende økologiske til-

stand er ikke vurderet i vandplanen, men det 

nuværende faunaindeks er registreret til 2/3 

svarende til ringe biologisk kvalitet. Det er 

vurderet i vandplanen, at Kærby Å ikke for-

ventes at opnå den målsatte tilstand inden 

for planperioden, der løber frem til 2015. 

Tidsfristen for målopfyldelse er derfor udsat. 

 

Figur 19-11 Kærby Å er på strækningen 

hvor korridoren for landkablerne 

krydser vandløbet ca. 2 meter bredt. 
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Figur 19-12 Beskyttede vandløb og målsatte vandløb og søer.  

19.6.3 Lavbundsarealer 

Kalundborg Kommuneplan indeholder udpegninger af lavbundsarealer. De udpe-

gede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mind-

ske udvaskningen af næringsstoffer til havmiljøet og forbedre naturindholdet i 

området. Planlægning for anlæg m.v. på de udpegede lavbundsarealer skal ske 

under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand. 

Kabelkorridoren indeholder et enkelt lavbundsareal omkring Kærby Å. 

19.7 Grundvand 

Beskrivelsen af grundvandsforholdene er baseret på baggrundsrapporten vedrø-

rende påvirkning af miljøet i øvrigt /1/. 
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19.7.1 Afgrænsning og metode 

Grundvandsforholdene er beskrevet i forhold til følgende problemstillinger: 

 Områder med drikkevandsinteresser (udpegningsgrundlaget samt placering 

af almene vandforsyninger, mindre drikkevandsanlæg og indvindingsborin-

ger). 

 Områder, hvor det forventes, at der bliver behov for tørholdelse i forbindelse 

med anlægsarbejdet. Tørholdelse omfatter bortledning eller bortpumpning af 

"overfladevand", "sekundært grundvand" og "primært grundvand". 

 Risikovurdering af eventuelle grundvandssænkninger i forhold til drikke-

vandsindvindingen på baggrund af de hydrogeologiske forhold og den nuvæ-

rende grundvandskemi. 

 

Drikkevandsinteresser er beskrevet overordnet i hele korridoren og i detalje i for-

hold til sårbarhed de steder, hvor der evt. skal grundvandssænkes. Boringer er 

medtaget, hvis de vurderes at være aktive indvindingsboringer, som bliver an-

vendt til drikkevand i dag. Data om boringer, vandspejl og geologi stammer fra 

Jupiter-databasen. Udtræk den 7. juni 2014. 

Den geologiske model, der er anvendt til vurdering af de geologiske forhold og 

tykkelsen af dæklaget er Sjællandsmodellen, som løbende opdateres i forbindelse 

med Naturstyrelsens grundvandskortlægning. Modellen består af en række geo-

logiske lag, der definerer fire kvartære sandmagasiner, fem kvartære lerlag, et 

prækvartært lerlag samt kalk.  

Påvirkninger af grundvandsforholdene kan forekomme på lokaliteter, hvor der 

evt. skal grundvandssænkes pga. højtliggende grundvandspejl. Der er blevet fo-

kuseret på disse områder, som er kortlagt ud fra viden om jordbundsforholdene, 

de underliggende geologiske forhold og eksisterende data om grundvandsspejlets 

beliggenhed fra Jupiter-databasen. 

For enkelte fokusstoffer som klorid og nitrat samt miljøfremmede stoffer er der 

dog foretaget et WFS-udtræk (Web Feature Service) via GEUS’ WMS-server for 

disse stoffer, som er anvendt i vurderingerne af de mulige påvirkninger.  

I forhold til sårbarhed er der også anvendt udpegninger af nitratfølsomme ind-

vindingsområder, som pr. 10. juni 2014 er tilgængelige på Miljøportalen. Det skal 

bemærkes, at disse områder flere steder er under revision. Det samme gælder ud-

pegningen af drikkevandsområder. 

19.7.2 Drikkevandsinteresser  

På Figur 19-13 ses drikkevandsudpegningerne, placeringen af vandforsyningsan-

læg og boringer, som anvendes til drikkevand i dag samt nitratfølsomme indvin-

dingsområder. Hovedparten af korridoren på land ligger i områder, hvor der er 
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udpeget drikkevandsinteresser (OD). En mindre del af korridoren ligger i nitrat-

følsomme indvindingsområder. 

 

Figur 19-13 Drikkevandsinteresser og aktive vandforsyningsanlæg samt indvindingsboringer.  

 

Af kortet ses, at korridoren ikke omfatter områder med særlige drikkevandsinte-

resser (OSD), og at arealerne omkring de eksisterende stationer Novo Syd og As-

næsværket ikke er omfattet af udpegning af drikkevandsinteresser.  

19.7.3 Geologiske og hydrogeologiske forhold 

Den geologiske opbygning på Sjælland er beskrevet via termerne i Sjællandsmo-

dellen og princippet for opbygningen er vist på Figur 19-14. 

 Sand 1 (KS1): Det øverste sandlag. Er defineret ud fra geologiske oplysninger i 

boringer og jordartskortet. 

 Sand 2 (KS2): Regionalt sand/gruslag. Øvre grundvandsmagasin 
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 Sand 3 (KS3): Nedre regionalt sand/gruslag. Mellemliggende grundvandsma-

gasin. Findes mange steder i direkte kontakt med kalken. 

 Kalken: Det primære grundvandsmagasin, som de fleste steder anvendes til 

drikkevandsindvinding.  

 

 

Figur 19-14 Opbygningen af tolkningsmodellen for Sjælland. 

De prækvartære aflejringer fra før istiderne består primært af plastisk ler (Lille-

bæltsler). Dybden til prækvartæroverfladen i området er mellem 40 og 45 m i den 

nordlige del af korridoren og mellem 60 og 70 m i den sydlige del. De kvartære af-

lejringer fra perioden under istiderne består af lag bestående af smeltevandssand 

eller grus adskilt af moræneler. I de terrænnære aflejringer ses sand og tørv/gytje. 

I den nordlige del af området udnyttes et dybtliggende sand/gruslag og et mere 

terrænnært sand/gruslag (Sand 2) til indvinding af drikkevand, mens et mere re-

gionalt sand/gruslag udnyttes i den midterste og sydlige del af området (Sand 3). 

Det primære magasin i området er overvejende det regionale Sand 3-magasin.  

Den samlede lertykkelse over Sand 3 i de områder, hvor dette magasin udnyttes 

til drikkevandsindvinding svinger mellem 35 m i den sydligste del af korridoren 



 

66 

ud mod fjorden til kun 11 m ved Rørby til over 40 m mellem den centrale og nord-

lige del af korridoren. 

Inden for korridoren og i en afstand af op til 300 m fra kant af korridor findes 

vandforsyningsanlæg/boringer, som anvendes til drikkevandsindvinding. Der 

findes kun to boringer, som anvendes til almen vandforsyning nær korridoren og 

det er Vollerup Vandværks boring 196.210 og Rørby-Årby Vandværks boring 

203.672. De resterende vandforsyningsanlæg er små anlæg som forsyner 1 til 2 

hustande.  

De fleste steder er Sand 3-magasinet velbeskyttet med undtagelse af området ved 

Rørby-Årby og Lykkebakken, hvor dæklaget nogle steder er ned til kun 11 m sam-

let ler over magasinet og i den nordlige del ved Vollerup Strands Vandværk. I den 

nordlige del af korridoren ved Hjorthøj Vandværk indvindes fra det terrænnære 

Sand 2-magasin, som i dette område fremstår sårbart med en dæklagstykkelse 

over magasinet på mellem 3 og 5 m. Dette område er omfattet af korridoren for 

anlæg af kabelstation. Grundvandskemiske analyser for bl.a. nitrat understøtter, 

at området er sårbart. 

Tabel 19-7 Vandforsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand. De røde markeringer 

angiver at boringen ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder, jf. Figur 19-13. I tabel-

len er angivet den samlede lertykkelse (dæklag) over det relevante grundvandsmagasin. 

Anlægsnavn DGU-

nr. 
Type forsyning Magasin Dæklag over 

magasin 

Afstand fra kant af 

korridor 

Ågerrupvej 2  Husholdning Sand 2 18 m 100 m 

Lillesøvej 6  Husholdning Sand 2 6 m 140 m 

Hjorthøj Vand-

værk 
193.360 Alment Sand 2 3-5 m 180 m 

Vollerup Strand 

Vandværk 
196.289 Alment Sand 3 16 m 190 m 

Vollerup Strand 

Vandværk 
196.330 Alment Sand 3 16 m 190 m 

Vollerup Vand-

værk 
196.210 Alment Sand 3 45 m 5 m 

Vollerupvej 15  Husholdning Sand 3 42 m Inden for korridor 

Vollerupvej 17  Husholdning Sand 3 44 m Inden for korridor 

Vollerupvej 19  Husholdning Sand 3 45 m Inden for korridor 

Vollerupvej 21  Husholdning Sand 3 44 m Inden for korridor 

Gåsetoftevej 19  Husholdning Sand 3 32 m Inden for korridor 

Gåsetoftevej 71  Husholdning Sand 3 41 m Inden for korridor 

Kåstrup Holme-
 Husholdning Sand 3 30 m 50 m 
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Anlægsnavn DGU-

nr. 
Type forsyning Magasin Dæklag over 

magasin 

Afstand fra kant af 

korridor 

vej 3 

Kåstrupvej 15  Husholdning Sand 3 35 m 150 m 

Hovvejen 112  Husholdning Sand 3 29 m 230 m 

Rørby-Årby 

Vandværk 
203.544 Alment Sand 3 14 m 280 m 

Rørby-Årby 

Vandværk 
203.672 Alment Sand 3 13 m 180 m 

Lykkebakken 8  Husholdning Sand 3 21 m 50 m 

Søstremosevej 3 203.516 Husholdning Sand 3 35 m 20 m 

Søstremosevej 6  Husholdning Sand 3 33 m 30 m 

19.8 Jord 

Beskrivelsen af jordbundsforhold og jordforurening er baseret på baggrundsrap-

porten vedrørende påvirkning af miljøet i øvrigt /1/. 

19.8.1 Afgrænsning og metode 

Oplysninger om jordartsforhold stammer fra den nyeste udgave af Danmarks di-

gitale jordartskort. 

Data om jordforurening stammer fra udtræk fra DK-jord den 6. juni 2014. Ud 

over beliggenheden af de kortlagte lokaliteter er der foretaget WFS-udtræk fra 

GEUS’ Jupiter-database i forhold til grundvandsanalyser for miljøfremmede stof-

fer som klorerede opløsningsmidler, olie og benzinstoffer samt pesticider. Dette 

udtræk er anvendt i forhold til risikovurdering af de kortlagte grunde, som ligger 

inden for eller tæt på undersøgelseskorridoren.  

19.8.2 Jordbund  

På Figur 19-15 ses hvilke jordsartstyper, som findes inden for korridoren. Påvirk-

ninger af grundvandsforholdene kan forekomme på lokaliteter, hvor der evt. skal 

grundvandssænkes pga. højtliggende grundvandspejl. Der er derfor fokuseret på 

disse områder i kortlægningen.  

Det fremgår af Figur 19-15, at der er små områder med tørv i terræn, hvor der kan 

findes terrænnært vand. Ved Mostrup, hvor der evt. skal anlægges en kabelstati-

on, findes sand i terræn. Dette sandlag har nogle steder en mulig hydraulisk kon-

takt til det sandlag, som anvendes til drikkevandsindvinding. Det er muligt, at der 

dermed ikke findes vand terrænnært, da sænkningen af grundvandet i det under-

liggende sandlag vil betyde en lavere grundvandsstand i det øvre sandlag. Hvis 
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der findes terrænnært sand, vil en grundvandssænkning kunne have en lille på-

virkning i forhold til drikkevandsindvindingen. 

På strækningen mellem Vollerup og Tømmerup ses større områder med grus og 

tørv i terræn, og det kan derfor blive nødvendigt at tørholde med sugespidsanlæg 

i anlægsfasen. I området nord for Årby ses også et større område med sand i ter-

ræn. Boringer, som er filtersat i dette sandlag indikerer, at vandspejlet står højere 

end 2 m u.t. I de andre områder med terrænært sand findes der ikke umiddelbart 

boringer, som er filtersat i dette lag. Derfor kendes vandspejlets beliggenhed ikke 

i disse områder. 

 

Figur 19-15 Jordartsforhold.  

19.8.3 Jordforurening 

Korridoren indeholder arealer der er kortlagt på vidensniveau 1 og 2, mens hele 

byområdet omkring Kalundborg samt nærliggende landsbyer er områdeklassifi-

cerede, som illustreret på Figur 19-16. 
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Figur 19-16 Jordforurening – V1 og V2-kortlagte grunde. 

 

Følgende forurenede grunde ligger inden for korridoren: 

Tabel 19-8 Forurenede grunde inden for kabelkorridoren på land.  

Kortlægning Lokalitetsnr. Bemærkning 

V1 326-20806 Den kortlagte grund (ved Kallerupvej 219) ligger inden for korridorerne for 

landkabler og kabelstation. Der har været aktiviteter vedr. jord og affald. 

V2 323-00024 Større grund (Statoil Raffinaderiet) ligger inden for korridorerne for land-

kabler. Korridoren omfatter raffinaderiets sydvestlige hjørne. Der er kon-

stateret kulbrinteforurening. 

V2 323-00114 Større grund ligger lige på grænsen for korridorerne for landkabler, nord-

vest for Statoil Raffinaderiet. Der har været aktiviteter vedr. benzin og olie 

samt vedr. jord og affald. Der er konstateret forurening med tungmetaller. 
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Der er foretaget en søgning i Jupiterdatabasen i forhold til forskellige typer af 

miljøfremmede stoffer som klorerede opløsningsmidler, oliestoffer og lign. Der 

findes ikke i denne database indikationer på grundvandsforureninger i området, 

som kan stamme fra de forurenede lokaliteter.  

19.9 Arkæologisk kulturarv  

Beskrivelsen af de arkæologiske interesser er baseret på baggrundsrapport udar-

bejdet af Museum Vestsjælland /13/ og baggrundsrapporten ”Arealinteresser” 

/9/. 

19.9.1 Afgrænsning og metode 

De arkæologiske og kulturhistoriske interesser er beskrevet på baggrund af ind-

samlet viden om de eksisterende forhold /13/. Indsamlingen af viden har omfat-

tet: 

 Arkivalsk kontrol af arkiver og databaser i forhold til fortidsminder 

 Gennemgang af ældre kortmateriale 

 Gennemgang af ældre og nyere luftfotos samt LIDAR-kort 

 Gennemgang af udpegede kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier og 

bevaringsværdige landskaber 

 Besigtigelse af udvalgte strukturer og interessepunkter 

 

På baggrund af ovenstående vidensindsamling er der foretaget en vurdering af 

projektarealernes arkæologiske og kulturhistoriske potentiale (sårbarhedsvurde-

ring) ved en inddeling i 3 kategorier. Potentiale 0 repræsenterer områder med la-

vest potentiale for tilstedeværelse af jordfaste kulturhistoriske interesser. I områ-

der udpeget med potentiale 1 er der en vis risiko for, at der kan påtræffes fund af 

arkæologisk interesse og omfatter langt de største arealer indenfor kabelkorrido-

ren. Potentiale 2 repræsenterer det højeste potentiale og dermed de områder med 

størst potentiale/risiko for at påtræffe fund af arkæologisk interesse /13/. 

Nedenstående afsnit er en opsummering af de væsentligste arkæologiske og kul-

turhistoriske interesser indenfor kabelkorridoren. For mere detaljerede beskri-

velser samt oversigtskort med udpegninger af arkæologisk potentiale/sårbarhed 

henvises der til baggrundsrapporten fra Museum Vestsjælland /13/. 

19.9.2 Fredede og sløjfede gravhøje 

Der findes inden for kabelkorridoren 2 eksisterende fredede gravhøje. Kabelkor-

ridoren krydser yderligere 10 fortidsmindebeskyttelseslinjer, der er en 1oo meter 

bred beskyttelseslinje omkringgravhøje. I dette tilfælde ligger selve gravhøjene 

uden for kabelkorridoren.  
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Derudover findes der inden for korridoren et stort antal sløjfede gravhøje, der 

gennem tiden er blevet nedpløjet som konsekvens af intensiv landbrugsdrift. De 

sløjfede gravhøje er blevet udpeget på baggrund af historiske kort, luftfotos og 

LIDAR-kort. Selvom de sløjfede gravhøje ikke umiddelbart kan erkendes i land-

skabet, kan de i varierende grad været bevaret under muldoverfladen og dermed 

have arkæologisk interesse. Der må ikke uden dispensation foretages ændringer 

inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen/13/. 

19.9.3 Beboelses- og aktivitetsspor 

Inden for kabelkorridoren findes en lang række spor, der peger i retning af tidli-

gere bosættelser og øvrig menneskelig aktivitet fra stenalderen og fremefter /13/. 

Landskabet i projektområdet har helt fra stenalderen været velegnet til bosættel-

se. De mange løsfund (fx redskaber) samt tilstedeværelsen af et stort antal frede-

de og sløjfede gravhøje vidner om en høj grad af menneskelig aktivitet i området. 

Dette understøttes af de mange senere historiske stednavne (-tofte, -strup, -agre, 

etc.).  

Mulige bosættelsesområder er udpeget med enten mellem eller stort arkæologisk 

potentiale (potentiale 1 eller 2). Det må forventes, at der ved fremtidige arkæolo-

giske undersøgelser påtræffes yderligere spor efter menneskelig bosættelse og ak-

tivitet. 

19.9.4 Beskyttede jord- og stendiger 

Der findes inden for projektområdet et antal beskyttede jord- og stendiger /13/. 

Der findes specielt mange diger i Røsnæs-området. Digerne beskriver tidligere ti-

ders ejendomsforhold og giver dermed viden om kulturlandskabets og landbru-

gets udvikling gennem tiden. Der må ikke uden dispensation foretages ændringer 

i beskyttede jord- og stendiger, herunder gennembrydning af dem.  

19.10 Befolkning og sundhed 

Beskrivelsen af forhold relateret til befolkning er baseret på baggrundsrapporter-

ne ”Befolkning og sundhed”, ”Arealinteresser”, ”Luftbåren støj” og ”Emissioner” 

/5/,/9/, /11/,/8/.  

Rekreative interesser er beskrevet under ”landskab og kulturhistorie” i afsnit 

19.2.5. 

19.10.1 Afgrænsning og metode 

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 soci-
alt velbefindende spiller en vigtig rolle for de processer og forhold, der skaber, 
udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte menneske, i grupper og/eller i 
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samfundet. Baggrundsinformation om vejledende grænseværdier stammer fra 
Miljøstyrelsen og WHO /16/, /17/, /18/.  

Kortlægningen af forhold, der kan have betydning for befolkning og sundhed, er 
baseret på dataindsamling ved gennemgang af relevante rapporter, kommune-
plan 2013 for Kalundborg Kommune, Miljøportalen, BBR-register og de nye 
sundhedsprofiler for Kalundborg Kommune. 

19.10.2 Sundhedsprofil - Kalundborg Kommune 2013 

Helt overordnet beskriver sundhedsprofilen sundhedstilstanden både på regio-
nalt 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.  

 Sundhedsprofilen giver således et overordnet overblik over borgernes sund-

hedstilstand og vaner. 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 ud-

dannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og gennemsnitlige ind-

komst. Kalundborg Kommune er placeret i gruppe 3, der har den laveste andel 

af borgere med en høj socioøkonomisk og uddannelsesmæssig status. 

 

Over 80 procent af borgerne i regionen vurderes, at de har et godt helbred, og 

langt størstedelen er tilfredse med livet.  

Søvn 

Søvn er en nødvendig fysiologisk tilstand, der har betydning for mange fysiologi-

ske og psykologiske processer i kroppen og hjernen. Manglende søvn kan være 

årsag til psykisk sygdom, ligesom psykisk sygdom ofte er årsag til søvnproblemer.  

Sundhedsprofilen viser, at 43 % af borgerne i Kalundborg Kommune vurderer, at 

de alt i alt sover dårligt. I hele regionen vurderer 40 % af borgene, at de alt i alt 

sover dårligt.  

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 be-

tegnes som en positiv tilstand. Det er først, når en stresstilstand står på i længere 

tid, at det bliver et problem med risiko for udvikling af fysiske og psykiske syg-

domme som fx hjerte-karsygdomme og depression. Stress kan desuden have ne-

gative sociale konsekvenser. 

Sundhedsprofilen viser, at 25 procent af borgerne i Kalundborg Kommune har et 

højt stressniveau. Tilsvarende tal for hele regionen er 23 %.   



 

73 

Grønne områder 

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

til helbredsrelateret livskvalitet. Det er dokumenteret positiv effekt af ophold i 

grønne områder på blodtryk og kolesterolindholdet i blodet, og naturen og grøn-

ne områder kan bruges som et middel til afstresning. 

Flere nationale og internationale undersøgelser har påvist en positiv sammen-

hæng mellem tilgængelighed til grønne områder og fysisk aktivitet, og en ny un-

dersøgelse påviser en sammenhæng mellem manglende tilgængelighed til grønne 

områder og stillesiddende aktivitet i fritiden. 

Sundhedsprofilen viser, at langt de fleste af borgerne i regionen, 95 procent, for-

tæller, at de bor under 1 km fra grønne områder som strand, skov, park eller 

mark. Tilsvarende tal for Kalundborg Kommune er 96 procent. Endvidere viser 

sundhedsprofilen, at 93 procent af borgerne i regionen opholder sig i grønne om-

råder en gang om ugen eller oftere i sommerhalvåret. Tilsvarende tal for Kalund-

borg Kommune er 94,6 procent.   

Fysisk aktivitet 

Forskning viser, at der er betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive bliver ak-

tive. Det er anslået, at 7 til 8 procent af alle dødsfald er relateret til fysisk inaktivi-

tet, og fysisk inaktive har en middellevetid, der er fem til seks år kortere end hos 

de fysisk aktive. 73 procent af borgerne i Region Sjælland dyrker lettere motion 

eller har stillesiddende aktivitet i fritiden. Tilsvarende tal for Kalundborg Kom-

mune er 75 procent. 84 procent af borgerne i Region Sjælland er fysisk aktive i 

større eller mindre grad i dagligdagen. 

19.10.3 Vejledende grænseværdier 

Miljøstyrelsen har fremsat vejledende grænseværdier for den støj, permanente 

virksomheder må påføre omgivelserne /16/. Formålet med grænseværdierne er at 

forebygge støjulemper, forstået som gener, fysiologiske og psykiske effekter samt 

forstyrrelse af hvile og søvn. De vejledende grænseværdier kan således både an-

vendes til vurdering af støjens genevirkninger og støjens påvirkning af befolkning 

og sundhed. 

Tabel 19-9 Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder i dB(A). 

 Mandag - fredag kl. 

07 – 18, lørdag kl. 07-

14 

Mandag – fredag kl. 

18 – 22, lørdag kl. 14 

– 22, søn- og hellig-

dage kl. 07 – 22 

Alle dage kl. 22 - 07 

Erhvervs- og industriom-

råder med forbud mod 

generende virksomheder 

60 60 60 
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 Mandag - fredag kl. 

07 – 18, lørdag kl. 07-

14 

Mandag – fredag kl. 

18 – 22, lørdag kl. 14 

– 22, søn- og hellig-

dage kl. 07 – 22 

Alle dage kl. 22 - 07 

Områder for blandet 

bolig- og erhvervsbe-

byggelse, centerområ-

der (bykerne) 

55 45 40 

Etageboligområder 50 45 40 

Boligområder for 

åben og lav boligbe-

byggelse 

45 40 35 

Sommerhusområder 

og offentligt tilgænge-

lige rekreative områ-

der 

40 35 35 

 

Regulering af støj og vibrationer fra anlægsarbejder 

De vejledende støjgrænser i Tabel 19-9 gælder kun for permanente anlæg på land. 

Støj fra midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter reguleres i henhold til Miljøbe-

skyttelsesloven og Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

Hvis en anlægsaktivitet medfører væsentlige støjgener kan den pågældende myn-

dighed med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42 give påbud om, at støjen skal 

nedbringes, eller at støjende aktiviteter ikke må foregå uden for et nærmere an-

ført tidsrum. 

I henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen skal bygge og anlægsarbejder anmel-

des til den relevante myndighed. Anmeldelsen skal som hovedregel være modta-

get senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes, og myndigheden kan fastsætte vil-

kår for arbejdet. Det kan eksempelvis være bestemmelser om, at støjgener skal 

begrænses mest muligt, og at støjende aktiviteter som udgangspunkt kun må ud-

føres i et bestemt tidsrum. 

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen giver desuden kommuner og andre myndigheder 

mulighed for at vedtage forskrifter for udførelse af midlertidige bygge- og anlægs-

aktiviteter. En række kommuner, hvor der ofte forekommer store bygge- og an-

lægsarbejder, har benyttet sig af denne mulighed og har indarbejdet grænser for 

driftstid og/eller for støj og vibrationer i forskriften.  

Driftstiden er typisk begrænset til hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14 og støj-

grænsen for boliger er 70 dB(A) i dagperioden kl. 7-18 og 40 dB(A) i aften- og 
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natperioden. Disse grænseværdier er angivet som det ækvivalente, korrigerede 

støjniveau i dB(A).  

Desuden anvendes en grænse for støjens maksimalværdi om natten på LpAmax = 55 

dB(A). Det fremgår, at grænseværdien for natperioden svarer til den sædvanlige 

vejledende grænseværdi for blandede bolig og erhvervsområder og etageboligom-

råder. 

Ovenstående støjgrænser er ikke et lovkrav, men en praksis, der har dannet sig på 

området. 

WHO’s Guidelines for Community Noise 

WHO har publiceret to rapporter som beskriver gener og sundhedseffekter ved 

ekstern støj /17//18/.  

WHO’s Guidelines for Community Noise fra 1999 angiver, at det udendørs støjni-

veau dag og aften ikke bør overstige 55 dB(A) på årsbasis, hvis man vil forebygge 

væsentlige støjgener. Og i natperioden anbefales det, at det ækvivalente støjni-

veau ikke overstiger LAeq,8t = 30 dB(A) indendørs i soverum og LAeq,8t = 45 uden-

dørs.  

Desuden anbefales det, ligeledes for natperioden, og især hvis støjen ikke er kon-

stant, at det maksimale lydtrykniveau ikke overstiger LpAmax = 45 dB(A) indendørs 

i soverum og LpAmax = 60 dB(A) udendørs. Anbefalingerne for natperioden har 

primært til formål at forebygge søvnforstyrrelser og deraf følgende sundheds-

mæssige effekter. 

I 2009 har WHO for EU gennemført et studie, der anbefaler, at årsmiddelniveau 

af det samlede udendørs støjniveau om natten (Lnight,outside) ikke bør overstige 40 

dB(A). I en overgangsperiode anbefales det at anvende et årsmiddelniveau på 

Lnight,outside = 55 dB(A). Justeringen i forhold til guidelines fra 1999 skyldes, at der 

i EU blev indført nye fælles støjindikatorer i forbindelse med Direktivet for eks-

tern støj (2002/49/EC), samt at der var fremkommet ny dokumentation for støjs 

helbredseffekter i form af søvnforstyrrelser og afledt øget risiko for stress-

relaterede hjerte/karsygdomme. 

Man skal være opmærksom på, at alle undersøgelser af mulige sammenhænge 

mellem støj i miljøet og helbredseffekter er baseret på lang tids udsættelse for 

støjen. Der er ved lang tids udsættelse kendte sammenhænge mellem trafikstøj og 

helbredseffekter, men ikke for støj fra midlertidige aktiviteter, fx kortvarende an-

lægsarbejde. 

Sammenligning af danske grænseværdier og WHO guidelines 

I Tabel 19-10 er WHO’s guidelines sammenstillet med de danske vejledende 

grænseværdier samt de ofte anvendte grænseværdier for bygge- og anlægsaktivi-

teter. 
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Tabel 19-10 WHO guidelines og danske grænseværdier for udendørs støj. 

Tidsperiode MST, ekstern støj fra 

virksomheder. Per-

manent påvirkning 

Praksis vedr. anlægs-

arbejder. 

Midlertidig påvirk-

ning 

WHO 

Gener og sundhedsef-

fekter (WHO 1999 og 

2009) 

Dag kl. 07-18 LAeq, 8t = 45 dB(A) LAeq,8t = 70 dB(A) 

 

LAeq, 16t =55 dB(A) 

Aften kl. 18-22 LAeq,1h = 40 dB(A) LAeq,1h = 40 dB(A)  

Nat kl. 22-07 LAeq,½h = 35 dB(A) 

LpAmax = 55 dB(A) 

LAeq,½h = 40 dB(A) 

LpAmax = 55 dB(A) 

LAeq, 8h = 45 dB (A) 

Lnight   = 40 dB(A) 

LpAmax = 60 dB(A) 

 

Det fremgår, at de danske vejledende grænseværdier er lavere end WHO’s anbe-

falinger. Dertil kommer at grænseværdierne gælder for forskellige tidsrum. De 

danske vejledende grænser gælder for det midlede støjniveau over meget kortere 

tidsrum end dem som er anvendt af WHO. Eksempelvis gælder den danske nats-

tøjgrænse for det midlede støjniveau over den mest støjende halve time om nat-

ten, hvorimod WHO’s anbefalede støjgrænser gælder enten for den mest støjende 

8 timers periode eller for årsmiddelværdien af nattestøjen.  

Når der midles over et længere tidsrum, vil en kortvarig eller intermitterende (va-

rierende/uregelmæssig) støj blive midlet ud over hele tidsrummet til en lavere 

værdi. Støj fra bygge og anlægsarbejder er ofte intermitterende, fordi aktiviteter-

ne ændrer placering og karakter og på grund af pauser. I det aktuelle tilfælde med 

ramning af monopæle vil der periodevis være støj fra ramningen i ca. 6 timer ef-

terfulgt af en omstillingsperiode på ca. 18 timer med væsentligt mindre støj. På 

Figur 19-17 ses sammenhængen mellem det midlede støjniveau over perioden 

med ramning og det midlede støjniveauer over den samlede cyklus. 

De danske vejledende støjgrænser samt praksis for bygge- og anlægsarbejder er 

således skærpet i forhold til WHO’s anbefaling. 
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Figur 19-17 Illustration af støjniveauer midlet over forskellige referencetidsrum.  

19.11 Socioøkonomiske forhold 

Beskrivelsen af forhold relateret til socioøkonomiske forhold er baseret på bag-

grundsrapporterne vedrørende socioøkonomi /6/. 

19.11.1 Afgrænsning og metode 

Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra Kalundborg 

Kommuneplan 2013, beskyttelsesinteresser fra Danmarks Miljøportal, VisitDen-

marks nøgletal om turisternes forbrug, samt Danmark Statistik. Endvidere er an-

vendt oplysninger fra andre baggrundsrapporter til VVM for Sejerø Bugt Havmøl-

lepark, herunder arealinteresser, befolkning og sundhed. 

Det er væsentligt at afdække, hvorledes miljøafledte effekter af projektet kan 

medføre udfordringer eller muligheder for de respektive erhvervsgrene. Fra et be-

folkningsperspektiv er det væsentligt at afdække, hvorvidt miljøafledte effekter af 

projektet vil hindre befolkningen (lokalbefolkningen og besøgende) i at udøve de-

res erhverv som for eksempel drive landbrug, drive skovbrug osv. i området. 

19.11.2 Skovbrug, landbrug og råstofudvinding 

Kabelkorridoren indeholder områder medskov, herunder fredskov, og områder, 

hvor skovrejsning er uønsket såvel som områder hvor skovrejsning er ønsket. 

Korridoren for kabelstationer ligger i et område, hvor skov ikke er ønsket. 

Kabelkorridoren indeholder primært områder med landbrugsarealer. I Kalund-

borg Kommune er der ca. 800 landbrug. Af disse er ca. 300 landbrug med er-

hvervsmæssigt dyrehold. 

Ækvivalent

Støjniveau

LAeq, dB

55 LAeq,6t = 55 dB(A)

LAeq,24t = 49 dB(A)

45

Ramning Omstilling

35

25

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tid, timer
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Kabelkorridoren indeholder ikke områder med råstofudvinding. Den eksisteren-

de råstofudvinding finder sted syd for korridoren. 

19.11.3 Bebyggelse  

Boliger og institutioner 

Landanlæggene ligger primært i det åbne land, hvor afstanden mellem beboelser 

er forholdsvis stor. Korridoren indeholder boligområder langs den østlige af-

grænsning af Kalundborg og mindre områder med blandet bolig og erhverv belig-

gende i det åbne land eller knyttet til landsbyerne på strækningen. Derudover 

rummer korridoren sommerhusområder på Røsnæs. I det åbne land findes enkel-

te spredte beboelsesejendomme inden for korridoren. 

Sommerhusområder 

Korridorerne berør ikke sommerhusområder, men der findes nærliggende som-

merhusområder på Røsnæs, særligt langs den nordlige kyststrækning. 

19.11.4 Turisme 

Omfanget af turisme er relateret til det samlede udbud af forskellige turistmæssi-

ge attraktioner i området, landskabet og naturen, overnatningsmuligheder, re-

stauranter, caféer m.v.  

Tabel 19-11 viser antal overnatninger, turismeforbrug og turismeantal baseret på 

seneste opgørelse fra VisitDenmark. 

Kalundborg har 1-2 turistattraktioner med betydende besøgstal (Birkegårdens 

Haver og til dels Kalundborg Museum). På den regionale hitliste over attraktioner 

fra Kalundborg Kommune er kun Birkegårdens Haver, med en placering i 2008 

som nr.21, blandt Sjællandsregionens vigtigere attraktioner. 

Kalundborg Kommune havde 1.728.000 overnatninger og endagsturister i 2011, 

hvilket gør kommunen til den fjerde mest besøgte kommune i region Sjælland. 

Turismeforbruget i kommunen stammer hovedsagligt fra ikke-kommercielle 

overnatningsformer (dvs. privat sommerhusudlejning) og endagsrejsende. Det 

samlede udbud udgør 59,5 millioner kroner, hvilket er det højeste i region Sjæl-

land.  
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Tabel 19-11 Overnatninger, turismeforbrug og turismeandel, Region Sjælland 2011. 

 

Som hovedmotiv til at vælge Kalundborg Kommune som feriested peger tilgænge-

lige kilder på, at ferieturisterne primært kommer på grund af naturen. Kommu-

nen byder på en række naturområder, bl.a. Storebæltskysten med oplevelsesrige 

kystlandskaber og mange gode badestrande, øerne Nexelø og Sejerø, Asnæs og 

især Røsnæs med smukke og afvekslende landskaber, Saltbæk Vig og Vesterlyng 

med heder og lavvandsområder, som er sjældne i Sjællandsregionen, samt Åmo-

sen og Tissø-området ligeledes med særlige naturværdier.  

Kommunen har relativt mange erhvervsturister, som kommer på arbejds- og for-

retningsbesøg eller til kurser og konferencer i kommunen. Erhvervsturisterne 

kommer fordi kommunens store virksomheder har mange underleverandører, og 

fordi der, forårsaget af kommunens erhvervsliv, afholdes en del kurser og konfe-

rencer i lokalområdet. 

Kalundborg Turistråds analyser viser, at kommunes markedsposition generelt er 

svag, og at Kalundborg som turistdestination er orienteret mod et stærkt begræn-

set marked. Kalundborg er entydigt hjemmemarkedsorienteret inden for feriehu-

se og camping og er primært positioneret på det regionale marked. Gæsterne 

kommer især fra Midtsjælland og Hovedstadsregionen. 

Kalundborg Turistråds analyser viser, at Kalundborg Kommune i 2005 havde i alt 

214 registrerede arbejdssteder inden for de turismerelaterede hovedbrancher. 

Kun en mindre del af disse er overnatningssteder. Resten er virksomheder inden-

for transport, spisesteder, catering etc. Lige under halvdelen af arbejdsstederne lå 

i den gamle Kalundborg Kommune. 



 

80 

Der er ikke udarbejdet en egentlig turismepolitik for Kalundborg Kommune. I 

stedet er turisme et indsatsområde i kommenens erhvervs- og udviklingspolitik. 

Kalundborg Kommune har fået udarbejdet en turistpolitisk redegørelse, som 

rummer en kortlægning af turismen og turismeerhvervet i kommunen samt en 

strategi for, hvordan turismen kan udvikles. 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

 udnytte potentialet i turismeerhvervet med udgangspunkt i kyst, landskab, 

Kalundborg by og havn og virksomheder i erhvervet ved at skabe og synliggø-

re attraktivitet og muligheder. 

 medvirke til, at turismen i Kalundborg kommune udvikles på et bæredygtigt 

grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og 

udvikle lokalsamfundene som aktive, velfungerende samfund. 

 fremme destinationsudviklingen i Kalundborg kommune og i Vestsjælland 

gennem et tværkommunalt samarbejde. 

