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1. SAMMENFATNING 

Denne rapport indeholder en beregning af belastningen med luftforurenende emissioner (CO2, 
NOX, SO2, PM og SF6) fra anlæg, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark. Emissionsbereg-
ningerne er foretaget ud fra en worst case antagelse om, at projektet omfatter 66 stk. 3,0 MW 
møller på gravitationsfundamenter, da dette er den tekniske løsning, der vil give anledning til den 
største mængde emissioner. Worst case omfatter desuden to ilandføringer på hhv. 4 km og 5,5 
km, en ny kystnær kabelstation på Røsnæs, 24,5 km kabler på land, samt udbygning af anlæg-
get ved Novo Syd. 
 
Anlægsfasen omfatter etablering af anlæg på havet og på land. Påvirkningen fra emissioner til 
luften i anlægsfasen vil være kortvarig og af ubetydelig størrelse.  
 
I driftsfasen kan energi produceret af Sejerø Bugt Havmøllepark erstatte energi, der ellers ville 
have været produceret af fossile brændsler, hvilket vil medføre en gennemsnitlig årlig reduktion i 
emissioner til luften svarende til ca. 0,3 % af den nationale årlige emission af CO2, 0,2 % af den 
årlige NOX–emission og 0,5 % af den årlige SO2-emission. Påvirkningen fra emissioner til luften i 
driftsfasen vil derfor være langvarig og positiv. 
 
Afviklingsfasen omfatter demontering af visse dele af anlæggene på havet og på land, mens an-
dre dele efterlades in situ. Generelt vil der være tale om aktiviteter i samme størrelsesorden som 
i anlægsfasen, og påvirkningen fra emissioner til luften i afviklingsfasen vil være kortvarig og af 
ubetydelig størrelse. 
 
Havmølleparkens energiproduktion i driftsfasen, der er forudsat at vare 30 år, vil fortrænge kon-
ventionel energiproduktion ved fossile brændsler. Når dette medregnes, vil den negative betyd-
ning af etablerings- og afviklingsfaserne blive overgået af emissionsbesparelsen i driftsfasen. Den 
overordnede vurdering af emissionerne fra Sejerø Bugt Havmøllepark er derfor, at projektet har 
en positiv påvirkning. 
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2. INTRODUKTION 

2.1 Baggrund 
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perio-
den 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energifor-
syning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. 
 
Den 28. november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære 
havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt 
planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, 
Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.  
 
Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere 
udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plan-
dokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.  
 
Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra til-
budsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvilke, havmølleparker, der skal 
realiseres. 
 
 

 

Figur 2-1 Tidslinje for det forventede projektforløb 

 
Som del af VVM-processen forberedes en række baggrundsrapporter, som beskriver og vurderer 
projektets mulige påvirkninger på en række parametre. 
 
Denne rapport sammenfatter, beskriver og vurderer mængder og konsekvenser af emissioner til 
atmosfæren (kuldioxid (CO2), kvælstofoxider (NOX), svovldioxid (SO2) og partikler (PM)) forbun-
det med Sejerø Bugt Havmøllepark i hele projektets levetid:  
 
• Materialer (udvinding og fremstilling af råmaterialer) 
• Anlægsfasen (installation af fundamenter, erosionsbeskyttelse, møller og kabler offshore 

samt etablering af kabelstationer og kabler onshore) 
• Driftsfasen (inspektion og vedligehold) 
• Afviklingsfasen (demontering) 
 
Emissionsberegningerne er foretaget ud fra en worst case antagelse for projektet, dvs. den tekni-
ske løsning, der vil give anledning til den største mængde emissioner. Potentielle støvemissioner 
i forbindelse med onshore anlægsaktiviteter behandles også. 
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3. PROJEKTBESKRIVELSE 

3.1 Projektet generelt  
Havmølleprojektet i Sejerø Bugt omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for tilslut-
ning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 4 km fra kysten 
nord for Røsnæs. Projektområdet fremgår af Figur 3-1 og omfatter: 
 
• Undersøgelsesområde for havmøller  
• Kabelkorridorer på land og på havet 
• Korridorer for potentiel kabelstation på land 
 
Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden for dette 
område vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken 
etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW. 
 
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede 
landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende stationsanlæg i eltrans-
missionsnettet.  
 

 

Figur 3-1 Projektområde for Sejerø Bugt Havmøllepark 

 
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Sejerø Bugt, hen-
holdsvis et vestligt og et østligt punkt på nordsiden af Røsnæs, jf. Figur 3-1. Fra ilandførings-
punkterne planlægges landkabler etableret inden for en ca. 300 m bred og op til ca. 24,5 km lang 



 
EMISSIONER  
 
 
 
 
 
 

 

4 

kabelkorridor. Korridoren forløber overordnet fra kysten evt. via stationsanlægget på Røsnæs i en 
bue øst om Kalundborg via stationsanlægget ved Novo Syd og videre til 400 kV stationsanlægget 
ved Asnæsværket syd for Kalundborg.  
 
Endelig er der udpeget områder til mulig etablering af nye kystnære kabelstationer mellem iland-
føringspunkterne og de eksisterende stationsanlæg. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være 
op til 10.000 m2. 
 
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen 
af havmølleparken. Der kan således blive tale om tilslutning til én eller flere af ovennævnte stati-
onsanlæg, og der skal eventuelt etableres en ny kystnær kabelstation på Røsnæs. 
 
Om havmølleparken i Sejerø Bugt skal realiseres vil blive afgjort i forbindelse med et udbud, der 
først gennemføres, når VVM-redegørelsen for havmølleparken foreligger. Først når og hvis, der 
indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. 
 
Hvis Sejerø Bugt Havmøllepark skal realiseres, forventes anlægsarbejdet udført i perioden fra 
2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at producere el senest i 2020, og dens forvente-
de levetid er omkring 30 år. 
 

3.2 Installationer på havet  
Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. inden for undersøgelses-
området bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energi-
udnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af de danske myndigheder. Koncessionshaver vil 
først blive udpeget i 2016, hvorefter projektering og etablering igangsættes. 
 
Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der kan blive opstil-
let. En mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 stk. 3 MW møller). Alternativt 
kan der blive tale om færre og større møller (fx op til 20 stk. 10 MW møller). Endelig kan der bli-
ve tale om møllestørrelser derimellem.  
 
Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW 
mølle og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i Tabel 3-1, idet det bemærkes, 
at mindre afvigelser vil kunne forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikat. 
 

Tabel 3-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 

3 MW 112 m 137 m 81 m 

10 MW 190 m 220 m 125 m 

 
Mulige opstillingsmønstre indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Figur 3-2. 
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Figur 3-2 Mulige opstillingsmønstre i Sejerø Bugt Havmøllepark. 

 
Yderligere detaljer vedrørende installationer på havet, herunder mulige opstillingsmønstre og 
funderingsmetoder samt møllekatalog med mellemstørrelser fremgår af separat projekt- og an-
lægsbeskrivelse for anlæg på havet /1/. 
 

3.3 Anlæg på land  
De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kabelstationer og koblinger til 
eksisterende stationer i eltransmissionsnettet.  
 
Landkablerne graves ned og vil ved Sejerø Bugt omfatte 33 kV kabler, 60 kV kabler eller 132 kV 
kabler afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et servitutareal omkring kablerne, 
hvor der ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder. 
 
De landbaserede dele af anlægget vil endvidere omfatte mulig etablering af en ny kystnær kabel-
station (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøllerne (op til 6 søkabler) føres vide-
re i et enkelt kabel til eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet på nu-
værende tidspunkt, om der skal etableres en ny kabelstation ved Sejerø Bugt.  
 
Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksisterende stations-
anlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der etableres nye kystnære kabelstationer eller ej. 
Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser af de eksisterende stationsanlæg. Ombygnin-
gerne består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning 
af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det kan blive nødvendigt ved såvel 
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Røsnæs station som ved Novo Syd station at foretage udvidelse ud over arealet for de eksiste-
rende stationer. 
 
Yderligere detaljer vedrørende anlæg på land fremgår af separat projekt- og anlægsbeskrivelse 
for anlæg på land /2/. 
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4. BAGGRUND 

4.1 Baseline metode 
4.1.1 Nationale emissioner (CO2, NOX, SO2, PM og SF6) 

Historiske, nuværende og fremskrevne nationale emissioner af NOX, SO2, og PM2,5 beskrives ud 
fra den seneste årlige danske emissionsopgørelsesrapport til UNECE udarbejdet af DCE – Natio-
nalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet /3/, suppleret med data fra DCE’s hjemme-
side /4/. En beskrivelse af nationale drivhusgasemissioner, herunder CO2 og SF6 emissioner, be-
skrives ud fra DCE’s seneste opgørelser /4//5/.  
 

4.1.2 Lokal og national luftkvalitet 
De væsentligste kilder til emissioner inden for og i nærheden af projektområdet identificeres, li-
gesom en generel karakteristik af luftkvaliteten i Danmark beskrives ud fra den seneste rapport 
over overvågningsdata fra DCE /6/. 
 