 

Den turistpolitiske redegørelse peger på kommunens kyster, herunder særligt de 

gode badestrande og naturoplevelserne, som den primære grund til at holde ferie 

i Kalundborg. Derfor skal udviklingsmulighederne baseres på den allerede eksi-

sterende turismestruktur, hvor overnatningskapaciteten primært ligger i som-

merhusområder, campingpladser og i mindre grad hoteller langs kysten. Den 

primære indsats skal sigte mod en kvalitetsforbedring af disse. Dette inkluderer 

en løbende kvalitetsforbedring af sommerhusområderne, således at adgange til 

strande og naturområder sikres for alle gæster, inklusive dagsturister og lokalbe-

folkningen.  

Netop for at understøtte naturoplevelserne skal der ske en beskyttelse af kommu-

nens natur- og kulturværdier ligesom formidlingen af disse værdier skal sikres. 

Der er blevet udarbejdet en samlet stiplan for kommunen, der viser muligheder 

og ønsker til stier for at fremme lokalbefolkningens adgang til naturen, i og imel-

lem byer og for at fremme turisters adgang til naturoplevelser bl.a. i besøgsområ-

derne. 

  

http://www.kp2013.kalundborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fKP09%2fVirksomhed+og+job%2fTurisme%2fTuristpolitisk_redeg%26oslash%3brelse_080609.pdf.pdf


 

81 

19.12 Infrastruktur  

Beskrivelsen af infrastruktur er baseret på baggrundsrapporten ”Arealinteresser” 

/9/. En mere detaljereret kortlægning af ledningsoplysninger inden for korrido-

ren kan ligeledes ses i baggrundsrapporten. 

19.12.1 Afgrænsning og metode 

Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra Kalundborg 

Kommuneplan 2013 og Danmarks Miljøportal. På land findes flere typer infra-

struktur, fx kabler, højspændingsledninger og vindmøller. Disse er vist i Figur 

19-18. 

 

Figur 19-18 Infrastruktur på land.  

 
Højspændingsledninger  
Inden for korridoren på land findes en række højspændingsledninger. På Røsnæs 

forløber 50 kV højspændingsledninger imellem eksisterende station Røsnæs, Ka-

lundborg og Novo Syd. Fra stationen på Asnæsværket mod station Søstremose og 
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videre mod øst, forløber højspændingsledninger med henholdsvis 400, 132 og 50 

kV. Endvidere er der planlagt en yderligere 400 kV højspændingsledning fra As-

næsværket.  

Rørledninger  

Der forløber en brændstofledning (tilhørende Danske Olieberedskabslagre, FDO) 

på tværs af korridoren øst for Kalundborg.  Kun en del af ledningen fremgår på 

kortet, idet den kun er kortlagt inden for og umiddelbart op til korridoren, men 

ledningen forløber helt til Hedehusene. Derudover indeholder korridoren gasfor-

delings- og distributionsledninger.  

Veje og jernbaner 

Følgende statsveje ligger inden for korridoren: 

 Mod syd: A22, Slagelsevej – Administrativt nr. 125 

 Mod øst: A23, Holbækvej – Administrativt nr. 119 

 

Korridoren krydser derudover jernbanen, der forløber parallelt med og syd for 

Holbækvej. 

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for planlagte veje i kommunen. Inden 

for korridoren findes følgende planlagte vejtraceer: 

 øst for Tømmerup nord for Holbækvejen,  

 parallelt med og syd for Holbækvejen, 

 imellem rundkørslen ved Holbækvejen/Hovvejen mod Slagelsevej, 

 imellem Slagelsevej ved Rørby mod henholdsvis Asnæsvej og Sønder-

strandsvej ved Melby. 

 

I kommuneplanen er der desuden forslag om etablering af en ny jernbanestation 

øst for Stejlhøj, men denne ligger uden for korridoren. 
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20 Miljøpåvirkninger 

20.1 Indledning  

Som beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse er den endelige placering af kab-

lerne og kabelstationerne inden for korridorerne ikke fastlagt. Der er i VVM-

redegørelsen og de tilhørende undersøgelser taget en tilgang hvor der er fokuseret 

på et ”realistisk worst case-scenarie”, hvor hver værst tænkelige påvirkning vur-

deres.  Der vil for de forskellige behandlede emner være forskel på hvilket scena-

rie der vurderes som det værst tænkelige. 

Miljøet kan blive påvirket forskelligt i projektets tre forskellige faser, og der er 

derfor udført vurderinger for anlægsfasen, driftsfasen og afviklingsfasen. Vurde-

ringer er udført iht. metoden beskrevet i VVM-redegørelsens del 1.  

Emner for hvilke der foretages en vurdering af mulige påvirkninger omfatter: 

 Landskab og kulturhistorie 

 Visuelle forhold 

 Naturinteresser  

 Støj og vibrationer 

 Luft og klimapåvirkning 

 Overfladevand 

 Grundvand 

 Jord  

 Ressourceforbrug og affald 

 Arkæologisk kulturarv 

 Befolkning og sundhed  

 Socioøkonomiske forhold 

 Infrastruktur  

20.2 Principperne om worst case 

Som beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse (afsnit 18) ligger det endelige ka-

beltracé, placering af kabelstationer og selve udformningen af havmølleparken 

ikke fast, og der kan installeres forskellige antal og typer havmøller og kabler, li-

gesom opstillingsmønstre og de anlægstekniske metoder ikke er fastlagt. Først 

når og hvis, der indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil projektets ud-

formning blive endeligt fastlagt. 

Denne VVM-redegørelse er derfor udarbejdet ud fra principperne om ”worst ca-

se”, det vil sige ud fra undersøgelser og vurderinger af de værst tænkelige påvirk-

ninger inden for den tekniske ramme for projektet. Worst case-rammen for VVM-
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redegørelsen sikrer, at det endelige anlægsprojekt under alle omstændigheder vil 

have en ”svarende til” eller ”mindre” miljøpåvirkning end de miljøpåvirkninger, 

der er vurderet i VVM-redegørelsen. 

Indenfor worst case-rammen for VVM-redegørelsen er vurderingerne af miljøpå-

virkninger for relevante alternative anlægselementer som fx forskellige størrelser 

af havmøller, forskellige valg af møllefundamenter eller forskellige valg af nettil-

slutning på land belyst og kvalificeret, således at VVM-redegørelsen vil være dæk-

kende for de mulige anlægsløsninger, der ligger indenfor worst case-rammen. 

Der vil være forskel på hvilket scenarie, der vurderes som det værst tænkelige for 

de forskellige fagemner behandlet i VVM-redegørelsen. Det er derfor for hvert 

fagemne beskrevet, hvilket (eller hvilke) design- og anlægstekniske scenarie, der 

vurderes at medføre den største miljøpåvirkning. 

Samtlige beskrivelser af miljøpåvirkninger i det efterfølgende er gennemført med 

udgangspunkt i en række anlægstekniske forudsætninger (jf. afsnit 18.5.2 om An-

lægstekniske forudsætninger), som vil blive gennemført såfremt det ikke er mu-

ligt at undgå væsentlige påvirkninger på anden måde. Forudsætningerne er føl-

gende: 

 Underboring af målsatte vandløb 

 Underboring af vandhuller 

 Underboring af udpegede Natura 2000 naturtyper 

 Underboring af § 3 naturområder med høj, god eller moderat naturtilstand, 

hvor der er risiko for en væsentlig påvirkning ved nedgravning af kabler 

 Underboring af værdifulde sten- og jorddiger 

 Underboring af bevaringsværdige fortidsminder 

 Underboring af strandbeskyttelseslinje 

 Underboring af skove med høj og god naturtilstand eller rekreativ værdi 

 Underboring af eksisterende tekniske anlæg som veje, ledninger og rør 

20.3 Kilder til påvirkninger 

De mulige projektaktiviteter og de deraf følgende typer af påvirkninger på miljøet 

på land er sammenfattet i Tabel 20-1 for anlægsfasen og Tabel 20-2 for driftsfa-

sen. 

Der er for anlæg, drift og afvikling af landanlæggene tilknyttet Sejerø Bugt Hav-

møllepark opgjort mængder af materialer, råstofforbrug og genereret affald (af-

snit 18.9). Dette er afrapporteret i afsnittet om den tekniske projektbeskrivelse, 

kapitel 18. 
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Tabel 20-1 Kilder til påvirkning i anlægsfasen 

Projektaktivitet Type af påvirkning 

Anlægsaktiviteter på havet – etablering af 

havmøller og kabler. 

Støj og/eller vibration, der giver påvirkninger på land (på-

virkninger på havet behandles i VVM del 2). 

Kabelnedlægning  Gennembrud af diger og levende hegn, der kan have kon-

sekvenser for flora og fauna som levesteder og ledelinjer 

og for landskabelige og kulturhistoriske forhold. 

 Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder - Beskyttede 

naturområder og levesteder for beskyttede arter kan blive 

påvirket af projektet ved fysisk forstyrrelse i forbindelse 

med nedgravning af kablerne, hvis dette foregår igennem 

områderne. 

 For lysåbne naturområder betyder gennemgravningen af 

naturområderne en fysisk forstyrrelse i form af gennem-

gravningen, og derudover bliver jorden komprimeret i for-

bindelse med færdsel med maskiner og ved tilbagefylding 

af jord i kabelrenden 

 Fysisk påvirkning af fredskov. 

 Fældning af træer, der fungerer som yngle- eller rasteom-

råder for flagermus, medfører en permanent, negativ på-

virkning, fordi retablering af egnede træer er meget lang-

varig 

 Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter, herun-

der fældning af træer.  

 I den periode, hvor kabelgraven står åben, vil kabeltracéet 

fungere som en barriere for mange dyrearter. Den forven-

tede varighed af anlægsarbejder i forbindelse med kabel-

lægning er ca. 6 måneder for Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Arbejdet vil foregå i etaper langs strækningen, hvilket be-

tyder, at kabelgraven på de enkelte etaper udelukkende vil 

stå åben i ca. 1-2 dage. På den baggrund antages det, at 

den kortvarige barriereeffekt vil være af underordnet be-

tydning for områdets dyreliv. 

 Støj fra anlægsarbejdet på land, fx i forbindelse med ned-
lægning af  kabler. 
 

 Emissioner 

 Påvirkning af grundvand ved grundvandssænkning. 

 Håndtering af forurenet jord – herunder potentiel påvirk-

ning af grundvand ved fx spildhændelser, nedsivning og 

grundvandssænkning.  

 Støj fra anlægsarbejde – også uden for normal arbejdstid. 

Underboring Der er en risiko for, at naturområder påvirkes negativt, 

hvis der sker uventede blowouts i forbindelse med eventu-

elle underboringer af vandløb, andre beskyttede naturom-

råder, skovområder eller lignende. Ved styret underboring 

under vandløb kan der opstå høje tryk i boremudderet, der 

kan forårsage, at boremudderet udledes til vandløbet gen-
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Projektaktivitet Type af påvirkning 

nem sprækker og lignende – kaldet blowouts.  

 Ligeledes kan blowouts i øvrige beskyttede områder med-

føre sedimentpåvirkning af naturområderne.  

Etablering af kabelstationer Støj fra etablering og udvidelse af stationer. 

 Potentiel påvirkning af naturforhold, svarende til kabel-

lægning, hvis stationen placeres i konflikt med beskyttede 

naturområder, levesteder for bilag IV arter mm. 

 

 

Tabel 20-2 Kilder til påvirkning i driftsfasen 

Projektaktivitet Type af påvirkning 

Drift af kabler og kabelstationer 

Visuel påvirkning fra kabelstationer og evt. påvirkning af le-

vende hegn. De levende hegn kan retableres, men ikke med 

træer med dybdegående rødder. 

 Magnetfelt og induceret elektrisk felt i vandløb, der under-

bores af et kabel (Kærby Å), og som kan påvirke arter, der 

lever og spredes i og langs med vandløbene.  

 Permanent dræning 

 Støj fra nye kabelstationer og fra nye installationer på eksi-

sterende transformerstationer. 

 Magnetfelter - På land vil kabelanlægget omfatte 33 kV kab-

ler, 50 kV kabler eller 132 kV kabler, samt en eller flere sta-

tioner. Magnetfelternes størrelse afhænger af strømmen, der 

går i kablerne. 

Drift af havmøller Visuel påvirkning fra havmøller på kystlandskaberne, der 

kan påvirke de landskabelige forhold og medføre afledte ef-

fekter på socioøkonomiske forhold. 

 Støj fra møller og kabelstationer. 

 

Påvirkningerne på omgivelserne i afviklingsfasen kan sammenlignes med påvirk-
ningerne i anlægsfasen. 

20.4 Landskab og kulturhistorie 

Mulige påvirkninger på landskab og kulturhistorie i forbindelse med anlæg, drift 

og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporterne 

”Landskab og visualiseringer” og ”Arealinteresser” /10/, /9/. Mulige påvirkninger 

er opsummeret i Tabel 20-3.  
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Afsnittet omhandler de potentielle påvirkninger fra landanlæg og havmøllepar-

ken på kystnærhedszonen, særligt værdifulde landskaber, større uforstyrrede 

landskaber, kulturmiljøer og kirker. Disse vurderinger understøttes af visuelle ek-

sempler og beskrivelser af landskabelige påvirkninger i afsnit 20.5. 

Tabel 20-3 Mulige påvirkninger på landskab og kulturhistorie under anlæg, drift og afvikling af 

Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Gennembrud  

af levende hegn og bevoksninger 
X  X 

Visuel påvirkning ved etablering 

/demontering af landanlæg og havmøl-

ler 

X   X  

Visuel påvirkning fra kabelstationer  X   

Visuel påvirkning fra havmøller  X   

 

I vurderingen af påvirkninger på landskab og kulturhistorie er der taget udgangs-

punkt i en worst case-betragtning hvor hele undersøgelsesområdet på havet bli-

ver udnyttet, og havmølleparken får en udbredelse i et område, der strækker sig 

over 9,5 km gange 12,7 km. Derved påvirkes kystlandskaberne mest muligt. 

20.4.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der være visuelle påvirkninger fra anlægsarbejdet i form af ar-

bejdspladser og arbejdsarealer både på havet og på land. Der er ikke foretaget vi-

sualiseringer heraf, og den permanente visuelle påvirkning af selve havmøllepar-

ken og landanlæggene beskrives i afsnit 20.5. 

Påvirkninger på landskabelige og kulturhistoriske værdier omfatter i anlægsfasen 

etablering af kabler på land og kabelstationer. Afhængig af den endelige placering 

af kablet kan der være påvirkning af levende hegn, bevoksninger og fredede for-

tidsminder. Alle diger skal underbores, og påvirkes derfor ikke. Fortidsminder 

behandles i afsnit 20.12. 

Kabelkorridoren indeholder både kulturhistoriske bevaringsværdier og værdiful-

de kulturmiljøer. Fælles for de kulturhistoriske interesser er, at deres strukturer 

skal beskyttes mod tilstandsændringer, og der skal værnes om områdernes ople-

velses- og fortælleværdi. Etablering af kabler vurderes at medføre en mindre på-

virkning af kulturmiljøerne omkring Lerchenborg, i forbindelse med eventuelle 

gennembrud af levende hegn eller bevoksninger, som vil give permanente visuelle 

påvirkninger, idet der ikke kan genplantes træer med dybdegående rødder oven-

på kablerne. Derudover vil der være visuelle påvirkninger fra selve anlægsarbej-

det, som ikke vurderes at have betydning for kulturmiljøet, grundet den midlerti-

dige karakter.  
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20.4.2 Driftsfasen 

Særligt værdifulde landskaber 

Der er udpeget flere særligt værdifulde landskaber på Asnæs, og Røsnæs, omkring 

Saltbæk Vig, langs kysten ved Vesterlyng og på øerne Nekselø og Sejerø, jf. Figur 

19-2. Størstedelen af disse udpegninger er ligeledes omfattet af udpegninger af 

større uforstyrret landskab. Havmøllerne vil ikke have betydning for strukturen 

eller på indbyrdes overgange og sammenhænge inden for de udpegede områder. 

Den visuelle påvirkning fra de tilhørende landanlæg er behandlet særskilt senere i 

dette kapitel. 

Havmøllernes visuelle påvirkning vil række ind i dele af udpegningen og visse 

steder påvirke oplevelsen af landskabets skala eller forstyrre oplevelsen af mar-

kante landskabselementer. 

Der er registreret påvirkninger af udsigter fra højderyggen på Røsnæs. Her ople-

ves havmøllerne i samspil med det bevaringsværdige landskab set fra opstillings-

områdets mellemzone, og påvirkningen vurderes af mindre betydning afhængigt 

af afstanden til havmøllerne. 

Større uforstyrrede landskaber (SUL) 

Udpegningen af større uforstyrrede landskaber omfatter dele af alle karakterom-

råderne på land, bortset fra Kalundborg, jf. Figur 19-2. Udpegningens største sår-

barhed er muligheden for at opleve sammenhængende, storslåede og særprægede 

landskaber med relativ ringe bebyggelsesgrad. Generelt vurderes sårbarheden i 

det uforstyrrede landskab at være mellem i forhold til etablering af landanlæg. 

Havmølleparken vil ikke påvirke bebyggelsesgraden eller landskabernes sam-

menhæng og særpræg i området. Men landskabernes storslåethed påvirkes af 

havmølleparken, idet de er synlige inden for det meste af udpegningen, og hav-

møllernes størrelse overgår de øvrige landskabselementer i skala. 

Dette opleves specielt i baglandet bag kysten. Intensiteten vurderes at være min-

dre til moderat, den geografiske udbredelse regional og varigheden lang. Dertil 

kommer arealinteressernes følsomhed, som vurderes mellem. Overordnet set, en 

mindre betydning. Det er en fordel for det større uforstyrrede landskab, at ople-

velsen fra højdepunkter i baglandet er i så stor afstand fra havmølleparken, idet 

intensiteten mindskes i forhold til standpunkter ved kysten. 

Kulturmiljøer 

Kulturmiljøerne er primært sårbare over for fysiske ændringer inden for selve 

udpegningen, som kan sløre eller fjerne de kulturhistoriske spor. Kulturmiljøerne 

på Asnæs omkring Lerchenborg vurderes kun i mindre grad at blive påvirket af 

projektet i driftsfasen, i form af gennembrudte levende hegn.  
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Kulturmiljøet i landsbyen Ågerup vurderes ikke at være sårbar over for placering 

af en ny kabelstation, men anlægget vil kunne ses, når man kører til eller fra 

landsbyen. 

Kulturmiljøerne berøres ikke fysisk af havmøllerne, så påvirkningen af kulturmil-

jøerne vil udelukkende være visuel. Den visuelle påvirkning af de kystnære kul-

turmiljøer omkring Røsnæsgården, Saltbæk Vig og på Sejerø er vurderet væsent-

lig, men områdernes fortælleværdi og kulturhistoriske spor forstyrres ikke. 

Kirkeomgivelser 

Kirkeomgivelserne vil ikke blive påvirket af landanlæggene idet der på de berørte 

strækninger kun etableres kabler, som ikke medfører visuelle påvirkninger.  

Kirkernes funktion som landmærke, dvs. et landskabselement man kan orientere 

sig efter, er generelt følsom over for sløring eller skalamæssigt konkurrerende 

elementer, som kan overtage denne funktion. Påvirkningen af denne funktion er 

imidlertid ikke irreversibel, idet det er muligt at vende tilbage til status quo, når 

havmøllerne nedtages, og sårbarheden er dermed middel.  

Udsigter, og sårbarheden af disse, fra kirkernes arealer kan påvirkes, afhængigt af 

afstand til havmøllerne, udsyn og sigtbarhed. Raklev Kirke ligger i udkanten af 

Kalundborg på kanten af morænebakken. Intensiteten af havmøllernes påvirk-

ning vurderes mellem, sårbarheden lav, og den overordnede påvirkning vurderes 

samlet set af mindre betydning. 

Ulstrup Kirke ligger i karakterområde Røsnæs. Der er ikke udsigt mod Sejerø 

Bugt fra kirkens arealer, men man vil kunne opleve kirken i samspil med havmøl-

lerne, når man sejler forbi på Kalundborg Fjord syd for Røsnæs. Herfra vil dele af 

havmøllerne kunne ses over bakkekammen på Røsnæs. Det vil primært være de 

høje 10 MW-havmøller, som forstyrrer oplevelsen af kirken som landmærke, og 

denne påvirkning vurderes overordnet som ubetydelig. 

Sejerø Kirke ligger højt i terrænet i Sejerby, og fra kirkegården er der udsigt over 

Sejerø Bugt, jf. Figur 20-1. Kirkegården er omgivet af opstammede træer, som 

indrammer kirkegårdsrummet som er den primære funktion. Udsigtens følsom-

hed vurderes lav i forhold til kirkehandlingerne, men denne vil påvirkes af hav-

møller i Sejerø Bugt. Overordnet set vurderes påvirkningen af Sejerø kirkegård af 

mindre betydning. 
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Figur 20-1 Visualisering af 10 MW-havmøllerset fra Sejerø Kirkegård. Kirkegårdens primære 

funktion er indrammet af højstammede træer, men udsigten over Sejerø Bugt påvirkes. Samlet set 

vurderes den visuelle påvirkning at være af mindre betydning. 

20.4.3 Afviklingsfasen  

Påvirkninger i afviklingsfasen kan sammenlignes med anlægsfasen, idet der på 

land etableres arbejdspladser og arbejdsarealer langs kablerne og ved kabelstati-

onerne. Landkabler graves op og kabelstationer fjernes. I den forbindelse vil der 

være påvirkninger af beplantninger langs kablet ved gennembrydning af levende 

hegn. Påvirkningen vurderes at være mindre end i anlægsfasen, idet der allerede 

vil være foretaget et brud i de levende hegn. Disse kan være genplantet efterføl-

gende, dog ikke med træer med dybdegående rødder. 

Beplantningerne vil efter fjernelse af ledningerne kunne genplantes, og der vil ik-

ke længere være restriktioner på valg af beplantning i forhold til dybdegående 

rødder, som tilfældet er i hele driftsfasen. 

Demontering af havmøllerne vil medføre visuelle påvirkninger i afviklingsfase, 

men den visuelle påvirkning fra selve havmølleparken vil ophøre efter afviklings-

fasen. 

20.4.4 Sammenfattende vurdering 

I Tabel 20-4 præsenteres de overordnede påvirkninger på landskab og kulturhi-

storie i og nær projektområdet i henholdsvis anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. 

Tabel 20-4 Vurdering af overordnet påvirkning på landskab og kulturhistorie under anlæg, drift og afvikling 

af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Etablering af kabler Lille Lokal Kort Mindre 

Etablering af havmøller Lille Regional Kort Mindre 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Driftsfasen     

Landanlæg Lille Lokal Lang Mindre 

Havmøller 

(se  

Tabel 20-7) 

(se  

Tabel 20-7) 

(se  

Tabel 20-7) 

(se  

Tabel 20-7) 

Afviklingsfasen     

Fjernelse af landanlæg Lille Lokal Kort Mindre 

20.5 Visuelle forhold 

Mulige påvirkninger på visuelle forhold i drift af Sejerø Bugt Havmøllepark er 

vurderet i baggrundsrapporten ”Landskabsanalyse og visualiseringer” /10/. Muli-

ge påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-5.  

Tabel 20-5 Mulige påvirkninger på visuelle forhold behandles kun i driftsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Kabelstationer og kabler på 

land 
 X  

 

Havmøller  X   

 

I vurderingen af den visuelle påvirkning er der taget udgangspunkt i, at hele un-

dersøgelsesområdet bliver udnyttet (worst case), og havmølleparken får dermed 

en udbredelse i et område, der strækker sig over 9,5 km gange 12,7 km. De to op-

stillingsmønstre for 10 henholdsvis 3 MW møller er valgt, blandt andet for at 

kunne vurdere den visuelle effekt af at placere maksimalt antal (3 MW møller) og 

maksimal møllestørrelse (10 MW møller) ved en maksimal udbredelse af havmøl-

leparken.  

Worst case-forudsætningerne om udnyttelse af hele undersøgelsesområdet med-

fører, at hovedforslagets areal og horisontale udbredelse er større end den hav-

møllepark, der måtte blive realiseret.  

Der er i rapporten om de visuelle konsekvenser arbejdet med to typer havmøller, 

som præsenterer worst case for antal og højde på havmøllerne med udgangs-

punkt i opstilling af i alt 200 MW i området. Det omfatter som tidligere nævnt 

opstilling af henholdsvis 20 stk. 10 MW havmøller eller opstilling af 66 stk. 3 MW 

møller.  
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Efterfølgende præsenteres eksempler på visualiseringer fra udvalgte fotostand-

punkter og primært med 10 MW havmøller, mens alle visualiseringer kan ses i 

større format og visende henholdsvis 10 og 3 MW-møller i baggrundsrapporten 

for landskab og visuelle forhold. Desuden omfatter baggrundsrapporten illustra-

tioner af påvirkninger om natten og i gråt/diset vejr, eksempler på alternative op-

stillingsmønstre samt udvalgte visualiseringer af 6 MW-havmøller /10/. 

20.5.1 Visuelle påvirkninger fra havmøllerne 

Visualiseringspunkter  

Visualiseringspunkterne er udvalgt på baggrund af landskabsanalysen og regi-

streringer i området og viser udsigten fra sårbare steder i kystlandskabet, steder, 

hvor folk færdes, hvor de bor og rekreerer i naturområder, på badestrande, i 

sommerhusområder og fra udsigtspunkter. 

Der er visualiseret fra forskellige afstande og retninger, fra højdepunkter langs 

kysten eller bag kysten og fra lave punkter ved kysten. Begge opstillinger er visua-

liseret. Desuden vises 0-alternativet - eksisterende forhold. 

Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit som eksempler. Det skal 

understreges, at billederne her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige stør-

relse (A3), og i denne rapport derfor alene er til orientering og ikke kan betragtes 

som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal ligeledes pointeres, at det 

ikke er det fulde antal havmøller, der kan ses på alle visualiseringer. Visualiserin-

gerne bør betragtes i visualiseringsrapporten /10/, når den landskabelige påvirk-

ning vurderes. 

Tabel 20-6 Visualiseringspunkter. Oversigt over visualiseringspunkter ses på Figur 20-2. 

Visualiseringspunkter Præsenteret i VVM’en på figur: 

1.  Samsø, Ballen Havn - Udsigt over havnearealet på 
Ballen Havn. 

Figur 20-10 

2.  Samsø, Besser Rev - Udsigt fra den nordlige del af 
Samsø. 

 

3.  Kalundborg Fjord - Udsigt fra færgen mellem Samsø 
og Kalundborg. Havmøllevinger kan ses bag Røsnæs 

 

4. Røsnæs Havn - Udsigt fra Nyby på Røsnæs’ nordkyst. 
Korteste afstand fra land til havmølleparken fra dette fo-
tostandpunkt. 

Figur 20-4 

5. Røsnæs Strandpark - Udsigt fra Røsnæs Strandpark, 
hvorfra der ligeledes er visualiseret natsituationen og vi-
suel påvirkning i gråvejr. 

Figur 20-16 (nat), Figur 20-19 og  
Figur 20-20 (gråvejr) 

6. Kalundborg, Raklev - Udsigt fra højderyggen på Røs-
næs ved bydelen Raklev i udkanten af Kalundborg. 

 

7. Svenstrup Strand - Udsigt fra adgangsvej i sommer-
husområdet over friarealerne ved Svenstrup Strand. 
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Visualiseringspunkter Præsenteret i VVM’en på figur: 

8. Vollerup Strand - Udsigt ved udsigtsbænk på rekreativ 
sti langs kysten ved Vollerup Strand. 

Figur 20-5 

9. Havnsø øst - Udsigt fra Strandvejen øst for Havnsø 
Havn. Viser samspil med Nekselø. 

 

10. Nekselø - Udsigt fra kystklinterne på Nekseløs vestkyst.  

11. Sejerø Havn - Udsigt fra Tyvsbjerg Bakke over Sejerø 
Havn, hvorfra der ligeledes er visualiseret natsituatio-
nen. Samspil med Samsø og Røsnæs. 

Figur 20-9 

12. Gniben Fyr, Sejerø - Udsigt fra fyrbakken på det 
nordligste Sejerø. Samspil med Røsnæs og Asnæsværket. 

 

13. Vejrhøj - Fra Sjællands tredjehøjeste punkt. Herfra er 
der 360 graders panoramaudsigt. Havmølleparken i 
samspil med Nekselø. 

Figur 20-17 og  
Figur 20-18 (diset vejr) 

14. Ordrup Næs - Udsigt over Sejerø Bugt. Samspil med 
Sejerø. 

Figur 20-8 

15. Herredsåsen - Udsigt fra højderyggen på Røsnæs ved 
bydelen Herredsåsen, som er under udbygning i udkan-
ten af Kalundborg. 

 

 

 

Figur 20-2 Visualiseringspunkter. 
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Påvirkning af karakterområder  

Kalundborg 

Karakter og sårbarhed 

Her er tale om bymæssig bebyggelse, som i høj grad påvirkes af Asnæsværket, 

hvis udbredelse på alle måder dominerer. Områdets sårbarhed ligger i byens sky-

line, som den opleves fra vandsiden. Ophold i selve byen vurderes ikke sårbar 

over for visuel påvirkning fra havmøller i Sejerø Bugt. 

Synlighed 

Kalundborg orienterer sig primært mod syd og vest, mod Kalundborg Fjord. Den 

visuelle påvirkning af landskabelige interesser i karakterområde Kalundborg har 

betydning de steder hvor byen breder sig, og i fremtiden vil brede sig, ud over 

toppen af randmorænebakken på Røsnæs. Disse områder hører karaktermæssigt 

til karakterområde Røsnæs og omtales herunder. Fra vandsiden kan man se byen 

og den bagvedliggende højderyg. 

Vor Frue Kirke er karakteristisk og markant, men ved indsejlingen til havnen vil 

byens skyline ikke blive påvirket af opstilling af havmøller i Sejerø Bugt. 

Vurdering 

Den overordnede betydning af den visuelle påvirkning af Kalundborg med tilhø-

rende natur- og kulturhistoriske interesser, vurderes ubetydelig. 

Asnæs 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for karakterområde Asnæs er, at der er tale om en forholdsvis flad 

og langstrakt halvø med mange rekreative og landskabelige interesser tæt på Ka-

lundborg. Sårbarheden af disse interesser, i forhold til visuel påvirkning fra Seje-

rø Bugt Havmøllepark, vurderes at være lav, set i lyset af den massive påvirkning, 

der lokalt kommer fra Asnæsværket. Skalaen i området er mellemstor og vurderes 

ikke påvirket af havmølleparken. 

Særligt for området er, at man kan se hav på begge sider af den langstrakte halvø. 

Denne oplevelse påvirkes i ubetydelig grad. 

Synlighed 

Det er primært den nordlige del af halvøen, som visuelt påvirkes. Fra Asnæs vil 

man på åbne arealer kunne se over den forholdsvist flade halvø videre over Ka-

lundborg Fjord til Røsnæs. Her vil dele af havmøllevinger på de højeste havmøller 

kunne ses rotere over bakkekammen - se snittegning på Figur 20-3. 
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Figur 20-3 Snit i terræn, Asnæs og Røsnæs. Snittegning af terrænet mellem Asnæs og Sejerø Bugt. Højderne 

på elementerne er overdrevet med faktor 10. Den stiplede linje viser, at man kan se havmøllerne bag Røsnæs 

/10/. 

Vurdering 

Intensiteten af synligheden af havmøllerne vurderes at være lille. Dertil kommer 

områdets følsomhed, som samlet set vurderes at være lav, på trods af landskabe-

lige og rekreative interesser. Asnæsværkets visuelle påvirkning vil fuldt ud overgå 

havmøllernes, som overordnet vil være ubetydelig. 

Røsnæs 

Karakter og sårbarhed 

Karakterområdet omfatter den nordvendte del af randmorænebakken Røsnæs, op 

til bakkekammen, som flere steder når op over 60 meter over havets overflade. 

Herfra er der visuel kontakt til Sejerø Bugt, hvor udsigten er fri. På det korteste 

sted er der omtrent 4,3 km til undersøgelsesområdet fra nordsiden af Røsnæs, og 

havmøllerne vil oftest være synlige i de fleste vejr- og sigtbarhedstyper bortset fra 

tåge. Den visuelle kontakt til havet er sårbar over for byggeri og slørende be-

plantning, og havmølleparken vil ikke påvirke denne sårbarhed. Den oplevelse, 

man får af kystlandskabet og havet, påvirkes imidlertid. 

Karakteristisk for området er de rekreative interesser langs kysten i form af bade-

strande og sommerhusområder. Inde i land findes flere udsigtspunkter, hvorfra 

det større uforstyrrede landskab kan opleves i forgrunden for havmølleparken. 

Den åbne struktur på halvøens nordside giver sammen med kontakten til havet 

området en stor skala. 

Synlighed 

Røsnæs er et af de karakterområder, som ligger nærmest undersøgelsesområdet, 

og fra Røsnæs Havn vil havmøllerne opleves med den største intensitet, se visua-

lisering Figur 20-4. Røsnæs Strandpark ligger i en afstand af 5 kilometer fra 

havmølleopstillingsområdet, og påvirkningen her er også af stor intensitet.  

Fra randmorænens top er der vid udsigt over det foranliggende kystforland ud til 

Sejerø Bugt. Kalundborg breder sig over bakkekammen fra syd og ind i karakter-

området. Fra udkanten af Kalundborg vil havmøllerne være synlige afhængigt af 

bevoksning og byggeri, og intensiteten af den visuelle påvirkning vil ydermere 

være afhængig af afstanden /10/.  
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Figur 20-4 Visualisering af 10 MW-havmøller set over Røsnæs Havn på nordsiden af Røsnæs 

(større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten 

landskab og visualiseringer, /10/).  

Man vil kunne se havmøllevinger over randmorænens top, når man sejler på Ka-

lundborg Fjord. Havmøllerne vil ikke være synlige eller være synlige i ubetydeligt 

omfang i udsigten fra Ulstrup Kirke og Vågehøj på grund af bevoksning. Fra Røs-

næs Fyr vil man have fri udsigt over Sejerø Bugt, og havmøllerne vil påvirke ud-

sigten fra dette højtliggende punkt med en intensitet svarende til oplevelsen fra 

sommerhusområderne i karakterområde Spangsbro. 

Vurdering 

Havmøllerne vil opleves med stor intensitet langs kysten, hvor der er fri udsigt 

over havet, og den visuelle påvirkning vil have en væsentlig betydning for oplevel-

sen af kystrummet. Længere inde i land vil havmøllerne stadig være synlige, men 

intensiteten og dermed den overordnede betydning vil aftage i takt med øget af-

stand. Områdets store skala vil påvirkes af havmølleparken, idet en stor del af 

området er uforstyrret landskab, uden store tekniske elementer. Udviklingsom-

rådet Herredsåsen vil påvirkes med lille intensitet og samlet set i ubetydelig grad. 

Den visuelle påvirkning kan reduceres ved at vælge et endeligt opstillingsmøn-

ster, hvor projektområdet indskrænkes og havmøllerne placeres mere samlet. 

Derved optages en mindre del af horisonten af havmøllerne, sammenlignet med 

den vurderede worst case-situation. Øvrige afværgende foranstaltninger er be-

skrevet i afsnit 23.2. 

Spangsbro 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for karakterområdet Spangsbro er det lave terræn, de rekreative 

interesser langs kysten, som omfatter store sommerhusområder, samt de mar-

kante issøplateauer, hvorfra der er udsigt over det større uforstyrrede landskab. 

Skalaen i området er stor ved strandende, hvor kystrummet åbner sig foran én, og 

der kan være visuel kontakt til Sejerø. Denne skala er sårbar over for skalaforvri-
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dende elementer og udsigten sårbar over for sløring. Sløring er den største trussel 

mod udsigterne fra baglandets højdepunkter, hvorfra oplevelsen af det uforstyr-

rede landskab også er sårbart over for store tekniske elementer. 

Synlighed 

Den primære visuelle kontakt vil være fra strandene og de rekreative arealer i til-

knytning hertil, sommerhusene nærmest kysten og udsigtspunkter i baglandet, se 

visualisering fra Vollerup Strand, Figur 20-5. Bevoksning vil sammen med det la-

ve terræn betyde nedsat eller ingen visuel kontakt til Sejerø Bugt fra baglandet, 

bortset fra højtliggende udsigtspunkter. Fra højderyggen på Røsnæs vil man kun-

ne se ind over det uforstyrrede landskab i karakter-området Spangsbro. 

 

Figur 20-5 Vollerup Strand visualiseret med 10 MW-havmøller (større format af illustrationen og 

supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiseringer, /10/).   

Vurdering 

Kysten påvirkes overordnet set moderat af havmølleparken, som vil være synlig i 

hele sin udbredelse herfra. Fra udsigtspunkterne i baglandet vil man kunne se 

havmølleparken på steder, hvorfra der er fri sigt, og den visuelle påvirkning vil 

være afhængig af afstanden til havmøllerne, men generelt være af mindre-

moderat betydning. 

Saltbæk Vig 

Karakter og sårbarhed 

Karakterområdet er primært baseret på de geologiske sammenhænge mellem 

smeltevandssletten og det tilhørende Saltbæk Vig. Karakteristisk for Saltbæk Vig 

er den store åbne flade, som dels er omgivet af bevoksning, og dels er fredet og 

lukket for offentligheden. De kulturhistoriske interesser, som ligger til grund for 

fredningen er sårbare over for tilstandsændringer, og dermed i sig selv ikke sår-

bare over for visuel påvirkning.  

Baglandets sårbarhed ligger i de rekreative interesser i sommerhusområdet og 

naturoplevelserne omkring Bregninge Å.  
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Synlighed 

Fra stranden på ydersiden af lagunen vil der være direkte sigt til havmølleparken, 

som vil kunne opleves i sin fulde udstrækning. Fra Alleshave øst for Saltbæk Vig 

er der sigt over Vrøj mod havmølleområdet. 

Fra baglandet omkring sommerhusområdet Kaldred og Bregninge Å vil toppen af 

havmøllevingerne kunne ses over bevoksningen på standpunkter i åbne arealer. 

Vurdering 

Overordnet set har havmøllernes visuelle påvirkning en mindre betydning i dette 

område, idet den offentlige adgang til kystområdet er begrænset, og synligheden i 

baglandet er lille. Folk, som opholder sig langs kysten, vil få en påvirkning af væ-

sentlig betydning for oplevelsen af kystrummet. 

Som beskrevet ved påvirkningen af kystlandskabet på Røsnæs, kan den visuelle 

påvirkning også her reduceres ved at vælge et endeligt opstillingsmønster, hvor 

projektområdet indskrænkes og havmøllerne placeres mere samlet. Derved opta-

ges en mindre del af horisonten af havmøllerne, sammenlignet med den vurdere-

de worst case-situation. Øvrige afværgende foranstaltninger er beskrevet i afsnit 

23.2. 

Vesterlyng 

Karakter og sårbarhed 

Det væsentligste karaktertræk i dette område er det fredede hedeareal Vesterlyng. 

Muligheden for at opleve de natur- og kulturmæssige interesser i området påvir-

kes ikke direkte af havmøllerne, men udsigten fra området vil påvirkes, og derved 

er de rekreative interesser sårbare i mellem grad. 

Synlighed 

Havmølleparken kan opleves i sin fulde udstrækning fra kysten i området. Fra 

Vesterlyng ses den delvis bag Alleshave og Vrøj, og fra sommerhusområdet ved 

Lynghus Nor vest for Havnsø, opleves havmøllerne bag halvøen Stold. Længere 

inde i landet vil man fra højtliggende punkter kunne se dele af havmøllerne over 

bevoksning. 

Vurdering 

Den overordnede visuelle påvirkning af karakterområdet vurderes af mindre be-

tydning. Havmøllernes visuelle påvirkning af udsigten fra kysten er af lille inten-

sitet, mens følsomheden er mellem. Længere inde i land er både følsomheden og 

intensiteten af den visuelle påvirkning mindre, og den overordnede betydning af 

påvirkningen ubetydelig. 
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Figur 20-6 Udsigt over Alleshave fra Vesterlyng vest for Saltbæk Vig. 10 MW-havmøllerne er vi-

sualiseret på dette billede, og nærmeste havmølle står over 14 kilometer fra fotostandpunktet. Alle 

havmøller i parken kan ses fra dette punkt, men flere vil delvist skjules af terræn og bevoksning. 

(større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten 

landskab og visualiseringer, /10/).   

 

Havnsø og Nekselø Bugt 

Karakter og sårbarhed 

Særligt for dette karakterområde er tilstedeværelsen af bymæssig bebyggelse i 

Havnsø og den tilhørende havn. Dertil kommer flere sommerhusområder på beg-

ge sider af byen, og de større hede og overdrevsområder langs kysten og ved 

Sanddobberne. 

En stor del af området er omfattet af det større uforstyrrede landskab og ligger 

lavt i forhold til omgivelserne, hvor terrænet hæver sig væsentligt både mod syd, 

øst og nord. Det er særligt udsigterne fra kysterne, som er sårbare over for visuel 

påvirkning, men da Nekselø optager en del af udsigten, vurderes følsomheden 

over for visuel påvirkning fra havmølleparken lav. 

Synlighed 

Karakterområdet ligger primært i den yderste del af mellemzonen, og strækker 

sig på baggrund af terrænhældningerne ud i fjernzonen. På denne afstand er in-

tensiteten af havmøllernes påvirkning lille, også fordi Nekselø ligger imellem ka-

rakterområdet og havmølleopstillingsområdet og således optager en del af udsig-

ten. 

Vurdering 

Den primære visuelle kontakt fra karakterområdet er fra kysten og de tilknyttede 

bebyggelser og rekreative arealer. Havmøllerne påvirker kysten med lille intensi-

tet på grund af afstanden, og da følsomheden over for visuel påvirkning er mel-

lem, vurderes den samlede påvirkning i karakterområdet som mindre. 

Skalaforholdet i kystrummet påvirkes af særligt de store 10 MW-havmøller, hvis 

tilstedeværelse vil få Nekselø til at synes mindre, se Figur 20-7 Sanddobberne.  
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Figur 20-7 Sanddobberne - visualisering af dele af 10 MW-havmøller set fra rekreative arealer ud 

for Sanddobberne Camping, hvor havmøllerne opleves i samspil med Nekselø (større format af il-

lustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualise-

ringer, /10/).  

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen 

Karakter og sårbarhed 

Det mest karakteristiske karaktertræk i dette område er Vejrhøjbuen, som topper 

på Vejrhøj, 121 meter over havets overflade. De geologiske interesser er sårbare 

over for tilstandsændringer og udsigten fra toppen over for sløring af panorama-

udsigten herfra. 

Langs kysten ligger et væld af sommerhuse og gode badestrande, hvorfra der er 

udsigt over bugten. Det yderste af Ordrup Næs er friholdt for bebyggelse og be-

voksning, og også herfra er der en storslået udsigt over Sejerø Bugt, se  visualise-

ring fra Ordrup Næs, Figur 20-8. Herfra ser man til Sejerø, og oplevelsen af øens 

skala er sårbar over for store elementer. 

Synlighed 

Havmølleparken er synlig fra toppen af Vejrhøj, hvor udsigten vil påvirkes i min-

dre grad. Ud af den samlede 360 graders udsigt udgør havmølleparken en mindre 

del, men placeringen i sigtelinjen midt mellem Nekselø og Sejerø - når denne er 

synlig - betyder, at skalaen i kystrummet synes mindre. Ligeledes tilføres horison-

ten et teknisk element, som ellers er fremmed i området.  

Det samme er gældende for udsigter på Ordrup Næs, og fra strandende og som-

merhusene langs kysten. Forskellen er imidlertid, at jo nærmere fotostandpunk-

tet er på havets overflade, des mindre vil man kunne se af de fjerneste havmøller, 

idet horisontens hældning vil skjule dele af tårnene. 

De små 3 MW-havmøller synes mere forstyrrende fra standpunkter i dette karak-

terområde, idet deres horisontale udbredelse er mere fyldig, og opstillingsmøn-

stret sværere at aflæse. 
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Figur 20-8 Udsnit af visualisering af havmølleparken set fra Ordrup Næs med 10 MW havmøller. 

Herfra vil man kunne se helt til Samsø (45 km) på dage med ekstrem god sigt (større format af il-

lustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualise-

ringer, /10/).  

Vurdering 

Den samlede vurdering for påvirkningen af karakterområdet er, at havmøllepar-

ken vil påvirke udsigterne fra området i mindre grad. Intensiteten af påvirknin-

gen er lille på grund af den lange afstand, og sårbarheden i området er mellem. 

Områdets skala påvirkes af havmølleparken, idet både Nekselø og Sejerø udfor-

dres på deres størrelse. Rekreative interesser påvirkes ikke ud over det visuelle. 

Nekselø 

Karakter og sårbarhed 

Den langstrakte ø med de få beboere og den rige natur ligger i opstillingsområ-

dets mellemzone. Fra de høje vestvendte skrænter er der direkte sigt over havet 

mellem Sejerø og Røsnæs. Denne udsigt er sårbar i mellem grad over for sløring. 

Synlighed 

Havmølleparken vil påvirke vestvendt udsigter på Nekselø med lille intensitet på 

grund af den store afstand. De geologiske interesser påvirkes ikke direkte, men 

fra fastlandet vil Nekselø kunne opleves i samspil med havmølleparken, og her 

kan klinterne fremstå mindre dramatiske med de store havmøller i baggrunden. 

Vurdering 

Kystrummets skala og udsigterne fra Nekselø påvirkes i mindre grad af havmøl-

leparken. Kystklinternes storhed påvirkes i moderat grad, når de opleves fra fast-

landet, idet de udfordres størrelsesmæssigt. Oplevelsen af de rekreative og de 

geologiske interesser på øen vurderes at blive påvirket i ingen eller ubetydelig 

grad. 

Som beskrevet ved påvirkningen af kystlandskabet på Røsnæs, kan den visuelle 

påvirkning af kystklinterne her reduceres ved at vælge et endeligt opstillingsmøn-
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ster, hvor projektområdet indskrænkes og havmøllerne placeres mere samlet. Øv-

rige afværgende foranstaltninger er beskrevet i afsnit 23.2. 

Sejerø 

Karakter og sårbarhed 

Øen skiller sig ud som karakterområde fordi det er den eneste ø, der ligger i hav-

mølleparkens nærzone - ud til 8 kilometer fra opstillingsområdet. Sårbarheden på 

øen ligger i de rekreative interesser langs de sydvestvendte kyster og i udsigts-

punkter fra højdepunkter på øen. Dertil kommer udsigten over det åbne hav og 

det store kystrum, hvis sårbarhed vurderes mellem.  

Synlighed 

Fra kysterne er der direkte sigt mod opstillingsområdet, og havmølleparken vil 

kunne opleves i sin fulde udstrækning. Havmøllerne vil opleves med stor intensi-

tet, og det er let at se højdeforskellen på 10 MW- og 3 MW-havmøllerne, se visua-

lisering fra Sejerø Havn på Figur 20-9. Fra punkter nordligst på øen opleves hele 

havmølleparken med Røsnæs i baggrunden, og udsigten over det åbne hav påvir-

kes ikke /10/.  

 

Figur 20-9 Udsnit af visualisering fra Sejerø Havn af eksempel på 10 MW havmøller opstillet i det vestlige 

delområde (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten land-

skab og visualiseringer, /7/).  

Vurdering 

Havmølleparkens påvirkning af udsigterne fra Sejerøs sydvestvendte kyster vur-

deres væsentlig, uanset om der opstilles 3 MW- eller 10 MW-havmøller. Havmøl-

lerne vil fylde en stor del af horisonten, og opstillingsmønstrene, særligt for 3 

MW-havmøllen, er vanskeligt aflæselige. Det betyder, at horisonten får et teknisk 

og rodet præg. Samtidig betyder placeringen mellem Sejerø og Røsnæs, at skalaen 

i kystrummet reduceres. Samspillet med Asnæsværket og eksisterende vindmøller 

på land vurderes ubetydeligt. 
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Den visuelle påvirkning af Sejerøs kystlandskab kan reduceres ved at vælge et en-

deligt opstillingsmønster, hvor projektområdet indskrænkes og havmøllerne pla-

ceres mere samlet. Derved optages en mindre del af horisonten af havmøllerne, 

sammenlignet med den vurderede worst case-situation. Øvrige afværgende foran-

staltninger er beskrevet i afsnit 23.2. 

Samsø 

Karakter og sårbarhed 

Samsø ligger på grænsen til fjernzonen, og afstanden til opstillingsområdet er så 

stor, at følsomheden af udsigter fra østvendte kyster på øen vurderes lav. Alligevel 

er der punkter hvor følsomheden er mellem, da de frie kig over åbent hav er sår-

bart over for de tekniske anlæg. 

Synlighed 

Fra punkter med fri sigt over havet, vil havmølleparken opleves i sin fulde ud-

strækning, på nær de dele af mølletårnene som skjules bag af horisonten. Fra Bal-

len Havn vil havmøllerne kunne ses mellem master og bygninger på havnen, men 

fra yderkanten af molen, og fra badestrandene på begge sider af havnen vil der 

være fuldt udsyn til havmølleparken. Se visualisering Ballen Havn på Figur 20-10. 

Længere inde i land vil havmøllerne kunne opleves glimtvis, hvor der er sigt til 

havet. Længere mod nord kan havmølleparken opleves i samspil med Røsnæs.  

 

Figur 20-10 Udsnit qf visualisering fra Ballen Havn på Samsøs østkyst, 10 MW havmøller. Hav-

mølleparken breder sig bag bygningen på molen, som skjuler fem havmøller (større format af il-

lustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualise-

ringer, /7/).  

Vurdering 

På grund af afstanden mellem Samsø og opstillingsområdet, og den direkte sigt 

over åbent hav vurderes den samlede visuelle påvirkning af Samsø som mindre. 

De rekreative interesser på øen påvirkes ikke i sig selv, med udsigter fra kysterne 

påvirkes. 
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Visuelle eksempler 

I baggrundsrapporterne har der udarbejdet en række visualiseringer, der viser en 

alternativ havmøllestørrelse på 6 MW, ud fra følgende forudsætninger: 

 Opstillingen skal indeholde 200 MW, 

 må optage et areal på maksimalt 44 km2,  

 placeres så tæt som muligt på ilandføringspunktet, 

 ophold i rækkerne bør undgås 

 og enkelte havmøller, som ”stritter” ud af sammenhængen bør undgås. 

 

For at anskueliggøre konsekvenserne for oplevelsen af havmøllerne, er der udar-

bejdet realistiske opstillinger med 6 MW-havmølle med totalhøjde på 179 meter, 

rotordiameter på 154 meter og navhøjde på 102 meter. Det totale antal havmøller 

vil blive 33, mod 66 ved 3 MW-havmøller og 20 ved 10 MW-havmøller. 

Der er valgt at fokusere på opstillinger i delområde vest, idet område øst er are-

almæssigt for begrænset til at gennemføre opstilling af en havmøllepark med en 

samlet effekt på 200 MW. 

Realistisk opstilling 6 MW, Sejerø Vest  

 04 Røsnæs Havn 

 07 Svenstrup Strand 

 11 Sejerø Havn 

 

Figur 20-11 Realistisk opstilling 6 MW, Sæby syd. 
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Figur 20-12 Udsnit af visualisering af 6 MW opstilling begrænset til delområde vest set fra Røs-

næs Havn (visualisering af 10 MW-havmøller fra samme punkt kan ses på Figur 20-4). 

 
6 MW i 44 km2 maksimalt tilladt areal 

 04 Røsnæs Havn 

 07 Svenstrup 

 11 Sejerø Havn 

 

Figur 20-13 Realistisk opstilling 6 MW Vest. 

 

Figur 20-14 Udsnit af visualisering af 6 MW i 44 km2 maksimalt tilladt areal set fra Røsnæs Havn 

(visualisering af 10 MW-havmøller fra samme punkt kan ses på Figur 20-4). 
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Alle de visuelle eksempler kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualise-

ringer, /10/. 

Nat, dis og gråvejr 

Den visuelle sikkerhedsafmærkning (belysning og farve) af havmøllerne er nød-

vendig i forhold til luftfart og sejlads. Belysningen har betydning i kraft af sin 

styrke, farve, blink og brydningen af nattemørket. 

Sikkerhedsafmærkningen omfatter også farven på tårnet og vingerne. Den lysegrå 

farve, som tårn og vinger males med, har betydning for havmøllernes synlighed, 

og dermed for luftfartsikkerheden, men også for den visuelle påvirkning af om-

givelserne. Den gule farve nederst på tårnet har betydning for sejladssikkerheden 

og i mindre grad for den visuelle påvirkning af omgivelserne.  

Havmøllernes synlighed opleves meget forskelligt, afhængig af baggrundsbelys-

ning, sigtbarhed og vejrlig. Havmøllerne vil blive sikkerhedsafmærket i forhold til 

både fly- og sejladssikkerhed, som illustreret på Figur 20-15. Lysene for luftfarts-

sikkerhed vil blinke synkront 20-60 gange i minuttet, og for sejladssikkerhed 18 

gange i minuttet. Det er især blinket, der gør lyset tydeligt. 

Supplerende illustrationer er principper for belysning kan ses i baggrundsrappor-

ten landskab og visualiseringer, /10/. 

 
 

Figur 20-15 Skitse af lysafmærkning for luftfart- og sejladssikkerhed for 10 MW havmøller i hjør-

ner og i knæk. 
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I det følgende visualiseres havmøllerne i forskellige situationer: 

 Nat, hvor havmøllernes lysafmærkning for luftfart og sejladssikkerhed kan op-

leves i samspil med øvrige lyskilder 

 Dis, som giver et indtryk af, hvordan havmøllernes og lysafmærkningens syn-

lighed reduceres ved ringe sigtbarhed 

  Gråvejr, hvor havmøllernes dagslysafmærkning kan iagttages mod en grå-

vejrshimmel. 

 

Belysningens påvirkning på befolkning er beskrevet i afsnit 20.13.2. 

 

Natoplevelsen 

Havmøllerne vil om natten påvirke omgivelserne i det omfang, lysafmærkningen 

er synlig. Natvisualiseringerne fra Røsnæs Strandpark og Sejerø Havn, forsøger at 

gengive et realistisk billede af den visuelle påvirkning, som havmølleparken påfø-

rer omgivelserne om natten. 

Da det kraftigste røde lys på havmøllerne er lige intenst for både 10 MW- og 3 

MW-møllerne, vil 3 MW-opstillingen opleves mere intensivt, idet der her er langt 

flere havmøller, som skal afmærkes og dermed langt flere lys i natten. 3 MW møl-

lerne afmærkes ikke med lys midt på tårnet, men denne lyskilde er vurderet ube-

tydelig sammenholdt med lysafmærkningen på møllehatten. Se visualisering fra 

Røsnæs Strandpark, Figur 20-16. 

Fra kysterne omkring havmølleparken vil lysmarkeringerne i alle tilfælde bryde 

det mørke kystrum og tilføre nattemørket et markant teknisk element. Opholder 

man sig i nærheden af Havnsø og Sejerø Havn, vil lyset fra havneområderne i høj 

grad ”overdøve” lyset på havmøllerne. Men står man ved kysten i mørke og ser ud 

over det mørke kystrum, vil tilstedeværelsen af havmøllerne have en moderat til 

væsentlig betydning for nattemørket. Kystrummets mørke har en mellem følsom-

hed over for tilstandsændringer, og intensiteten vil være større end den nuværen-

de lille betydning af eksisterende lys fra bøjer, fyr og bebyggelse. Jo længere væk 

man befinder sig fra havmølleparken, des svagere vil lyset påvirke kystrummets 

mørke, og den samlede påvirkning vurderes mindre. 
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Figur 20-16 udsnit af visualisering af havmølleparken set fra Røsnæs Strandpark om natten - 10 

MW havmøller. (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i bag-

grundsrapporten landskab og visualiseringer, /7/).  

Diset og gråt vejr 

En stor del af tiden vil sigtbarheden over hav være reduceret på grund af vejrliget. 

Det kan være tåge, dis, regnvejr og så videre. I baggrundsrapporten landskab og 

visualiseringer vises et eksempel, hvor en visualisering af havmøllerne i god sigt 

sløres af dis /10/. Havmøllerne skal afmærkes af hensyn til flytrafik og sejlads. 

Sikkerhedsmarkering af havmøllerne er baseret på anbefalinger med grundlag i 

”Trafikstyrelsens Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller” fra 2014, 

samt anbefalinger fra IALA om sikkerhedsafmærkninger af havmølleparker for 

sejladssikkerhed. 

Visualiseringseksempler – diset vejr 

 

Figur 20-17 Visualisering af udsigten fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj. Herfra er der 

360 graders udsigt over hele Sejerø Bugt, Røsnæs, Odsherred og Sjællands Odde. I denne vinkel 

ses Nekselø til venstre i billedet. Havmøllerne (10 MW) er visualiseret mørke for at skabe større 

kontrast til baggrunden og derved tydeliggøre deres placering /10/. 
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Figur 20-18 På dette billede er der er lagt dis ind på billedet over havet og Nekselø, og havmøller-

ne anes kun akkurat. Med dette eksempel tydeliggøres det, hvor stor betydning vejrliget har for 

synligheden af havmøllerne (10 MW). Havmøllernes påvirkning af udsigten i diset vejr vurderes 

ubetydelig /10/. 

 
Visualiseringseksempler – gråt vejr 
 

 
 
Figur 20-19 Foto fra Røsnæs Strandpark, her i gråvejr. Kystrummet er uforstyrret og følsomt i 

mellem grad over for tekniske anlæg og lyskilder. 
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Figur 20-20 Udsnit af visualisering fra Røsnæs Strandpark, hvor havmøllerne og især deres lys-

afmærkning opleves i gråvejr. 

På Figur 20-20 ses 10 MW-havmøllerne i perimeteren (kanten af parken)  af-

mærket med hvidt, blinkende mellemintensivt toplys og rødt lavintensivt lys midt 

på tårnet. De øvrige havmøller i parken er afmærket med lavintensivt rødt toplys. 

Det hvide lys på toppen af perimetermøllerne vil være det mest markante, og den 

visuelle påvirkning af kysten vurderes at være af stor intensitet. Det hvide lys er 

mere markant i gråvejr end i solskin, og overordnet set vurderes den visuelle på-

virkning af havmøllerne med deres lyssætning som værende væsentlig også i grå-

vejr. 

 

 

Figur 20-21 Udsnit af visualisering fra Røsnæs Strandpark, hvor havmøllerne og især deres lys-

afmærkning opleves i gråvejr. 

På Figur 20-21 ses 3 MW-havmøllerne og lysafmærkningen i gråvejr. 3 MW-

havmøllerne i perimeteren (kanten af parken) er afmærket med rødt mellemin-

tensivt toplys. De øvrige havmøller i parken er afmærket med lavintensivt rødt 

toplys. Det røde lys på toppen af perimetermøllerne vil være det mest markante, 

og den visuelle påvirkning af kysten vurderes at være af mellem intensitet. Den 
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øvrige lysafmærkning vurderes at være ubetydelig. Det røde lys er mere markant i 

gråvejr end i solskin, og overordnet set vurderes den visuelle påvirkning af hav-

møllerne med deres lyssætning som værende moderat i gråvejr. Vurderingen af 

det røde lys fra de mange havmøller i 3 MW-opstillingen vurderes mindre inten-

sivt end det hvide lys som 10 MW-havmøllerne afmærkes med - på trods af at der 

afmærkes langt færre havmøller i 10 MW-opstillingen. 

20.5.2 Visuelle påvirkninger fra landanlæg  

Den potentielt mest omfangsrige etablering af landanlæg begrænser sig til den 

maksimale udbygning af den eksisterende kabelstation Røsnæs samt etablering af 

en fremskudt kabelstation i én af de to udpegede korridorer. I det følgende be-

skrives de permanente visuelle påvirkningerne fra kabler, ny kabelstation, herun-

der påvirkning af kystnærhedszonen samt udvidelse af eksisterende kabelstation.  

Kabler  

Den visuelle påvirkning fra kablerne vil bestå af afmærkning af kablerne og diver-

se brud på læhegn m.v. i forbindelse med nedgravning af landkablet. Den visuelle 

påvirkning fra landanlæg er begrænset til selve projektområdet for landanlæg og 

dermed lokal i sin udbredelse. Landskabet, som visuelt påvirkes af landanlæg 

vurderes på baggrund af landskabsinteresserne i områderne, at have en mellem 

sårbarhed. Samlet set vurderes de visuelle påvirkninger fra kablerne at have min-

dre betydning. 

Ny kystnær kabelstation 

Etablering af en ny kystnær kabelstation er, sammenholdt med udvidelse af de 

eksisterende stationer, et større indgreb i landskabet. Den udpegede korridor for 

placering af en kabelstation ligger i et område, som er omfattet af flere landskabe-

lige, kulturhistoriske og geologiske interesseudpegninger. 

Vestlig placering - område 1 

Området ligger på Røsnæs mellem Nyby og Røsnæs Strandpark og nord for Ul-

strup. Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar over for placering af tekni-

ske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar over for sløring i 

lav til mellem grad afhængig af, hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer, at 

lokalområdet generelt er fri for tekniske anlæg, og placering af en kystnær kabel-

station vil betyde, at der tilføres et nyt teknisk element til området. 

På sigt vil den afskærmende bevoksning, som etableres omkring anlægget, skjule 

de fleste af installationerne, så kun toppene af masterne og taget på bygningen vil 

kunne ses. Men barriereeffekten, som bevoksning og master vil bidrager med til 

området, vil påvirke omgivelserne med mellem til stor intensitet. 

Fra kysten vil anlægget kunne opleves i større eller mindre grad, afhængig af be-

tragtningsvinkel, afskærmende bevoksning og terræn. Generelt er hovedfokus op-
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levelsen af kystrummet, når man bevæger sig langs kysten, og denne vil ikke ge-

neres af et landanlæg placeret i område 1. 

 

Figur 20-22 Terrænmodel område 1 /10/. 

Alt i alt vurderes den overordnede betydning af placering af en kystnær kabelsta-

tion i område 1 at være mindre til moderat, afhængigt af iagttagelsespunkt. 

Den eksakte placering inden for det afgrænsede område har ikke den store betyd-

ning rent landskabeligt set. Det vil være at foretrække, at placere anlægget så lavt 

i terrænet som muligt for at minimere barriereeffekten set fra Ølesvej og nærme-

ste naboer. Derudover vil en placering af anlægget langs det eksisterende dige be-

tyde, at man kan undgå en uhensigtsmæssig opdeling af de dyrkede arealer. 

Worst case- placering vil være så højt i terrænet som muligt, i størst mulige af-

stand fra eksisterende vej. 

 

Figur 20-23 Eksisterende forhold -panoramafoto af eksisterende forhold set mod nord til nordvest fra Ølesvej. 
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Figur 20-24 Visualisering af fremtidige forhold - i baggrunden ses de planlagte 10 MW havmøller. Afstand 

nærmeste hjørne: 126 meter (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i bag-

grundsrapporten landskab og visualiseringer, /10/). 

Vestlig placering - område 2 

Området ligger på Røsnæs, syd for Røsnæs Strandpark og Ågerup. Kabelstations-

korridoren er i sig selv ikke sårbar over for placering af tekniske anlæg, men ud-

sigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar over for sløring i mellem grad, af-

hængig af hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer, at lokalområdet generelt 

er fri for tekniske anlæg, og placering af en kystnær kabelstation vil betyde, at der 

tilføres et nyt teknisk element til området. På sigt vil den afskærmende bevoks-

ning, som etableres omkring anlægget, skjule de fleste af installationerne, så kun 

toppene af masterne og taget på bygningen vil kunne ses. Barriereeffekten, som 

bevoksning og master vil bidrage med til området, vil påvirke omgivelserne med 

mellem til stor intensitet. 

 

Figur 20-25 Terrænmodel område 2 /10/. 
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Område 2 ligger væsentligt længere fra kysten end område 1, og både sommer-

husområde med tilhørende bevoksning samt terræn i lokalområdet vil forhindre 

direkte sigt til anlægget fra kysten. Som ved område 1 er hovedfokus oplevelsen af 

kystrummet, når man bevæger sig langs kysten, og det vil ikke generes af et land-

anlæg placeret i område 2. 

Den geografiske påvirkning vurderes at være lokal, og varigheden af påvirkningen 

er som udgangspunkt lang. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning at være 

moderat til væsentlig ved placering af et kystnært stationsanlæg i område 2. 

På grund af terrænets beskaffenhed har det betydning for påvirkning af land-

skabsoplevelsen, hvorvidt anlægget placeres lavt eller højt i området. En place-

ring nærmest Ågerupvej, lavest i terrænet, betyder den mindst mulige barriere-

effekt i forhold til den visuelle kontakt til Sejerø Bugt. Placering på toppen af 

Ravnshøj betyder øget synlighed i lokalområdet. 

Ved at placere anlægget langs det eksisterende dige, som afgrænser kabelstati-

onskorridoren mod nord, undgås en uhensigtsmæssig opdeling af de dyrkede 

arealer. Worst case-placering vil være så højt i terrænet som muligt, i størst muli-

ge afstand fra eksisterende vej. 

 

Figur 20-26 Eksisterende forhold - panoramafoto af eksisterende forhold set mod nord til nordøst fra Ågerup-

vej. 

 

Figur 20-27 Visualisering af fremtidige forhold. I baggrunden ses de planlagte 10 MW havmøller. Afstand 

nærmeste hjørne: 102 meter (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i bag-

grundsrapporten landskab og visualiseringer, /10/). 
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Vestlig placering - område 3 

Området ligger på Røsnæs ved Nostrup, nord for Kalundborg Golfklub og i umid-

delbar tilknytning til det eksisterende stationsanlæg. Kabelstationskorridoren er i 

sig selv ikke sårbar over for placering af tekniske anlæg, men udsigten over area-

let mod Sejerø Bugt er sårbar over for sløring i mellem grad fra standpunkter syd 

og sydvest for anlægget. 

 

Figur 20-28 Terrænmodel område 3/10/. 

På sigt vil den afskærmende bevoksning, som etableres omkring anlægget, skjule 

de fleste af installationerne, så kun toppene af masterne og taget på bygningen vil 

kunne ses. 

Område 3 ligger længst fra kysten af de tre områder, og både terræn og bevoks-

ning i lokalområdet vil forhindre direkte sigt til anlægget fra kysten. Den geogra-

fiske påvirkning vurderes at være lokal, og varigheden af påvirkningen er som 

udgangspunkt lang. Alt i alt vurderes den overordnede betydning af placering af 

en kystnær kabelstation i område 3 at være mindre til moderat. 

Landskabeligt set har det betydning for landskabsoplevelsen, om anlægget place-

res som en tilføjelse til det eksisterende anlæg eller placeres adskilt derfra, og der-

for kan påvirke en større del af horisonten. 

Ved at placere anlægget langs det eksisterende dige, som afgrænser kabelstati-

onskorridoren mod sydvest, kan de to anlæg så vidt muligt fremstå som én enhed 

visuelt. Worst case-placering vil være i størst mulig afstand fra eksisterende 

transformatorstation og Nostrupvej. Den visuelle påvirkning af de rekreative in-

teresser på golfbanen vil blive forstærket, hvis det eksisterende anlæg suppleres 

med en ny kystnær kabelstation. 
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Figur 20-29 Eksisterende forhold - panoramafoto af eksisterende forhold set mod vest fra Nostrupvej. 

 

Figur 20-30 Visualisering af fremtidige forhold - etablering af kystnær station i tilknytning til eksisterende 

anlæg. Afstand nærmeste hjørne: 185 meter (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer 

kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiseringer, /10/). 

 

Kystnærhedszonen 

Det vurderes, at landanlæggenes udformning med tilhørende afskærmende be-

voksning er foreneligt med bestemmelserne i planloven for kystnærhedszonen og 

retningslinjerne i Frederikshavn Kommuneplan vedr. forvaltning af kystnærheds-

zonen, hvis anlæggene indpasses bedst muligt i landskabet. Det vil sige, at de pla-

ceres så lavt i terrænet som muligt, på placeringer der hindrer udsigten over Seje-

rø Bugt mindst muligt. 

For område 3 gælder, at det vil være at foretrække at placere en ny fremskudt sta-

tion så tæt op ad det eksisterende anlæg længst mod sydøst som muligt, for at 

minimere den kumulative effekt og samtidig reducere den horisontale udbredelse 

af anlægget set fra syd. 

Herunder opsamles de enkelte påvirkninger til sammenligning. 



 

117 

 Ilandføring og kabeltracé - neutral til ubetydelig 

 

Udvidelser, eksisterende stationsanlæg: 

 Røsnæs - mindre 

 Asnæsværket - ubetydelig 

 Novo Syd - mindre 

 

Ny kystnær kabelstation: 

 Område 1, Ølesvej - mindre til moderat 

 Område 2, Ågerupvej - moderat til væsentlig 

 Område 3, Nostrupvej - mindre til moderat 

 

Udbygning af eksisterende stationsanlæg 

Røsnæs 

Hvis der etableres en mindre havmøllepark på op til 50 MW, kan det blive aktuelt 

at tilslutte havmølleparken til det eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, som 

samtidig hermed vil skulle udbygges. En udbygning vil betyde behov for mere 

plads, og der skal tilkøbes et areal på op til 10.000 m2
 nord for den eksisterende 

station. Stationen er omgivet af bevoksning, som skærmer delvist. Master, led-

ninger og det øverste af den eksisterende bygning ses over bevoksningen. 

Udsigten over anlægget fra sydlige punkter er mere sårbar end udsigten fra No-

strupvej mod vest. Fra syd er der udsigt over det foranliggende landskab, og der 

er visuel kontakt til havet. Udvidelsen med tilhørende bevoksning vil skærme for 

dele af udsigten og med lille intensitet tilføre den flere tekniske elementer. 

Fra Nostrupvej mod vest er påvirkningen umiddelbart større, da man kører direk-

te mod udvidelsen, inden vejen drejer. Udsigten over det opdyrkede landskab er 

derimod mindre sårbar. 

Fra Røsnæsvej vil den visuelle påvirkning begrænses til glimt af masterne fra 

højtliggende punkter. Den geografiske udbredelse af udvidelsen er lokal, og det er 

primært i lokalområdet, at den visuelle påvirkning vil have betydning. Samlet set 

vurderes det, at den visuelle påvirkning fra udbygningen af Røsnæs Transforma-

torstation er mindre.  

Stationsanlæg Asnæsværket 

En eventuel udbygning af den eksisterende station på Asnæsværket omfatter ikke 

udvidelser af stationen ud over det eksisterende areal. Her er tale om tilslutning 

af et nyt linjefelt og ikke om nybyggeri. Det eksisterende areal er afskærmet mod 

syd og Asnæsvej af bevoksning. På øvrige sider er arealet omgivet af eksisterende 

bygninger. 
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Det vurderes, at den visuelle betydning af udbygningen er ubetydelig, næppe syn-

lig og under alle omstændigheder vil ”drukne” i øvrige tekniske installationer i 

området. Visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiserin-

ger, /10/. 

Stationsanlæg Novo Syd 

Tilslutning af kabel til den eksisterende station, Novo Syd, kræver en komplet 

ombygning af stationen. Denne skal i så fald udvides på stationens eksisterende 

areal mod sydøst og øst. Udvidelsen vil omfatte en ny bygning samt diverse sam-

leskinner og linjefelter.  

Arealet er omgivet af en vold, som ville skulle gennembrydes, og en ny afgræns-

ning vil skulle opføres. Volden reducerer synligheden til en vis grænse, men høje 

master osv. vil kunne ses fra omkringliggende veje over opdyrkede marker. 

Udvidelse af anlægget vil være betydelig og intensiteten af påvirkningen vurderes 

som mellem i lokalområdet. Udvidelsen sker i et erhvervsområde og opleves mest 

markant fra indkørslen til selve anlægget, Rendsborgparken, og ikke fra offentlig 

vej. På dette grundlag vurderes sårbarheden af området lav, og den visuelle på-

virkning af omgivelserne ved Novo Syd vurderes samlet set at være af mindre be-

tydning. Visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiserin-

ger, /10/. 

20.5.3 Sammenfattende vurdering 

Vurderingen af den overordnede betydning af miljøpåvirkningen for de enkelte 

dele af landskabet er opsummeret i Tabel 20-7. Skemaet beskriver i flere tilfælde 

den maksimale påvirkning på et givent område. Der sker for at vise worst case, 

som det også har været tilfældet i forbindelse med opstillingsmønstre og valg af 

havmølletype. Som beskrevet ved påvirkningen af nogle af karakterområderne, 

kan den visuelle påvirkning reduceres ved at vælge et endeligt opstillingsmønster, 

hvor projektområdet indskrænkes og havmøllerne placeres mere samlet.  

Der er fundet væsentlige visuelle påvirkninger af omgivelserne omkring Sejerø 

Havmøllepark. Disse er ikke irreversible, men påvirker generelt ikke væsentlige 

funktioner og interesser ud over det visuelle.  