4.2 Metode for vurdering af virkninger 
Identificeringen af potentielle påvirkninger foretages på baggrund af de aktiviteter, som er be-
skrevet i den tekniske projektbeskrivelse /1//2/, samt beskrivelsen/kortlægningen af eksisteren-
de forhold. 
 

4.2.1 Anlægsfasen offshore 
Materialer  
Udledning af CO2 relateret til udvinding og fremstilling af materialer til fundamenter, møller, kab-
ler, beregnes ud fra materialeforbrug angivet i den tekniske projektbeskrivelse /1/ samt emissi-
onsfaktorer fra hhv. Ecoinvent som angivet i /7/ og UK Environment Agency Carbon Calculator 
/8/. De anvendte emissionsfaktorer er listet i Tabel 4-6. Udledning af CO2 fra transport af materi-
aler beregnes ud fra mængdeangivelser i den tekniske projektbeskrivelse, samt en generel anta-
gelse om, at alle materialer og maskiner transporteres 100 km inkl. tomkørsel på land, samt 100 
sømil inkl. tomsejlads til havs. Der anvendes repræsentative emissionsfaktorer for transport i 
henhold til det Europæiske Miljøagentur /9/.   
 
Anlægsarbejde  
Udledning af CO2, NOX, SO2, og PM fra anlægsarbejdet relateret til installation af fundamenter, 
møller og kabler, beregnes ud fra data for antal og driftstid for konkrete fartøjer anvendt under 
konstruktionen af Anholt Havmøllepark som anvendt i Horns Rev 3 (HR3) emissionsrapporten 
/7/, skaleret i forhold til vindmølleparkernes respektive størrelser. Driftstid er derfor halveret for 
de relevante aktiviteter og anlægsarbejder, da HR3 omfatter 400 MW og 136 møller, mens Sejerø 
Bugt Havmøllepark omfatter 200 MW og 66 møller. Beregningerne for anlægsaktiviteter offshore 
indeholder transport af komponenter fra udskibningssted til projektområdet. 
 

4.2.2 Anlægsfasen onshore 
Materialer 
Udledning af CO2 relateret til udvinding og fremstilling af materialer til kabelstationer og kabler 
beregnes ud fra materialeforbrug angivet i den tekniske projektbeskrivelse /2/ samt emissions-
faktorer fra hhv. Ecoinvent, som er listet i Tabel 4-6. Der beregnes generelt ikke mere detaljeret 
eller yderligere materialeforbrug end angivet i HR3. 
 
Kablerne udgøres primært af aluminium eller kobber og polyethylen. 132 kV-kablets samlede 
vægt er i projektbeskrivelsen /2/ angivet til 132 ton pr. 15 km, hvilket er skaleret ift. kabelsy-
stemets reelle længde. 
 
Udledning af CO2 fra transport af materialer beregnes ud fra mængdeangivelser i den tekniske 
projektbeskrivelse, samt en generel antagelse om, at alle materialer og maskiner transporteres 
100 km inkl. tomkørsel på land. Der anvendes repræsentative emissionsfaktorer for transport i 
henhold til det Europæiske Miljøagentur /9/.   
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Anlægsarbejde  
Udledning af CO2, NOX, SO2, og PM fra etablering/udbygning af kabelstationer beregnes ud fra 
konkrete oplysninger i den tekniske projektbeskrivelse om materialeforbrug, driftstimer og ma-
skiner, i relevant omfang suppleret med data fra Horns Rev 3 emissionsrapporten /7/, skaleret i 
forhold til det konkrete projekt. Til dette antages, at stationerne (opbygning m.v.) er sammenlig-
nelige.  
 
For ikke-vejgående maskiner til udlægning af kabler og anlæg af kabelstationer anvendes antal 
maskiner og type som angivet i den tekniske projektbeskrivelse /2/. Generelt anvendes Trin 3A 
(se afsnit 4.3.2) som worst case for ikke-vejgående maskiner, selv om det må forventes, at der 
vil blive anvendt et vist antal nyere maskiner til anlægsarbejdet, som kan overholde Trin 3b. Der 
foretages afgrænsning, således, at emissioner fra mindre maskiner (<37 kW) ikke regnes med. 
Det antages, at antal og driftstid for maskinel i den tekniske projektbeskrivelse /2/ inkluderer 
etablering af tromlepladser, depoter og adgangsveje. Der anvendes emissionsfaktorer fra /3/ An-
nex 2B-15, som er i overensstemmelse med førnævnte retningslinjer.  
 

 

Figure 4-1 Mølleinstallation med semi-jack-up fartøj ved Anholt. Foto: Rambøll. 

 
4.2.3 Driftsfasen offshore 

Udledning af CO2, NOX, SO2, og PM fra almindeligt vedligehold af turbiner beregnes ud fra data 
vedrørende fartøjer, antal og antal arbejdstimer angivet i /7/, skaleret i forhold til vindmøllepar-
kernes respektive størrelser. Driftstid er derfor halveret for de relevante aktiviteter. 
 

4.2.4 Driftsfasen onshore 
Der er ingen nævneværdige drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter forbundet med kabelstationer 
og kabler på land. Der foretages derfor ikke emissionsberegninger for drift- og vedligehold, da 
der herudover vil være tale om emissioner af ubetydelig størrelsesorden.  
 
Dog vil der være et mindre udslip på ca. 0,1 % årligt af drivhusgassen svovlhexaflourid (SF6-
gas), som benyttes i små mængder som isoleringsmedium i elektriske komponenter i eltransmis-
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sionsnettet. Udledningen af svovlhexaflourid (SF6-gas) beregnes ud fra den samlede mængdean-
givelse for gassen oplyst af Energinet.dk, svarende til 489 kg SF6-gas for en 200 MW havmølle-
park. Der omregnes til CO2-ækvivalenter ved brug af en omregningsfaktor på 22.800 kg CO2/kg 
SF6

 jf. omregningsfaktorer fra IPCC /11/. 
 

4.2.5 Afviklingsfasen offshore 
Det antages at aktiviteter i afviklingsfasen vil være af sammenlignelige med aktiviteterne i an-
lægsfasen. Sparede CO2-emissioner ved genvinding af brugbare materialer fra møller og funda-
menter vil være lig med CO2-emissionerne fra udvinding og fremstilling af de samme materialer. 
Der beregnes kun CO2-besparelser for materialer for de dele af anlægget til havs, der vil blive 
demonteret og genanvendt. Dette gælder møller og fundamenter, men ikke kabler, som vil blive 
efterladt in situ. Antallet og typen af skibe, der vil blive anvendt i afviklingsfasen af Sejerø Bugt 
Havmøllepark er de samme som bliver anvendt i anlægsfasen, dog medtages kun demontering af 
møller og fundamenter.  
 

4.2.6 Afviklingsfasen onshore 
Ligesom offshore antages det at aktiviteter i afviklingsfasen vil være af sammenlignelige med ak-
tiviteterne i anlægsfasen. Der beregnes kun CO2-besparelser for de dele af anlægget på land, der 
vil blive demonteret og genanvendt. Dette gælder kabelsystemet, men ikke kabelstationer. Antal-
let og typen af maskinel, der vil blive anvendt i afviklingsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark er de 
samme skibe som vil blive anvendt i anlægsfasen, dog medtages kun demontering af kabler.  
 

4.2.7 Vurdering af emissioner 
Udledninger af CO2, NOX, SO2, og PM fra de enkelte delprocesser beregnes som masseberegnin-
ger. Resultaterne (udtrykt i tons/år for driftsfasen og tons for projektets levetid (inkl. anlæg, drift 
og afvikling)) præsenteres i summarisk form i tabeller i selve rapporten sammen med et bereg-
ningseksempel eller en beregningsformel. Detaljerede beregninger vedlægges som bilag. CO2- og 
SF6-emissioner omregnes til CO2-ækvivalenter. Den samlede belastning fra projektet (fordelt på 
projektfaser samt den totale belastning) sammenholdes med de seneste årlige nationale emissio-
ner for reference /3//4//5/.  
 
For Sejerø Bugt Havmøllepark beregnes følgende: 
 
• Besparelser af CO2, NOX og SO2 det første driftsår (2020) – brutto og netto (dvs. fratrukket 

emissioner fra sejlads mv.). Nettobesparelserne vurderes i relation til samlede årlige emissi-
oner/reduktionsmål. Der sammenlignes med fremskrevne prognoser fra DCE for 2020 angivet 
i /3/. Der foretages ikke beregninger for PM.  
 

• Samlet klimaregnskab for projektets levetid, inkl. anlægs-, drifts- og demonteringsfaser. Der 
regnes for de enkelte år med de emissionsfaktorer, der fremgår af /12/ og som er gengivet i 
Bilag 1; for perioden efter 2035, hvor der ikke fremgår emissionsfaktorer, anvendes emissi-
onsfaktoren fra 2035 som bedste estimat. Der regnes med en levetid på 30 år og idriftsættel-
se 1. januar 2020. Emissioner fra SF6 vil indgå i det samlede klimaregnskab. 
 