Tabel 20-7 Vurdering af overordnet påvirkning på visuelle forhold i drift af Sejerø Bugt Havmøl-

lepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet påvirkning 

Harmoniforhold Lille Regional Lang Ubetydelig 

Horisontal udbredelse Stor Regional Lang Væsentlig 

Antal havmøller, opstil-

lingsmønstrets gennemsig-

Mellem Regional Lang Moderat 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet påvirkning 

tighed  - 3 MW 

Antal havmøller, opstil-

lingsmønstrets gennemsig-

tighed  - 10 MW 

Lille Regional Lang Mindre 

Belysning      

Nattemørket Mellem-stor Regional Lang Væsentlig - moderat 

Gråvejr  Mellem-stor Regional Lang Moderat - mindre 

Naturgeografiske interesser     

Kystnærhedszonen Stor Regional Lang Moderat 

Geologiske interesser Stor Regional Lang Moderat 

Vejrhøjbuen Lille Regional Lang Mindre 

Bevaringsværdige landska-

ber 
Mellem Regional Lang Mindre 

Større uforstyrrede landska-

ber 
Stor Regional Lang Moderat 

Kulturgeografiske interesser     

Rekreative interesser Mellem Regional Lang Mindre 

Kulturhistoriske interesser Mellem Regional Lang Mindre 

Ulstrup Kirke Lille Regional Lang Ubetydelig 

Sejerø Kirke Mellem Regional Lang Mindre 

Landanlæg     

Kabelkorridor Ubetydelig Regional Lang Ubetydelig 

Udbygning Røsnæs Mellem Lokal Lang Moderat 

Udbygning Novo Syd Mellem Lokal Lang Mindre 

Udbygning Asnæsværket Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Ny kystnær kabelstation,  

område 1 

Mellem-stor Lokal  Lang  Moderat - mindre 

Ny kystnær kabelstation,  

område 2 

Mellem-stor Lokal Lang Væsentlig – moderat 

Ny kystnær kabelstation,  

område 3 

Mellem-stor Lokal Lang Moderat – mindre 

Karakterområderne     

Asnæs Lille Regional Lang Ubetydelig 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet påvirkning 

Kalundborg Ingen  Regional Lang Neutral 

Røsnæs Stor Regional Lang Væsentlig  

Spangsbro Mellem Regional Lang Moderat  

Saltbæk Vig Stor Regional Lang Væsentlig 

Vesterlyng Lille  Regional Lang Mindre 

Havnsø og Nekselø Bugt Lille Regional Lang Mindre 

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen Lille Regional Lang Mindre 

Nekselø Lille Regional Lang Mindre 

Sejerø Stor Regional Lang Væsentlig 

Samsø Lille Regional Lang Mindre 

20.6 Naturinteresser 

Mulige påvirkninger på natur i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af Sejerø 

Bugt Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for natur på land /7/. På 

baggrund af processen med udarbejdelse af baggrundsrapport, er der identificeret 

flere væsentlige påvirkninger af naturforhold. For at minimere projektets påvirk-

ninger er der efterfølgende indarbejdet yderligere forudsætninger i projektet. 

Vurderingerne i denne VVM-redegørelse afviger derfor på nogle punkter fra vur-

deringerne i baggrundsrapporten. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 

20-8.   

Desuden er der sket tilpasninger i projektet, som har resulteret i en ændring af 

korridoren for kabelføring. Der er således en mose og et vandhul, der begge er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og et fredskovsareal inden for den nye 

korridor, som ikke er besigtiget i forbindelse med feltundersøgelserne. Disse om-

råder er ikke omfattet af vurderingerne.  

Tabel 20-8 Mulige påvirkninger på natur under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøl-

lepark 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder  X  X 

Fysisk påvirkning af fredskov X  X 

Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter X X  X 

Barriereeffekt X X  X 
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Det endelige anlægstracé for landkablerne er ikke kendt i skrivende stund. Vurde-

ringerne for potentiel negativ påvirkning af de beskyttede naturområder og leve-

steder for bilag IV-arter er således gennemført som en worst case-vurdering, der 

antager, at samtlige lokaliteter inden for landkorridorerne kan blive påvirket. Dog 

forudsættes det, at kablerne anlægges ved styret underboring under følgende na-

turområder, hvis påvirkning ikke på anden måde kan undgås: 

 Samtlige vandløb (minimum 1 m under vandløbets bund)  

 Vandhuller 

 Udpegede Natura 2000 naturtyper 

 § 3 naturområder med høj, god eller moderat naturtilstand,  

 Strand- og åbeskyttelseslinjer 

 Skove med høj og god naturtilstand  

 

Underboringer kan gennemføres helt op til en længde på 1000 m, men længden 

af de konkrete underboringer er endnu ikke afklaret. Vandløb er desuden be-

handlet i afsnit 20.9 om overfladevand.  

Negative påvirkninger af beskyttede naturområder og levesteder for beskyttede 

arter afhænger bl.a. af, hvor stor en del af området der påvirkes. Da dette ikke er 

kendt på nuværende tidspunkt, er det forudsat, at hele naturområdet eller leve-

steder bliver påvirket direkte i forbindelse med projektet, dog med det forbehold, 

at det endelige projekt ikke vil kunne påvirke alle naturområderne idet det ende-

lige kabeltracé og placering af kabelstationer ikke vil optage hele arealet i de un-

dersøgte korridorer.  

I Tabel 20-9 ses de vurderede naturforhold og hvilke anlægstekniske aktiviteter, 

de potentielt kan blive påvirket af i forbindelse med projektet. Hvordan de an-

lægstekniske aktiviteter overordnet kan påvirke naturforholdene er beskrevet fra 

side 122 (Overordnede påvirkninger af anlægsaktiviteter). Efterfølgende (fra side 

124) er det vurderet, hvordan de enkelte naturforhold påvirkes af projektets akti-

viteter. 

Tabel 20-9 Vurderede naturforhold og anlægstekniske aktiviteter, der kan påvirke naturforholdene 

 Fysisk forstyrrelse 

i forbindelse med 

gravearbejde 

Grundvands- 

sænkning 

Støj Lys Fysisk 

barriere 

v. åben 

kabelgrav 

§ 3-beskyttede naturtyper 

(fersk eng, mose, over-

drev, heder, strandeng, 

søer og vandløb) 

X X 

   

Skov X     

Arter, der er beskyttet i 

henhold til habitatdirek-

 X X X X 
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 Fysisk forstyrrelse 

i forbindelse med 

gravearbejde 

Grundvands- 

sænkning 

Støj Lys Fysisk 

barriere 

v. åben 

kabelgrav 

tivets bilag IV 

Bygge- og beskyttelseslin-

jer 

(strand- og åbeskyttelses-

linje og skovbyggelinje) 

X 

 

   

Økologiske forbindelser     X 

 

I Tabel 20-11 ses en opsummering af mulige påvirkninger af projektet før og efter 

indarbejdelse af ovenstående forudsætninger.  

20.6.1 Anlægsfasen 

I det efterfølgende gives en beskrivelse af de påvirkninger, som projektet potenti-

elt kan medføre på de beskyttede naturforhold i kabelkorridoren.  

Overordnede påvirkninger af anlægsaktiviteter 

Fysisk forstyrrelse  

For lysåbne naturområder betyder en evt. gennemgravning af naturområderne en 

fysisk forstyrrelse i form af selve udgravningen, og derudover bliver jorden kom-

primeret i forbindelse med færdsel med maskiner og ved tilbagefylding af jord i 

kabelrenden. Færdsel med tunge maskiner medfører altså sammenpresning af de 

øverste jordlag. Dette hæmmer planterødders evne til at vokse og vandets evne til 

at trænge ned i jorden, og komprimeringen kan dermed efterlade jorden gold. 

Våd jord komprimeres mere end tør jord, og leret jord mere end sandet jord. De 

fysiske forhold i de enkelte naturområder afgør således, hvor stor en negativ på-

virkning færdsel vil medføre på naturværdierne.  

Yderligere er der en risiko for, at naturområder påvirkes negativt, hvis der sker 

uventede blow-outs i forbindelse med eventuelle underboringer af beskyttede na-

turområder, skovområder eller lignende. Ved styret underboring kan der opstå 

høje tryk i boremudderet, der kan forårsage, at boremudderet udledes til natur-

områderne gennem sprækker og lignende – kaldet blow-outs. Det er vigtig at 

undgå blow-outs, da det kan medføre sedimentpåvirkning af naturområderne. 

Risikoen for blow-outs hænger sammen med jordbundsforholdene, og risikoen er 

størst i de mest permeable jordarter. Der skal stilles krav til en kommende entre-

prenør om at have en beredskabsplan for hvordan eventuelle blow-outs håndte-

res, således at negative påvirkninger i forbindelse med udslip af boremudderet 

minimeres. Samlet set vurderes risikoen for blow-outs dog at være lille, og alter-

nativet til at underbore, der ofte vil være en gennemgravning af følsomme natur-

typer, vil have større og længerevarende konsekvenser for naturinteresserne. 
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Grundvandssænkning 

Det kan blive nødvendigt at gennemføre midlertidige grundvandssænkninger ved 

anlæg af kablerne på strækninger med højt grundvandsspejl. Sænkning af grund-

vandet kan potentielt medføre en negativ påvirkning af beskyttede naturtyper, 

som er betinget af vandtilførsel fra grundvandet, herunder enge, moser og vand-

huller. Dette afhænger selvfølgelig af nærheden til det grundvandsbetingede na-

turområde samt grundvandssænkningens udbredelse, der igen er afhængig af den 

oppumpede mængde, dybde for pumpning og de geologiske forhold. Det antages, 

at grundvandssænkningerne overvejende vil være af meget kort varighed (1-2 da-

ge) ved lokale forekomster af høj grundvandsstand. Ved grundvandssænkninger 

ved muffesamlinger på kablerne kan der være tale om grundvandssænkninger på 

op til 10 dages varighed. Hvor det er nødvendigt, vil kabelgraven anlægges med 

propper af ler (bentonit), der bryder sandlaget, og dermed forhindrer, at kabel-

graven vil få en drænvirkning ved anlæg gennem strækninger med højt grund-

vandsspejl. 

Ved større og/eller langvarige grundvandssænkninger i fugtige/våde naturtyper 

som enge, strandenge og moser ændres konkurrenceforholdene mellem planter-

ne. Arter, der tåler vanddækning, bliver udkonkurreret af mere konkurrencedyg-

tige tørbundsarter. Yderligere bevirker en blotlægning af tørven en sætning og ty-

pisk en mineralisering af de organiske forbindelser i jordbunden med frigivelse af 

næringsstoffer til følge. Vegetationssammensætningen skifter således mod mere 

næringskrævende arter. Grundvandssænkninger kan også potentielt medføre en 

negativ påvirkning af vandhuller, hvis vandhullerne er direkte i kontakt med et 

grundvandsmagasin. Det gælder typisk for grusgravssøer eller andre søer i san-

dede områder. For søer og vandhuller i projektområdet vurderes det dog, at langt 

størstedelen er opstået ved tørvegravning eller er opstået i lavninger, hvor ned-

sivningen af overfladevandet bremses af lerlag med lav permeabilitet. Vandhul-

lerne er således ikke i direkte forbindelse til det dybereliggende grundvandsma-

gasin. Disse søer kan udvise store sæsonprægede vandstandssvingninger og evt. 

tørre ud, men de er upåvirkede af ændringer i det primære (øverste) grundvands-

spejl.  

På grund af de forventede meget kortvarige grundvandssænkninger vurderes det, 

at potentielle negative påvirkninger af beskyttede naturtyper vil være ubetydelig, 

hvis der imod forventning forekommer vandhuller i korridoren, der er i direkte 

kontakt med grundvandet. Grundvandssænkninger omtales således ikke i de ef-

terfølgende vurderinger. Se dog afsnit 23 om afværgende foranstaltninger for en 

uddybning af hensyn, der bør tages, hvis det bliver nødvendigt med grundvands-

sænkninger nær vandhuller over længere perioder (over 5 dage), eller hvis vand-

huller skal tørlægges.  
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Støj i anlægsperioden 

Støj i anlægsfasen stammer fra de entreprenørmaskiner m.v., hvis størrelse og 

støj kan sammenlignes med almindelige landbrugsmaskiner, som arbejder på de 

tilstødende landbrugsarealer. Det vurderes derfor, at støjpåvirkningen på de en-

kelte delstrækninger er af en sådan karakter og med en kort varighed, at det kan 

karakteriseres som en ubetydelig påvirkning, der vil være uden varig betydning 

for områdets eventuelle forstyrrelsesfølsomme arter. Støj behandles således ikke i 

det efterfølgende.  

Lys  

Det forventes ikke, at det i anlægsfasen eller i afviklingsfasen vil være nødvendigt 

at arbejde om natten. Det vurderes derfor, at lys ikke vil medføre en negativ på-

virkning af nataktive dyr, herunder flagermus. Potentielle negative påvirkninger 

af flora og fauna i relation til lys omtales således ikke i det efterfølgende.  

Barriereeffekt 

I den periode, hvor kabelgraven står åben, vil kabeltracéet fungere som en barrie-

re for mange dyrearter, herunder fx bilag IV-padder. Den forventede varighed af 

anlægsarbejder i forbindelse med kabellægning er ca. 6 måneder for Sejerø Bugt 

Havmøllepark. Arbejdet vil foregå i etaper langs strækningen, hvilket betyder, at 

kabelgraven på de enkelte etaper udelukkende vil stå åben i ca. 1-2 dage. På den 

baggrund antages det, at den kortvarige barriereeffekt vil være af underordnet be-

tydning for områdets dyreliv.  

§ 3-beskyttede områder 

Generelt bør § 3-beskyttede områder undgås ved at anlægge kablerne udenom. 

De fleste § 3-områder i korridoren er mindre og små og ligger spredt i  hele korri-

doren, som kablerne i mange tilfælde vil kunne føres uden om.  

Det skal bemærkes, at enhver påvirkning af de beskyttede naturområder i anlægs-

fasen kræve en forudgående dispensation efter naturbeskyttelsesloven, der til den 

tid skal ansøges hos Kalundborg Kommune.  

Overdrev 

På grund af de tørre forhold på overdrev komprimeres jorden ikke så kraftigt i 

forbindelse med færdsel med tunge maskiner. Til gengæld er jordbunden generelt 

næringsfattig, vegetationslaget ofte tyndt og dermed mere sårbart, og der er gerne 

langt mellem egnede spredningskilder, hvilket medfører, at reetablering af vege-

tation i kabeltracéet kan være meget langvarig. Artsrige overdrev udvikles meget 

langsomt betinget af de rette forudsætninger og pleje, og det er derfor en naturty-

pe, der er vanskelig og tidskrævende at genoprette.  
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I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der efterlades et kabeltracé uden 

vegetationsdække. Kabelgraven reetableres efter indgrebet med den samme jord, 

som er gravet op på stedet. Jordbundsforholdene efter indgrebet vil således være 

så tæt på de oprindelige forhold som muligt. Naturgenopretning af overdrev har 

vist sig netop at være afhængig af en passende jordbund, der ikke er for nærings-

rig, og en passende frøpulje fra andre overdrev i nærheden, hvorimod frøbanken i 

jorden har mindre betydning. I det tilfælde, at det kun er en del af en lokalitet, 

der påvirkes, vil der således være en god spredningskilde i umiddelbar nærhed til 

det påvirkede tracé. Påvirkes hele lokaliteten, er genopretning af overdrevet af-

hængig af, at der er et egnet overdrev i nærheden. Idet de fleste overdrev i Dan-

mark ligger spredt i landskabet, kan reetablering af et overdrev under disse for-

udsætninger være meget langvarig. Hastigheden, hvormed vegetationen i kabel-

tracéet kan være reetableret, afhænger af overdrevets jordbundsforhold. Jo lavere 

næringsindhold, des langsommere reetablering. På grund af den langsommelige 

reetableringsperiode (op til 30 - 50 år) opfattes negativ påvirkning af næringsfat-

tig, værdifuld overdrevsvegetation derfor som et permanent og irreversibelt ind-

greb. Det er derfor vigtigt, at etablering af kabelgraven og tung færdsel undgås i 

overdrevsvegetation.  

Der er tre lokaliteter med overdrev inden for korridoren (lokalitet 65, 68 og 68a, 

se Figur 20-31) og alle lokaliteter har en moderat naturtilstand. Lokalitet 68 er et 

stort, stejlt overdrev på tør bund. Vegetationen er karakteristisk for naturtypen 

men med begrænset forekomst af arter, der indikerer, at området er ekstensivt 

drevet. Anlæg af kablet igennem denne lokalitet vurderes at medføre en væsentlig 

negativ påvirkning, på grund af det store potentiale overdrevet har for at opnå en 

god eller høj naturtilstand, og fordi der er registreret markfirben på lokaliteten. 

Hvis kablerne ikke kan anlægges uden om denne eller de to andre lokaliteter med 

overdrev, vil de blive anlagt ved styret underboring, hvorved en væsentlig negativ 

påvirkning kan undgås. 
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Figur 20-31 Der er tre lokaliteter med overdrev inden for korridoren til landkabler.  

 

Ferske enge/strandenge 

Vegetationen i de tørreste dele i begge naturtyper domineres typisk af græsser, 

som giver et relativt robust vegetationsdække. Det betyder, at der ikke vil ske så 

stor en fysisk forstyrrelse af vegetationsdækket som i de vådere dele af engen og 

strandengen. Overordnet er det således de fugtige områder i begge naturtyper, 

der vil være mest sårbare over for færdsel med tunge maskiner og komprimering 

af jorden. Idet en naturlig eng er fugtig eller våd, vil de fugtige enge som ud-

gangspunkt opnå en bedre naturtilstand. Det er således engene med de bedste na-

turtilstande, der også i højest grad vil blive påvirket ved anlæg af kablerne. 

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der efterlades et kabeltracé uden 

vegetationsdække. Kabelgraven reetableres efter indgrebet med den samme jord, 

som er gravet op på stedet. Jordbundsforholdene efter indgrebet vil således være 

så tæt på de oprindelige forhold som muligt. På grund af de ofte næringsrige for-

hold i ferske enge og strandenge, vil tracéet relativt hurtigt blive koloniseret af en 
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vegetation bestående af næringsbegunstigede konkurrencearter som fx stor næl-

de, lådden dueurt og ager-tidsel. 

Alle engene inden for korridoren har ringe (IV) naturtilstand, som bl.a. skyldes 

afvanding, og vegetationen er triviel og kraftigt domineret af store græsser og høje 

stauder. På grund af den relativt robuste vegetation på engene og det ringe (IV) 

artsindeks vurderes det, at anlæg af kabler igennem områdets enge vil medføre en 

moderat negativ påvirkning af engenes naturtilstand. 

Hvis kablerne planlægges til at krydse de beskyttede enge eller strandenge, kan 

der gennemføres afværgende foranstaltninger som beskrevet i afsnit 23, fx un-

derboringer. 

Mose 

Anlæg af kabler igennem en næringsrig rørskov bestående af fx tagrør medfører 

en mindre negativ påvirkning, idet tagrør har en kraftig vækst og vokser ved un-

derjordiske udløbere. Tagrør vil således hurtigt kolonisere kabletracéet efter endt 

anlægsarbejde. Derimod vil anlæg af kabler igennem mere næringsfattige og arts-

rige moser som fx rigkær medføre en større negativ påvirkning. Dette er dels, for-

di reetablering af kabeltracéet vil foregå langsommere, idet vegetationen i større 

grad består af urter, der spredes med frø, og dels at vegetationen har et større 

indslag af sjældne arter, hvis forsvinden er et større tab. Desuden forventes det, at 

genindvandring af sjældne arter er langsommere, idet det må antages, at spred-

ningskilderne er længere væk, hvis ikke helt fraværende. Yderligere kan det for-

ventes, at reetableringen går endnu langsommere, hvis de hydrologiske forhold 

midlertidigt ændres under anlægsarbejdet.  

Overordnet er det de fugtigste partier i moser med en urterig vegetation, der vil 

være mest sårbare overfor færdsel med tunge maskiner og komprimering af jor-

den. Som et eksempel kan nævnes mosen på lokalitet 9a (Figur 20-32), der har en 

moderat (III) naturtilstand. Jordbunden er fugtig, og det vurderes, at færdsel 

med tunge maskiner og opgravning af kabeltraceet vil medføre en ødelæggelse af 

vegetationslaget og en komprimering af jordbunden, der tilsammen vil medføre 

en væsentlig negativ påvirkning af mosens naturværdier. Da det er en forudsæt-

ning, at samtlige moser med god (I), høj (II) og moderat (III) naturværdi under-

bores, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå påvirkning, påvirkes mo-

sen dog ikke i forbindelse med anlæg af kablerne.  

Der er 11 moser inden for korridoren med ringe (IV) eller dårlig (V) naturtilstand. 

Påvirkningen af disse moser kan ligeledes undgås ved enten at underbore områ-

det eller ved at placere kablerne uden for de beskyttede områder. Hvis projektet 

påvirker de beskyttede moser, kan der gennemføres afværgende foranstaltninger 

som beskrevet i afsnit 23.3.  
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Figur 20-32 Moseområde inden for korridoren til landkabler. Øst herfor findes korridoren til ka-

belstation.  

 
Vandhuller/Søer 

De fleste vandhuller inden for korridoren er små og ligger spredt i landskabet. I 

de fleste tilfælde vil det derfor være muligt at anlægge kablerne uden om vandhul-

lerne. I de tilfælde hvor det ikke er muligt, er det en forudsætning, at kablerne vil 

blive anlagt under vandhullerne ved styret underboring. Der er således ingen 

vandhuller, der vil blive påvirket i forbindelse med anlæg af kablerne.  

Fredskov 

Kabelkorridoren er så vidt muligt anlagt udenom fredskovspligtige arealer. Der er 

således kun tre mindre fredskovspligtige arealer inden for kabelkorridoren. Der 

er ingen andre væsentlige skovområder. To af de fredskovspligtige områder inden 

for kabelkorridoren er mindre skovområder uden store, gamle træer og uden væ-

sentlige naturværdier. Det tredje areal er ikke besigtiget i forbindelse med feltun-

dersøgelserne, da det ligger inden for den nye kabelkorridor.  
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Påvirkningen af fredskov kan undgås ved enten at placere kablerne uden for sko-

vene eller ved at underbore områderne. Ved underboring af strækninger med 

skov vil der ikke blive tillagt en servitut om, at der ikke må genplantes. I stedet 

skal der underbores tilpas dybt til, at træerne ikke påvirkes. 

Hvis kablernes planlægges til at krydse fredskov, skal der rejses erstatningsskov 

som beskrevet i del 1 (skovloven).   

Bilag IV-arter 

I forbindelse med vurdering af anlægsfasens potentielle påvirkning af bilag IV-

arter skal det vurderes, om den økologiske funktionalitet for områdets bilag IV-

arter kan opretholdes, mens anlæg af kabler og kabelstation står på.  

 

I det efterfølgende vurderes anlægsfasens potentielle negative påvirkning af de bi-

lag IV-arter, der er registreret i forbindelse med feltundersøgelserne. Yderligere 

vurderes de potentielle negative påvirkninger af øvrige bilag IV-arter, som vurde-

res at kunne forekomme i området på trods af, at de ikke blev registreret i forbin-

delse med feltundersøgelserne.  

Padder 
Det vurderes, at bilag IV-padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander kan 

forekomme i korridoren.  

Egnede biotoper rummer yngle-, fouragerings- og overvintringsområder, som 

padderne frit kan bevæge sig imellem. Ynglevandhullerne skal have en solekspo-

neret vandflade og en acceptabel vandkvalitet. Der må ikke være fisk i vandhullet, 

Økologisk funktionalitet 

Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan skade eller ødelægge yngle- og rasteområder 

for bilag IV-arter . Forudsætningen er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller raste-

område for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. 

Yngle- og rasteområder kan bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme 

bestand. Nogle arter er organiseret i delbestande, som står i forbindelse med hinanden gennem 

udvandring og indvandring, og som benytter et netværk af levesteder over tid og rum (eksem-

pelvis padder og flagermus). Netværket kan ses som et samlet yngle- eller rasteområde for sam-

lingen af delbestande som står i forbindelse med hinanden. De enkelte lokaliteter har hver især 

betydning for bestanden. Nogle vil ofte have mere betydning end andre.  

En skade på et levested et sted i netværket kan muligvis afværges ved at fremme kvaliteten eller 

udstrækningen af levestederne andetsteds i netværket. Det kan eksempelvis accepteres at ned-

lægge et vandhul, hvis der indenfor bestandens netværk etableres en eller flere nye vandhuller 

eller andre naturtyper, som samlet set sikrer, at den økologiske funktionalitet af den lokale be-

stands yngle- og rasteområde opretholdes på samme niveau som før nedlæggelsen af vandhul-

let. Andre arter lever ikke i sådanne delbestande (fx markfirben), og en negativ påvirkning af et 

væsentligt yngle- eller rasteområde kan således medføre, at den økologiske funktionalitet ikke 

kan opretholdes, hvis der ikke er andre egnede lokaliteter i nærområdet. 
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da disse spiser paddernes yngel. Vandhullerne må ikke tørre ud i paddernes yng-

lesæson, men gerne senere på året, da potentiel fiskeyngel herved dør. Foruden 

ynglevandhuller har padderne brug for nærliggende fourageringsområder (gerne 

i en afstand på under 1 km) med lav vegetation og områder med skov eller andet 

med en tæt vegetation, hvor padderne kan overvintre.  

Gravearbejder og midlertidig grundvandssænkning kan beskadige eller ødelægge 

ynglevandhuller, der ligger i eller i nærhed til korridoren for kablerne, eller hvor 

der skal etableres kabelstationer. Derudover kan kabelgrave virke som henholds-

vis en fælde for vandrende padder, der kan falde i dem eller som en barriere, der 

forhindrer padderne i vandre mellem egnede biotoper, som de plejer. Endeligt 

kan dyr blive dræbt af de maskiner og køretøjer, der benyttes til anlægsarbejdet.  

Inden for korridoren er der ikke registreret vandhuller, der vurderes at udgøre 

vigtige kerneområder for ynglende bilag IV-padder. Men der er registreret vand-

huller, der er egnede som ynglevandhuller (Tabel 19-3).  

Det er en forudsætning, at kablerne anlægges ved styret underboring under samt-

lige vandhuller, hvis det ikke på anden måde, er muligt at undgå påvirkning af 

vandhullerne. Projektet vil således ikke medføre en negativ påvirkning af potenti-

elle ynglevandhuller for bilag IV-arter. Anlægget vurderes således ikke at medføre 

en væsentlig negativ påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for de to 

arter (se faktaboks forrige side).  

Krybdyr 

Markfirben er registreret flere steder inden for korridoren (Figur 20-33). 

Gravearbejder igennem eller nær lokaliteter (jf. Tabel 19-4), hvor der enten fore-

kommer eller potentielt forekommer markfirben, vil kunne beskadige eller øde-

lægge levestedet for arten. Desuden kan det ikke afvises, at der i forbindelse med 

anlægsarbejde vil blive gravet markfirben op, da dyrene ligger i dvale i en stor del 

af året (september til april). Hvor dyrene uden for dvaleperioden har mulighed 

for at bevæge sig væk fra anlægsarbejdet, vil forstyrrede dyr i dvaleperioden med 

stor sandsynlighed blive dræbt, hvis der graves igennem deres rastested. Yderli-

gere kan dyr blive dræbt af de maskiner og køretøjer, der benyttes til anlægsar-

bejdet både i dvaleperioden eller uden for denne. Markfirben er et meget stedfast 

dyr, og de bevæger sig aldrig særlig langt fra skjulestedet. Med mindre kabelgra-

ven ligger helt tæt på levestedet, vil den således ikke virke som en barriere for 

markfirben, som er tilfældet for padder. 
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Figur 20-33 Markfirben på jordvolden på lokalitet 128. 

 

Nedgravning af kablerne igennem jordvolden på lokalitet 128 vil medføre en ne-

gativ påvirkning af markfirben, da der er registreret markfirben på lokaliteten, og 

volden udgør en god biotop. Det samme gælder overdrevene på lokalitet 65 og 68 

og de lokaliteter, der vurderes at være egnede levesteder for arten.  

Idet markfirben er et meget stedfast, flytter dyrene sjældent til andre lokaliteter. I 

modsætning hertil er andre arter organiseret i delbestande, som står i forbindelse 

med hinanden gennem udvandring og indvandring, og som benytter et netværk af 

levesteder over tid og rum (eksempelvis padder og flagermus). Negativ påvirk-

ning af lokaliteter med forekomst af få individer af markfirben er således af væ-

sentlig betydning for de berørte individer. Det vurderes dog ikke at medføre en 

væsentlig negativ påvirkning af området samlede bestand af markfirben. Det 

skyldes, at markfirben findes i ret store bestande på Røsnæs - specielt langs syd-

kysten. Det vurderes således, at projektet kan gennemføres uden at medføre en 

væsentlig negativ påvirkning, af områdets økologiske funktionalitet.  

Hvis det bliver nødvendigt at påvirke lokaliteter, der vurderes at udgøre leveste-

der eller potentielle levesteder for markfirben, skal der iværksættes afværgende 

foranstaltninger som beskrevet i afsnit 23 fx at placere kablerne uden for lokalite-

terne eller ved at underbore dem. 
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Flagermus 

Der er registreret 17 forskellige arter af flagermus i Danmark. Samtlige arter er 

beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV. I forbindelse med feltundersø-

gelserne i dette område er der registreret fire arter af flagermus: sydflagermus, 

dværgflagermus, brunflagermus og vandflagermus. Alle fire arter er almindeligt 

forekommende i Danmark. 

Et anlægsarbejde som beskrevet i dette projekt kan medføre en negativ påvirk-

ning af områdets flagermus, hvis der nedrives gamle bygninger, fældes gamle, hu-

le træer eller skabes huller i sammenhængende, landskabelige ledelinjer, som 

vurderes at have en væsentlig funktion for flagermus, eller hvis væsentlige foura-

geringsområder fjernes permanent. Fældning af træer i landskabelige ledelinjer 

behandles under driftsfasen i afsnit 20.6.2. 

Det forudsættes, at der ikke skal nedrives bygninger som følge af projektet, og 

feltundersøgelserne er således gennemført med fokus på at afdække potentielle 

yngle- og rasteområder i skove. Fældning af store, gamle træer, der fungerer som 

yngle-og rasteområder, vurderes at medføre den største påvirkning af områdets 

flagermus, da de kan være vanskelige at erstatte, særligt på samme sted som træet 

oprindeligt voksede. Erstatning af træer, der er egnede som yngle- og rasteområ-

der for flagermus, tager meget lang tid, da træer ikke af sig selv danner hulheder 

og løs bark, før de er blevet gamle og svækkede. Fældning af sådanne træer vil 

især medføre en negativ påvirkning af brunflagermus og vandflagermus, som be-

nytter træer som både sommer- og vinterkvarter. Dværg- og troldflagermus bor 

primært i bygninger og sydflagermus bor udelukkende i huse (Tabel 20-10).   

 

Tabel 20-10 Karakteristika for de fire arter af flagermus, der er registreret i korridoren. Tekst i 

parentes angiver alternativer, der er mulige men ikke så almineligt forekommende.  

Art Vinterkvarter Sommerkvarter Fourageringsområder 

Sydflagermus Bebyggelse Bebyggelse Åbent terræn, skovkanter, vejbelys-

ning 

Dværgflagermus Hule træer i 
løvskov 
(Bygning) 

Hule træer i løvskov 
(Bygning) 

Skovkanter, skovlysninger og levende 

hegn 

Vandflagermus Især kalkgruber 

og kældre. 

Hule træer i skove og 
parker.  
(Under gamle stenbroer) 

Vandflader over søer og vandløb 

Brunflagermus Hule træer  
(Bygning) 

Hule træer  
 

Skov, marker og søer 

 

Fældning af træer i mosen på lokalitet 83 kan medføre en negativ påvirkning af 

flagermus, da mosen rummer store, gamle træer, og der var meget stor aktivitet af 
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dværgflagermus ved feltkortlægningen. Det kan ikke afvises, at mosen rummer 

yngle- eller rastetræer for arten. Desuden fungerer mosen som et vigtigt fourage-

ringsområde for alle fire arter af flagermus, der er registreret i forbindelse med 

feltundersøgelserne. Fældning af træer i mosen kan dermed medføre en negativ 

påvirkning af arten og skal så vidt muligt undgås. Da det er en forudsætning, at 

samtlige moser med god (I), høj (II) og moderat (III) naturværdi underbores, hvis 

det ikke på anden måde er muligt at undgå påvirkning, påvirkes mosen ikke i for-

bindelse med anlæg af kablerne.  

Alléen ved Lerchenborg på lokalitet 131 rummer ligeledes store, gamle træer, som 

vurderes at kunne fungere som yngle- og rastested for dværgflagermus (Figur 

20-34). Fældning af træer i alléen kan dermed medføre en negativ påvirkning af 

arten og skal så vidt muligt undgås. Negativ påvirkning i forbindelse med fæld-

ning kan undgås ved at placere kablerne uden om lokaliteterne, ved at anlægge 

kablerne ved styret underboring, eller om nødvendigt også ved at indsnævre ar-

bejdsarealet på den pågældende strækning.  

 

Figur 20-34 Store, gamle løvtræer i alléen ved Lerchenborg (lokalitet 131). 

 

Sammenfattende vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ 

påvirkning af områdets bestand af flagermus, hvis projektet medfører nedlæggel-

se af et eller få steder, der har betydning for flagermus. Det skyldes dels, at kab-

lerne ikke påvirker værdifulde skovområder eller nedlægger huse, og dels at der 
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er tale om almindelige arter, der kan finde andre egnede levesteder i nærområdet. 

Det vurderes således, at projektet kan gennemføres uden at medføre en væsentlig 

påvirkning af områdets økologiske funktionalitet.  

Hvis det bliver nødvendigt at påvirke lokaliteter negativt, hvor der er registreret 

flagermus eller elementer (træer/bygninger), der vurderes at udgøre potentielle 

levesteder for arten, skal der dog iværksættes afværgende foranstaltninger som 

beskrevet i afsnit 23.3. 

Økologiske forbindelser 

Projektet kan potentielt medføre en negativ påvirkning af de økologiske forbin-

delser i forbindelse med nedgravning af kablerne eller i forbindelse med etable-

ring af nye kabelstationer.  

Den økologiske forbindelse omkring Kærby Å vil blive krydset ved styret under-

boring, og der vil således ikke ske brud på ledelinjen i forbindelse med anlægsar-

bejdet. For krydsning af de øvrige økologiske forbindelser gælder det, at kabel-

graven på de enkelte steder kun vil stå åben i få dage, hvorefter graven lukkes til 

igen og retableres. Det vil således fortsat være muligt at opretholde og styrke et 

net af grønne forbindelser inden for de udpegede områder.  

Gennemførelse af projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af de udpegede 

økologiske forbindelser eller potentielt økologiske forbindelser, og projektet er 

dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer på området. 

20.6.2 Driftsfasen 

Idet kablerne i drift ligger under jorden og ikke kræver aktiviteter i forbindelse 

med vedligehold, vurderes det, at driftsfasen ikke vil påvirke beskyttede naturom-

råder. Kabelstationen vurderes ikke at medføre påvirkninger på naturområder i 

driftsfasen. 

Beskyttede naturområder 

Projektet medfører ingen negativ påvirkning af § 3- beskyttede naturtyper eller 

naturværdierne i fredskovsområder i driftsfasen.  

Bilag IV-arter 

Padder 

Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af bilag IV-beskyttede paddear-

ter i driftsfasen.  

Krybdyr 

Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af bilag IV-beskyttede arter af 

krybdyr i driftsfasen.  
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Flagermus 

Fældning af træer i levende hegn, der fungerer som ledelinjer for flagermus, kan 

potentielt medføre en barriereeffekt i driftsfasen. Brud på ledelinjer medfører en 

permanent negativ påvirkning af den ledende struktur, idet der som følge af ser-

vitutten ikke må stå træer med dybdegående rødder ovenpå kablerne. Små træer 

og buskads er dog tilladt, men det vil under alle omstændigheder tage flere år, før 

hullet er dækket.  

Af de arter, der er registreret ved feltundersøgelserne, er det vandflagermus og 

dværgflagermus, der er mest tilknyttede til strukturer i landskabet, hvorimod 

brun- og sydflagermus flyver frit over terrænet. Det er således vand- og dværgfla-

germus, der vil opleve den største negative påvirkning af brud på ledelinjer. Ved 

brud på ledelinjer vurderes det, at flagermusene vil sænke flyvehøjden, når hullet 

i hegnet skal passeres. Da det ikke vil være forbundet med fare, at sænke flyve-

højden (som fx ved krydsning af en vej, der kan betyde trafikdrab), vurderes det, 

at en lavere flyvehøjde ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af fla-

germusene.  

I korridoren findes der desuden ikke store væsentlige ledelinjer, som kan blive 

brudt ved anlæg af kablerne. Fældning af dele af et levende hegn i forbindelse 

med anlæg af kablerne vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig negativ på-

virkning af den økologiske funktionalitet for områdets flagermus. Kabelstationen 

vurderes ikke at udgøre en barriere for flagermus, idet de kan navigere uden om 

bygninger og anlæg af denne type. 

Økologiske forbindelser 

Projektet medfører ingen negativ påvirkning af økologiske forbindelser i driftsfa-

sen. 

20.6.3 Afviklingsfasen  

I forbindelse med demontering af kabler vil der foregå anlægsarbejder af samme 

karakter og omfang som beskrevet for anlægsfasen, afsnit 23. De steder, hvor ka-

belsystemet er etableret ved en styret underboring, kan kablerne trækkes tilbage 

ud af underboringen, og rørene vil herefter blive fyldt med bentonit og forseglet. 

De naturområder som underboringen er gennemført for at beskytte, vil således 

heller ikke blive direkte negativt påvirket ved fjernelse af kablet. 

Negative påvirkninger i afviklingsfasen svarer således overvejende til de påvirk-

ninger, der er beskrevet for anlægsfasen. Med hensyn til beskyttede naturtyper og 

levesteder for beskyttede arter er en forskel dog, at man i anlægsfasen har mulig-

hed for at anlægge kablerne uden om særligt sårbare og værdifulde områder. I lø-

bet af 30 års drift er der sandsynlighed for, at nye naturområder er opstå-

et/anlagt, andre er forsvundet, og de, der er tilbage, har muligvis ikke længere 

den samme naturværdi som i dag – eller kan have opnået bedre naturkvalitet pga. 
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en særlig plejeindsats eller naturlig succession. De negative påvirkninger af om-

råderne vil dermed afhænge af naturområdernes placering og den naturtilstand 

naturtyperne har, når afviklingsfasen gennemføres. Det vurderes, at påvirkningen 

overordnet svarer til den negative påvirkning i forbindelse med anlægsfasen.  