• Samlet emissionsregnskab for NOX og SO2 i projektets levetid med samme forudsætninger 
som for klimaregnskabet. 

 
4.2.8 Vurdering af støv 

Der foretages ingen beregninger for støvemissioner. Diffuse støvemissioner, fx forårsaget af kør-
sel med entreprenørmaskiner, beskrives kun kvalitativt, da stort set alle aktiviteter foregår uden 
for tæt bebygget område. 
 

4.2.9 Kriterier for kategorisering af påvirkninger på miljøet 
Påvirkningerne vurderes særskilt for hvert emne med fokus på følgende forhold: 
 
• Intensitet 
• Udbredelse  
• Varighed 
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• Følsomhed af receptor 
• Overordnet betydning  
 
En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på recipientmiljøet 
(receptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger. 
 
De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i neden-
stående afsnit. Vurderingerne vil være kvalitative og skal således trække på faglig ekspertise og 
tidligere erfaringer fra lignende projekter og fysiske miljøer. Dette skal medvirke til at sikre en 
rimelig grad af konsensus om vurderingerne. 
 
Intensitet, omfang og varighed  
Påvirkninger på miljøet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Forskellige me-
toder kan anvendes ved vurderingerne, fx:  

• Brug af modelberegninger til at estimere omfanget af samspillet mellem en projektaktivitet 
og recipientmiljøet. 

• Brug af geografiske informationssystemer (GIS) til at plotte receptorer i forhold til projektom-
rådet og influensområdet af en effekt (estimeret ved modelberegning, tidligere undersøgelser 
og tilgængelig litteratur). 

• Statistiske vurderinger. 
• Anvendelse af resultaterne af kortlægningen af eksisterende forhold, litteratur og feltunder-

søgelser.  
• Erfaringer fra lignende opgaver. 

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

 

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

Intensitet af påvirkning 

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

Lille: Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af recep-
toren, men dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret. 

Mellem: Der vil i nogen grad være en påvirkning på strukturen eller funktionen af 
receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt. 

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

Geografisk udbredelse af påvirkning 

Lokal: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet. 

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

National: Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium. 

Grænseoverskridende: Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark. 

Varighed af påvirkning* 

Kort: Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stop-
pe i det øjeblik den påvirkende aktivitet stopper. 

Mellemlang: 
 

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

Lang: Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen fortsætte i en længere periode ef-
ter (> 3 år). 

Permanent/irreversibel: 
 

Påvirkningen vil være permanent 

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

 



 
EMISSIONER  
 
 
 
 
 
 

 

11 

Følsomhed 
Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter, skal og-
så vurderes. Forskellige egenskaber er brugt til at bestemme graden af følsomheden, herunder 
bl.a. modstand mod forandring, tilpasningsevne, sjældenhed, mangfoldighed, værdi for andre re-
ceptorer, naturlighed, skrøbelighed og om receptor er faktisk til stede under en projektaktivitet. 
Disse bestemmende kriterier er beskrevet i Tabel 4-2. 

 

Tabel 4-2 Kriterier for følsomhed af en receptor. 

Følsomhed 

Lav: En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er vigtig, men er 
resistent over for ændringer (i forbindelse med projektets aktiviteter) og som natur-
ligt og hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører. 

Mellem: En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over 
for ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status eller vil naturligt vende 
tilbage over tid. 

Høj: En receptor som ikke er resistent over for påvirkningen og som ikke kan gendannes 
til før-effekt status. 

 

Overordnet betydning 
Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkel-
te kriterier behandlet ovenfor, samt receptorens følsomhed overfor påvirkninger jf. Tabel 4-3. 
Tabellen er i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt. 

 

Tabel 4-3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen. 

Overordnet betydning af påvirkningen 

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

Ubetydelig negativ påvirkning: Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, 
kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. 

Mindre negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, 
en vis varighed udover helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed 
for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. 

Moderat negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller lang-
varig karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed 
eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale 
skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer. 

Væsentlig negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karak-
ter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for ir-
reversible skader i betydeligt omfang. 

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

 

I vurderingen af hver receptor skal vurderingen for hhv. anlægs- og driftsfasen ledsages af et 
skema, som opsummerer vurderingen af påvirkningen i forhold til de ovennævnte kriterier, jf. 
Tabel 4-4. 
 
Det skal bemærkes, at tabellens rækker ikke er låst, og at værdierne således kan kombineres 
vilkårligt. En virkning kan således godt have lille intensitet, lokal udbredelse og lang varighed og 
blive vurderet til at have en mindre negativ påvirkning. 
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Tabel 4-4 Kriterier for vurdering af påvirkningerne på miljøet. 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet påvirkning1  

Ingen Lokal Kort Neutral/ingen 

Lille Regional Mellemlang Ubetydelig 

Mellem National Lang Mindre 

Stor Grænseoverskridende Permanent/irreversibel Moderat 

   Væsentlig 

   Positiv 
1 Evalueringen af den samlede betydning af effekten omfatter en evaluering af de viste kriterier samt en vurdering 
af følsomheden af den ressource / receptor, som er vurderet.  

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 
ved hjælp af følgende kategorier:  
 
1. Begrænset (spredte data, noget viden) 
2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 
3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 
 

4.2.10 Kumulative effekter 
Størstedelen af emissionerne fra de tre havmølleparker er relateret til materialeanvendelse samt 
anlægsarbejde. Udledningerne finder sted i forholdsvis stor afstand til beboede områder, og da 
der ikke er kendskab til andre større anlægsprojekter i nærheden, beskrives kumulative effekter 
derfor kun kort og kvalitativt. 
 

4.2.11 Afværgeforanstaltninger 
Projektets emissionspåvirkning vil i høj grad afhænge af havvindmølleparkens kapacitet, design 
(mængden af materialer), samt antallet af skibe og maskiner, der skal anvendes til etableringen. 
Foranstaltninger til afværgelse af effekter på luft og klima beskrives derfor kun kort og kvalita-
tivt.  
 

4.3 Regelgrundlag/lovgivning 
Energistyrelsen er godkendende myndighed for planlægning og opstilling af elproduktionsanlæg 
på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af dette projekt. Energistyrelsen er dermed 
ansvarlig for på baggrund af bl.a. VVM-redegørelsen at give tilladelse til etableringen af selve 
havmølleparken, herunder det interne kabelnet samt ilandføringskablerne frem til ilandførings-
punktet ved kysten. 
 
Naturstyrelsen er VVM-myndighed og skal give VVM-tilladelse samt udstede kommuneplantillæg 
med tilhørende miljøvurderinger for de anlæg på land, som skal etableres for at bringe strømmen 
fra havmøllerne ind i det danske kollektive elforsyningsnet. Endelig er de berørte kommuner an-
svarlige for at udarbejde nødvendige lokalplaner (med evt. tilhørende miljøvurderinger) for de 
dele af landanlæggene, som er lokalplanpligtige. 
 

4.3.1 Regulering af emissioner fra skibe: MARPOL 73/78 Annex VI 
Emissioner fra skibe er reguleret af den internationale konvention om forebyggelse af forurening 
fra skibe, MARPOL. Konventionen, som hører under IMO, FN’s internationale søfartsorganisation, 
er ratificeret af Danmark og er implementeret i dansk lovgivning under LBK 963 af 03/07/2013, 
lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven).  
 
Konventionens Annex VI om luftforurening fra skibe, som første gang blev vedtaget i 1997, be-
grænser skibes udledning af blandt andet SOX og NOX. Den seneste revision, som blev vedtaget i 
2008 og som trådte i kraft i 2010, indførte udover en progressiv reduktion af emissioner af SOX, 
NOX og PM, også de såkaldte emissionskontrolområder (ECAs), som yderligere reducerer emissi-
oner i sensitive områder.  
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IMO har desuden indført obligatoriske energioptimeringstiltag for at reducere udledningen af CO2 
fra skibe, det såkaldte Energy Efficiency Design Index (EEDI). EEDI’en fastlægger en grænse-
værdi for udledning af CO2 for hver skibstype med 2013 som reference. Fra og med 2015 skal 
udledningen reduceres med 10 % ift. referencen, og skal reduceres yderligere hvert 5. år.   
 
Emissionsgrænser for NOX’er 
For skibsmotorer med en effekt på >130 kW gælder trinkrav ift. skibets konstruktionsdato som 
angivet i Tabel 4-5 herunder.  
 

Tabel 4-5 Trinkrav for skibsmotorers udledning af NOX (g/kWh). Emissionsgrænsen er individuel 
hver enkelt motor og beregnes ud fra dens hastighed.  

Trin Konstruktionsdato Emissionsgrænse (g/kWh) 

n: motorens hastighed (rpm) 

n<130 130≤n≤1999 n≥1999 

I Fra 1. januar 2000 17,0 45n-0.2 9,8 

II Fra 1. januar 2011 14,4 44n-0.23 7,7 

III Fra 1. januar 2016 3,4 9n-0.2 2,0 

 
Emissionsgrænser for SOX’er 
Østersøen, Nordsøen og de indre danske farvande er kategoriserede som SOX ECA’er. For alle ty-
per brændstof til brug om bord på skibe inden for et SOX ECA gælder fra 1. januar 2015, at 
grænseværdien for indholdet af svovl er på 0,10 % m/m (baseret på vægt). Grænseværdien er 
implementeret i dansk lovgivning i BEK 1098 af 19/09/2010, bekendtgørelse om svovlindholdet i 
faste og flydende brændstoffer (svovlbekendtgørelsen). 
 