20.6.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på natur på land i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 

af Sejerø Bugt Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for natur på land. 

Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-11. Af tabellen fremgår vurderin-

gerne for påvirkning både før og efter indarbejdelse af afværgende foranstaltnin-

ger, som er beskrevet i forudsætningerne i afsnit 23. Det vil sige, at man ved at 

tilpasse projektet og anlægsmetoden, vil kunne undgå samtlige væsentlige negati-

ve påvirkninger der er identificeret. 

Tabel 20-11 Vurdering af overordnet påvirkning af beskyttede naturforhold på land under anlæg, 

drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark. Skemaet sammenfatter de potentielle påvirknin-

ger ud fra en forudsætning om, at de enkelte naturområder påvirkes i hele deres udstrækning. 

Naturtyper beskyttet i henhold til skovlovens § 28 påvirkes ikke af projektet. 

Mulig  
påvirkning 

Inten- 

sitet 

Udbre-

delse 

Varighed Overordnet 

påvirkning 

(u. afværge) 

Forslag til 

afværge 

Overordnet 

betydning 

(m. afværge) 

Anlægsfasen       

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder med høj, god eller moderat naturtilstand el-

ler forekomst af bilag IV-arter 

Overdrev Ingen* Ingen Ingen 

Ingen/ 
ubetydelig 

  

Ferske enge/ 
strandenge 

Ingen* Ingen Ingen 

Mose Ingen* Ingen Ingen 

Vandhuller Ingen* Ingen Ingen 

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder med ringe eller dårlig naturtilstand 

Overdrev Stor Lokal Permanent 

Moderat 
negativ 

 

Undgå el. 
Underboring 

 

Ingen/ 
ubetydelig 

 

Ferske enge/ 
strandenge 

Stor Lokal Lang 

Mose Stor Lokal Lang 

Vandhuller Stor Lokal Lang/ 
Permanent 
 
 

Fysisk påvirkning af fredskov    

Fredskovs- 
arealer 

Stor Lokal Permanent Mindre  
negativ 

Undgå el. 
Underboring 

Ingen/ 
ubetydelig 

Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter   

Padder Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

  

Krybdyr Stor Lokal Lang 
Væsentlig 

negativ 
 

Undgå el. 
Underboring 

 

Ingen/ 
ubetydelig 

 
Flagermus Stor Lokal Permanent 
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Mulig  
påvirkning 

Inten- 

sitet 

Udbre-

delse 

Varighed Overordnet 

påvirkning 

(u. afværge) 

Forslag til 

afværge 

Overordnet 

betydning 

(m. afværge) 

 

Fysisk påvirkning af økologiske forbindelser   

Økologiske for-
bindelser 

Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig 
 

 

Barriereeffekt  

Padder Lille Lokal Kort Mindre  
negativ 

  
  

Krybdyr Lille Lokal Kort Ubetydelig     

Flagermus Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig     

 
Driftsfasen 
 

      

Fysisk påvirkning 

§ 3-beskyttede 
områder 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

 

 

Fredskovs 
arealer 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Levested for bi-
lag IV-arter 

Lille Ingen Permanente Mindre  
negativ 

Økologiske for-
bindelser 

Ingen Ingen Kort Ingen 

Barriereeffekt  
 

Padder Ingen Ingen Ingen Ingen 

 

 

Krybdyr Ingen Ingen Ingen Ingen 

Flagermus Lille Lokal Langvarig Mindre  
negativ 

 
Afviklingsfasen 
 

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder med høj, god eller moderat naturtilstand eller 
forekomst af bilag IV-arter 

Overdrev Ingen* Ingen Ingen 

Ingen/ 
ubetydelig 

 
  

Ferske enge/ 
strandenge 

Ingen* Ingen Ingen 

Mose Ingen* Ingen Ingen 

Vandhuller Ingen* Ingen Ingen 

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder med ringe eller dårlig naturtilstand 

Overdrev Stor Lokal Permanent 

Moderat 
negativ 

 

Undgå el. 
Underboring 

 

Ingen/ 
ubetydelig 

 

Ferske enge/ 
strandenge 

Stor Lokal Lang 

Mose Stor Lokal Lang 

Vandhuller Stor Lokal Lang/perma
nent 

Fysisk påvirkning af fredskov   

Fredskovs- 
arealer 

Stor Lokal Permanent Mindre ne-
gativ 

Undgå el. 
Underboring 

Ingen/ 
ubetydelig 

Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter   

Padder Ingen* Ingen Ingen 
Ingen/   
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Mulig  
påvirkning 

Inten- 

sitet 

Udbre-

delse 

Varighed Overordnet 

påvirkning 

(u. afværge) 

Forslag til 

afværge 

Overordnet 

betydning 

(m. afværge) 

ubetydelig 

Krybdyr Stor Lokal Lang Væsentlig 
negativ 

 

Undgå el. 
Underboring 

 

Ingen/ 
ubetydelig 

 
Flagermus Stor Lokal Permanent 

Fysisk påvirkning af økologiske forbindelser   

Økologiske for-
bindelser 

Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

  

Barriereeffekt  

Padder Lille Lokal Kort Mindre 
negativ 

  

Krybdyr Lille Lokal Kort Ubetydelig   

Flagermus Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

  

* Påvirkes ikke som følge af projektets forudsætninger 

 

20.7 Støj og vibrationer 

Mulige påvirkninger på relateret til støj i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 

af Sejerø Bugt Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten ”Luftbåren støj”, 

/11/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-12. Vurderingerne af støjpå-

virkningerne anvendes efterfølgende i afsnit 20.13, vurdering af påvirkninger på 

befolkning og sundhed.  

Tabel 20-12 Mulige påvirkninger relateret til støj under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt 

Havmøllepark 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Støj fra etablering af kabel og havmøller 
 

X   
 

Støj fra etablering og udvidelse af stationer 
 

X   
 

Støj fra anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid X    

Støj fra havmøller 
 

 X  
 

Støj fra nye kabelstationer 
 

 X  
 

Støj fra nye installationer på eksisterende transfor-

merstationer 
 X  

 

Støj fra demontering   X  
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Støjberegningerne er som udgangspunkt foretaget efter en worst case-

betragtning, hvilket betyder, at driftstiden og støjkildernes kildestyrke (lydeffekt) 

er fastsat konservativt.  

De anvendte beregningsmodeller forudsætter altid svag medvind. På større af-

stande (over 500 meter) vil vinden have meget stor betydning for støjudbredel-

sen. Støjen vil således være markant lavere end det beregnede, når der er mod-

vind fra støjkilden til modtager. 

Der er regnet på de mest støjende aktiviteter i forbindelse med anlægsfasen, og 

der er for alle anlægsarbejder på land og på havet indregnet et tillæg på 5 dB for 

forekomst af tydeligt hørbare impulser. I praksis kan det vise sig, at støjen, evt. i 

perioder ikke indeholder impulser, der er tydeligt hørbare ved naboerne. I så fald 

bortfalder tillægget på 5 dB og støjbelastningen falder tilsvarende med 5 dB. 

På de permanente anlæg er der for alle anlæg indregnet et 5 dB tonetillæg, og der 

er ikke indregnet intern afskærmning eller skærmning mellem støjkilder og na-

boer. I praksis kan det vise sig, at støjen alligevel ikke indeholder toner, der er ty-

deligt hørbare hos naboerne. I så fald bortfalder tillægget på 5 dB og støjbelast-

ningen falder tilsvarende med 5 dB. 

Ved fastlæggelse af støjkildestyrken for havmøllerne er der forudsat 10 MW hav-

møller som worst case. Der er desuden indregnet et tillæg på 2 dB som en ekstra 

sikkerhed og som en ekstra ramme, der giver mulighed for et større spillerum ved 

det fremtidige valg af de havmøller, der skal opstilles. 

20.7.1 Anlægsfasen  

I dette afsnit beskrives påvirkninger fra støj og vibrationer ved anlægsaktiviteter 

på havet og på land. Anlægsarbejdet omfatter følgende aktiviteter, som kan give 

anledning til støj og vibrationer:  

 Anlæg af havmølleparken på havet, herunder søtransport og skibe i havn 

 Etablering af ny kabelstation 

 Nedgravning af landkabel 

 Underboring af landkabel 

 Udvidelse af eksisterende transformerstationer. 

 

I vurderingerne er der taget udgangspunkt i selve anlægsaktiviteterne indenfor 

arbejdsområderne, men der er også beskrevet potentielle påvirkninger i forbin-

delse med kørsel til og fra området.  

Ved vurdering af støj fra anlægsarbejder er det almindelig praksis i Danmark at 

støj, der indenfor normal arbejdstid (hverdage kl.07-18) overstiger 70 dB(A) 

udendørs ved boliger, anses for at være væsentlig støj. I alle øvrige tidsrum anses 

støj, der overstiger 40 dB(A), for at være væsentlig støj. 
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Støj fra anlægsarbejderne er vurderet i forhold til de mennesker, der i og ved de-

res boliger kan blive udsat for støjen. 

Aktiviteter på havet 

Den mest støjende aktivitet i forbindelse med etableringen af selve havmøllepar-

ken vil være ramning af monopæle, hvis denne fundamenttype vælges. Etablering 

af gravitationsfundamenter og andre fundamenttyper vil være langt mindre stø-

jende.  

Det foreligger generel erfaring og viden om støj fra ramning på havet. Disse erfa-

ringsdata er anvendt som grundlag for fastlæggelse af lydeffekten for ramning af 

pæle til 3 MW møller og pæle til 10 MW havmøller, som den forventede worst-

case. For fundamenterne til 10 MW møller har det været nødvendigt at ekstrapo-

lere data for fundamenter til mindre møller. Det er gjort med en konservativ til-

gang, der sigter mod ikke at undervurdere støjen. 

Kildestyrken for ramning på havet er fastsat til følgende: 

 3 MW møller, LWA = 125 dB med 100 % drift, kildehøjde 5 meter og 5 dB im-

pulstillæg 

 10 MW møller, LWA = 135 dB med 100 % drift, kildehøjde 5 meter og 5 dB 

impulstillæg 

 

Der er foretaget en beregning af den ækvivalente støj fra ramning af fundament-

pæle til henholdsvis 3 MW møller og 10 MW møller. Støjudbredelsen er vist på 

Figur 20-35 og Figur 20-36.  Støjudbredelseskortende viser støjen, når der gen-

nemføres ramning uanset tidspunktet på døgnet. I praksis vil der over en ar-

bejdsdag eller et døgn optræde perioder med ramning (100 % drift) og perioder 

uden ramning, når udstyret flyttes eller klargøres.  

Selvom figurerne antyder det, sker der ikke ramning af alle fundamenter samti-

dig, men i praksis ét fundament ad gangen. Figurerne viser det samlede billede af 

alle individuelle ramninger, hvis deres individuelle støjkonturer lægges ovenpå 

hindanden. For en given lokalitet kan man derfor på figurerne aflæse, hvor højt 

støjniveauet kan blive ved ramning af det fundament, der ligger nærmest. Ved 

ramning af fundamenter, der ligger længere væk end det nærmeste, vil støjen væ-

re lavere end vist på figurerne.    

Støjudbredelseskortet for ramning af fundamenter til 3 MW møller viser, at 70 

dB(A) kan overholdes i en afstand større end 410 meter, 55 dB(A) kan overholdes 

i en afstand større end 1.730 meter og 40 dB i en afstand større end 5.230 meter.  

Støjudbredelseskortet for ramning af fundamenter til 10 MW møller viser, at 70 

dB(A) kan overholdes i en afstand større end 1.140 meter, 55 dB(A) kan overhol-

des i en afstand større end 3.670 meter og 40 dB(A) i en afstand større end 11.070 
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meter. Støjberegningen forudsætter akustisk hårdt terræn, svarende til en vand-

overflade. Det betyder, at støjudbredelsen over land er overestimeret, fordi ter-

rænet her overvejende er blødt (dvs. lydabsorberende). 40 dB(A)-kurven vil der-

for i praksis ligge tættere på havmølleparken end vist på figuren, de steder, hvor 

støjkurverne krydser land. 

 

Figur 20-35: Støjudbredelsen ved ramning af monopæle til 3 MW havmøller. Der er regnet med 

100 % drift, og hårdt(reflekterende) terræn, svarende til havoverfladen. Der er endvidere tillagt 5 

dB for impulser i støjen. Ved beregning af støjudbredelsen er der forudsat medvind i alle retnin-

ger.    



 

142 

 

Figur 20-36: Støjudbredelsen ved ramning af monopæle til 10 MW havmøller. Der er regnet med 

100 % drift, og hårdt(reflekterende) terræn, svarende til havoverfladen. Der er endvidere tillagt 5 

dB for impulser i støjen. Ved beregning af støjudbredelsen er der forudsat medvind i alle retnin-

ger.    

 

Støjberegningerne illustrerer, at der langs kysten kan optræde et støjniveau på op 

til 45 dB(A) ved ramning af det nærmeste fundament til en 3 MW mølle og op til 

53 dB(A) ved ramning af det nærmeste fundament til en 10 MW mølle. Støjbe-

regningerne indeholder et tillæg på 5 dB, fordi støjen indeholder impulser, der er 

særligt generende. På store afstande vil støjens impulskarakter imidlertid aftage, 

fordi støjen i stigende grad vil være maskeret af anden støj og fordi støjen på stor 

afstand mere vil lyde som en buldren end en egentlig skarp impuls. Ved en af-

stand på 4.000 meter eller mere og et støjbidrag fra ramningen på 55 dB(A) eller 

lavere kan det derfor i praksis vise sig, at støjens impulskarakter ikke er tydeligt 

hørbar og derfor mindre generende. 

Andre støjkilder tilknyttet anlægsarbejdet på havet 

Som nævnt er etablering af fundamenter den mest støjende aktivitet ved anlægs-

arbejdet på havet, men der vil også være en række andre aktiviteter og materiel, 

som udsender støj: 

 Jack-up pram til installation af potentielle monopæle 

 Flydepram med løftekran til installation af potentielle gravitationsfundamen-

ter 

 Pramme til transport af fundamenter og møllekomponenter 

 Jack-up pram til opstilling af havmøller 
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 Pram med udstyr til at placere/udlægge erosionsbeskyttelse 

(sten/klippestykker) 

 Kabelnedlægningsfartøj (som vil arbejde også tæt på land) 

 Ankerhåndteringsfartøjer 

 Persontransportfartøjer 

 Helikoptertransport. 

 

Alle disse aktiviteter vil give anledning til støj, der er væsentligt lavere end støjen 

fra ramning af fundamentmonopæle. Det må forventes, at de kan foregå i døgn-

drift, men på grund af afstanden til kysten vil en eventuel støjpåvirkning være lil-

le. Vejrforholdene vil have stor betydning for hørbarheden, hvor støjkilderne vil 

være mest hørbare i svag vind med retning fra støjkilderne mod kysten. Det vur-

deres, at støjen fra anlægsarbejde i projektområdet (bortset fra ramning) ikke vil 

give anledning til højere støjniveauer end støjen fra havmøllerne i drift2, dvs. un-

der 35 dB(A) ved boliger på kysten.  

Ved ilandføring af kabler, vil kabelnedlægningsfartøjer og evt. hjælpefartøjer dog 

kortvarigt komme tættere på land. Det vurderes, at støjen i denne situation kan 

have samme omfang som støjen fra nedlægning af kabler på land, som beskrives 

nedenfor. 

Der vil også være situationer, hvor fartøjer under sejlads kortvarigt kommer tæt-

tere på land og evt. i havn. I disse situationer kan støjen fra fartøjerne kortvarigt 

være hørbar på linje med andre fartøjer, der passerer kysten eller sejler til og fra 

havn. Denne støjpåvirkning vurderes som ubetydelig.  

Det kan forekomme, at helikoptere vil blive anvendt til transport af bl.a. personer 

til og fra anlægsarbejdet. Det kan medføre lejlighedsvis overflyvning af beboede 

landområder. Helikopterflyvning kan medføre støjgene, men ved flyvning mellem 

to lokaliteter sker flyvningen normalt i mindst 300 meters højde og i øvrigt regu-

leret af lovgivningen for luftfart. 

Havmøllefundamenter og de øvrige møllekomponenter transporteres til projekt-

området på skibe eller pramme. Det vil medføre en udskibningsaktivitet i de hav-

ne, der anvendes. Når skibe ligger ved kaj er deres støj, herunder støj fra lastning 

og losning, regulereret af Miljøbeskyttelsesloven og dermed af de lokale rammer 

for støj, der af miljømyndighederne er fastsat for den enkelte havn. Det vurderes 

                                                        

 

2 En 3 MW-løsning vil indebære, at der ved 8 m/s er fordelt 66 havmøller med en kildestyrke på LWA = 109 dB 

ud over projektområdet. Stort og kraftigt materiel til anlægsarbejde, herunder gravemaskiner, kraner, større far-

tøjer etc. kan have kildestyrker af samme størrelsesorden, men det samlede antal i samtidig arbejde forventes at 

være mindre end 66.   
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derfor, at aktiviteten i kraft af denne regulering ikke vil give anledning til væsent-

lig støj.     

Støjen fra disse andre støjkilder er uafhængig af den havmøllestørrelse, der in-

stalleres.  

Aktiviteter på land 

Kabelstation  

Til etablering af nye kabelstationer og udvidelse af eksisterende transformerstati-

oner, samt etablering, nedgravning og underboring af landkabel vil der være be-

hov for et antal anlægsmaskiner i form af køretøjer og diverse entreprenørmaski-

ner, som vil være kilderne til støj og vibrationer i anlægsfasen. 

 

Figur 20-37: Nedgravning af landkabel, kilde: Energinet.dk 

 

I Tabel 20-13 er angivet et skønnet omfang af antal og typer maskiner, som vil 

blive anvendt i anlægsfasen. Det er en opgørelse af omfanget af transporter og 

enhedsmængder, der er baseret på erfaringer fra tilsvarende opgaver. Opgørelsen 

skal betragtes som overslagsmæssig med det formål at få et indtryk af anlægsar-

bejdets omfang. 

Tabel 20-13: Anslået anvendelse af maskiner og anlægsarbejders varighed ved anlæg på land. 

Oversigten omfatter det materiel, der forventes til den samlede anlægsaktivitet. På en given loka-

litet vil derfor kun en del af det samlede materiel være i samtidig drift. 

Aktivitet Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed 

Anlæg af kabelstrækning 5 gravemaskiner, 7-32 tons  Ca. 6 mdr. 

 

 

4 rendegravere  

4 traktorer  

4 pladsbiler  
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Aktivitet Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed 

1 lastbil  

1 gummiged  

2 underboringsmaskiner  

3-4 sandvogne   

1 blokvogn  

1 slamsuger 

3-5 lastbiler for udlægning af køreplader 

1 trækspil 

3-5 lastbiler for udlægning af køreplader 

1 trækspil 

3 blokvogne til levering af kabeltromler på 

depoter langs tracéet 

2-3 lastbiler til levering af sand på depoter 

langs tracéet 

Anlæg af ny kabel-station 1 gravemaskiner, 7 til 32 tons  12 – 18 mdr. 

2 rendegraver/minigraver   

1 lastbil/dumper 

1 gummiged  

1 traktor med kran/lastbil med kran 

1-2 personlifte  

Udvidelse af eksisterende trans-

formerstation 

Novo Syd 

1 gravemaskiner, 7 til 32 tons  9 – 12 mdr. 

2 rendegraver/minigraver   

1 lastbil/dumper 

1 gummiged  

1 traktor med kran/lastbil med kran 

1-2 personlifte  

 

Maskinerne vil ikke blive anvendt kontinuert igennem anlægsfasen, men kun på 

de tidspunkter, hvor det er påkrævet. Intensiteten og antallet af maskiner i brug 

vil variere over hele anlægsfasen. 

For at belyse støjen fra anlægsarbejdet er der, som en worst case-betragtning, 

regnet på drift af følgende maskiner i samtidig drift på en given lokalitet: 

 



 

146 

Situation 1 

2 entreprenørmaskiner (kildestyrke 2 x LWA=103 dB) og 1 lastbil (kildestyrke 

LWA=101 dB), begge med en driftstid på 50 % og en kildehøjde på 1,5 meter over 

terræn. Den samlede kildestyrke de i alt 3 maskiner vil være LWA=107,2 dB. 

Situation 2 

Underboring i forbindelse med anlæg af landkabel er også belyst, da denne aktivi-

tet er særligt støjende (kildestyrke LWA=113 dB) med 100 % drift og en kildehøjde 

på 1,5 meter over terræn. 

Med disse forudsætninger er det beregnet, hvor langt man skal væk fra anlægsar-

bejdet for, at støjniveauet er faldet til forskellige niveauer. Beregningen er udført 

1,5 meter over et blødt terræn (dvs. lydabsorberende terræn som fx dyrke land). 

Beregningerne omfatter et 5 dB tillæg for tydeligt hørbare impulser i støjen. 

Tabel 20-14. Beregning af nødvendig afstand mellem anlægsarbejdet og beboelse (inkl. udendørs 

opholdsarealer ved boligen) for overholdelse af visse støjniveauer. På hverdage i normal arbejds-

tid (kl. 7 – 18) anses støj fra anlægsarbejder, der overstiger 70 dB(A), for at være væsentlig støj. I 

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

Aktivitet Støjniveau, dB(A) Afstand, meter 

Situation 1 -  

Worst-case 

LWA = 107,2 dB 

50 % drift 

70 dB 15 m 

65 dB 25 m 

55 dB 65 m 

40 dB 310 m 

35 dB 500 m 

Situation 2 

Underboring 

LWA = 113 dB 

100 % drift 

70 dB 35 m 

65 dB 55 m 

55 dB 155 m 

40 dB 650 m 

35 dB 1.010 m 

 

Det må påregnes, at boliger kan blive udsat for væsentlig støj over 40 dB(A), hvis 

anlægsarbejdet gennemføres udenfor normal arbejdstid. Hvis arbejdet gennemfø-

res i normal arbejdstid (hverdage kl. 7 – 18) forventes det, at kun boliger, der lig-

ger tættere på anlægsarbejdet end 15 meter kan blive udsat for væsentlig støj over 

70 dB(A). Ved underboring forventes det dog, at boliger, der ligger tættere på un-

derboringsudstyret end 35 meter, kan blive udsat for væsentlig støj. 
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Øget trafikbelastning 

I anlægsfasen vil der i perioder være en øget trafikbelastning med især tunge kø-

retøjer til og fra arbejdsområderne. Støj fra trafik på offentlige veje bliver bereg-

net som en årsmiddelværdi, og påvirkninger i kortere perioder vil derfor ikke ha-

ve betydning for det samlede støjniveau.  

Dette betyder dog ikke, at naboer tæt på de primære adgangsveje til et arbejds-

område, i perioder ikke kan opleve en øget gene fra vejtrafikstøj. 

Vibrationer 

Vibrationer fra anlægsarbejder kan brede sig gennem jorden og kan medføre en 

generende påvirkning i nærliggende boliger. 

Generelt vil afstanden fra anlægsarbejdet til boliger være så store, at eventuelle 

vibrationer ikke vil være generende. 

I forbindelse med vibrationsfrembringende anlægsaktiviteter tættere end 25 me-

ter på boliger, vil der kunne forekomme generende vibrationer.  

Samlet virkning 

Anlægsarbejde på havet og på land, der udføres i normal arbejdstid (hverdage kl. 

7 – 18), forventes ikke at give anledning til væsentlig støj over 70 dB(A) ved boli-

ger, bortset fra eventuelle situationer, hvor anlægsarbejde på land gennemføres 

tæt på boliger (mindre end 35 meter).  

Hvis anlægsarbejder gennemføres i andre tidsrum, kan boliger blive udsat for væ-

sentlig støj over 40 dB(A). Det kan ske i forbindelse med anlægsarbejderne på 

land i afstande på op til 650 meter. Ved ramning af havmøllefundamenter på ha-

vet udenfor normal arbejdstid, kan boliger på land blive udsat for støj, der over-

stiger 40 dB(A), men ikke 55 dB(A).   

20.7.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil havmøllerne give anledning til støj på havet og støjen vil også 

spredes ind på land, selvom afstandsforholdene dæmper støjen. Støj i driftsfasen 

er vurderet i forhold til de mennesker, der i og ved deres boliger kan blive udsat 

for støjen. 

Der være støj fra de permanente anlæg på land, dvs. kabelstationer og nye instal-

lationer, der placeres på eksisterende transformerstationer. 

Kildestyrke for havmøller 

Havmøller med en effekt på 10 MW findes ikke på markedet, og der findes derfor 

heller ikke konkrete oplysninger om støj fra denne møllestørrelse. De senere års 

udvikling af nye og større møller har imidlertid vist, at der er en ret præcis sam-
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menhæng mellem møllernes støjkildestyrke (lydeffekt) og deres effekt. Det er 

bl.a. dokumenteret i en undersøgelse udført af Aalborg Universitet, som er base-

ret på målinger af støj fra på 48 vindmøller med en effekt mellem 450 kW og 3,6 

MW. Sammenhængen er illustreret i Figur 20-38. 

 

 

Figur 20-38. Typisk sammenhæng mellem møllers effekt i MW og møllernes støjkildestyrke (lydef-

fekt), LWA i dB. Denne sammenhæng er ved vindhastigheden 8 m/s. /11/. 

 

I denne VVM er det valgt at anvende kurven i Figur 20-38 til fastlæggelse af kil-

destyrken for 10 MW havmøller. Kurvens værdi ved 3 MW anvendes også. Den er 

samtidig i overensstemmelse med de data om kildestyrken for 3 MW møller, der 

er tilgængelige fra andre kilder. Som en ekstra sikkerhed for, at projektet kan 

rumme mølletyper med varierende kildestyrke, er støjberegningerne udført med 

en forudsætning om kildestyrker i henhold til Figur 20-38 plus 2 dB. 

Havmøllestøjens frekvensfordeling, inklusiv lavfrekvent støj, er fastlagt ved brug 

af de frekvensspektre, der er angivet for 2 MW møller eller større i Miljøstyrel-

sens vejleding om støj fra vindmøller. Konkret er vejledningens frekvensspek-

trum parallelforskudt til de kildestyrker for totalstøjen, der er fastlagt i henhold 

til Figur 20-38. Fra det det dannede frekvensspektrum er derefter anvendt kildes-

tyrken for frekvensområdet 10 – 160 Hz til fastlæggelse af kildestyrken for den 

lavfrekvente støj. 

De anvendte forudsætninger om havmøllernes støjkildestyrke og øvrige forud-

sætninger af betydning for støjberegningerne fremgår af Tabel 20-15. 
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Tabel 20-15. Grundlæggende forudsætninger for beregning af støj fra havmøllerne. 

 Havmøllestørrelse, effekt i MW 

 3 MW 10 MW 

Antal møller 66 20 

Rotordiameter, meter 112 190 

Navhøjde, meter 81 125 

Totalhøjde, meter 137 220 

Kildestyrke, totalstøj 

LWA i dB 

6 m/s: 107,1 

8 m/s: 109,0 

6 m/s: 113,1 

8 m/s: 115,0 

Kildestyrke, lavfrekvent støj 

10 – 160 Hz, LWA i dB 

6 m/s: 95,2 

8 m/s: 97,5 

6 m/s: 101,2 

8 m/s: 103,5 

 

Beregningsresultater 

Beregningsresultater for havmøllestøjens totalniveau er vist på Figur 20-39 til Fi-

gur 20-42, som viser støjen ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s for 3 MW og 10 MW 

havmøller. De beregnede støjkonturer omfatter alene støjen fra de planlagte 

havmøller og ikke støjen fra eksisterende møller i land.  

Støjen fra de eksisterende vindmøller er undersøgt og sammenholdt med støjen 

fra de planlagte havmøller og det er konstateret, at den samlede støj fra møller 

(totalstøj og lavfrekvent støj) ved enkeltliggende boliger eller områder til støjføl-

som arealanvendelse opfylder en af følgende sætninger: 

 Støjen fra de eksisterende vindmøller er mindst 15 lavere end grænseværdier-

ne 

 Støjen fra de planlagte havmøller er mindst 15 dB lavere end grænseværdierne 

 Den samlede støj fra eksisterende og planlagte møller er under grænseværdi-

erne.  

 

Totalstøjen fra de planlagte havmøller er desuden beregnet i fem udvalgte bereg-

ningspunkter. De er markeret med 1 – 5 på støjkonturkortene. Alle fem punkter 

repræsenterer områder for støjfølsom arealanvendelse, som har de laveste græn-

seværdier.  
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Tabel 20-16. Beregnede niveauer for udendørs totalstøj i udvalgte beregningspunkter. Punkterne 

er vist på støjkonturkortene (Figur 20-39 til Figur 20-42).  Grænseværdien for de fem bereg-

ningspunkter er 37 dB(A) ved 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.  

Beregningspunkt Vindhastighed 1 2 3 4 5 

Lokalitet  Røsnæs 

Havn 

Røsnæs 

Strandpark 

Saltbæk Mariebjerg Sejerby 

Totalstøj, Lr 

i dB  

3 MW 6 m/s 28,3 26,6 23,4 25,0 25,0 

8 m/s 30,2 28,6 25,5 27,0 27,0 

Totalstøj, Lr 

i dB 

10 MW 6 m/s 29,6 27,8 24,4 26,1 26,1 

8 m/s 31,4 29,8 26,5 28,1 28,1 

 

Støj i almindelighed har en række virkninger for og på individet. Disse virkninger 

afhænger af støjniveauet, men for vindmøller er sammenhængen kun indirekte, 

idet sammenhængen ikke findes mellem støj og effekter, men kun mellem støjge-

ne og effekter. 

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøl-

ler er større end for vejtrafikstøj ved samme niveau. 

Ved støjgrænsen for støjfølsom arealanvendelse, 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 

m/s. må man regne med, at 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det 

nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i 

gennemsnit til 8 % stærkt generede. 

Det støjniveau, der forårsager 10 % stærkt generede for vindmøllestøj, er 10-15 dB 

lavere end for de fleste andre støjkilder (veje og jernbaner). De konkrete årsager 

til dette er så vidt vides ikke dokumenteret, men ud fra den generelle viden om 

støjgener er det klart, at hvis en person synes, at møllerne skæmmer naturen, gi-

ver skuffede forventninger om støjfrie omgivelser (bortset fra naturens lyde), for-

ringer både udsigten og ejendomsværdien, så vil denne person også reelt opleve 

en højere støjgene. Dette kan forstærkes af frygt for sundhedsrisici (uanset om de 

er reelle eller ej) pga. forskellige fænomener, som omtales i medierne. 

Det fremgår af de beregnede støjkonturer og Tabel 20-16, at totalstøjen fra de 

planlagte havmøller uanset mølletype på landområder nærmest kysten vil være 7 

– 14 dB under grænseværdierne for områder til støjfølsom arealanvendelse og 12 

– 18 dB under grænseværdierne for enkeltliggende boliger.  En løsning med 10 

MW møller støjer dog ca. 1 - 2 dB mere end en løsning med 3 MW møller. 
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Lavfrekvent støj 

Den lavfrekvente støj fra de planlagte havmøller er beregnet i fem udvalgte be-

regningspunkter. De er markeret med 1 – 5 på støjkonturkortene. Alle fem punk-

ter repræsenterer områder for støjfølsom arealanvendelse, som har de laveste 

grænseværdier. 

Tabel 20-17. Beregnede niveauer for indendørs lavfrekvent støj i udvalgte beregningspunkter. 

Punkterne er vist på støjkonturkortene (Figur 20-39 til Figur 20-42). Grænseværdien for lavfre-

kvent støj indendørs er 20 dB ved vindhastigheden 6 m/s og 8 m/s. 

Beregningspunkt Vindhastighed 1 2 3 4 5 

Lokalitet  Røsnæs 

Havn 

Røsnæs 

Strandpark 

Saltbæk Mariebjerg Sejerby 

Lavfrekvent 

støj, LpALF i 

dB  

3 MW 6 m/s 9 8,2 6 7 7 

8 m/s 11,5 10,6 8,5 9,5 9,5 

Lavfrekvent 

støj, LpALF i 

dB  

10 

MW 

6 m/s 10,1 9,1 6,9 8 8 

8 m/s 12,5 11,6 9,4 10,4 10,5 

 

Det fremgår af Tabel 20-17 at den lavfrekvente støj på landområder nærmest ky-

sten er mindst 7 dB lavere end grænseværdien. En løsning med 10 MW møller 

støjer ca. 1 dB mere end en løsning med 3 MW møller. 
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Figur 20-39. 3 MW havmøller ved 6 m/s. Grænseværdien er 42 dB(A) ved enkeltliggende boliger 

og 37 dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhus-

områder. 
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Figur 20-40. 3 MW havmøller ved 8 m/s. Grænseværdien er 44 dB(A) ved enkeltliggende boliger 

og 39 dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhus-

områder. 
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Figur 20-41. 10 MW havmøller ved 6 m/s. Grænseværdien er 42 dB(A) ved enkeltliggende boliger 

og 37 dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhus-

områder. 
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Figur 20-42. 10 MW havmøller ved 8 m/s. Grænseværdien er 44 dB(A) ved enkeltliggende boliger 

og 39 dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhus-

områder. 

Anden støj 

I driftsfasen er havmøllerne den primære støjkilde på havet. Andre støjkilder til-

knyttet projektet vil være mindre servicefartøjer under sejlads og evt. helikopter-

flyvning til havmølleparken. Denne støj vil have et meget begrænset omfang.  

Landanlæg 

Ny kabelstation 

Der er udpeget tre korridorer for placering af en ny kabelstation tæt ved kysten: 

 Røsnæs, hvor den nye kabelstation etableres i tilknytning til en eksisterende, 

mindre transformerstation 

 Ågerup, der er en helt ny kabelstation (to områder). 
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En ny kabelstation omfatter følgende støjkilder: 

 To udendørs transformere (ONAN oliekølet). Kildestyrke LWA = 80 dB pr. 

enhed. 

 En udendørs kompenseringsspole ONAN. Kildestyrke LWA = 80 dB. 

 Den samlede kildestyrke på de nye anlæg, som altså består af 3 komponenter 

med hver en kildestyrke på 80 dB(A), giver samlet en kildestyrke på LWA = 

84,8 dB. Der er forudsat konstant drift (100 %), og en kildehøjde på 4 meter 

over et blødt (lydabsorberende) terræn. Det forudsættes, at koronastøj er in-

deholdt i den fastsatte kildestyrke. Der regnes endvidere med 5 dB tonetillæg 

på støjen fra den nye kabelstation.  

 

Ud fra den fastlagte kildestyrke for en ny kabelstation, er der gennemført en be-

regning af støjudbredelsen fra kabelstationen i et fiktivt åbent og plant landskab. 

Beregningsresultatet foreligger som en standard støjkontur, der i realiteten angi-

ver kritiske afstande mellem stationen og forskelle typer af støjfølsomme nabo-

områder. 

Ved beregningerne for en kabelstation ved Røsnæs, er der taget højde for, at den 

eksisterende transformerstation har en kildestyrke på LWA = 90 dB. Den udbygges 

med de tre ovenfor nævnte nye komponenter (3 x LWA = 80 dB). Den samlede kil-

destyre for kabelstationen er derfor LWA = 90,0 + 84,8= 91,2, svarede til en stig-

ning i den samlede støj på 1,2 dB. 

Støj fra nye stationer vil forekomme over hele døgnet. I støjberegningerne er der 

derfor taget udgangspunkt i den mest kritiske grænseværdi, som er for natperio-

den. Hvis grænseværdien er overholdt i natperioden, vil den også være overholdt i 

alle andre perioder. Der er gennemført en analyse af korridorerne til placering af 

ny kabelstation. I analysen er boliger, boligområder og sommerhusområder iden-

tificeret, og der er regnet på den nødvendige afstand for overholdelse af grænse-

værdien for virksomhedsstøj i natperioden. 

Tabel 20-18. Løsning med ny kabelstation ved Ågerup. Beregning af nødvendig afstand mellem en 

ny kabelstation og beboelse (inkl. udendørs opholdsarealer ved boligen) for overholdelse af vejle-

dende grænseværdier.  

Områdetype Grænseværdi, nat Beregnet 

afstand 

Områdetype 

Enkeltliggende boliger i det 

åbne land 
40 dB(A) 70 meter 

Enkeltliggende boliger i det åbne 

land 

Landsbyer og andre bolig-

områder 
35 dB(A) 115 meter Landsbyer og andre boligområder 

Sommerhusområder og re-

kreative områder 
35 dB(A) 115 meter 

Sommerhusområder og rekreative 

områder 
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Tabel 20-19. Løsning med ny kabelstation ved Røsnæs. Beregning af nødvendig afstand mellem en 

ny kabelstation og beboelse (inkl. udendørs opholdsarealer ved boligen) for overholdelse af vejle-

dende grænseværdier. Den nødvendige afstand er større end ved Ågerup, fordi den eksisterende 

transformerstation allerede giver anledning til støj. 