4.3.2 Regulering af emissioner fra ikke-vejgående maskiner: BEK 367 af 15/04/2011 
Emissioner fra ikke-vejgående maskiner er reguleret ved BEK 367 af 15/04/2011, bekendtgørelse 
om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv. Eksempler på maski-
ner, hvis motorer er omfattet af bekendtgørelsen omfatter bygge- og anlægsmateriel, kompres-
sorer, pumper mm. Bekendtgørelsens grænseværdier og ikrafttrædelsesdato for emissioner fra 
dieselmotorer i ovennævnte maskiner er gengivet i Bilag 2.  
  
Generelt anvendes Trin 3A som worst case for ikke-vejgående maskiner, selv om det må forven-
tes, at der vil blive anvendt et vist antal nyere maskiner til anlægsarbejdet, som kan overholde 
Trin 3B. Der foretages afgrænsning således, at emissioner fra mindre maskiner (<37 KW) ikke 
regnes med. 
 

4.3.3 Grænseværdier for luftkvalitet: EU direktiv 2008/50/EF 
Europaparlamentet og Rådet vedtog i 2008 direktiv 2008/50/EF om ”Luftkvaliteten og renere luft 
i Europa”. Formålet med direktivet er at reducere luftforureningen til et niveau, hvor der er fær-
rest mulige skadevirkninger på menneskers sundhed, med særlig vægt på de mest sårbare be-
folkningsgrupper, og miljøet som helhed, at forbedre overvågningen og vurderingen af luftkvali-
teten, herunder deposition af forurenende stoffer, og at informere offentligheden. Direktivets 
grænseværdier for luftkvalitet er gengivet i Bilag 3. 
 

4.4 Andet grundlag 
Til beregning af CO2-emissioner fra udvinding og produktion af materialer anvendes opgørelser 
fra LCA-databasen Ecoinvent suppleret med data fra United Kingdom Environment Agency Car-
bon Calculator. De anvendte emissionsfaktorer er præsenteret i Tabel 4-6 herunder. 
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Tabel 4-6 Ecoinvent og UK Environment Agency CO2 emissionsfaktorer relateret til udvinding og 
fremstilling af råmaterialer (kg/ton) /7//8/. 

Materiale kg CO2/ton 

Beton (også anvendt for injektionsmørtel) 1.040 

Stål 1.333 

Støbejern 1.352 

Kobber 1.731 

Aluminium 6.703 

Glasfiber 7.687 

Sand 2,3 

Jord* 24,0 

Sten (anvendt for grus)* 5,0 

Sten (erosionsbeskyttelse)* 79,0 

Plastik* 2.540 

*Emissionsfaktorer fra United Kingdom Environment Agency Carbon Calculator /8/ 

 
 

4.5 Worst case forudsætninger 
4.5.1 Offshore 

Worst case scenariet for offshore-delen af projektet tager udgangspunkt i 3 MW møller på gravi-
tationsfundamenter. Dette er baseret på erfaringer fra beregning af emissioner for andre havmøl-
leparker, bl.a. Anholt og Horns Rev 3.  
 
Ifølge emissionsrapporten for Anholt Havmøllepark giver et stort antal møller med lav kapacitet 
anledning til flere emissioner end et lille antal møller med høj kapacitet (emissionerne for CO2, 
NOX og SO2 var ca. dobbelt så høje for 174 stk. møller à 2,3 MW i forhold til 80 stk. møller à 5,0 
MW) /10/. Dette skyldes bl.a., at anvendelsen af fartøjer til installation af møllerne og at arbejds-
tiden pr. mølle er stort set uafhængig af møllens kapacitet.  
 
Ligeledes er det vist, at brug af gravitationsfundamenter giver anledning til et emissionsniveau, 
der er ca. 1½ gang højere end for monopælfundamenter, og ca. 4 gange højere end for jacket-
fundamenter /7//10/. Dette skyldes bl.a., at produktionen af betonen til gravitationsfundamen-
terne er forholdsvis CO2-udledningstung, ligesom der kræves mere arbejde på havbunden som 
forberedelse til installationen. 
 

 

Figure 4-2 Jack-up installations vessel. Foto: Swire Blue Ocean. 
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Der er to mulige ilandføringspunkter for Sejerø Bugt Havmøllepark, et østligt (5,5 km fra kysten) 
og et vestligt (4 km fra kysten). Som worst case tages udgangspunkt i, at begge ilandføringer vil 
blive anvendt.  
 

4.5.2 Onshore 
Worst case scenariet for onshore-delen af projektet tager udgangspunkt i situationen med mest 
anlægsaktivitet, samt anvendelse af den største mængde materiale, hvis ikke andet er angivet i 
den konkrete tekniske projektbeskrivelse.  
 
For Sejerø Bugt Havmøllepark antages anlæg af en ny fremskudt 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 ka-
belstation 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.   
 

   

Figur 4-1 Kabelgrav med udlagte køreplader (t.v.) og opgravning af kabelrenden (t.h.) 

 
 

4.6 Alternativer 
4.6.1 0-alternativet 

0-alternativet indebærer en fremtidig situation, hvor de op til 200 MW, der kan installeres, ikke 
bliver installeret. Hvis havmølleparken ikke opføres, skal den strøm, som havmølleparken ellers 
ville have produceret, produceres på anden vis.  
 
Energistyrelsen har fastlagt, at der skal anvendes samme 0-alternativ, som blev anvendt i doku-
mentationen for energiforliget /12/. Emissionsfaktorerne i /12/ bygger på scenarier om forventet 
brændselsmix for elproduktion mv. Disse tal er gengivet i Bilag 1 og anvendes som forudsætnin-
ger for 0-alternativet mht. emissioner. 
 
Energistyrelsen har i PSO-fremskrivningen forudsat i gennemsnit 4.250 fuldlasttimer for de kyst-
nære møller som et gennemsnit; og dette tal anvendes derfor som beregningsforudsætning for 
Sejerø Bugt Havmøllepark. 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Nationale emissioner (CO2, NOX, SO2, PM, SF6) 
Et resumé af udviklingen i emissionstendenserne fra 1990-2012 og nationale emissionsestimater 
for 2012 er angivet nedenfor. Ligeledes er angivet fremskrivninger til år 2030 for drivhusgas-
emissionerne samt til år 2035 for de resterende emissioner /3//4//5/. 
 
Kuldioxid (CO2) 
Udledningen af CO2 stammer altovervejende fra forbrænding af kul, olie, benzin og naturgas på 
kraftværker, i beboelsesejendomme, industri og vejtransport. CO2-emissionen fra energisekto-
rerne var på 42 % af emissionerne i 2012. Det er et fald på omkring 36,8 % sammenlignet med 
1990, hvilket dog dækker over relativt store udsving i emissionerne fra år til år pga. handel med 
elektricitet med andre lande. Omkring 31 % af udledningen kommer fra transportsektoren. Den 
samlede CO2-udledning var i 2012 på 39.412.000 tons (ekskl. arealanvendelse), et fald på 33,7 
% siden 1990.  
 
Kvælstofoxider (NOX) 
Den største kilde til udledning af NOX er transport, herunder vejtransport, national søfart, jernba-
ner og civil luftfart, som stod for 49 % af det danske udslip i 2012. Også emissioner fra nationalt 
fiskeri og ikke-vejgående køretøjer bidrager betydeligt til NOX-emissionen. Ikke-industrielle for-
brændingsanlæg udgør den næststørste kilde med 21 % af den samlede udledning, og er den 
primære kilde til forbrænding af gasolie, naturgas og træ. Emissionerne fra energisektoren er fal-
det med 77 % fra 1990 til 2012 og udgør 19 % af den samlede udledning. Den samlede nationale 
NOX-udledning i 2012 var på 116.071 tons, et fald på 58 % siden 1990. Reduktionen skyldes 
øget brug af katalysatorer i biler og installation af lav-NOX-brændere og denitrificerende enheder 
i kraftværker og fjernvarmeværker. 
 
Svovldioxid (SO2) 
Udledningen af SO2 stammer primært fra forbrænding af kul og olie på kraftværker og fjernvar-
meværker, som står for 25 % af den samlede udledning. Også emissioner fra industrielle for-
brændingsanlæg, ikke-industrielle forbrændingsanlæg og andre mobile kilder er vigtige. National 
søfart (sejlads og fiskeri) bidrog med omkring 13 % af den totale SO2-emission i 2012. Dette 
skyldes brug af fuelolie med højt svovlindhold. Fra 1990 til 2012 faldt den samlede udledning 
med 93 %, en reduktion opnået gennem installation af afsvovlingsanlæg og anvendelse af 
brændstoffer med lavt svovlindhold på kraftværker og fjernvarmeværker. Den samlede SO2-
udledning i 2012 var på 12.510 tons.  
 