Områdetype Grænseværdi, nat Beregnet 

afstand 

Områdetype 

Enkeltliggende boliger i det 

åbne land 
40 dB(A) 135 meter 

Enkeltliggende boliger i det åbne 

land 

Landsbyer og andre bolig-

områder 
35 dB(A) 225 meter 

Landsbyer og andre boligområ-

der 

Sommerhusområder og re-

kreative områder 
35 dB(A) 225 meter 

Sommerhusområder og rekrea-

tive områder 

   

Omkring de støjfølsomme naboområder er der udlagt et areal (her kaldet en støj-

grænsezone) svarende til de beregnede nødvendige afstande. Korridorerne til 

etablering af ny kabelstation er tilpasset, således at de ikke er i konflikt med støj-

grænsezonerne, hvorved de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes 

uden særlige afværgeforanstaltninger. Figur 20-43 og Figur 20-44 viser de tre 

udpegede undersøgelsesområder for placeringen af den nye kabelstation med 

indtegning af støjgrænsezonerne. 

En mindre del af begge korridorer til mulig kabelstation ved Ågerup, Figur 20-43, 

ligger inden for en støjgrænsezone. Der kan kun etableres en adgangsvej inden 

for delområdet, og der vurderes derfor ikke at være en konflikt i forhold til støj-

grænsezonen. 
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Figur 20-43: Korridorer til ny kabelstation ved Ågerup.  

 

 

Figur 20-44: Korridor til ny kabelstation, Røsnæs Den nye kabelstation etableres ved denne løs-

ning i tilknytning til den eksisterende transformerstation (rød prik).  
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Den anvendte model har den fordel, at den ikke tager udgangspunkt i en bestemt 

placering af kabelstationerne, men i stedet viser de områder, der ud fra støjmæs-

sige hensyn kan anvendes uden særlige afværgeforanstaltninger mht. støj.  

Udvidelse af eksisterende transformerstationer 

Der er på baggrund af erfaringer og målinger fra andre lignende anlæg fastsat en 

kildestyrke på LWA = 90 dB for eksisterende anlægskomponenter. I forbindelse 

med udvidelsen af transformerstationen vil stationen blive udvidet med et antal 

nye komponenter. Støjkildestyrken for de nye komponenter er fastsat til LWA = 80 

dB, som er et krav, der typisk stilles til leverandører af nyt udstyr. 

Der er i det følgende oplistet, hvilke anlægskomponenter, som de eksisterende 

transformerstationer Kalundborg, Novo Syd og Asnæsværket består af og, hvilke 

nye komponenter, der etableres i forbindelse med udvidelsen. Der er udført be-

regning af udvidelsens støjmæssige konsekvenser for den samlede støj fra trans-

formerstationen. 

Transformerstationen Kalundborg består af følgende støjende komponenter: 

 Fem udendørs transformere Kildestyrke LWA = 90 dB pr. enhed. Samlet kil-

destyrke er LWA = 97 dB. Transformerstationen udbygges i givet fald ikke, 

men tilsluttes blot et nyt kabel. Stationens kildestyrke vil derfor være uæn-

dret. 

 Transformerstationen Novo Syd består af følgende støjende komponenter: 

 En udendørs transformer Kildestyrke LWA = 90 dB. 

 Udvidelsen af transformerstationen vil bestå af følgende nye komponenter: 

 En udendørs kompenseringsspole ONAN. Kildestyrke LWA = 80 dB.  

 

Transformerstationen Asnæsværket består af følgende støjende komponenter: 

 Fire udendørs transformere Kildestyrke LWA = 90 dB pr. enhed. Samlet kil-

destyrke er LWA = 96 dB. Transformerstationen udbygges i givet fald ikke, 

men tilsluttes blot et nyt kabel. Stationens kildestyrke vil derfor være uæn-

dret. 

 

Da kildestyrken for den nye støjkilde i forbindelse med en udvidelse af Novo Syd 
er markant lavere end det eksisterende anlæg, vil ændringen i det samlede støjbi-
drag fra transformerstationen ikke være hørbart. Den beregnede æn-
dring/stigning i det samlede støjbidrag fra transformerstationerne er anført i Ta-
bel 20-20. 
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Tabel 20-20: Ændringer i støjbidraget ved eksisterende transformerstationer. 

Station Eksisterende  

anlæg 

Samlet kildestyr-

ke, LWA i dB 

Nye anlæg.  

Samlet kildestyr-

ke, LWA i dB 

Samlet kildestyrke 

efter udvidelse, 

LWA i dB 

Stigning  

efter udvidelse 

Novo 

Syd 
90,0 dB 80,0 dB 90,4 dB +0,4 dB 

 

Stigningen i støjbidraget i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende trans-

formerstation på 0,4 dB er langt fra hørbar. Ved Novo Syd er der ca. 190 meter til 

nærmeste bolig og ca. 350 meter til nærmeste boligområde.  

Vibrationer 

Fra kabel- og transformerstationer og tilhørende materiel kan der opstå vibratio-

ner, der udbredes gennem jorden. 

Men på grund af afstand mellem stationer og beboelsesejendomme er det vurde-

ret, at vibrationer ikke vil medføre negative påvirkninger, og vibrationer er derfor 

ikke vurderet yderligere. 

Samlet virkning 

Støjpåvirkningen fra udvidelse af eksisterende transformerstationer vil være me-

get lille, fordi nye tekniske installationer støjer væsentligt mindre end ældre. 

En ny kabelstation placeres mindst 115 meter fra beboelsesområder (70 meter fra 

enkeltliggende boliger og deres udendørs opholdsarealer i det åbne land) (se Fi-

gur 20-43 og Figur 20-44), hvorved Miljøstyrelsens laveste vejledende grænse-

værdier for støj kan overholdes, også i det tilfælde, at støjen indeholder tydeligt 

hørbare toner. Alternativt kan der etableres afskærmning eller anden form for 

støjdæmpning, som reducerer den nødvendige afstand. Hvis det kan sikres, at 

støjen er uden tydeligt hørbare toner, vil tillægget på 5 dB bortfalde. I så fald kan 

den nødvendige afstand reduceres til 70 meter fra beboelsesområder. Hvis kabel-

stationen etableres i tilknytning til den eksisterende ved Røsnæs, er de tilsvaren-

de afstandskrav 225 meter til beboelse (135 meter til enkeltliggende boliger og de-

res udendørs opholdsarealer i det åbne land).   

Støjen fra møller på havet vil ikke give anledning til overskridelse af Vindmølle-

bekendtgørelsens grænseværdier, heller ikke ved indregning af støjbidrag fra ek-

sisterende vindmøller på land.  Totalstøjen fra de planlagte havmøller vil uanset 

mølletype på alle landområder vil være 7 – 14 dB under grænseværdierne for om-

råder til støjfølsom arealanvendelse og 12 – 18 dB under grænseværdierne for en-

keltliggende boliger. Støjbidraget fra havmøllerne vil på land maksimalt være lidt 

over 31 dB(A) udendørs for løsningen med 10 MW møller ved en vindhastighed 

på 8 m/s. Dette støjniveau, og de øvrige beregnede støjniveauer, optræder kun 
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ved vind fra møllerne mod modtageren, mens det vil være væsentligt lavere ved 

andre vindretninger. I praksis vil det på land kun i meget sjældne tilfælde være 

muligt at opfatte støjen fra havmøllerne, fordi den vil være maskeret af støj fra 

vinden, susen i træer og buske, bølger på kysten og menneskeskabt støj fra trafik, 

maskiner og virksomheder.  

Lavfrekvent støj vil være mindst 7 dB under grænseværdien.  

Mellemløsning, 6 – 8 MW havmøller 

Et projekt, der er baseret på havmøller i en mellemstørrelse, fx 6 MW eller 8 MW, 

vil medføre den samme støj fra permanente anlæg på land, som ved en løsning 

med 3 MW eller 10 MW havmøller. Det skyldes, at alle løsninger kræver etable-

ring af de sammen tekniske anlæg på land. 

På havet vil en mellemløsning medføre støj fra havmøller i drift, der ligger mel-

lem støjen fra 3 MW havmøller og 10 MW havmøller. Kildestyrken for 6 MW 

havmøller vil formentlig være ca. 2 dB lavere end støjen fra 10 MW havmøller, 

mens støjen fra 8 MW havmøller formentlig vil være ca. 1 dB lavere. Til gengæld 

vil antallet af møller være større. Samlet kan man derfor forvente, at en mellem-

løsning vil give anledning til 1 – 2 dB mindre totalstøj og lavfrekvent støj end en 

løsning baseret på 10 MW havmøller. Forskelle i støjniveauer på under 3 dB op-

fattes som små.  

20.7.3 Afviklingsfasen 

Demontering af havmøllerne vil ikke omfatte den støjende ramning af fundamen-

ter. Støjen vil derfor være betydeligt lavere end støjen i anlægsfasen og fortrinsvis 

omfatte skibe, flydekraner og diverse hjælpefartøjer.  

Demontering af kabelstationer og de installationer, der er etableret på transfor-

merstationerne samt fjernelse af kabler i jorden vil i alt væsentlig give anledning 

til støj svarende til støjen fra anlægsfasen. Der kan dog som en ekstra støjkilde 

optræde støj fra maskiner til nedbrydning og læsning af byggematerialer.  

20.7.4 Sammenfattende vurdering 

I Tabel 20-21 sammenfattes støjpåvirkningerne på mennesker i henholdsvis an-

lægs-, drifts- og afviklingsfasen. 

Tabel 20-21 Vurdering af overordnede støjpåvirkninger på mennesker i og ved boliger under an-

læg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Støj fra anlægsarbejde, på Lille Lokal Kort Ubetydelig 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

havet 

Støj fra etablering af kabel Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra etablering og udvidel-

se af stationer 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejde uden-

for normal arbejdstid 
Mellem Lokal Kort Mindre 

Driftsfasen     

Støj fra møller Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj fra nye kabelstationer Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj fra nye installationer på 

eksisterende transformersta-

tioner 

Ubetydelig Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Støj fra demontering Lille Lokal Kort Ubetydelig 

20.8 Luftkvalitet og klimapåvirkning 

Beskrivelse af nationale drivhusgasemissioner, herunder CO2 og SF6 emissioner, 

sker ud fra seneste opgørelser fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved 

Aarhus Universitet. Der henvises til baggrundsrapporten ”Emissioner” for Sejerø 

Bugt Havmøllepark /8/ for referencer og nærmere beskrivelse af metoder mv.  

Tabel 20-22 Mulige påvirkninger på klima under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøl-

lepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Nye kystnære kabelstationer X   

Udbygning af kabelstationer X   

Landkabler X   

Demontering af kabelsystem   X 

 

Der er udført en beregning af belastningen med luftforurenende emissioner (CO2, 

NOX, SO2, PM og SF6) fra anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Emissionsberegningerne er foretaget ud fra en worst case-antagelse. På land om-

fatter det situationen med mest anlægsaktivitet, samt anvendelse af den største 

mængde materiale, hvis ikke andet er angivet i den konkrete tekniske projektbe-

skrivelse.  
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Worst case for Sejerø Bugt Havmøllepark antages at omfatte anlæg af en ny frem-

skudt kabelstation på Røsnæs, som begge ilandføringer kobles til. Afstanden til 

kabelstation Røsnæs er hhv. 2 km fra det østlige samt 4,5 km fra det vestlige 

ilandføringspunkt. Derudover antages udbygning af den eksisterende kabelstati-

on ved Novo Syd som worst case ift. omfang. For kabellægning antages worst case 

som et 132 kV kabelsystem langs det længste af de mulige tracéer fra Røsnæs til 

Asnæsværket (18 km) i én kabelgrav. 

20.8.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissioner) 

at være forårsaget af emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af ma-

terialer til kabler og kabelstationer, transport af materialerne samt selve anlægs-

aktiviteterne. Beregnede emissioner på grundlag af overslagsmæssige materiale-

forbrug fremgår af Tabel 20-23.  

Tabel 20-23 Opgørelse over co2 emissioner fra udvinding og femstilling af materialer samt opgø-

relse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt under anlægsfasen på land 

for Sejerø Bugt Havmøllepark (i ton). 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Opgørelse over CO2-emissioner fra udvinding og fremstil-

ling af materialer til kabelstationer og kabelsystem på 

land til Sejerø Bugt Havmøllepark. 

  

  

Ny kabelstation Røsnæs  4.050     

Udbygning af kabelstation No-

vo Syd 

 3.890  
 

  

Landkabler 4.850     

Opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, 

der forventes anvendt under anlægsfasen for landanlæg 

til Sejerø Bugt Havmøllepark 

 

 

  

Kystnær kabelstation Røsnæs  370   2  <0,1   <1  

Udbygning af Novo Syd  250   2  <0,1   <1  

Kabellægning  1.690  11  <0,1   1  

 

Påvirkninger som følge af emissioner i anlægsfasen fra aktiviteterne på land vur-

deres at være begrænset og ubetydelig.  

CO2-emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af materialer til kabler 

og kabelstationer er opgjort til ca. 12.790 ton /8/. Til installationen, dvs. brug af 

ikke-vejgående køretøjer og andet materiel, er opgjort en udledning på 2.310 ton.  
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Den samlede CO2-udledning i anlægsfasen på land er meget begrænset og derfor 

uden betydning. 

20.8.2 Driftsfasen 

Aktiviteterne på kabelstrækningen på land er meget begrænsede i driftsfasen, og 

der er ikke foretaget beregninger af emissioner fra vedligeholdelsesaktiviteter på 

land i driftsfasen.  

Fra højspændingskomponenter over 100 kV i transmissionsanlæg og i visse stati-

onsanlæg anvendes SF6-gas, som kan tabes til omgivelserne i mindre grad. I 

CO2-ækvivalenter er den udledte mængde i løbet af anlæggenes levetid (30 år) 

opgjort til 334 ton.  

SF6-emissioner under drift af transmissionsanlæg på land omregnet til CO2-

ækvivalenter er angivet i summarisk form i Tabel 20-24.  

Tabel 20-24 Opgørelse over SF6-emissioner fra transmissionsanlæg på land til Sejerø Bugt Hav-

møllepark.  

Komponent SF6 (kg) CO2-ækvivalenter 

(ton) 

Årlig emission 0,5 11 

Total (30 år) 15  334  

20.8.3 Afviklingsfasen  

I afviklingsfasen ventes påvirkning på luftkvalitet og klimatiske forhold (emissio-

ner) at være forårsaget af emissioner forbundet med opgravning af kabler, herun-

der også fra køretøjer og maskinel på land. 

Beregnede emissioner, både besparelse og forbrug fremgår af Tabel 20-25.  

Tabel 20-25 Overslagsmæssig opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes 

anvendt under afviklingsfasen på land for Sejerø Bugt Havmøllepark /8/. 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Sparede emissioner ved genanvendelse af materialer fra land-

kabler 
4.560    

Demontering af kabelsystem 1.690 11 0 1 

 

Påvirkninger som følge af emissioner i afviklingsfasen fra aktiviteterne på land 

vurderes at være begrænset og ubetydelig.  
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Til demontering på land, hvortil der anvendes køretøjer og maskinel, er opgjort 

en CO2-emission på knap 1.700 ton. Sparede CO2-emissioner som følge af gen-

vinding af materialer (kabler) er opgjort til ca. 4.600 ton.  

Den klimatiske påvirkning som følge af demontering og genanvendelse af landan-

læg Sejerø Bugt Havmøllepark vurderes derfor at være positiv.  

20.8.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på luftkvalitet og klima i forbindelse med anlæg, drift og af-
vikling af Sejerø Bugt Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for miljøet 
i øvrigt. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-26. 
 
Tabel 20-26 Vurdering af overordnet påvirkning på klima under anlæg, drift og afvikling af Seje-

rø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Klima 

 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Klima 

 

Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Klima 

 

Lille Lokal Kort  Ubetydelig 

20.9 Overfladevand 

Vurderingen af påvirkninger på overfladevand er baseret på baggrundsrapporten 

”Påvirkning af miljøet i øvrigt” /1/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 

20-27.  

Tabel 20-27 Mulige påvirkninger på overfladevand under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt 

Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Krydsning af vandløb 

ved styret underboring 

X   

Kabelkrydsningen af vandløbene, der skaber et mag-

netfelt og et induceret elektrisk felt i vandet. 

 X  

Fjernelse af kabler,  

der krydser vandløb 

  X 

 

Worst case-scenariet for overfladevand vurderes at omfatte ny fremskudt kabel-

station på Røsnæs samt udbygning af eksisterende kabelstation Novo Syd. Kabel-
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lægning i det længste af de mulige tracéer i én kabelgrav. Landkorridor i alt 22,5 

km lang.  

20.9.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vil nedgravning af ilandføringskabler fra havmøllerne til transfor-

merstation i Kalundborg krydse Kærby Å. Det forudsættes, at krydsningen sker 

ved styret underboring minimum 1 m under vandløbets regulativmæssige bund. 

Arbejdet er kortvarigt, og påvirkningen midlertidig, og det vurderes, at projektet 

kan udføres med en ubetydelig påvirkning af vandløbets tilstand.  

Krydsning af vandløb kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden jf. Bekendtgø-

relse om regulering af vandløb, og for påvirkning af beskyttede vandløb kræves 

tillige dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.  

20.9.2 Driftsfasen 

Kabelkrydsningen af Kærby Å skaber et magnetfelt og et induceret elektrisk felt, 

som kan forstyrre særligt følsomme fisk ved passage af felterne. Flere vandrende 

fisk heriblandt laksefisk og snæblen orienterer sig bl.a. ved hjælp af jordens stati-

ske magnetfelt. Magnetfelterne ved kablerne er dog vekselstrømsfelter, der skifter 

retning med frekvensen (50 Hz). Det er vist, at fisk eksempelvis kan standse op 

eller nedsætte svømmehastigheden ved passage af et elektrisk eller magnetisk felt 

ved strømførende kabler eller luftledninger. Denne ændring i adfærd er dog mid-

lertidig og anses ikke for at have nogen effekt på fiskenes generelle vandrings-

mønster. Reaktionsmønstret over for magnetfeter og elektriske felter er meget 

forskelligt mellem de enkelte arter, og der mangler generelt detaljeret viden på 

området. Kablerne forudsættes etableret ved underboring, minimum 1 m under 

vandløb, som krydses af kabeltracéet, og det vurderes at påvirkningen fra kabler-

ne vil være meget begrænset, og at påvirkningen ikke har betydning for vandlø-

benes fiskebestand i driftsfasen.  

20.9.3 Afviklingsfasen  

Ved fjernelse af kabler på land vil påvirkningen af Kærby Å der krydses af led-

ningstracéet være svarende til anlægsfasen. Det vil sige, at med afværgeforan-

staltninger, der beskytter vandløbet mod spild, vurderes påvirkningen at være 

ubetydelig for vandløbets tilstand.  

20.9.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på overfladevand i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 
er opsummeret i Tabel 20-28.   
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Tabel 20-28 Vurdering af overordnet påvirkning på overfladevand under anlæg, drift og afvik-

ling af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Overfladevand 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Overfladevand 
 

Ingen - - Neutral 

Afviklingsfasen     

Overfladevand 
 

Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig 

20.10 Grundvand 

Beskrivelsen er baseret på baggrundsrapport vedr. påvirkning af miljøet i øvrigt 

/1/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-29. Påvirkning af grundvand 

som følge af jordforurening beskrives i afsnit 20.11.  

Tabel 20-29 Mulige påvirkninger på overfladevandunder anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt 

Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Grundvandssænkning X  (X) (X) 

 

Worst case-scenariet for grundvand vurderes at omfatte ny fremskudt kabelstati-

on på Røsnæs samt udbygning af eksisterende kabelstation Novo Syd. Kabellæg-

ning i det længste af de mulige tracéer i én kabelgrav. Landkorridor i alt 22,5 km 

lang.  

20.10.1 Anlægsfasen 

Drikkevandsinteresser, aktive indvindingsboringer og vandforsy-

ningsanlæg 

Som det fremgår af Figur 19-13 findes der et antal aktive vandforsyningsanlæg 

inden for selve korridoren, jf. Tabel 20-30. Omkring vandforsyningsboringer er 

beskyttelseszonen omkring boringerne i henhold til dansk lovgivning 25 m. An-

lægsarbejderne må som udgangspunkt ikke foregå inden for denne zone. 

Tabel 20-30 Vandforsyningsanlæg, som ligger inden for korridoren for kabelføring. 

Anlægsnavn Type forsyning Magasin Dæklag over magasin 

Vollerupvej 15 Husholdning Sand 3 42 m 
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Anlægsnavn Type forsyning Magasin Dæklag over magasin 

Vollerupvej 17 Husholdning Sand 3 44 m 

Vollerupvej 19 Husholdning Sand 3 45 m 

Vollerupvej 21 Husholdning Sand 3 44 m 

Gåsetoftevej 19 Husholdning Sand 3 32 m  

Gåsetoftevej 71 Husholdning Sand 3 41 m 

 

Alle vandforsyningsanlæg inden for korridoren hører til typen husholdning, som 

forsyninger op til 1-2 hustande. Det forventes, at det er muligt at anlægge kabel-

ledningen uden om de aktive vandforsyningsanlæg inden for korridoren.  

Mulige konsekvenser for grundvandet ved tørholdelse 

I projektbeskrivelsen er angivet at det på strækninger med højt grundvandspejl 

kan blive nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt enten ved installering af 

sugespidsanlæg (kun ved sandrige jordbundsforhold) eller ved forudgående ned-

pløjning af et plastdræn i og under kabelgraven (ca. 2,0 m under terræn). Ved høj 

grundvandsstand kan der blive tale om helt lokale grundvandssænkninger af me-

get begrænset varighed (1-2 dage). Ved muffesamlinger på kablerne kan der være 

tale om grundvandssænkninger på op til 10 dages varighed. 

På strækningen vurderes områder med sand/grus og tørv at kunne indeholde ter-

rænnært vand, som vil gøre det nødvendigt at sænke grundvandet i forbindelse 

med etablering af kabelstationer og nedlægning af kabler i jorden. På Figur 19-15 

ses hvilke jordartstyper, som findes inden for korridoren.  

Drikkevandsforsyning i området ved Mostrup, Lillesøvej 6, Hjorthøj Vandværk, 
(jf. Figur 19-13 og Figur 19-15) sker fra et terrænnært sandlag, hvor der kun er 
ringe beskyttelse fra dæklag på mellem 3 og 6 m, jf. Tabel 20-31. 
 
Området er også udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og magasinet i 

området er flere steder frit. Det vurderes, at en eventuel grundvandssænkning i 

forbindelse med etablering af kabelstationen i dette område vil kunne påvirke 

vandstanden i det sandlag, som anvendes til drikkevandsindvinding. Dog vurde-

res påvirkningen af grundvandsspejlet at være meget lille i forhold til en varighed 

af sænkning på mellem 1 og 10 dage. Dette vurderes ikke at ville påvirke drikke-

vandsforsyningen negativt. 

Nord for Rørby-Årby Vandværks indvindingsboringer forventes at skulle grund-

vandssænkes pga. høj vandstand i sandlag i terræn. Sand 3 magasinet, som der 

indvindes fra i dette område, er spændt og derfor vurderes magasinet at være 

mindre sårbart selvom dæklagstykkelsen kun er 13-14 m. Det vurderes at grund-

vandssænkninger på mellem 1 og 10 dage i området ikke vil påvirke drikkevands-

forsyningen negativt.  



 

169 

 

Tabel 20-31 Vandforsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand, der ligger i områ-

der, hvor der muligvis skal grundvandssænkes. De røde markeringer, jf. Figur 19-13 angiver at 

boringen ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder. 

Anlægsnavn DGU-nr. Type forsyning Magasin Dæklag over magasin 

Lillesøvej 6  Husholdning Sand 2 6 m 

Hjorthøj Vandværk 193.360 Alment Sand 2 3-5 m 

Rørby-Årby Vandværk 203.544 Alment Sand 3 14 m 

Rørby-Årby Vandværk 203.672 Alment Sand 3 13 m 

20.10.2 Driftsfasen 

I driftsfasen kan der være påvirkninger af grundvand, hvis der skal foretages fx 

reparation af ledninger. Ved denne type af anlægsarbejder henvises til påvirknin-

ger af grundvand under anlægsfasen.  

Ellers vurderes de blivende installationer af kabler og kabelstation ikke at påvirke 

grundvandet, da ledningerne ikke indeholder nogen parametre, som kan forurene 

grundvandet. Påvirkningen af grundvand i driftsfasen vurderes ubetydelig. 

20.10.3 Afviklingsfasen  

De samme forhold, som gør sig gældende i anlægsfasen, kan også komme på tale i 

afviklingsfasen, dvs. mulige små grundvandssænkninger af kort varighed. De 

samme problemstillinger skal vurderes med den aktuelle viden omkring aktive 

indvindingsboringer og vandforsyningsanlæg. Udpegningsgrundlaget for drikke-

vandsinteresser, indsatsområder for grundvand og nitratfølsomme indvindings-

områder kan også have ændret sig. Der henvises til de mulige påvirkninger, som 

er beskrevet under anlægsfasen. 

20.10.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på grundvand i forbindelse med anlæg, drift og afvikling er 

opsummeret i Tabel 20-32. 

Tabel 20-32 Vurdering af overordnet påvirkning på grundvand under anlæg, drift og afvikling af 

Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Grundvand 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Grundvand 
 

Ingen - - Neutral 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Afviklingsfasen     

Grundvand 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

20.11 Jord 

Mulige påvirkninger fra lokaliteter med forurenet jord og håndtering af dette i 
forbindelse med anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark er vurderet 
i baggrundsrapporten for miljøet i øvrigt. Mulige påvirkninger er opsummeret i 
Tabel 20-33. 
 
Tabel 20-33 Mulige påvirkninger på jord under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøl-

lepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Håndtering af forurenet jord X (X) (X) 

Nedsivning X   

Spildhændelser X   

Grundvandssænkning X (X) (X) 

Permanent dræning X    

 

Worst case-scenariet for håndtering af jord vurderes at omfatte ny fremskudt ka-

belstation på Røsnæs samt udbygning af eksisterende kabelstation Novo Syd. Ka-

bellægning i det længste af de mulige tracéer i én kabelgrav. Landkorridor i alt 

22,5 km lang.  

20.11.1 Anlægsfasen 

Jordhåndtering 

Jord håndteres generelt som beskrevet i afsnit 18, projektbeskrivelsen. Jord, der 

opgraves, i områdeklassificerede arealer, offentlige vejarealer samt forurenings-

kortlagte arealer, er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og jorden herfra 

skal klassificeres for at kunne dokumentere forureningsgraden. Dette skal ske, 

uanset om jorden skal bortskaffes eller skal genindbygges i projektet.  

Anlæg af landkabler og kabelstation medfører håndtering af jord, der kan være 

forurenet. Det forudsættes, at arbejdet udføres efter gældende retningslinjer i Ka-

lundborg Kommune og i henhold til jordforureningsloven.  
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Påvirkning af grundvand 

Nedsivning 

I anlægsfasen kan der opstå et behov for mellemdeponering af lettere forurenet 

jord langs kabelgraven.  

Ved mellemdeponering af forurenet jord skal det sikres, at der ikke sker nedsiv-

ning af forurenet vand til grundvandet jf. miljøbeskyttelsesloven. I loven er det 

angivet, at stoffer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke må 

nedgraves, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. Det 

fremgår ligeledes af Jordforureningsloven, som særligt tilsigter at beskytte drik-

kevandsressourcer og forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse 

med anvendelse og bortskaffelse af jord.  

Især bør der tages særlige hensyn i området ved Mostrup, da grundvandet er me-

get sårbart her. 

Nedsivning af regnvand via forurenet jord til grundvandet udgør en potentiel ri-

siko i forbindelse med mellemdeponering af forurenet jord. Det forventes, at det 

forurenede jord, der skal håndteres, primært vil være i form af lettere forurenet 

overjord hidrørende fra diffus forurening med immobile oliestoffer, PAH’er og 

tungmetaller. 

Spildhændelser 

Under anlægsarbejdet er der risiko for større eller mindre spildhændelser. De ty-

piske forureningsstoffer vil være dieselolie fra tankanlæg og smøremidler, som 

anvendes. I tilknytning til arbejdet kan der være oplag af brændstof og andre ke-

mikalier. Det skal der tages hensyn til ved placering og indretning af oplagssteder, 

og der vil blive stillet krav til entreprenøren om særlige foranstaltninger for at 

undgå spild. 

Grundvandssænkning 

Midlertidige grundvandssænkninger kan påvirke strømningsretningerne og kan 

medføre øget mobilitet af eventuelle grundvandsforureninger. Det vurderes gene-

relt, at der ikke er nogen særlig risiko for mobilisering af grundvandsforureninger 

ved de mulige grundvandssænkninger, som kan komme på tale.  

Dog bør der være en særlig fokus på de kortlagte forurenede lokaliteter vest for 

korridoren nord for Årby, jf. Figur 19-16. 

Når den endelige linjeføring er fastlagt, skal der indhentes detaljeret viden om de 

kortlagte lokaliteter, som findes i området. 
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Permanent dræning 

I områder med skrånende arealer vil der kunne opstå en uønsket drænvirkning i 

sandlaget i bunden af kabelgraven – især i områder, hvor der er sand /grus i de 

terrænnære lag, jf. Figur 19-15.  

20.11.2 Driftsfasen 

I driftsfasen er det muligt, at der skal håndteres jord, hvis der fx skal ske repara-

tion af ledninger. 

Retningslinjerne for håndteringen er sammenlignelig med de forhold der er be-

skrevet under anlægsfasen. 

Påvirkningen af jord og fra eventuel forurenet jord i driftsfasen vurderes at være 

ubetydelig. 

20.11.3 Afviklingsfasen  

Det forventes som udgangspunkt, at der ikke skal håndteres forurenet jord i af-

viklingsfasen, idet kablerne forventeligt skal tages op af en uforurenet jord. I for-

hold til de vurderinger, der er foretaget for anlægsfasen, kan der komme ny viden 

om jordforureninger, som følgende skal håndteres i forbindelse med de anlægs-

arbejder, der foretages ved nedlæggelse af ledninger. 

20.11.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på jord i forbindelse med anlæg, drift og afvikling er op-

summeret i Tabel 20-34.   

Tabel 20-34 Vurdering af overordnet påvirkning fra lokaliteter med forurenet jord og håndtering 

af dette under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning1 

Anlægsfasen     

Jordforurening 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Jordforurening 
 

Ingen  - -   Neutral 

Afviklingsfasen     

Jordforurening 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

20.12 Arkæologisk kulturarv  

Mulige påvirkninger af de arkæologiske og kulturhistoriske interesser i forbindel-

se med anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark tager udgangspunkt 
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i kortlægningen i den kulturhistoriske analyse for projektområdet /13/.  Mulige 

påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-37. 

Tabel 20-35 Mulige påvirkninger på infrastrukturanlæg under anlæg, drift og afvikling af Sejerø 

Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Direkte fysisk påvirkning i forbindelse med anlægs-

arbejder på land 
X  

 

X  

Visuel påvirkning fra evt. kystnær kabelstation X X  

 

Det vurderes, at de største mulige påvirkninger af de kulturhistoriske og arkæolo-

giske interesser (og således ’worst case’-scenariet) vil være, at den endelige kabel-

føringslinje passerer gennem flest mulige områder med højt arkæologisk potenti-

ale samt at der etableres en kystnær kabelstation, der har et markant og skæm-

mende visuelt udtryk. 

20.12.1 Anlægsfasen 

Den mulige effekt på de kulturhistoriske og arkæologiske interesser vil under an-

lægsfasen primært være relateret til direkte fysisk påvirkning fra anlægsarbejdet, 

dvs. fra nedgravning af kabler, etablering af brønde til link bokse og evt. etable-

ring af ny kabelstation. Det er forudsat i projektet, at værdifulde sten- og jorddi-

ger og bevaringsværdige fortidsminder underbores, hvorved disse ikke påvirkes. 

Den fysiske påvirkning af anlægsaktiviteterne vil udelukkende have en effekt, hvis 

arkæologiske objekter eller flader er til stede netop dér, hvor den fysiske påvirk-

ning finder sted. Det vurderes helt konkret, at påvirkning af beskyttede diger kan 

undgås, idet kablerne vil blive underboret i disse tilfælde. Derudover kan der 

eventuelt forekomme visuel påvirkning af kulturmiljøer, kulturhistoriske beva-

ringsværdier eller bevaringsværdige landskaber alt afhængig af placeringen af en 

eventuel kystnær kabelstation og dennes udformning.  

Mange steder indenfor projektområdet vil det, uanset valg af endeligt tracé, være 

vanskeligt eller helt umuligt at undgå områder med mellem eller højt arkæologisk 

potentiale (potentiale 1 og 2).  

I det omfang det skønnes nødvendigt vil der blive foretaget arkæologiske forun-

dersøgelser af det ansvarlige museum, hvorved risikoen for at støde på genstande 

af arkæologisk interesse i forbindelse med anlægsarbejdet reduceres. Desuden 

gælder museumlovens bestemmelser under anlægsfasen, der bl.a. sikrer at even-

tuelle nye fund bringes i sikkerhed. 
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20.12.2 Driftsfasen 

De mulige effekter i driftsfasen vil udelukkende være relaterede til eventuelle vi-

suelle påvirkninger, som beskrevet i afsnit 20.5. 

20.12.3 Afviklingsfasen 

Afviklingsfasen vil ikke medføre yderligere påvirkning af de kulturhistoriske og 

arkæologiske interesser.  

20.12.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på kulturhistorie og arkæologi i forbindelse med anlæg, drift 

og afvikling er opsummeret i Tabel 20-36. 

Tabel 20-36 Vurdering af overordnet påvirkning de kulturhistoriske og arkæologiske interesser 

under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Direkte fysisk påvirkning i 

forbindelse med anlægsar-

bejder på land 

Stor Lokal 
Permanent * 

Visuel påvirkning fra evt. 

kystnær kabelstation 
Lille Regional 

Lang Ubetydelig 

Driftsfasen     

Visuel påvirkning fra evt. 

kystnær kabelstation 
Lille Regional Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Ingen     

* En helt konkret vurdering af projektets påvirkning på de arkæologiske forekomster kan først fore-

tages, når der er udført forundersøgelser indenfor det endelige trace og således godtgjort, hvorvidt 

der er forekomst af betydende arkæologisk interesse indenfor projektområdet eller ej. Først da kan 

der tages stilling til de eventuelle nødvendige forholdsregler i form af fx udgravning, in-situ beskyt-

telse, friholdelseszoner, el.lign. 

20.13 Befolkning og sundhed 

Mulige påvirkninger på befolkning i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Sejerø Bugt Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten ”Befolkning og 

sundhed”,/5/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-27.  
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Tabel 20-37 Mulige påvirkninger på befolkning under anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt 

Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Emissioner X  X 

Støj X X X 

Visuelle gener X X X 

Barriereeffekt X  X 

Magnetfelter  X   

 

Worst case-scenariet for påvirkning på befolkning og sundhed bygger på de for-

udsætninger, der er beskrevet for vurdering af emissioner og støj. Derudover om-

fatter worst case-scenariet et projekt bestående af ny fremskudt kabelstation på 

Røsnæs samt udbygning af eksisterende kabelstation Novo Syd. Kabellægning i 

det længste af de mulige tracéer i én kabelgrav. Landkorridor i alt 22,5 km lang. 

20.13.1 Anlægsfasen 

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

bejderne på havet vil som udgangspunkt foregå 24 timer i døgnet. Anlægsarbej-

derne på land vil primært foregå inden for normal arbejdstid. 

Støj på havet 

Som beskrevet i afsnit 20.7.1 vedrørende støj i anlægsfasen, er den mest støjende 

aktivitet i forbindelse med etableringen af selve havmølleparken ramning af mo-

nopæle, hvis denne fundamenttype vælges. Da ramning af møllefundamenter er 

en meget støjende aktivitet, er der foretaget en beregning af forventet ramnings-

tid pr. fundament og samlet ramningstid. Det vurderes samlet at tage 4 – 6 timer 

at nedramme 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. 

Det vurderes ud fra kriterierne for anlægsarbejder, at rammearbejderne ikke vil 

give anledning til støjgener i dagperioden. Hvis der rammes om natten, vil der 

kunne opstå kortvarige gener ved boliger tæt ved kysten. 

Støjens sundhedseffekter er vurderet ud fra WHO’s guidelines. Ifølge WHO kan 

længere tids støjpåvirkning medføre sundhedseffekter, især hvis påvirkningen 

sker i natperioden og støjen overstiger visse tærskelniveauer. 

Ved ramning af havmøllefundamenter kan der for beboelser og institutioner tæt-

test på kysten optræde et midlet støjniveau på op til 55 dB(A) mens der rammes, 

såfremt de største møller vælges. Hvis ramningen foregår i døgndrift, kan den gi-
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ve anledning til mindre støjgener i aften- og natperioden, når der rammes nær-

mest kysten. Der forventes ingen gener i dagperioden. 