Partikler (PM) 
De største kilder til udledning af partikler mindre end 2,5 µm (PM2,5) er husholdninger (67 %), 
vejtrafik (10 %) og andre mobile kilder (8 %). For sidstnævnte er de vigtigste kilder ikke-
vejgående køretøjer og maskiner i industri og skovbrug. Udledningen af PM2,5 faldt med 3 % mel-
lem 2000 og 2012. Stigende forbrænding af træ i husholdninger modsvares af de faldende emis-
sioner fra alle andre sektorer, hvoraf det største fald blev set for transport (2060 tons eller 45 
%). Den samlede PM2,5-udledning i 2012 var på 22.580 tons.  
 
Svovlhexafluorid (SF6) 
SF6 er en af de såkaldte F-gasser, som dækker over gasserne HFCs, PFCs and SF6. SF6 bidrog 
væsentligt til summen af F-gasser i de tidligere år, med 33 % i 1995. Miljøbevidsthed og regule-
ring af denne gas i henhold til dansk lov har reduceret dens anvendelse i industrien, og i 2001-
2010 var SF6 bidraget reduceret til 3-4 %. SF6-udledningen er steget igen siden 2010, og bidrog i 
2012 med 15 % af F-drivhusgasserne. Den samlede udledning af SF6 var i 2012 på 112.426 tons 
CO2-ækvivalenter (anvendt omregningsfaktor: 22.800 kg CO2/kg SF6). 
 
En oversigt over nuværende og fremskrevne emissioner som er angivet i Tabel 5-1. 
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Tabel 5-1 Nuværende og fremskrevne udledninger af CO2, NOX, SO2, PM2,5 (ton) og SF6 (ton CO2-
ækvivalenter). Fremskrevne emissioner for CO2 og SF6 for år 2035 er ikke tilgængelige. 
/3//4//5/  

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 

 
 

5.2 Lokal og national luftkvalitet 
Luftkvaliteten i Danmark overvåges af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Uni-
versitet, 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 model-
beregninger udført med DCE’s luftkvalitetsmodeller. 
 
Projektområdet for Sejerø Bugt Havmøllepark ligger i et område, som er karakteriseret af land-
brug og lav bebyggelsesgrad. Få kilometer fra projektområdet ligger Kalundborg, som huser et 
par store industrivirksomheder, bl.a. Statoils raffinaderi. Ingen af målestationerne i DCE’s over-
vågningsprogram er placeret i projektområdet – den nærmeste målestation er i Risø ved Roskil-
de.  
 
Gennemsnitlige årlige koncentrationer af NOX, SO2, PM2,5 og fra målestationerne i overvågnings-
programmet i 2012 er præsenteret i Tabel 5-2.  
 

Tabel 5-2 Gennemsnitlige årlige koncentrationer af NOX, SO2 og PM2,5 (μg/m3) i 2012 /6/. 

Målestation NOX SO2 PM 

Trafik 

København 1257 83   

København 1103 145 1.5 15 

Aarhus 6153 77  15 

Odense 9155 60  12 

Ålborg 8151 87 1.6 13 

Baggrundsniveau – by 

København 1259 20  11 

Aarhus 6159 24  11 

Odense 9159 17   

Ålborg 8159 19  9 

Baggrundsniveau – land  

Risø 11  10 

Kjeldsnor 9055 9   
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6. VURDERING AF VIRKNINGER I ANLÆGSFASEN 

6.1 Generelt 
Potentielle påvirkninger af luft og klima fra Sejerø Bugt Havmøllepark kan forårsages af emissio-
ner fra følgende aktiviteter i anlægsfasen: 
 
• Udvinding og fremstilling af materialer til fundamenter, møller, kabler, kabelstationer etc. 
• Konstruktionsarbejder i projektområdet til havs med skibe og hjælpefartøjer 
• Konstruktionsarbejder i projektområdet på land med køretøjer og maskinel 
 

6.2 Offshore 
Worst case scenariet for offshore-delen af projektet tager som beskrevet i afsnit 4.5.1 udgangs-
punkt i 66 stk. 3 MW møller på gravitationsfundamenter.  
 
Inden installation at fundamenter og møller kan gå i gang, udlægges internt kabelnet og eksport-
kabler ved hjælp af dedikerede kabellægningsskibe, som samtidig graver kablerne ned under 
havbundsniveau for at beskytte dem mod ydre påvirkninger. Der vil blive anvendt 33 kV kabler af 
varierende tykkelse, bestående af kobber, stål og plastik (PE).  
 
Forud for installation af gravitationsfundamenterne klargøres havbunden ved at det øverste lag af 
havbunden graves væk, hvorefter der udlægges knust sten eller grus for at skabe en stabil base 
for fundamentet. Efterfølgende sænkes gravitationsfundamentet af beton ned på havbunden og 
fyldes med ballast, som udgøres af det tidligere afgravede havbundsmateriale. Installation af 
fundamentet foretages med en flydende kran.  
 
For at undgå erosion udlægges erosionsbeskyttelse i form at sten omkring fundamentet.  
 
Som det sidste installeres mølletårnet, nacellen og de tre vinger ved hjælp af et jack-up fartøj (i 
alt fem løft). Mølletårnet er lavet af stål, mens vingerne og nacellen er lavet af glasfiber. Nacel-
lens indre mekaniske, hydrauliske og elektriske dele består af jern, stål, kobber, aluminium og 
forskellige typer plastik.  
 

 

Figure 6-1 Konisk gravitationsfundament. Illustration: Rambøll. 
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6.2.1 Materialer (fundamenter, møller og kabler) 
CO2-emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af materialer til fundamenter, erosions-
beskyttelse og møller er blevet beregnet ved hjælp af emissionsfaktorerne i Tabel 4-6 og de an-
vendte materialer beskrevet i /1/. CO2-emissioner forbundet med transport af materialerne er 
beregnet ved hjælp af de samlede materialemængder og emissionsfaktorerne pr. ton-km i /9/. 
Resultaterne er angivet i summarisk form i Tabel 6-1. For detaljerede resultater henvises til Bilag 
4-2 og 4-3. 
 
Emissioner for CO2 for udvinding og fremstilling af materialer er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑡𝑜𝑛) 𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛 
𝑡𝑜𝑛) 

 
Emissioner for CO2 for transport af materialer er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑡𝑜𝑛)𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛  
𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑚) 

 

Tabel 6-1  Opgørelse over CO2-emissioner fra udvinding og fremstilling af materialer til fundamen-
ter, møller og søkabler til Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Komponent CO2 emission (ton) 

Fundamenter (gravitationsfundamenter)  195.200  

Møller (3.0 MW)  45.010  

Internt ledningsnet (60 km)  3.500  

Eksportkabel (4 km + 5,5 km)  5.900  

Total  249.600  

 
6.2.2 Installation (skibe og hjælpefartøjer) 

Skibe og hjælpefartøjer til aktiviteter i anlægsfasen vil bidrage med emissioner af CO2, NOX, SO2 
og PM. Antallet og typen af skibe, der vil blive anvendt i anlægsfasen af Sejerø Bugt Havmølle-
park er baseret på konkrete erfaringer fra Anholt Havmøllepark. Data er taget fra emissionsbe-
regningerne for HR3 /7/, og driftstiderne for de enkelte skibe er derpå halveret for at kompense-
re for den mindre størrelse af Sejerø Bugt Havmøllepark i forhold til HR3. 
 
Emissioner er beregnet for installation af 66 stk. 3.0 MW møller på gravitationsfundamenter.  
For alle skibe er antaget en anvendelsesfaktor på 80 % for hovedmotorer og 20 % for hjælpemo-
torer. Der er antaget en belastningsfaktor på 0,43 for arbejdsskibe og 0,31 for slæbebåde. Drifts-
tid er 24 timer i døgnet.  
 
Energiforbruget for det enkelte arbejdsskib er beregnet som:  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)𝑥 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 (ℎ) 
 
Emissioner for CO2, NOX, SO2 og PM er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑘𝑊ℎ)𝑥 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (%) 𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛
𝑘𝑊ℎ

) 

 
Resultaterne af beregningerne af emissionerne forbundet med anlæg af havmølleparken er præ-
senteret i summarisk form i Tabel 6-2, der viser emissionerne fra installation af møller og funda-
menter, udlægning af kabler og transport af mandskab og forsyninger. For detaljerede resultater 
henvises til Bilag 4-4 og 4-5.  
 

Tabel 6-2 Opgørelse over emissioner fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt under an-
lægsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Installation af fundamenter og møller  48.800   720   90   21  

Udlægning af kabler  8.590   90   20   4  

Mandskab og forsyning  12.170   130   20   5  

Total   69.560   940   130   30  
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Figure 6-2 Installation af gravitationsfundament vha. flydende kran. Foto: Eide Marine Services AS. 