Da rammeaktiviteten gennemføres inden for en meget begrænset periode på højst 

33 døgn, vurderes det, at påvirkningen er ubetydelig i relation til befolkning og 

sundhed. Årsmiddelniveauet af støjen om natten, Lnight, vil være lavere end 40 

dB(A), hvilket er WHO’s anbefalede grænse for sundhedsskadelig støj. 

Øvrige aktiviteter på havet vil også udsende støj, fx installation af potentielle mo-

nopæle og gravitationsfundamenter, persontransportfartøjer og helikoptertrans-

port. Alle disse aktiviteter vil give anledning til støj, der er væsentligt lavere end 

støjen fra ramning af fundamentmonopæle.  

Støj på land 

Ved ilandføring af kabler, vil kabelnedlægningsfartøjer og evt. hjælpefartøjer 

kortvarigt komme tættere på land. Det vurderes, at støjen i denne situation kan 

have samme omfang som støjen fra nedlægning af kabler på land. 

Ledningsanlæg og kabelstationer på land placeres i det åbne land og i områder 

hvor afstanden mellem beboelserne er forholdsvis stor. Inden for undersøgelses-

området er der kortlagt 77 beboelser der potentielt kan blive generet af støj fra 

anlægsarbejderne.  

Det må påregnes, at boliger kan blive udsat for væsentlig støj over 40 dB(A), hvis 

anlægsarbejdet gennemføres udenfor normal arbejdstid. Hvis arbejdet gennemfø-

res i normal arbejdstid (hverdage kl. 7 – 18) forventes det, at kun boliger, der lig-

ger tættere på anlægsarbejdet end 15 meter kan blive udsat for væsentlig støj over 

70 dB(A). Ved underboring forventes det dog, at boliger, der ligger tættere på un-

derboringsudstyret end 35 meter, kan blive udsat for væsentlig støj. 

Da anlægsarbejderne primært foregår i dagtimerne og i en begrænset periode, 

forventes projektet at medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sund-

hed. 

Emissioner  

Omfanget af støvemissioner fra anlægsarbejdet relateret til udbygning af kabelsy-

stemet på land kan ikke fastlægges på forhånd, men det anses som usandsynligt, 

at anlægsaktiviteterne 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 pas-

sende afværgeforanstaltninger. Det vurderes, at emissioner fra anlægsarbejderne 

ikke vil påvirke befolkningens sundhed.  
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Vibrationer  

Der forventes ikke at være vibrationer fra anlægsarbejderne, der kan påvirke be-

folkningens sundhed, da anlægget placeres mere end 4 km fra kysten. 

Visuelle gener 

Den visuelle påvirkning af landskabet under anlægsfasen vurderes ikke at påvirke 

befolkningens livskvalitet, da intensiteten af påvirkningen først vil være fuldt hen 

imod afslutningen af havmøllernes etablering. 

Rekreative områder og stier 

Det nedgravede eller underborede kabel vurderes ikke at påvirke mulighederne 

for anvendelsen af stisystemerne i kommunen i negativ retning, bortset fra nogle 

midlertidige gener i forbindelse med anlægsfasen. Disse gener vil kunne påvirke 

adgang til rekreative områder, såfremt stierne lukkes under anlægsarbejdet og 

kan medføre forlængelse af rejsetid. Der kan være konflikter med rekreative inte-

resser i forhold til Kalundborg Golfklub’s brugere i form af midlertidige gener i 

anlægsfasen. 

20.13.2 Driftsfasen 

Støj på havet 

I driftsfasen vil havmøllerne give anledning til støj på havet og støjen vil også 

spredes ind på land, selvom afstandsforholdene dæmper støjen. I driftsfasen er 

havmøllerne den primære støjkilde på havet. Andre støjkilder tilknyttet projektet 

vil være mindre servicefartøjer under sejlads og evt. helikopterflyvning til hav-

mølleparken. Denne støj vil have et meget begrænset omfang.  

Totalstøjen fra de planlagte havmøller uanset mølletype på landområder nærmest 

kysten vil være 7 – 14 dB under grænseværdierne for områder til støjfølsom are-

alanvendelse og 12 – 18 dB under grænseværdierne for enkeltliggende boliger.  

En løsning med 10 MW møller støjer dog ca. 1 - 2 dB mere end en løsning med 3 

MW møller. Den lavfrekvente støj fra de planlagte havmøller på landområder 

nærmest kysten er mindst 7 dB lavere end grænseværdien. En løsning med 10 

MW møller støjer ca. 1 dB mere end en løsning med 3 MW møller. 

Støjen fra møller på havet vil ikke give anledning til overskridelse af Vindmølle-

bekendtgørelsens grænseværdier, heller ikke ved indregning af støjbidrag fra ek-

sisterende vindmøller på land (se afsnit 20.7.2, hvor støjberegningerne er uddy-

bet).  De vejledende grænseværdier overholdes og indvirkningen på befolkning og 

sundhed er derfor ubetydelig. 
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Støj på land 

Støjen i driftsfasen er fra landanlæggene begrænset til støj fra den nye kabelstati-

on og udvidelsen af eksisterende transformerstationer. Støjpåvirkningen fra ud-

videlse af eksisterende transformerstationer vil være meget begrænset, 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 boliger, kan Miljøstyrelsens 

grænseværdier for støj overholdes (se afsnit 20.7.2, hvor støjberegningerne er 

uddybet). 

Samlet set vurderes projektet at medføre en ubetydelig påvirkning af befolkning 

og sundhed.   

Emissioner  

Vindenergi betragtes som en miljøvenlig vedvarende energikilde, fordi elproduk-

tionen fra havmøller ikke medfører brug af fossile brændsler som olie, naturgas 

og kul. Havmølleprojektet bidrager til at reducere udledningen af CO2, SO2 og 

NOX, som beskrevet i VVM del 2, vedr. emissioner fra drift af havmøllerne. 

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

Bugt Havmøllepark vurderes at være positiv.  

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 forventede gennemsnitlige årsbelastning (strømmen der 

vil gå i kablerne) er bestemt af elproduktionen i havmølleparken, og afhænger af 

vindforholdene. Da kabelforbindelserne alene betjener denne havmøllepark, kan 

man ikke forvente at gennemsnitsbelastningerne ændrer sig væsentligt i årene 

fremover. Inden for undersøgelsesområdet er der kortlagt 77 beboelser. Ved etab-

lering af det nye højspændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens forsigtigheds-

princip vedrørende magnetfelter.   

 

Forsigtighedsprincippet  

Forsigtighedsprincippet siger, at man bør undgå at etablere nye højspændingsanlæg tæt på 

eksisterende boliger og institutioner for børn – og tilsvarende undgå at etablere nye boliger 

eller institutioner tæt på højspændingsanlæg. ”Tæt på” er ikke nærmere defineret, og der 

angives ikke minimumsafstande til højspændingsanlæg eller grænseværdier for størrelsen af 

magnetfeltet. Det er der ikke videnskabeligt grundlag for. ”Tæt på” beror på en pragmatisk 

vurdering i de konkrete tilfælde.  For dette projekt anbefales det at anvende Vejledning i 

forvaltning af forsigtighedsprincippet /14/. 
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I det følgende er der vist beregninger over magnetfelter ved de kabelanlæg, der 

indgår i projektet. Valget af kabelløsninger afhænger af havmølleparkens endelige 

størrelse og udformning. Magnetfeltet ved jordkabler aftager hurtigt med afstan-

den til kablet. Strømmen varierer over døgnet og over året. Derfor anvendes en 

gennemsnitsbetragtning, når magnetfelterne beregnes. Magnetfeltets størrelse er 

angivet ved 1 meter over jorden, som er almindelig praksis.  

Tabel 20-38 Beregnede værdier for magnetfeltet 1 m over jorden ved forskellige afstande fra kab-

let 

Afstand fra tracémid-
te (m) 

Magnetfelt ved 33kV 
kabel (µT) 

Magnetfelt ved 50kV 
kabel (µT) 

Magnetfelt ved 132kV 
kabel (µT) 

20 0,02 0,01 0,14 

15 0,03 0,02 0,25 

10 0,06 0,05 0,55 

6 0,16 0,13 1,40 

3 0,47 0,38 4,04 

1 1,04 0,84 9,02 

0 1,22 0,98 10,60 

 

Tabel 20-23 angiver de beregnede værdier for hvert kabelanlæg ved forskellig af-

stand fra kabeltracéets midte. Kabelanlægget ved 33 kV har et større magnetfelt 

end ved 50 kV kablet. Det skyldes, 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 am-

pere, 200 ampere og 400 ampere. 

Visuelle forhold 

Det vurderes overordnet set, at møllerne vil have en visuel påvirkning af omgivel-

serne, og en betydning for oplevelsen af det kystlandskaberne ved Sejerø Bugt, 

som beskrevet i afsnit 20.5. Påvirkningen stammer både fra selve havmøllerne, 

refleksioner, belysning og fra landanlæggene i form af ny kabelstation eller udvi-

delse af eksisterende station. 

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 befolkningens sundhed.  

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

mange tilfælde sker der over tid en tilvænning. Eksempelvis var der ved planlæg-

ning af Storebæltsbroen mange mennesker der var bekymret for broens visuelle 

påvirkning af kystområderne. Nogle borgere betragtede broen som et fremmed-

element i landskabet. I dag er situationen anderledes, og mange opfatter broen 



 

180 

som et stort stykke arkitektur- og ingeniørkunst samt at 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 til-

gængeligheden til rekreative områder påvirker befolkningens livskvalitet og 

sundhed.  De rekreative interesser omfatter særligt kyststrækningernes mange 

badestrande, sommerhusområder og besøgsområder. Mange mennesker, som 

færdes i disse områder, vil blive visuelt påvirket af en havmøllepark i Sejerø Bugt 

og af landanlæggene. De visuelle påvirkninger af landskabet begrænser imidlertid 

ikke befolkningens tilgang til de rekreative områder, og dermed ikke direkte be-

folkningens sundhed. Det kan dog ikke udelukkes, at den visuelle påvirkning af 

uforstyrrede landskaber kan påvirke befolkningens livskvalitet.  

Samlet set vurderes projektets visuelle påvirkning af befolkning og sundhed at 

være ubetydelig.  

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 rekreative områder.  

Der kan blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation (150/33 kV el. 

150/60 kV fremskudt transformer) ved det vestlige ilandsføringspunkt ved Røs-

næs. Ved at etablere et beplantningsbælte omkring anlægget, vil kabelstationen i 

meget begrænset omfang blive synlig fra de omkringliggende områder. Kabelsta-

tionen placeres i et område der i dag anvendes til landbrugsformål og vil derfor 

ikke påvirke rekreative interesser og befolkningens sundhed og trivsel. 

 

Figur 20-45  Sejerø Camping - Fra et højtliggende punkt midt på øen ses hen over en af de langs-

gående morænebakker. Herfra vil dele af de høje 10 MW havmøller kunne ses over bakketoppen. 
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20.13.3 Afviklingsfasen  

Støj og emissioner 

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

beskrevet i anlægsfasen. 

Afviklingsfasen vil give anledning til støj, og støjniveauet forventes at være sam-

menligneligt med det, der er beskrevet i anlægsfasen. Det vurderes, at aktiviteter-

ne i anlægsfasen ikke vil påvirke befolkningens sundhed. 

I afviklingsfasen vil der foregå aktiviteter der er sammenlignelig med, hvad der 

foregår i anlægsfasen. Det vurderes derfor, at aktiviteterne i anlægsfasen ikke vil 

påvirke befolkningens sundhed. 

20.13.4 Sammenfattende vurdering 

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 

20-39.  

Tabel 20-39 Vurdering af overordnet påvirkning på befolkning under anlæg, drift og afvikling af 

Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Emissioner og klima Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder, in-

den for normal arbejdstid. 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder, 

uden for normal arbejdstid. 
Mellem  Lokal Kort Ubetydelig  

Driftsfasen     

Støj Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Magnetfelter Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Rekreative interesser Lille Lokal Lang Neutral 

Afviklingsfasen     

Emissioner og klima Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj og fysisk forstyrrelse Lille Lokal Kort Ubetydelig 
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20.14 Socioøkonomiske forhold 

Miljøpåvirkningernes mulige afledte påvirkninger på socioøkonomiske forhold er 
vurderet i baggrundsrapporten ”Socioøkonomi” /6/. Mulige påvirkninger er op-
summeret i Tabel 20-40. 
  
De afledte socioøkonomiske forhold som en mulig følge af miljøpåvirkningen skal 

beskrives. Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest sam-

fundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget 

for et områdes sociale struktur og erhvervsliv. Et eksempel herpå er påvirkning af 

områdets rekreative værdi og visuelle påvirkninger, der kan lede til påvirkninger 

af turismen. 

Tabel 20-40 Miljøafledte effekter på socioøkonomiske forhold. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Ændret arealanvendelse X X X 

Støj og støvgener  X X X 

Visuelle påvirkninger X X X 

 

Worst case-scenariet for påvirkning på befolkning og sundhed bygger på de for-

udsætninger, der er beskrevet for vurdering af emissioner og støj. Derudover om-

fatter worst case-scenariet et projekt bestående af ny fremskudt kabelstation på 

Røsnæs samt udbygning af eksisterende kabelstation Novo Syd. Kabellægning i 

det længste af de mulige tracéer i én kabelgrav. Landkorridor i alt 22,5 km lang. 

20.14.1 Anlægsfasen 

Landbrug og skovbrug 

I anlægsfasen påregnes lokale midlertidige negative konsekvenser for de land-

brugsarealer, som ligger indenfor arbejdsbæltet omkring kabeludgravningen. 

Langt størstedelen af denne jord er udlagt til landbrugsjord, herunder muligt 

skovbrug.  

Baseret på andre socioøkonomiske studier vurderes, at anlægsarbejdet i forbin-

delse med nedgravningen vil komme til at påvirke mindst én vækstsæson i zonen 

omkring arbejdsbæltet for landbrugsafgrødernes vedkommende, afhængig af 

hvornår anlægsarbejdet påbegyndes og afsluttes. I efterfølgende sæsoner kan be-

tingelserne for landbrugsproduktionen risikere at blive negativt påvirket som føl-

ge af komprimeringspåvirkninger af jorden fra kørsel med tunge anlægsmaskiner. 

Det er ikke muligt på forhånd at fastslå omfanget af sådanne komprimeringsef-

fekter. Andre studier, herunder socioøkonomi i forbindelse med Horns Rev, næv-

ner, at sådanne effekter kan påvirke produktionen i nogle år efter anlægsarbejdet 

er afsluttet. Der kan endvidere forekomme ændringer i jordens lagdeling, som vil 
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kunne medføre nedsat landbrugsproduktion i en periode, også dette er vanskeligt 

at vurdere forud for anlægsarbejdets igangsættelse. 

Der ydes erstatning til berørte lodsejer efter gældende regler. Aftalen specificerer 

at der ydes erstatning for anbringelse af jordkabler i landbrugsjord, både som et 

grundbeløb per ejendom og i forhold til anlæggets bredde. Derudover ydes er-

statning for skader på jordens struktur i forhold til graden af strukturskade (let, 

middelsvær, svær). 

På trods af at arealanvendelsen til landbrugsformål inden for korridoren er prio-

riteret i kommuneplanerne (langt størstedelen af kabelstrækningen vil blive etab-

leret på særlig værdifuld landbrugsjord), vurderes påvirkningen på landbrugs-

produktion og skovbrug at være lille, lokal og mellemlang. For det eksisterende 

skovbrug vil effekten af projektet være ubetydelig.  

Ovenstående påvirkninger vil blive afværget ved de etablerede regler for kompen-

sation for økonomiske tab jf. Landsaftalen 2014. Den overordnede påvirkning på 

landbrugs- og skovproduktionen i anlægsfasen vurderes samlet set at være ubety-

delig. 

Turisme  

I anlægsfasen vil projektet kunne påvirke turisme generelt og anvendelse af re-

kreative områder på grund af de gener, som opstår i forbindelse med anlægsar-

bejdet (fx støj, støv, restriktioner i forhold til adgang til arbejdsområdet) og visu-

elle påvirkninger som opstår på grund af anlægsarbejdets synlighed fra land. El-

vergårdens Camping på Røsnæs vil blive kortvarigt berørt, da campingpladsen 

ligger inden for korridoren for kabelstation og landkabel. Lokalt baserede fritids-

aktiviteter som lystsejlads, roning, windsurfing, dykning og badning m.v. kan po-

tentielt blive påvirket. 

Det vurderes, at selve anlægsarbejdet ikke vil medføre større hindringer for turi-

sters og bosiddendes evne til at bevæge sig i og anvende de rekreative arealer i 

området, samt adgang til fredede fortidsminder og bygninger. Projektets påvirk-

ninger på turisme og adgang til rekreative områder og aktiviteter i anlægsfasen 

vurderes at være ubetydelig, lokal og kortvarig.  

Anlægsarbejdet vil ikke medføre større hindringer for turisters og bosiddendes 

evne til at bevæge sig i og anvende de rekreative arealer i området. Anlægsarbej-

dets påvirkning på omfanget af turisme og adgang til rekreative områder og akti-

viteter vil være kortvarige og lokale. Den overordnede påvirkning på turisme vur-

deres at være ubetydelig. 

Støj 

Som beskrevet i afsnit 20.7.1, vil der forekomme støjgener fra anlægsaktiviteter 

på havet, primært fra ramning af fundamenter. Støjen vil ikke medføre 
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sundhedsmæssige påvirkninger og der forventes ingen afledte påvirkninger på 

socioøkonomiske forhold.  Omfanget af anlægsaktiviteter på land og deraf følgen-

de støj vurderes ikke at have nogen betydelig socioøkonomisk effekt. 

Beskæftigelse 

Store vindmølleparker er underlagt en række udbudsregler og EU-direktiver, så 

der ikke kan fastsættes regler om at købe ydelser lokalt. Projekter i størrelse som 

Sejerø Bugt Havmøllepark kan næppe undgå at have betydning for lokalområdet 

alene som følge af de netværk, der skabes. Der er officielle skøn for virkningen på 

beskæftigelsen af de kommende kystnære mølleparker, men Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd (AE) har lavet en vurdering for 3F af den beskæftigelsesmæssige ef-

fekt af kystnære mølleparker, som bygger på bl.a. erfaringer fra Anholt Havmøl-

lepark. 

Rapporten fra AE anslår, at der til etableringen af Anholt havvindmøllepark er 

medgået omkring 1.000 mandeår, med involvering af omkring 3.000 beskæftige-

de. Hvis også fremstilling af mølledele medregnes, har der været omkring 8.000 

beskæftigede. Etableringen af havmølleparken har sikret lokal jobskabelse til 330 

medarbejdere gennem DJURS Wind Power, som er et netværk etableret i Grenå 

og på Djursland afledt af havmølleprojektet. 

Arbejder involveret i etableringen omfatter geotekniske og geofysiske undersøgel-

ser, installation af møller, generatorer og gearkasser, fundamenter, servicefartø-

jer og installationsfartøjer, lægning af forbindelseskabler og opstilling af drifts- og 

vedligeholdelsesbygning. 

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport fremgår der en tommelfingerregel 

om, at for hver installeret MW skabes der ca. 15 job. Dette fremgår af Tabel 20-41, 

hvor jobeffekten er opdelt på direkte og indirekte fremstilling, anlæg/installation 

samt anden servicebeskæftigelse, og det ses, at langt hovedparten ligger inden for 

den direkte og indirekte fremstillingsproces, mens kun en mindre andel af be-

skæftigelsesløftet ligger i selve opsætningen af havmøllen. 

Tabel 20-41 Potentielt beskæftigelsesløft. 

Job pr. MW   

Fremstilling af havmøller – direkte  7,5 

Fremstilling af havmøller – indirekte  5,0 

Anlæg og installation  1,2 

Drift og vedligehold  - 

Anden direkte beskæftigelse (diverse serviceydelser)  1,3 

Beskæftigelse i alt  15,1 
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For Sejerø Bugt Havmøllepark, med en effekt på det halve af Anholt Havmølle-

park, kan antages at der i anlægsfasen skabes ca. 500 jobs, hvoraf ca. halvdelen er 

direkte afledt af anlægsarbejde og installation, og den anden halvdel tilsvarende 

beskæftiget med serviceydelser. På dette grundlag kan med rimelighed forventes 

en lokal jobskabelse i størrelsesorden 200 arbejdspladser. Derudover kan der væ-

re indirekte beskæftigelsesmæssige effekter på andre erhverv, som dog er vanske-

lig at kvantificere, da der ikke foreligger sammenlignelige økonomiske analyser. 

Anlægsarbejdet vil medføre en positiv påvirkning på beskæftigelsen i Kalundborg 

kommune både gennem direkte beskæftigelse og gennem indirekte påvirkninger 

af lokale erhvervsdrivende i form af øget omsætning. 

20.14.2 Driftsfasen 

Landbrug og skovbrug 

I driftsfasen må der påregnes begrænsninger for skovdrift, idet der af sikker-

hedsmæssige årsager ikke må vokse træer og buske med dybe rødder i et bælte 

omkring tracéet. Hvilken værdimæssig konsekvens dette vil have beror på en af-

vejning i forhold til en alternativ udnyttelse af de pågældende arealer sammen-

holdt med værdien ved salg af fældede træer. Der kan endvidere være en kom-

primeringseffekt fra inspektions- og vedligeholdelsesarbejder, svarende til den ef-

fekt der er under anlægsfasen. Den overordnede socioøkonomiske effekt vurderes 

at være neutral/ubetydelig. 

Turisme 

Visualiseringer viser, at den færdige havmøllepark kan opleves som dominerende 

da havmøllerne fylder en væsentlig del af horisonten. Fra strandområderne ved 

Røsnæs vil havmøllerne opleves som dominerende. Havmølleparken vil også op-

leves som dominerende set fra Sejerø, der ligger ca. 6 km nordøst for havmølle-

parken. Fra Nekselø kan havmøllerne opleves som et forstyrrende element der 

optager en stor del af horisonten, jf. baggrundsrapporten Landskabsanalyse og 

visualiseringer /10/. Efterhånden som møllerne opstilles vil denne visuelle effekt 

gradvis materialiseres og kan have en socioøkonomisk effekt i form af påvirkning 

af fx sommerhusværdier og turisme. Effekten vurderes ubetydelig. 

Der kan blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation ved det vestlige 

ilandsføringspunkt ved Røsnæs. Kabelstationen kan omfatte et areal på ca. 

10.000 m2. I området etableres der blandt andet en teknikbygning på 500 m2 

med en højde på 7 meter. Endvidere etableres transformere og andre tekniske an-

læg. Ved at etablere et beplantningsbælte omkring anlægget vil kabelstationen i 

meget begrænset omfang blive synlig fra de omkringliggende områder. 

Kabelstationen placeres i et område der i dag anvendes til landbrugsformål og vil 

i driftsfasen derfor ikke resultere i støjgener og adgangsregulering for nærliggen-

de beboelser. Der ligger endvidere ingen prioriterede badestrande inden for pro-
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jektområdet ved Røsnæs eller den nordlige kyststækning ved Ovnstrup Overdrev 

nær ilandføring. 

Der kan potentielt være en vis indflydelse på tilstrømningen af turister til områ-

det med afledte effekter på indtægtsgrundlaget for erhvervsdrivende, der hoved-

sagligt har deres hovedindtægt fra turisme så som sommerhusudlejer, butikker, 

kiosker, m.v. 

Ifølge VisitDenmark adskiller turismen i Region Sjælland adskiller sig fra resten 

af landet, ved at en større andel turister benytter ikke-kommercielle overnat-

ningsformer. Dette skyldes, at regionen tiltrækker flere turister til ferietyperne 

besøg hos familie/venner og ferie i eget eller lånt sommerhus. 

Turismen har en direkte økonomisk effekt i form af sommerhusudlejning, om-

sætning i detailhandlen m.m. og en indirekte i form af håndværkere, som er be-

skæftiget med vedligeholdelse af sommerhuse. Der foreligger ikke empiriske data, 

der kan kvalificere lokale effekter i forhold til antal arbejdspladser/årsværk, der 

er afledt af turisme. Tilgængelige data på kommuneplan fra VisitDenmark indike-

rer, at kategorien erhvervsservice samlet udgør 49 årsværk i Kalundborg kom-

mune. 

En mulig positiv afledt effekt kan være en stigende interesse for at opleve havmøl-

leparken på tæt hold både blandt beboere i området samt blandt turister udefra. 

Hvor stor effekten på turisttilstrømningen vil være, er afhængig af hvor stor suc-

ces kommunen, i samarbejde med VisitVestsjælland, har i at brande projektet 

som en lokal attraktion. I forhold til erhvervsturisme vurderes at der ingen på-

virkning er, da erhvervsturister hovedsagligt består af gæster ved kursusste-

der/hoteller, som vægter andre parametre højere, fx pris og beliggenhed. 

De identificerede effekter af det planlagte landanlæg i forhold til turisme og re-

kreative aktiviteter vurderes overordnet som værende meget begrænsede. Ligele-

des vurderes at den oplevelsesmæssige værdi af landskaberne i de rekreative om-

råder ikke vil blive væsentligt forringet. 

Støj 

Selve havmølleparken vil i driftsfasen overholde de vejledende grænseværdier for 

støj ved kysten og i baglandet. Ligeledes overholdes grænseværdierne for støj på 

land fra transformerstationen. Derfor vurderes projektet ikke at medføre væsent-

lig påvirkning af befolkningens generelle livskvalitet, men der kan være en min-

dre påvirkning af pris og salgstider for nærliggende beboelsesejendomme. 

Ejendomsværdi 

I driftsfasen vil de centrale potentielle påvirkninger være forbundet til de visuelle 

ændringer i kystlandskabet, der opstår som resultat af synligheden fra land. En 
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havmøllepark betyder en ændring i den visuelle oplevelse af landskabet og havud-

sigten. 

Sommerhusområderne kan blive påvirket indirekte af havmølleparken i kraft af 

de visuelle forhold. Påvirkningen vil dog være begrænset til de sommerhuse, som 

er beliggende med direkte havudsigt og vil derfor overordnet set være begrænset. 

Det kan ikke udelukkes, at ejendomspriserne for både helårsboliger og sommer-

huse i området kan påvirkes negativt af havmølleparken. Hvor stor en effekt 

havmølleparken har på prisudvikling og salgstider er afhængig af faktorer som af-

stand til mølleparken, opstillingsmønster, møllernes størrelse. Et studie fra Sve-

rige konkluderer at huspriserne i forbindelse med landbaserede møller bliver ne-

gativt påvirket af både de visuelle forhold og tætheden til etablerede landanlæg 

/24/. Derimod er der ikke fundet tegn på påvirkning af udlejning. Gennem Vær-

ditabsordningen (Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet 2013) er der etableret 

mulighed for at rejse krav om værditabserstatning for naboer til kommende hav-

møller. Betingelserne for erstatning er nærmere beskrevet bl.a. på energinet.dk 

hjemmeside. 

Effekten på socioøkonomiske forhold som følge af den visuelle påvirkning vurde-

res at være mindre. 

Beskæftigelse 

For Anholt Havmøllepark, med en effekt på 400 MW, er anslået en varig beskæf-

tigelseseffekt forbundet med drift og vedligehold af parken på ca. 70-100 perso-

ner. For Sejerø Bugt Havmøllepark, med effekt 200 MW, kan den tilsvarende ef-

fekt forventes at være i størrelsesorden 35-50 personer, hvoraf i størrelsesorden 

10-20 kan forventes at være bosiddende i Kalundborg Kommune. 

20.14.3 Afviklingsfasen  

Landbrug og skovbrug 

Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen, ikke at føre til betydelige ne-

gative påvirkninger i forhold til landbrugs- og skovproduktionen, da aktiviteterne 

i forhold til landanlæggende vil være relativt begrænsede. 

Turisme  

Nedtagning af kabelstationer og øvrige installationer etableret på transformersta-

tionerne, samt fjernelse af kabler vil i lighed med anlægsfasen have ubetydelige, 

kortvarige påvirkninger. 

Støj 

Støj i afviklingsfasen vil være af lignende karakter som i anlægsfasen og socio-

økonomiske konsekvenser vurderes, derfor at være ubetydelige.  
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Beskæftigelse 

Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen at føre til en øget beskæftigel-

se i Kalundborg kommune. 

20.14.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige afledte påvirkninger socioøkonomiske forhold i forbindelse med anlæg, 

drift og afvikling er opsummeret i Tabel 20-42.   

Tabel 20-42 Vurdering af overordnet påvirkning på socioøkonomi under anlæg, drift og afvikling 

af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  

påvirkning 

Anlægsfasen     

Arealinteresser (skovbrug, 

landbrug mm) 

Lille Lokal Mellem Ubetydelig 

Turisme Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Beskæftigelse Lille/ 

mellem 

Lokal/ 

National 

Kort Positiv 

Driftsfasen     

Arealinteresser (skovbrug, 

landbrug mm) 

Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Turisme Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Ejendomsværdiændring som 

følge af visuelle forhold 

Mellem Regional Lang Mindre 

Beskæftigelse Mellem Lokal/ 

regional 

Lang Positiv 

Afviklingsfasen     

Arealinteresser (skovbrug, 

landbrug mm) 

Lille Lokal Mellem Ubetydelig 

Turisme Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Beskæftigelse Mellem Lo-

kal/regional 

Kort Positiv 
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20.15 Infrastruktur 

Mulige påvirkninger på infrastrukturanlæg i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Sejerø Bugt Havmøllepark tager udgangspunkt i kortlægningen i bag-

grundsrapporten for arealinteresser, /9/. Mulige påvirkninger er opsummeret i 

Tabel 20-44.  

Tabel 20-43 Mulige påvirkninger på infrastrukturanlæg under anlæg, drift og afvikling af Sejerø 

Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Krydsning af ledninger, veje  

og jernbane 
X  

X 

Etablering af kabel- 

stationer 
X  

X  

 

Worst casescenariet for infrastruktur vurderes at omfatte ny fremskudt kabelsta-

tion på Røsnæs samt udbygning af eksisterende kabelstation Novo Syd. Kabel-

lægning i det længste af de mulige tracéer i én kabelgrav. Landkorridor i alt 22,5 

km lang 

20.15.1 Anlægsfasen 

Inden for korridoren kan der være konflikter med placering af kablerne tæt på el-

ler under højspændingsledninger og ved krydsning af FDO-ledningen, jf. Figur 

19-18.  Derudover kan der være konflikter med de planlagte veje, der ligger på 

tværs af kabelkorridoren og som ligeledes ses på Figur 19-18.  

Ved placering af kabler tæt på højspændingsledninger, skal der i størst muligt 

omfang være en respektafstand på 15 m målt fra yderste fase på 60 kV, 150 kV og 

400 kV luftledning. Hele arbejdsarealet skal være uden for førnævnte område. 

Under luftledningerne kan der gives tilladelse til at udføre arbejde i højden, men 

sædvanligvis med en max. tilladelig arbejdshøjde som skal overholdes ved anven-

delse af mindre maskine, elektrisk højdestop eller påmonteret kraftig kæde. 

Kabelkorridoren krydses veje og jernbanen, der således skal krydses uanset valg 

af endeligt kabeltracé. Ved passage af veje og jernbaner, skal dette så vidt muligt 

ske vinkelret for at minimere påvirkning. 

20.15.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der ikke være påvirkninger af infrastrukturanlæg. 
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20.15.3 Afviklingsfasen  

Påvirkninger af eksisterende kabler kan sammenlignes med anlægsfasen, og der 

skal således tages hensyn til disse ved fjernelse af landkablerne. 

20.15.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på infrastruktur i forbindelse med anlæg, drift og afvikling er 

opsummeret i Tabel 20-44. 

Tabel 20-44 Vurdering af overordnet påvirkning på infrastruktur under anlæg, drift og afvikling 

af Sejerø Bugt Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Krydsning af eksisterende 

kabler 

Lille  Lokal  Kort  Mindre 

Krydsning af veje og jernbane Lille Lokal  Kort  Mindre 

Driftsfasen     

Ingen     Ingen  

Afviklingsfasen     

Krydsning af eksisterende 

kabler 

Lille  Lokal  Kort Mindre 
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21 Kumulative effekter 

21.1 Mulige kumulative effekter 

Kumulative effekter omfatter påvirkninger fra Sejerø Bugt Havmøllepark, vurde-

ret i samspil med eksisterende påvirkninger fra andre projekter. Det vil sige den 

samlede påvirkning (kumulation) på omgivelserne fra selve havmølleparken i re-

lation til den visuelle påvirkning og fra landanlæggene i relation til de øvrige mil-

jøforhold. Der ses således på miljøpåvirkningerne fra dette projekt i samspil med 

andre projekter eller anlæg med lignende effekter på omgivelserne.  

Kumulative effekter kan være det, som akkumuleres gradvist over tid, og som vir-

ker forstærkende på andre ting. De kumulative effekter kan være samspillet med 

andre udviklinger i området, således at anlæggets miljømæssige påvirkning kan 

vurderes som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreev-

ne.  

I forbindelse med Sejerø Bugt Havmøllepark projektet er der for hvert fagemne 

foretaget en gennemgang af projekter, som kan medføre kumulative effekter. Dis-

se beskrives i det følgende. 

21.2 Støj 

Den primære kilde til eksisterende støj i området er vejtrafikstøj og i enkelte om-

råder kan der være støj fra eksisterende virksomheder og eksisterende vindmøl-

ler. 

Anlægsstøjen foregår forskellige steder, i kortere perioder og med forskelligt akti-

vitetsniveau. Den kumulative effekt er derfor lille. 

I driftsfasen vil den kumulative effekt ved den nye kabelstation være begrænset, 

der vil dog kunne forekomme støj fra vejtrafik samtidig med støjen fra de nye an-

læg. 

Der findes ingen anerkendte metoder, der kan anvendes til samlet vurdering af 

flere typer støj. Det er imidlertid vores vurdering, at støjen fra vejtrafik generelt 

er afgørende for de samlede støjgener. Den kumulative effekt er derfor begrænset.  

I forbindelse med evt. udvidelsen af den eksisterende transformerstation Novo 

Syd er den øgede påvirkning beregnet. Den er under 1 dB og dermed ikke hørbar.  

Støj fra eksisterende vindmøller kombineret med støjen fra nye havmøller vil i 

princippet medføre et øget støjniveau, med støjen fra de nye havmøller vil i prak-

sis ikke være hørbar på land. Den kumulative effekt er derfor uden betydning.   
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21.3 Landskab og visuelle forhold 

Samspil med eksisterende og planlagte møller 

Som tidligere nævnt omtales samspil med vindmøller under 100 meter ikke i 

denne VVM, idet deres påvirkning af omgivelserne er så begrænset i forhold til en 

ny havmøllepark, at samspillet vurderes ubetydeligt for den samlede påvirkning 

af omgivelserne. 

Inden for havmølleparkens nærzone (ud til 8 kilometer), er der ikke registreret 

eksisterende eller planlagte havmøller over 100 meters totalhøjde. Det er der 

imidlertid i mellemzonen, (8-19 kilometer): 

 Ved Lerchenborg i karakterområde Asnæs er opstillet 6 stk. 3 MW-vindmøller 

med totalhøjde på 130 meter. 

 Havmøller Samsø. Syd for Samsø er opstillet 10 stk. 2,3 MW-havmøller med 

en totalhøjde på 102,4 meter. 

 Ved Store Løgtvedgård i karakterområde Saltbæk Vig, er der planer om opfø-

relse af 2-3 stk. vindmøller på op til 150 meter. 

 

Der er ikke registreret tilfælde, hvor de nye havmøller kan opleves i problematisk 

samspil med eksisterende vindmøller, og det vurderes, at eventuelle kommende 

vindmøller ved Løgtvedgård ligeledes kan opføres, uden at der opstår uhensigts-

mæssige kumulative effekter. 

Lysafmærkning 

Havmøllernes lysafmærkning for fly- og sejladssikkerhed tilfører oplevelsen af 

nattemørket over Sejerø Bugt en moderat til væsentlig påvirkning i worst case. 

Lysene tilføres et ellers meget mørkt kystrum kun oplyst af enkelte fyr og lys på 

bøjer, skibe og havnebelysning på Samsø, Sejerø og i Havnsø. 

Det vurderes, at den kumulative effekt i sig selv ikke er problematisk - det er den 

massive tilførsel af blink og faste lysafmærkninger af havmølleparken, som har 

betydning for oplevelsen af nattemørket. Se natvisualisering nr. 05 Nat Røsnæs 

Strandpark og nr. 11 Nat Sejerø Havn. 

Om natten er de eksisterende lys fra Kalundborg og Asnæsværket lette at identifi-

cere, når man står på Sejerø. Disse vil imidlertid også underordne sig ved opstil-

ling af havmøller i Sejerø Bugt, som både skal markeres ved basen for sejladssik-

kerhed og midt på og på toppen for flysikkerheden. 

Øvrige tekniske anlæg 

Fra Sejerø opleves havmølleparken i samspil med flere væsentlige tekniske anlæg. 

Mest markant er Asnæsværket, som med sine store skorstene markerer sig kraf-
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tigt i landskabet som landmærke. Set i samspil med den nye havmøllepark taber 

værket imidlertid pusten og underordner sig møllerne i størrelse og udbredelse. 

Landanlæg 

Der er i forbindelse med landanlæggene tale om kumulative effekter ved udbyg-

ning og nybyggeri af transformatorstationer. 