 
6.3 Onshore 

Kablerne på land skal nedgraves i en kabelgrav, som opbygges efter følgende principper:  
 
• Muldjord afrømmes og lægges i en bunke langs arbejdsbæltet, som danner grænse for ar-

bejdsarealet 
• Råjord opgraves og lægges op ad muldjorden, så det ikke blandes sammen  
• I bunden af kabelgraven lægges et ca. 5-10 cm komprimeret sandlag  
• Kablerne udtrækkes og udlægges på sandlaget. 
• Kabelgraven dækkes med 25-20 cm komprimeret sand 
• Over sandet lægges et kraftigt rødt plastik dækbånd til mekanisk beskyttelse af kabelsyste-

met 
• Der udlægges et advarselsnet med tekst, som angiver ejerskab af kabler, kontaktoplysninger 

mv. 
• Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring kabelsystemet  
• Kabelgraven lukkes med muldjord 
 
Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal anlægsmaskiner, herunder en 
gravko til udgravning af kabelgrav, et spil til udtrækning af kablerne, en vogn med sand og en 
rendegraver til tildækning af kablerne og lukning af kabelgraven. Hertil kommer et antal trakto-
rer, lastbiler og rendegravere til alle de logistiske opgaver. Anlægs- og støttemaskinel vil ikke 
være i permanent drift. Herudover vil der nær strækningen blive behov for etablering af 1-2 
skurbyer. 

 

Figur 6-1 Arbejdsbælte på 18 m for nedgravning af kabler. 
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Ved flere parallelle kabelsystemer placeres de således, at både arbejdsbæltet og servitutarealet 
øges med 7 meter for hvert kabelsystem. Ved 6 kabelsystemer bliver arbejdsbæltet således 53 
meter bredt og servitutarealet bliver 42 meter bredt. 
 
Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen /2/ for en nærmere omtale af anlægsarbejdet, her-
under anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner.  
 

   

Figur 6-2 Kabelnedlægning med gravekasse 

 
 

6.3.1 Materialer (kabelstationer og kabler) 
CO2-emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af materialer til kabler og kabelstationer 
er blevet beregnet ved hjælp af emissionsfaktorerne i Tabel 4-6 og de anvendte materialer be-
skrevet i /2/. CO2-emissioner forbundet med transport af materialerne er beregnet ved hjælp af 
de samlede materialemængder og emissionsfaktorerne pr. ton-km i /9/. Resultaterne er angivet i 
summarisk form i Tabel 6-3. For detaljerede resultater henvises til Bilag 4-6 og 4-7. 
 
Emissioner for CO2 for udvinding og fremstilling af materialer er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑡𝑜𝑛) 𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛 
𝑡𝑜𝑛) 

 
Emissioner for CO2 for transport af materialer er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑡𝑜𝑛)𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛  
𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑚) 

 

Tabel 6-3  Opgørelse over CO2-emissioner fra udvinding og fremstilling af materialer til kabelstatio-
ner og kabelsystem på land til Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Komponent CO2 emission (ton) 

Ny kabelstation Røsnæs  4.050  

Udbygning af kabelstation Novo Syd  3.890  

Landkabler 4.850  

Total  12.780 

 
 

6.3.2 Installation (køretøjer og maskinel) 
Ikke-vejgående køretøjer og andet materiel til aktiviteter i anlægsfasen på land vil bidrage med 
emissioner af CO2, NOX, SO2 og PM. Antallet og typen af køretøjer mm., der vil blive anvendt ved 
etablering og udbygning af kabelstationer og kabelsystem, er angivet i /2/, og emissionsfaktorer 
er angivet i /3/. Der er antaget en driftstid på 10 timer pr. dag i 8 måneder. 
 
Energiforbruget for det enkelte køretøj er beregnet som:  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)𝑥 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 (ℎ) 
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Emissioner for CO2, NOX, SO2, og PM er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑘𝑊ℎ)𝑥 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (%) 𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛
𝑘𝑊ℎ) 

 
Resultaterne af beregningerne af emissionerne forbundet med anlæg af kabelstationer og kabel-
system er præsenteret i summarisk form i Tabel 6-2. For detaljerede resultater henvises til Bilag 
4-8.  
 

Tabel 6-4 Opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt under an-
lægsfasen for landanlæg til Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Kystnær kabelstation Røsnæs  370   2   <0,1   <1  

Udbygning af Novo Syd  250   2   <0,1   <1  

Kabellægning  1.690  11   <0,1   1  

Total  2.310   15   <0,1   1  

 
Anlægsaktiviteterne på land vil udover emissioner fra selve maskinerne også give anledning til 
diffuse støvemissioner.  
 
Kabelkorridoren og kabelstationer er beliggende i et område der fortrinsvis er kategoriseret som 
landområde, og tættere på Kalundborg også som erhvervsområde. Derudover findes mindre om-
råder med andre funktioner som rekreative, bolig og offentlige formål. Anlægsarbejdet vil finde 
sted i områder med dyrket land og der er kun 7 mindre, beboede områder i kabelkorridoren. Der 
findes også en lang række mindre områder med § 3-beskyttet natur, samt 6 områder kategorise-
ret som ’økologisk forbindelse’ indenfor kabelkorridoren. /13/ 
 
Baggrundskoncentrationen af partikler i landområder var hhv. 10 µg/m3 (PM2,5) og 16 µg/m3 
(PM10) i 2012 /6/. Grænseværdien er hhv. 25 µg/m3 og 40 µg/m3 målt som årlige gennemsnit, 
dog 50 µg/m3 for PM10 målt over 24 timer, hvoraf overskridelse er tilladt 35 gange om året.  
 
Omfanget af støvemissioner fra anlægsarbejdet onshore relateret til udbygning af kabelsystemet 
onshore 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 passende afværgeforanstaltninger, se afsnit 11.  
 
De største støvgener må forventes i anlægsintensive perioder med tørt og blæsende vejr. Stør-
stedelen af støvpartiklerne vil være relativt store og hurtigt falde til jorden, og vil derfor ikke 
spredes over større afstande. Påvirkningen vil således primært være af meget lokal karakter. 
Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre na-
boer støvgener. 
 

6.4 Samlet virkning 
Den samlede vurdering af påvirkning fra emissioner i driftsfasen er vist i Tabel 7-4. Vurderingen 
er foretaget ud fra kriterierne i Afsnit 4.2.9. 
  

Table 6-5 Sammenfatning af påvirkningerne på emissioner i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Udvinding og fremstilling af materialer  Lille Grænseoverskri-
dende Kort Ubetydelig 

Konstruktionsarbejder i projektområ-
det til havs  Lille Grænseoverskri-

dende Kort Ubetydelig 

Konstruktionsarbejder i projektområ-
det på land  Lille Grænseoverskri-

dende Kort Ubetydelig 
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7. VURDERING AF VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

7.1 Generelt 
Potentielle påvirkninger af luft og klima fra Sejerø Bugt Havmøllepark kan i driftsfasen forårsages 
af følgende: 
 
• Inspektion og vedligeholdelse af møller med skibe og hjælpefartøjer 
• Energiproduktion (positiv emissionsgevinst) 
 

7.2 Offshore 
Sejerø Bugt Havmøllepark forventes sat i drift 1. januar 2020 og forventes at køre i 4.250 fuld-
lasttimer per år i hele levetiden.  
 
Havmølleparken vil blive serviceret og vedligeholdt i hele dens levetid. Vedligeholdelsesbehovet 
kan generelt opdeles i tre forskellige kategorier:  
 
1. Planlagt inspektion / vedligeholdelse  
2. Periodiske eftersyn  
3. Ikke-planlagt vedligeholdelse 
 
Planlagt inspektion / vedligeholdelse involverer primært inspektion og udskiftning af sliddele, 
kontrol af smøreolie og andre væsker og filtre. En planlagt inspektion af hver mølle vil sandsyn-
ligvis finde sted hvert halve år. Planlagt vedligeholdelse vil blive udført ved hjælp af service-
skibe, der drives fra en lokal havn. Inspektioner af støttestrukturer og søkabler vil blive udført på 
regelmæssig basis, samt på ad hoc-besøg, fx efter en storm. 
 
Periodiske eftersyn vil blive udført i overensstemmelse med mølleproducentens specifikationer. 
Disse eftersyn vil fortrinsvis blive udført om sommeren, hvor der er de bedste vejr- og adgangs-
betingelser. Arbejdet omfatter typisk funktions- og sikkerhedstests, visuelle inspektioner, analyse 
af olieprøver, skift af filtre, smøring, kontrol af bolte, udskiftning af bremseklodser, olieskift på 
gearkasse eller hydrauliske systemer. Der planlægges normalt to årlige eftersyn per mølle. 
 
Ikke-planlagt vedligeholdelse indebærer korrektion af pludselige fejl. Omfanget af en sådan ved-
ligeholdelse kan spænde fra at korrigere fejl på eller udskifte mindre komponenter, til reparation 
eller udskiftning af fejlbehæftede hovedkomponenter, såsom generator, gearkasse, transformer, 
hovedlejer og vinge. Reparation eller udskiftning af mindre komponenter kan udfyldes på perso-
nale, og fartøjer, der deltager i regulær vedligeholdelse, men hvis korrektionen af defekten inde-
bærer fjernelse / udskiftning af en af de store møllekomponenter, kan det kræve assistance fra 
skibe svarende til dem, der er involveret i opførelsen af vindmølleparken.  
 