De eksisterende transformatorstationer udbygges i større og mindre grad, og om-

givelserne påvirkes yderligere på flere lokaliteter. Størst betydning har udbygnin-

gen af transformatorstation Røsnæs, hvis omfang mere end fordobles inden for 

bevaringsværdige landskaber (se Figur 20-30). 

Nyetableringen af en fremskudt station ved Ågerup sker i et område, som er en 

del af et større uforstyrret landskab. Her tilføres et nyt element, som står alene 

med den tekniske påvirkning af omgivelserne, idet der ikke er øvrige tekniske an-

læg i området. 

Asnæsværket har en meget dominerende position som teknisk anlæg, og set i for-

hold til dette underordnes de nye udbygninger og opførelser. Den kumulative ef-

fekt i denne sammenhæng vurderes således ubetydelig. 

21.4 Naturinteresser 

Der er ikke identificeret andre kommende eller planlagte anlægsprojekter i områ-

det, som kan give anledning til kumulative effekter på beskyttede naturområder 

eller levesteder for beskyttede arter.  

På trods af, at kabeltracéer og placering af transformerstationer endnu ikke er 

kendt, antages det, at projektet kan gennemføres med begrænset negativ påvirk-

ning af beskyttede naturområder og levesteder for strengt beskyttede arter (bilag 

IV) primært ved justering af linjeføring og underboring særlig steder. Derfor an-

tages projektet kun i begrænset omfang at bidrage til den overordnede forstyrrel-

se, fragmentering af landskabet og negative påvirkning af projektområdets natur-

værdier.  

21.5 Klimatiske forhold 

Det samlede klimaregnskab for Sæby Havmøllepark er positivt, idet der produce-

res energi i driftsfasen. Ift. den samlede effekt på klimaforandringerne har hav-

mølleparken i sig selv begrænset effekt, men projektet er et af flere vigtige led i 

Danmarks omstilling til grøn energi. Der er ingen midlertidige eller permanente 

kumulative effekter. 
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21.6 Luft 

Emissionerne til luften fra Sejerø Bugt Havmøllepark er primært relateret til ma-

terialer og anlægsarbejde. Der er ikke kendskab til andre større anlægsprojekter i 

nærheden, og der vurderes derfor ikke at være risiko for midlertidige kumulative 

effekter. I driftsfasen er emissionerne begrænsede og finder primært sted langt 

fra land. Derfor vurderes der ikke at være permanente kumulative effekter.  

21.7 Materialer, råstoffer og affald 

Der forventes ingen kumulative effekter for så vidt angår forbruget af materialer 

og råstoffer, idet der ikke er identificeret relevante projekter, der kan give anled-

ning til kumulative effekter, og effekterne knyttet til anlægs-, drifts og afviklings-

fasen af Sejerø Bugt Havmøllepark vurderes at være ubetydelige.  

Der forventes på samme måde heller ingen kumulative effekter på grund af af-

faldsfrembringelse i anlægs- eller driftsfasen. Mulige kumulative effekter i for-

bindelse med demontering og bortskaffelse af udtjente havmøller og kabelsyste-

mer kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.  

21.8 Overfladevand 

Der er ikke identificeret anlægsprojekter i området, som kan give anledning til 

kumulative effekter, og der forventes i øvrigt ingen betydende påvirkninger af 

overfladevand i anlægs- drifts- eller afviklingsfasen i forbindelse med dette pro-

jekt.  

21.9 Grundvand 

Der forventes ikke nogen kumulative effekter i forhold til grundvand. 

21.10 Jord 

Der forventes ikke nogen kumulative effekter i forhold til jordhåndtering og -

forurening. 

21.11 Arkæologisk kulturarv  

Der forventes ikke nogen kumulative effekter i forhold til arkæologi. 
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22 Natura 2000 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder 

særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er 

udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle (fuglebeskyttelses-

områder) og for at beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter (habitatområ-

der), der er truede, sårbare eller sjældne i EU. For hvert område er der givet en li-

ste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper, arter og fugle, som det 

enkelte område er udpeget for at beskytte.  

 

Figur 22-1 Natura 2000-områder nær den nordlige kabelkorridor på land. Tabel 22-1 Terrestriske dele af ud-

pegningsgrundlag for Natura 2000-område N166. 

Omkring landkorridoren er der af staten udpeget flere Natura 2000-områder. 

Der er ikke geografisk overlap mellem korridorerne for de nye landanlæg og de 

internationale beskyttelsesområder, men Natura 2000-området N166 Røsnæs og 

Røsnæs Rev ligger ca. 200 m syd for korridoren (se Figur 22-1). I dette område er 
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der udviklet og bevaret en karakteristisk og artsrig overdrevsvegetation, og der er 

således i Natura 2000-området kortlagt ca. 50 ha med habitatnaturtyper, pri-

mært lysåbne naturtyper. Udpegningsgrundlaget for de terrestriske dele af Natu-

ra 2000-området fremgår af  Tabel 22-1.  De marine naturtyper, arter og fugle er 

behandlet i VVM-redegørelsens kapitel 15 i del 2. Der er desuden udarbejdet en 

samlet Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurdering for henholdsvis de 

terrestriske og marine forhold /15/. 

Tabel 22-2 Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området N166. 

Kode Navn Bevaringsprognose Relevant i 

forhold til 

vurdering 

Sø-naturtyper 

3130 Søbred med småurter Vurderet ugunstig Nej 

3140 Kransnålalge-sø Vurderet ugunstig Nej 

3150 Næringsrig sø Vurderet ugunstig Nej 

Terrestriske naturtyper 

1220 Strandvold med flerårige planter Ukendt Nej 

1230 Kystklint/klippe Vurderet ugunstig Nej 

1330 Strandeng Ukendt Nej 

6120* Tørt kalksandsoverdrev Ugunstig Nej 

6210* Kalkoverdrev Vurderet ugunstig Nej 

7220* Kildevæld Ukendt Nej 

Skovnaturtyper 

9130 Bøg på muld Ugunstig Nej 

Habitatarter 

1014 Skæv vindelsnegl Ukendt Nej 

1166 Stor vandsalamander Ukendt Nej 

1188 Klokkefrø Ukendt Nej 
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I natura 2000 konsekvensvurderingen konkluderes, at der ikke er risiko for væ-

sentlig påvirkning af landlevende arter eller naturtyper fra anlæg af kabler eller 

kabelstation som følge af afstanden (ca. 200m), idet der hverken er udpeget støj-

følsomme arter eller sker fysisk påvirkning af området i form af gravning, grund-

vandssænkning m.v. /15/. Af de samme årsager vurderes det, at projektet ikke vil 

medføre skade på de terrestriske arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
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23 Afværge- 

foranstaltninger 

Afværgeforanstaltninger er de tiltag og aktiviteter, der afværger eller afbøder mil-

jøpåvirkninger, der er en følge af anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøl-

lepark. 

Miljøpåvirkningerne kan afbødes på forskellig vis, og der vil være forskel på de 

enkelte påvirkningers væsentlighed for forskellige receptorer. Der kan derfor som 

led i designet af havmølleparken eller ved valg af anlægsmetoder tages hensyn til 

de påvirkninger, der anses for de mest kritiske.  

I forbindelse med en VVM-tilladelse (udstedes af Naturstyrelsen) vil der blive op-

stillet vilkår for, hvilke rammer projektet kan opføres under, og hvilke tiltag der 

skal iværksættes for eventuelt at mindske eller afbøde mulige miljøeffekter. 

Nedenfor gennemgås mulige afværgeforanstaltninger for relevante parametre 

identificeret i forbindelse med denne VVM-redegørelse. 

23.1 Støj  

Anlægsfasen 

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 ramningen 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 støj-

grænserne være overholdt. 

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

vurderes, at denne foranstaltning vil medføre store omkostninger på grund af 

standby tid for rammeudstyret i natperioden. Og disse omkostninger skal sam-

menholdes med de relativt få gener, som ramningen forventer at medføre. 

Hvis anlægsarbejdet på land kommer meget tæt på boliger, kan gener fra støjen 

forebygges ved en god information og dialog med de berørte naboer, så de ved, 

hvornår det støjende anlægsarbejde foregår. I særlige tilfælde kan der anvendes 

midlertidige afværgeforanstaltninger i form af fx mobil støjafskærmning.  
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Driftsfasen 

En ny kabelstation vil som udgangspunkt blive placeret, så den ikke giver anled-

ning til støjgener ved naboerne, og der vil derfor ikke være behov for særlige af-

værgeforanstaltninger. Hvis det ikke er muligt at vælge en placering, hvor dette er 

opfyldt, skal der anvendes afværgeforanstaltninger, så de nye anlæg overholder 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. En foranstaltning 

til at begrænse støjen vil for eksempel være afskærmning af støjen i form af en 

skærm eller en jordvold.   

Det forventes ikke, at der bliver behov for at begrænse støj fra havmøller i drift.  

23.2 Landskab og visuelle påvirkninger  

23.2.1 Havmøllepark  

Landskaberne i nær- mellem- og fjernzonen omkring havmølleparken vil blive 

påvirket i mindre til væsentligt omfang. Derfor skal følgende afværgeforanstalt-

ninger implementeres: 

 Havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i 

landskabet som en velafgrænset gruppe. 

 Det må kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor områ-

det. 

 

Det anbefales desuden, at følgende afværgeforanstaltninger overvejes: 

Afstand til kysten 

 En maksimal afstand til kysterne er at foretrække frem for at minimere hav-

mølleparkens udbredelse. 

 

Opstillingens udbredelse og kritiske vinkler 

 Ud fra en æstetisk betragtning er det mest enkle opstillingsmønster en enkelt 

række, eventuelt udformet som en bue. Er der flere rækker, bør de være paral-

lelle. Det bør desuden tilstræbes at undgå ”huller” i rækkerne og undgå enkel-

te møller, som står på større afstand af de øvrige møller og dermed fremstår 

uden sammenhæng til den samlede havmøllepark. 

 

På Figur 23-1 er vist de vinkler, som havmølleparken udfylder set fra de tre posi-

tioner. Det ses, at opstillingsområdet optager op til to gange den vinkel, som øjet 

normalt kan opfatte tydeligt, hvilket er 45 til 55° Derfor vil havmøllerne i de to 
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worst case-opstillinger bidrage med en væsentlig visuel påvirkning. Hvis den skal 

reduceres, så den bliver moderat, skal udbredelsen således reduceres betydeligt. 

 

Figur 23-1 Kritiske vinkler: På kortet er vist de 

mest kritiske vinkler, hvorunder en havmølle-

park i Sejerø Bugt vil blive betragtet.  

Med rødt er vinklen fra Sejerø By vist. Den er 

repræsentativ for flere udsigtspunkter langs 

Sejerøs vestkyst. 

 Med grønt er vinklen fra Svenstrup Strand 

vist. Positionen er repræsentativ for oplevelsen 

af havmølleparken fra de store sommerhusom-

råder sydøst for undersøgelsesområdet.  

Med sort er vinklen fra Røsnæs Havn vist. 

Herfra findes den korteste afstand til havmøl-

leparken. /10/. 

 

Figur 23-2 Opstilling i område vest - På kortet 

er vist de mest kritiske vinkler, hvis havmølle-

parken reduceres i udbredelse og samles i den 

vestlige del.  

Vinklen og dermed den del af udsigten, som 

havmøllerne optager, kan reduceres kraftigt: 

- Røsnæs Havn: fra 90 til 75 grader eller 17 %. 

- Svenstrup Strand: fra 70 til 50 grader eller 

30 %. 

- Sejerø Havn: fra 70 til 45 grader eller 35 %. 
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Møllestørrelse og antal 

 På baggrund af denne baggrundsrapports visualiseringer er det vurderet, at 

opstillinger med færre større havmøller giver mulighed for mere enkle og 

letopfattelige opstillingsmønstre, så de æstetiske hensyn bedre tilgodeses. 

Færre større havmøller kan derfor ses som en afværgeforanstaltning i forhold 

til de visuelle gener, flere mindre møller vil medføre. 

23.2.2 Landanlæg 

I beskrivelse af landanlæg er opstillet flere muligheder for etablering og eller ud-

videlse af landanlæg, som ses illustreret i baggrundsrapporten landskabsanalyse 

og visualiseringer /10/. 

 De eksisterende transformerstationer er omgivet af brede beplantningsbælter 

eller volde, som fra de omkringliggende veje delvist skjuler anlægget og skaber 

en sammenhæng med det omgivende landskab. Udbygning og nybyggerier 

bør omgives af tilsvarende afskærmning, så den visuelle påvirkning af omgi-

velserne reduceres, såfremt dette ikke vurderes at være i strid med de gælden-

de landskabsudpegninger på Røsnæs. 

23.3 Naturinteresser 

Kabelkorridoren forløber primært gennem intensivt udnyttet landbrugsland med 

dyrkede marker og uden væsentlige naturinteresser. Det forventes derfor, at an-

læg af kablerne igennem beskyttede naturområder eller levesteder for bilag IV-

arter i videst muligt omfang kan undgås ved detaljeret planlægning i en senere fa-

se af projektet.  

Der er udført dækkende feltundersøgelser i løbet af forår og sommer 2014. På 

grund af at anlægsarbejdet først vil finde sted i løbet af 2016 eller 2017 kan det 

ikke garanteres, at der ikke er sket ændringer i levestederne og hvor der kan fin-

des bilag IV-arter. I VVM-tilladelsen kan myndigheden derfor stille krav om, at 

der inden anlægsarbejdet påbegyndes, gennemføres en opfølgende eftersøgning 

efter levesteder for relevante bilag IV-arter med fokus på at afklare eventuelle fo-

rekomster af markfirben, bilag IV-padder og flagermustræer inden for de berørte 

områder og præcisere endeligt behov for afværgeforanstaltninger.  

I det efterfølgende beskrives afværgeforanstaltninger, som kan benyttes ved de-

tailprojekteringen. Der fastsættes specifikke vilkår til bygherre om hvilke afvær-

geforanstaltninger der skal indarbejdes i projektet via relevante tilladelser til an-

lægsarbejderne, såfremt havmølleparken realiseres. 
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Anlægsaktiviteter  

Placering af midlertidige arbejdsarealer og kabelstationer 

Generelt skal arbejdsarealer, midlertidige køreveje, depotpladser, tromledepoter 

osv. etableres uden for § 3-beskyttede naturtyper og levesteder for beskyttede ar-

ter. Yderligere bør områder inden for skovbyggelinjer og områder der er under-

lagt fredskovspligt undgås.  

Desuden skal oplag af jord ske så langt væk fra overfladevand som muligt for at 

undgå, at materialet havner i vandmiljøet ved fx kraftig nedbør. Dette vil blive 

indbygget i udbudsmaterialet for entrepriserne. 

Styret underboring 

I forbindelse med anlæg af kabler ved styret underboring bør arbejdspladser til 

boregrej placeres uden for beskyttede naturområder, og spild af materiale skal 

undgås ved at opsamle evt. overskydende bentonit. Ved styret underboring kan 

der i værste tilfælde ske blow-outs, hvor boremudder skyder op i terrænet, hvis 

borehovedet fx støder på store sten eller andre geologiske formationer, som der 

ikke kan bores igennem. Risikoen for blow-outs hænger sammen med jordbunds-

forholdene, og risikoen er størst i de mest permeable jordarter. Der skal stilles 

krav til en kommende entreprenør om at udarbejde  en beredskabsplan, der bl.a. 

beskriver hvordan eventuelle blow-outs håndteres, således at negative påvirknin-

ger i forbindelse med udslip af boremudderet minimeres, eksempelvis vie hurtig 

opsamling af spildt boremudder. Samlet set vurderes risikoen for blow-outs dog 

at være lille, og alternativet til at underbore, der ofte vil være en gennemgravning 

af følsomme naturtyper, vil have større og længerevarende konsekvenser for na-

turinteresserne.  

Underboring ved vandløb skal holde mindst 1 meters afstand til den regulativ-

mæssige fastsatte bundkote for vandløbet. 

§ 3-beskyttede områder 

Det er en forudsætning, at anlæg af kablerne ikke medfører en negativ påvirkning 

af § 3-områder med høj, god eller moderat naturtilstand. De endelige linjeførin-

ger for kablerne bør dog planlægges uden om alle naturområder, der er beskyttet i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I det omfang, det ikke er muligt at anlæg-

ge kablerne helt uden om disse områder, bør kablerne så vidt muligt anlægges i 

naturområder med ringe eller dårlig naturtilstand og i udkanten af områderne og 

på en sådan måde, at kablerne krydser naturområdet eller levestedet over så kort 

en strækning som muligt. Herved bevares værdien af lokaliteterne i videst muligt 

omfang. I de tilfælde, hvor der inden for de enkelte lokaliteter er områder, der er 

mindre sårbare end andre, er det angivet i beskrivelserne af naturområdet (jf. bi-

lag 1). Der bør tages hensyn til disse betragtninger i det omfang, det er muligt, når 

kabelføring og placering af kabelstationer afklares i detailfasen.  
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Ved at krydse særligt følsomme naturområder ved styret underboring undgås på-

virkningen af området helt, hvis processen gennemføres med de rette forholds-

regler (se ovenfor).  

Hvor kablerne skal muffes sammen, kan det blive nødvendigt at foretage grund-

vandssænkninger i helt op til 10 dage. Grundvandssænkninger i længere perioder 

skal undgås i nærheden af fugtige/våde naturtyper med høj, god eller moderat 

naturværdi. For at undgå dette må kablerne muffes sammen et mere egnet sted.  

I tilfælde af at der opsamles større mængder drænvand i forbindelse med, at kab-

lerne skal muffes sammen, skal vandet opsamles i bassiner for at bundfælde jord-

partikler, inden vandet ledes til søer eller vandløb. Se endvidere afsnit 23.8 vedr. 

drænvirkning. 

 

Bilag IV-arter 

Padder 

Kablerne anlægges ikke igennem vandhuller.  Grundvandssænkninger i længere 

perioder hvor kablerne skal muffes sammen bør også undgås i områder, der er le-

vested for bilag IV-padder. Ynglevandhuller må ikke tørlægges i paddernes yngle-

periode. Midlertidige grundvandssænkninger bør, hvis de ikke kan undgås helt, 

ikke foretages om foråret og sommeren (april-september), hvor padderne er mest 

sårbare.  

Krybdyr 

Ved anlæg af kablerne skal lokaliteter med registrering af markfirben anlægges 

udenom eller krydses ved styret underboring. Det samme gælder lokaliteter, der 

vurderes at udgøre potentielle levesteder for arten.  

Hvis det ikke er muligt at passere lokaliteter med markfirben ved styret underbo-

ring, skal kablerne ikke anlægges i den periode, hvor markfirben ligger i dvale 

(september til april). I dvaleperioden kan dyrene ikke flytte sig, og de vil blive 

dræbt ved anlægsarbejdet. Desuden skal eventuelt gennemgravede lokaliteter 

genskabes, med så gode vilkår for de pågældende arter som muligt. Det vil sige:  

 partier med løs, veldrænet, soleksponeret jord, oftest af sandet eller gruset ka-

rakter (soleplads, æglægning, huler til beskyttelse og overvintring).  

 sten, stendynger, grene og kvas (soleplads, skjul, overvintringssted).  

 artsrig, løstdækkende, lav urtevegetation (levested for artsrigt insektliv, som 

er markfirbenets fødegrundlag). 
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Flagermus 

Fældning af skov, levende hegn, enkeltstående gamle løvtræer og lignende skal 

undgås i det omfang, det er muligt. Ved krydsning af væsentlige levende hegn og 

skov kan områderne underbores, og de påvirkes dermed ikke af projektet. For ek-

sempel skal alléen ved Lerchenborg underbores, hvis det er teknisk muligt – både 

ud fra den biologiske værdi og den landskabelige og kulturhistoriske værdi. Hvis 

det i detailfasen alligevel bliver nødvendigt at fælde træer, bør der gennemføres 

en detailkortlægning af gamle, hule træer, som kan være af betydning for flager-

mus og af, hvorvidt dyr er til stede, med henblik på at kunne styre udenom disse. 

I de tilfælde, hvor fældning er nødvendig, vil følgende retningslinjer blive fulgt: 

 Arbejdsbæltets bredde begrænses mest muligt gennem skove og ved kryds-

ning af levende hegn. Blandt andet af hensyn til flagermus skal rydning af sto-

re gamle træer med hulheder ske i de perioder, hvor det kan skade eventuelle 

flagermus mindst muligt. I henhold til artsfredningsbekendtgørelsen skal dis-

se træer således fældes i perioden 1. september - 1. november. Det skal samti-

dig sikres, at evt. flagermus ikke er gået i hi i træerne, og fældningen skal ske 

så tidligt som muligt i den nævnte periode, da flagermus begynder at overvint-

re i hule træer i slutningen af oktober. Det anbefales derfor, at fældningen 

sker i perioden 1. september til 15. oktober. 

 Er fældning af gamle hule træer uundgåelig uden for den nævnte periode, bør 

træerne efterses og udsluses for eventuelle ynglende flagermus og andre arter, 

inden træerne fældes. Udslusning bør foretages udenfor ynglesæsonen. Fæld-

ning af hule træer uden for perioden 01.09 - 31.10 er i modstrid med gældende 

lovgivning og kræver derfor en forudgående dispensation. Naturstyrelsen er 

myndighed.  

 Ved rejsning af erstatningsskov (jf. skovloven) bør skovarealerne som ud-

gangspunkt planlægges i tilknytning til eksisterende skov i nærområdet med 

gode forhold for flagermus, men dette forvaltes af det pågældende statslige 

skovdistrikt. Det skal understreges, at erstatningsskov først efter mange år 

kan bidrage til områdets økologiske funktionalitet for flagermus, idet det tager 

tid, inden en erstatningsskov modnes til at udgøre potentielle yngle- og raste-

områder for flagermus. 

23.4 Klimatiske forhold 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til klimaef-

fekter. 

23.5 Luft 

Ved at vælge energieffektivt anlægsudstyr kan emissionerne reduceres. Der vur-

deres dog ikke at være behov for egentlige afværgeforanstaltninger. 
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23.6 Materialer, råstoffer og affald 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger for materiale- og 

ressourceforbrug eller affaldsproduktion for det samlede projekt.  

23.7 Overfladevand 

Vurderingerne tager udgangspunkt i, at passage af kabler på tværs af vandløb 

sker ved underboring, hvilket sikrer at passage for fauna og vandløbets naturlige 

vandføring opretholdes under anlægsarbejdet. Derudover vurderes der ikke at 

være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til vandløb eller søer. 

23.8 Grundvand 

Som udgangspunkt vil kablet nedlægges uden om aktive boringer og beskyttelses-

zoner. Hvis det ved anlægsarbejdet bliver nødvendigt at sløjfe aktive indvindings-

boringer, skal der etableres erstatningsboringer i stedet for de boringer, som ned-

lægges. 

Hvis der kan opstå en uønsket drænvirkning i sandlaget i bunden af kabelgraven 

skal der lægges propper af ler (bentonit), der bryder sandlaget og dermed forhin-

drer horisontal drænvirkning. 

23.9 Jord 

Der vil inden jordarbejderne påbegyndes, blive udarbejdet en jordhåndterings-

plan, som redegør for, hvordan jorden håndteres bl.a. med hensyn til forure-

ningsgrad, og som skal godkendes af miljømyndighederne. Jordhåndteringspla-

nen vil ligge til grund for en hensigtsmæssig koordinering af jordhåndteringen, 

herunder optimering af nyttiggørelsen af afgravet jord, kontrolforanstaltninger og 

dokumentation. Jordhåndteringsplanen er tillige nødvendig som grundlag for 

fornødne ansøgninger til jordhåndtering. 

Der vil i samarbejde med miljømyndighederne blive udarbejdet en jordhåndte-

ringsplan for håndtering af forurenet jord, der skal sikre, at grundvandet ikke på-

virkes, og der indhentes tilladelse til mellemdeponering af forurenet jord hos mil-

jømyndighederne. 

Entreprenørmaskiner og udstyr skal desuden vedligeholdes, så brud på hydrau-

likslanger og almindeligt spild forhindres, og der stilles krav til entreprenørens 

generelle opbevaring af diverse kemikalier. Der udarbejdes endvidere en bered-

skabsplan for håndtering af forurening ved eventuelle uheld. 
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23.10 Arkæologisk kulturarv  

Det er forudsat i projektet, at værdifulde sten- og jorddiger og bevaringsværdige 

fortidsminder underbores. Derudover vil der i det omfang det skønnes nødven-

digt blive foretaget arkæologiske forundersøgelser af det ansvarlige museum, 

hvorved risikoen for at støde på genstande af arkæologisk interesse i forbindelse 

med anlægsarbejdet reduceres. 

23.11 Befolkning og sundhed 

Ved planlægning og projektering af kabelanlæg og transformere skal gældende 

forsigtighedsprincipper for nye højspændingsledninger anvendes, jf. Vejledning i 

forvaltning af forsigtighedsprincippet /14/. 

23.12 Infrastrukturanlæg  

Generelt skal krydsning af alle rørledninger ske vinkelret på ledningerne. Kryds-

ning kan ske enten ved gravning eller styret underboring. Lange underboringer 

kan være komplicerede med stor risiko for blow out. Derfor skal fordele og ulem-

per vurderes konkret.  

Ved placering af kabler inden for en afstand af 50 meter, eller mindre, fra møller 

eller master, skal der udlægges en blank kobberleder, på ca. 200 meter, i graven, 

til potentialudligning. 
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24 Overvågning 

Herunder beskrives de eventuelle emner, for hvilke overvågning er relevant i for-

hold til miljøvurdering af planerne, dvs. de landbaserede receptorer. Det fastlæg-

ges nærmere i den endelige VVM-tilladelse, hvem der er ansvarlig for udførelse af 

overvågningen af de forskellige miljøforhold. 

24.1 Støj 

Støj fra nye tekniske installationer på land kan kontrolleres ved støjmålinger, der 

verificerer, at grænseværdierne er overholdt ved støjfølsomme naboer i omgivel-

serne. Det er karakteristisk, at støjudstrålingen fra den type anlæg, der indgår i 

kabelstationer og transformerstationer er konstant og normalt ikke ændrer sig 

over tid. Der er derfor ikke behov for vedvarende overvågning af støj fra disse an-

læg.  

De havmøller, der opstilles vil være typegodkendt med detaljerede oplysninger 

om deres støjkildestyrke. Det er derfor muligt på forhånd at kontrollere om de 

opfylder forudsætningerne om støj fra den samlede havmøllepark. Der kan evt. 

gennemføres målinger til kontrol af støjen fra de opstillede møller. Der vil i så 

fald typisk være tale om en stikprøvekontrol af støjkildestyrken for udvalgte møl-

ler. Disse målinger udføres på havet og gennemføres, når møllerne er sat i normal 

drift. Målingerne skal udføres i henhold til Vindmøllebekendtgørelsens retnings-

linjer. Der er ikke behov for en løbende overvågning af støjen fra havmøllerne.  

24.2 Landskab 

I forhold til visuel påvirkning af omgivelserne, arbejdes der ikke med overvåg-

ning. 

24.3 Naturinteresser  

Det er vurderet, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes for områdets bi-

lag IV-arter, og at beskyttede naturområder med høj, god eller moderat naturtil-

stand ikke påvirkes. Hvis det i forbindelse med anlæg af landkabler for Sejerø 

Bugt Havmøllepark på trods af forudsætningerne ikke kan undgås at påvirke dis-

se naturområder eller levesteder for bilag IV-arter, skal der igangsættes overvåg-

ning.  

Overvågning af betydningen i forhold til naturinteresser på land kan være rele-

vant i forbindelse med overvågning af, hvorvidt afværge- og kompensationsforan-

staltninger gennemføres efter hensigten i anlægsfasen. På længere sigt kan det 
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være relevant at gennemføre overvågning i driftsfasen, som kan evaluere om de 

gennemførte afværge- og kompensationsforanstaltninger virker som antaget. 

Hvis det ikke er tilfældet, må der om nødvendigt iværksættes handlinger, der kan 

rette op de manglende resultater.  

Konkret kan der blive tale om at indarbejde overvågning af vegetationen i påvir-

kede naturområder for at sikre, at vegetationen i de påvirkede områder udvikler 

sig i den rigtige retning og inden for en rimelig tidshorisont. En overvågning kan 

vise, at der fx kan blive behov for naturpleje i form af engangsindgreb, som fx slæt 

så typiske planter kan indvandre/spire frem. Tilsvarende kan overvågningen af-

klare, om træerne på evt. underborede strækninger trives og evt. reetablerede le-

vesteder for markfirben eller bilag IV-padder kan overvåges med henblik på at af-

klare, om arterne er (gen)indvandret, eller om forholdene er optimale for, at det 

kan ske på sigt.  

24.4 Klimatiske forhold 

Da der overordnet er en positiv klimapåvirkning som følge af projektet, er over-

vågning for så vidt angår klimatiske forhold ikke nødvendigt.  

24.5 Luft 

Det vurderes, at overvågning af emissioner og luftkvalitet ikke er nødvendigt. 

Emissioner fra skibe, fartøjer, maskinel osv. er i øvrigt reguleret af internationale 

retningslinjer.  

24.6 Materialer, råstoffer og affald 

Der er ikke behov for at etablere overvågning af materiale- og råstofforbrug eller 

affaldsproduktion i projektets etablerings- og driftsfase.  

24.7 Overfladevand 

Overvågning i driftsfasen er ikke relevant i forhold til Kærby Å som er det eneste 

vandløb, der krydses af projektet.   

24.8 Grundvand 

Da det ikke forventes, at der sker nogle væsentlige påvirkninger af grundvands-

forholdene, vurderes det ikke nødvendigt at foretage overvågning/monitering af 

grundvandsforholdene under anlægsfasen. Eneste undtagelse er hvis der skal ske 

kraftig grundvandsænkning nord for Årby som følge af de terrænnære grund-

vandsforekomster, som når helt ud til kysten. Vest for dette område i Kalundborg 

findes flere kortlagte forurenede lokaliteter. 
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Hvis det viser sig nødvendigt at grundvandssænke i mere end 10 dage, bør en mu-

lig påvirkning af forureningerne øst for korridorens sydlige del (Statoil Raffinade-

riet og område nordvest for raffinaderiet) overvåges ved nedsætning af pejlerør i 

en afstand af 300 m fra ledningsgraven. 

24.9 Jord 

Hvis der under et bygge- eller jordarbejde konstateres forurening på et areal, der 

ikke er kortlagt, skal arbejdet standses i henhold til § 71 i Jordforureningsloven, 

og den pågældende kommune skal underrettes. Tilsvarende er gældende på kort-

lagte arealer, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. 

Arkæologisk kulturarv  

Under anlægsfasen gælder museumslovens § 27, stk. 2, hvilket betyder, at hvis 

der stødes på fortidsminder under et jord- eller anlægsarbejde, skal arbejdet 

straks standses, og det ansvarlige museum inddrages. 
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25 Tekniske mangler 

og/eller manglende 

viden 

25.1 Støj  

Støjen fra de eksisterende anlæg er fastlagt på baggrund af erfaringsværdier fra 

en række tilsvarende anlæg og ikke konkrete målinger af støj fra de pågældende 

anlæg. Det vurderes dog, at de anvendte data er repræsentative for anlæggene. 

I forholdet til støj i anlægsfasen på land er der tale om velkendte teknologier med 

veldokumenterede støjbidrag. Der er dog ingen præcis beskrivelse af aktivitetsni-

veauet og antallet af maskiner i drift samtidig, derfor er der foretaget et konserva-

tivt worst case-skøn på denne aktivitet.  

Beregning af støj fra ramning af fundamenter til 10 MW havmøller er baseret på 

et estimat, der tager udgangspunkt i kendte data for fundamenter til mindre møl-

ler. Det er dog vurderet, at estimatet er konservativt.  

Støj fra 10 MW havmøller er estimeret, men der er anvendt en konservativ be-

tragtning med et tillæg på 2 dB.  

Det vurderes, at den manglende viden ikke har betydning for de vurderinger og 

konklusioner, der er indeholdt i denne rapport. 

25.2 Landskab 

Udvikling af 10 MW-havmølle 

I VVM’en og baggrundsrapporten for landskab og visualiseringer er de visuelle 

påvirkninger fra en tænkt 10 MW-havmølle beskrevet. Mølletypen er endnu ikke 

udviklet, men det antages, at havmøller med de beskrevne dimensioner kan være 

udviklet til den tid, hvor det vil være aktuelt at opstille møllerne. For den visuelle 

påvirkning har det stort set ingen betydning, om der sidder en 3 MW- eller 10 

MW-generator på havmøllen. Der vil være størrelsesforskel på nacellerne, men 

det afgørende for den visuelle påvirkning er tårnhøjden og møllevingernes læng-

de.  
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Endelig udmelding af lysafmærkning 

Den lysafmærkning, der er beskrevet i afsnit 23 og illustreret på natvisualiserin-

gen, baserer sig på gældende vejledninger for lysafmærkning for fly- og sejlads-

sikkerhed. En endelig udformning af lysafmærkningen af havmøllerne vil blive 

meldt ud af Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen, når det endelige projekt forelig-

ger. 

Endeligt opstillingsmønster 

Opstillingsmønstrene, som er beskrevet og visualiseret i baggrundsrapporten for 

landskab og visualiseringer /10/ og i VVM’en, er worst case-opstillinger, og visua-

liseringerne viser således den størst mulige udbredelse både horisontalt og verti-

kalt. Endeligt antal og størrelser på en eventuel havmøllepark i Sejerø Bugt er 

endnu ukendt og vil blive afklaret på et senere tidspunkt.  

Endelig udformning af landanlæg 

Behovet for udvidelser af eksisterende transformatorstationer og etablering samt 

placering af et nyt anlæg i form af en fremskudt transformatorstation er afhængig 

af den kystnære havmølleparks endelige udformning. Størrelser af udvidelser er 

derfor beskrevet skitsemæssigt og visualiseret som worst case (visualiseringer af 

transformerstationer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiseringer 

/10/). 

25.3 Naturinteresser 

På grund af det meget tidlige og varme forår i 2014 var de nyforvandlede padder 

gået på land ved feltundersøgelserne. Vurderingerne er således gennemført på 

baggrund af fund af nyforvandlede frøer/tudser og ud fra en vurdering af, om 

vandhullet er af en beskaffenhed, der vurderes at være egnet som ynglevandhul 

for bilag IV-padder. Der er ikke registreret bilag IV-padder i korridoren.  

De spredte data vedrørende padder i vandhullerne vurderes ikke at have betyd-

ning for miljøvurderingerne. 

25.4 Klimatiske forhold 

Beregningerne er baseret på bedste estimater fra konkrete erfaringer fra andre 

havmølleparker og forudsætningerne vurderes gode. Usikkerhederne vurderes 

ikke at have betydning for vurderingerne. 
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25.5 Luft 

Beregningerne er baseret på bedste estimater fra konkrete erfaringer fra andre 

havmølleparker og forudsætningerne vurderes gode. Usikkerhederne vurderes 

ikke at have betydning for vurderingerne. 

25.6 Materialer, råstoffer og affald 

Skønnene for forbruget af materialer og råstoffer i især etableringsfasen samt 

skønnene over affaldsfrembringelse især i afviklingsfasen er behæftede med usik-

kerhed. I forbindelse med projekteringen, når størrelse, udformning og løsninger 

er valgt, vil det blive muligt at udarbejde mere valide opgørelser over disse 

mængder. Idet vurderingerne i nærværende notat er baseret på worst case-

betragtninger, vurderes en detaljeret opgørelse ikke at ændre på den samlede 

vurdering.  

25.7 Overfladevand 

Det vurderes, at vidensgrundlaget for vurderinger af projektets påvirkning på 

overfladevand er tilstrækkeligt. 

25.8 Grundvand 

Der mangler detaljeret viden om, hvorvidt de kortlagte forurenede lokaliteter har 

påvirket grundvandet, herunder i hvilket omfang. Disse informationer skal ind-

hentes fra Region Sjælland, når den endelige linjeføring for kablerne er kendt. 

Det vurderes dog, at denne manglende viden er uden betydning for rapportens 

overordnede vurderinger.  

25.9 Jordbund og jordforurening 

Der kan blive behov for mere detaljeret viden om de kortlagte forurenede lokalite-

ter, hvis projektet realiseres, herunder indhentning af eksisterende oplysninger 

om målte forureninger hos Region Sjælland eller tilvejebringelse af nye oplysnin-

ger ved jordbundsundersøgelser, når den endelige linjeføring for kablerne er 

kendt. Det vurderes dog, at den manglende viden er uden betydning for rappor-

tens overordnede vurderinger.  

25.10 Infrastrukturanlæg 

Generelt skal krydsning af alle rørledninger ske vinkelret på ledningerne. Kryds-

ning kan ske enten ved gravning eller styret underboring. Lange underboringer 

kan være komplicerede med stor risiko for blow out. Derfor skal fordele og ulem-

per vurderes konkret.  
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Ved placering af kabler inden for en afstand af 50 meter, eller mindre, fra hav-

møller eller master, skal der udlægges en blank kobberleder, på ca. 200 meter, i 

graven, til potentialudligning. 
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