7.2.1 Inspektion og vedligehold (skibe og hjælpefartøjer) 
Skibe og hjælpefartøjer, der udfører planlagt inspektion / vedligehold samt periodiske eftersyn af 
møller i Sejerø Bugt Havmøllepark, vil bidrage med emissioner af CO2, NOX, SO2 og PM. Helikop-
tere vil muligvis også blive anvendt i forbindelse med disse aktiviteter, men er ikke medtaget i de 
samlede beregninger. 
 
Antallet og typen af skibe, der vil blive anvendt i driftsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark, er ba-
seret på konkrete erfaringer fra Anholt Havmøllepark. Data er taget fra emissionsberegningerne 
for HR3 /7/, og driftstiderne for de enkelte skibe er derpå halveret for at kompensere for den 
mindre størrelse af Sejerø Bugt Havmøllepark i forhold til Horns Rev 3 Havmøllepark. 
 
Emissioner er beregnet for inspektion og vedligehold af 66 stk. møller. For alle skibe er antaget 
en anvendelsesfaktor på 80 % for hovedmotorer og 20 % for hjælpemotorer. Der er antaget en 
belastningsfaktor på 0,43 for arbejdsskibe og 0,31 for slæbebåde. Driftstid er 10 timer i døgnet. 
 
Energiforbruget for det enkelte arbejdsskib er beregnet som:  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)𝑥 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 (ℎ) 
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Emissioner for CO2, NOX, SO2, og PM er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑘𝑊ℎ)𝑥 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (%) 𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛
𝑘𝑊ℎ) 

 
Resultaterne af beregningerne er præsenteret i summarisk form i Tabel 7-1. For detaljerede re-
sultater henvises til Bilag 4-9. 
 

Tabel 7-1 Opgørelse over emissioner fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt under 
driftsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Inspektion og vedligehold pr. år  3.460  40  10   2  

Total (30 år)  103.820   1.060   200   50  

 
 

7.2.2 Energiproduktion 
Energi produceret på Sejerø Bugt Havmøllepark kan erstatte energi, der ellers ville have været 
produceret af fossile brændsler, hvilket vil medføre en reduktion i emissioner, herunder CO2, NOX 
og SO2. Besparelserne er beregnet ud fra prognoserne i de samfundsøkonomiske beregninger for 
energiforliget /12/. 
 
Emissionsbesparelser kan bidrage til en betydelig reduktion i de nationale CO2-emissioner. Det 
skal bemærkes, at besparelsen bliver mindre i løbet af levetiden, da den nationale energiproduk-
tion generelt forventes i højere og højere grad at overgå til blive baseret på fornybare energifor-
mer.  
 
Energiproduktionen pr. år er beregnet som: 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑀𝑊ℎ) = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑀𝑊)𝑥 𝑓𝑢𝑙𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 (ℎ) 
 
Emissioner for CO2, NOX, og SO2 (årsspecifikke jf. 0-alternativet) er beregnet som:  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑡𝑜𝑛) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑀𝑊ℎ)𝑥 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (

𝑡𝑜𝑛
𝑀𝑊ℎ) 

 
Resultaterne af beregningerne af emissionsbesparelsen forbundet med driften af havmølleparken 
er præsenteret i summarisk form i Tabel 7-2, der viser besparelsen for det første år efter idrift-
sættelsen samt den totale besparelse for hele havmølleparkens levetid.  
 
Besparelsen i CO2, NOX og SO2 vil ikke være lige stor hvert år. Jf. 0-alternativet (afsnit 4.6.1 og 
Bilag 1) vil den årlige besparelse falde i takt med, at vindenergi-andelen af den samlede energi-
produktion stiger. For detaljerede resultater over besparelsen år for år henvises til Bilag 4-10.  
 

Tabel 7-2 Opgørelse over sparede emissioner ved elproduktion fra Sejerø Bugt Havmøllepark i for-
hold til gennemsnitlig national elproduktion. Baseret på 66 stk. 3.0 MW møller. 

 Energiproduk-

tion (MWh) 

Sparede emissioner (ton) 

CO2 NOX SO2 

Første år efter idriftsættelse (2020) 850.000  159.300   260   110  

Total (30 år) 25.500.000  3.836.430   8.240   2.360  

 
 

7.3 Onshore 
7.3.1 Drift og vedligehold 

Kabler på land vedligeholdes ikke, og der sker ingen nævneværdige aktiviteter på kabelstræknin-
ger i driftsfasen, med mindre kablet rammes af en fejl. Der er derfor ikke foretaget beregninger 
for emissioner fra vedligeholdelsesaktiviteter onshore i driftsfasen. 
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Figur 7-1 Eksempel på udendørs kabelstation svarende til en potentiel ny kystnær kabelstation på 
Røsnæs. 

 
7.3.2 Udledning af SF6-gas fra transmissionsanlæg 

Energinet.dk anvender SF6-gas i højspændingskomponenter over 100 kV. Derudover anvendes 
gassen som isoleringsmedium i visse stationsanlæg. Etablering af gasisolerede 33 kV koblingsan-
læg og udbygning med nye transmissionsanlæg til at tilkoble Sejerø Bugt Havmøllepark til det 
danske elsystem vil medføre øget anvendelse af SF6-gas. Den største nødvendige øgning er af 
Energinet.dk beregnet til 489 kg SF6-gas. For nye moderne SF6-anlæg, som er aktuelle for tilslut-
ningen af Sejerø Bugt Havmøllepark, er den årlige udledning ca. 0,1 %. Samlet set vil tilslutnin-
gen derfor maksimalt medføre en stigning i udledningen af SF6-gas på 0,489 kg per år.  
 
SF6-emissioner under drift af transmissionsanlæg på land omregnet til CO2-ækvivalenter er angi-
vet i summarisk form i Tabel 7-3. For detaljerede resultater henvises til Bilag 4-11. 
 

Tabel 7-3  Opgørelse over SF6-emissioner fra transmissionsanlæg på land til Sejerø Bugt Havmølle-
park.  

Komponent SF6 (kg) CO2-ækvivalenter (ton) 

Årlig emission 0,5 11 

Total (30 år) 15  334  

 
 

7.4 Samlet virkning 
Den samlede vurdering af påvirkning fra emissioner i driftsfasen er vist i Tabel 7-4. Vurderingen 
er foretaget ud fra kriterierne i Afsnit 4.2.9. 
 

Tabel 7-4 Sammenfatning af påvirkningerne fra emissioner i driftsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Inspektion og vedligehold 
 Lille Grænseoverskri-

dende 
Lang Ubetydelig 

Energiproduktion 
 Stor Grænseoverskri-

dende Lang Positiv 
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8. VURDERING AF VIRKNINGER I AFVIKLINGSFASEN 

8.1 Generelt 
Potentielle påvirkninger på luft og klima fra Sejerø Bugt Havmøllepark kan i afviklingsfasen forår-
sages af følgende: 
 
• Demontering af anlæg på havet med skibe og hjælpefartøjer 
• Demontering af anlæg på land med køretøjer og maskinel 
• Genvinding af materialer fra fundamenter, møller, kabler, etc. 
 
Havmølleparkens levetid er primært afhængig af kabelsystemets levetid. Kablerne skrottes, når 
isoleringen er nedbrudt og den forventede tekniske levetid er ca. 40 år. I praksis må der regnes 
med en levetid på ca. 30 år svarende til, at selve havmølleparken har en levetid på ca. 30 år.  
 

8.2 Offshore 
I forbindelse med demontering af havmølleparken vil der foregå anlægsarbejder af samme karak-
ter og omfang som i anlægsfasen. Demonteringen foretages med det mål at gøre området sikkert 
for skibsfart og for at mindske miljøpåvirkninger på kort og lang sigt.  
 
Fundamenterne vil blive fjernet enten helt eller delvist, og bragt til land med henblik på genan-
vendelse. Fjernelsen af gravitationsfundamenter vil indebære fjernelse af ballast, før betonkon-
struktionerne kan løftes fra havbunden. Det kan være nødvendigt at injicere vand ved højt tryk 
under fundamenterne for at løsne disse fra havbunden. Alternativt kan man vælge at nedrive 
fundamenterne in situ og fjerne dem i mindre stykker. Knust beton kan fx genanvendes i vejbyg-
gerier mm. Erosionsbeskyttelsen vil blive efterladt in situ, da størstedelen sandsynligvis vil være 
sunket ned i havbunden og dermed ikke praktisk mulig at fjerne.  
 
Møllerne vil blive afmonteret og bragt til land ved hjælp af de samme typer skibe og de samme 
metoder som under anlægsfasen, blot vil aktiviteterne blive udført i modsat rækkefølge. Alle dele 
af stål, jern og andet metal vil blive genanvendt, vinger og andre dele af glasfiber vil blive depo-
neret.  
 
Det interne kabelnet og eksportkabler vil blive efterladt in situ, hvor de er beskyttet under hav-
bunden. I tilfælde af at de er blevet blottet, kan man vælge at fjerne dem.  
 

8.2.1 Genvinding af materialer (fundamenter og møller) 
Sparede CO2-emissioner ved genvinding af brugbare materialer fra møller og fundamenter vil 
være lig med CO2-emissionerne fra udvinding og fremstilling af de samme materialer. CO2-
emissioner forbundet med udvinding og fremstilling samt med transport af materialerne er be-
regnet som for anlægsfasen, dog kun for de genanvendelige dele af anlægget. Resultaterne er 
angivet i summarisk form i Tabel 8-1. For detaljerede resultater henvises til Bilag 4-12 og 4-13. 
 

Tabel 8-1  Opgørelse over CO2-besparelse fra genanvendelse af materialer fra genvinding af møller 
og fundamenter fra Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Komponent CO2 emission (tons) 

Fundamenter (gravitationsfundamenter, kun beton og ballast genanvendes)  134.790  

Møller (3.0 MW, kun metaldele genanvendes)  27.600  

Total  162.390  

 
8.2.2 Demontering (skibe og hjælpefartøjer) 

Skibe og hjælpefartøjer til aktiviteter i afviklingsfasen vil bidrage med emissioner af CO2, NOX, 
SO2 og PM. Antallet og typen af skibe, der vil blive anvendt i afviklingsfasen af Sejerø Bugt Hav-
møllepark er baseret på de samme skibe som i anlægsfasen og som er beskrevet i Afsnit 6.2.2. 
 
Resultaterne af beregningerne af emissionerne forbundet med afvikling af havmølleparken er 
præsenteret i summarisk form i Tabel 8-2, der viser emissionerne fra demontering af møller og 



 
EMISSIONER  
 
 
 
 
 
 

 

27 

fundamenter samt transport af mandskab og forsyninger. Optagning af kabler er ikke inkluderet, 
da de antages efterladt in situ. For detaljerede resultater henvises til Bilag 4-14.  
 

Tabel 8-2 Opgørelse over emissioner fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt under af-
viklingsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Demontering af fundamenter og møller  48.800   720   90   20  

Mandskab og forsyning  12.170   130   20   5  

Total  60.970   850   110   25  

 
 

 

Figure 8-1 Kabeltromle på kabellægningsfartøj. Foto: Rambøll. 

 
8.3 Onshore 

I forbindelse med demontering af kabler vil der foregå anlægsarbejder af samme karakter og om-
fang som i anlægsfasen. Der vil være behov for et arbejdsareal på ca. 18 meter langs med kabel-
tracéet, hvor råjord, muldjord og sand fra kabelgraven adskilles. Der etableres kørevej langs ka-
belgraven, eventuelt ved hjælp køreplader, hvis det er nødvendigt. 
 
Herefter opgraves kablerne, og de afskæres i passende længder, således at de kan blive trans-
porteret fra arbejdsområdet til en dertil egnet oparbejdningsanstalt. Kablerne kan genbruges i 
miljøgodkendte anlæg.  Metallet frigøres med henblik på genanvendelse, og plastisolationen fjer-
nes fra metaller ved afskæring. Plastmaterialet kan findeles og genanvendes ligesom metallerne. 
 

8.3.1 Genvinding af materialer (kabler) 
Sparede CO2-emissioner ved genvinding af brugbare materialer fra møller og fundamenter vil 
være lig med CO2-emissionerne fra udvinding og fremstilling af de samme materialer. CO2-
emissioner forbundet med udvinding og fremstilling samt med transport af materialerne er be-
regnet som for anlægsfasen, dog kun for de genanvendelige dele af anlægget. Resultaterne er 
angivet i summarisk form i Tabel 8-3. For detaljerede resultater henvises til Bilag 4-15. 
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Tabel 8-3  Opgørelse over CO2-besparelse fra genanvendelse af materialer fra kabelanlægget på 
land fra Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Komponent CO2 emission (tons) 

Landkabler  4.560  

Total  4.560  

 
 

8.3.2 Demontering (køretøjer og maskinel) 
Køretøjer og maskinel til aktiviteter i afviklingsfasen på land vil bidrage med emissioner af CO2, 
NOX, SO2 og PM. Antallet og typen af køretøjer, der vil blive anvendt i afviklingsfasen er baseret 
på de samme køretøjer som anvendes i anlægsfasen og som er beskrevet i /2/. 
 
Resultaterne af beregningerne af emissionerne forbundet med afvikling af havmølleparken er 
præsenteret i summarisk form i Tabel 8-4, der viser emissionerne fra demontering af møller og 
fundamenter samt transport af mandskab og forsyninger. Optagning af kabler er ikke inkluderet, 
da de antages efterladt in situ. For detaljerede resultater henvises til Bilag 4-16.  
 

Tabel 8-4 Beregning af emissioner fra køretøjer, der forventes anvendt under afviklingsfasen for 
kabelsystemet på land for Sejerø Bugt Havmøllepark.  

Total Emissioner (ton) 

Aktivitet CO2 NOX SO2 PM 

Demontering af kabelsystem 1.690  11   0   1  

Total       1.690          11          0         1  

 
 

8.4 Samlet virkning 
Den samlede vurdering af påvirkning fra emissioner i afviklingsfasen er vist i Tabel 8-5. Vurde-
ringen er foretaget ud fra kriterierne i Afsnit 4.2.9. 
 

Tabel 8-5 Sammenfatning af påvirkningerne fra emissioner i afviklingsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Demontering af anlæg på havet 
 Lille Grænseoverskri-

dende 
Kort Ubetydelig 

Demontering af anlæg på land 
 Lille Grænseoverskri-

dende 
Kort Ubetydelig 

Genvinding af materialer 
 Mellem Grænseoverskri-

dende Mellemlang Positiv 
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9. KLIMA- OG EMISSIONSREGNSKAB 

I det følgende præsenteres et samlet klima- og emissionsregnskab for Sejerø Bugt Havmøllepark 
i hele projektets levetid. Det samlede klimaregnskab er vist i Tabel 9-1 og inkluderer emissioner 
af CO2 og SF6. Tabel 9-2 viser emissionsregnskabet for NOX og SO2. For detaljerede beregninger 
henvises til Bilag 4-17. 
 

Tabel 9-1 Sammenfatning af projektets samlede klimaregnskab 

Klimaregnskab Emissioner (ton CO2-ækvivalenter) 

  CO2 

Udledte emissioner  

Fremstilling materialer, offshore                  249.600  

Fremstilling materialer, onshore                    12.780  

Anlæg, offshore                    69.560  

Anlæg, onshore  2.310                            

Drift, offshore  103.820               

Drift, onshore (udledning af SF6)                      330   

Afvikling, offshore                     60.970  

Afvikling, onshore                            1.690  

Sum 501.070 

Sparede emissioner  

Elproduktion 3.836.430 

Genvinding materialer, offshore                 162.390  

Genvinding materialer, onshore                     4.560  

Sum 4.003.370 

Totale emissioner i anlæggets levetid (30 år)           -3.502.305  

Gennemsnitlig årlig emission (inkl. SF6)                 -116.740  

Årlige nationale emissioner (2020) 41.528.430 

Gennemsnitlig årlig besparelse i % -0,28 % 

 

Tabel 9-2 Sammenfatning af projektets samlede emissionsregnskab 

Emissionsregnskab Emissioner (ton) 

  NOX SO2 

Udledte emissioner   

Anlæg, offshore                          940                        130  

Anlæg, onshore                            15                            <1  

Drift, offshore  1.060 200 

Afvikling, offshore                          850                        110  

Afvikling, onshore                              11                           <1  

Sum 2.870 440 

Sparede emissioner   

Elproduktion 7.177 2.170 

Totale emissioner i anlæggets levetid (30 år)                   -4.310                  -1.730  

Gennemsnitlig årlig besparelse                        -143                         -58  

Årlige nationale emissioner (2020)                  82.999                   12.270  

Gennemsnitlig årlig besparelse i % -0,17 % -0,47 % 

 
Den største belastning af udledte emissioner kan henføres til offshore-delen af projektet, hvor 
både fremstilling af materialer, anlægs- og driftsaktiviteter udgør langt størstedelen af de udledte 
emissioner fra projektet. Kun en mindre del af emissionerne stammer fra onshore-delen af pro-
jektet. Sparede CO2-emissioner ved genvinding af brugbare materialer fra møller og fundamenter 
vil være lig med CO2-emissionerne fra udvinding og fremstilling af de samme materialer og bi-
drager derfor også positivt til det samlede klimaregnskab.  
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Tabellerne viser desuden den store besparelse i emissioner fra parkens elproduktion, som samlet 
set vil give en emissionsbesparelse ved at gennemføre projektet. I driftsfasen kan energi produ-
ceret af Sejerø Bugt Havmøllepark erstatte energi, der ellers ville have været produceret af fossi-
le brændsler, hvilket vil medføre en gennemsnitlig reduktion i emissioner til luften svarende til 
ca. 0,3 % af de årlige nationale emissioner af CO2, eller svarende til den gennemsnitlige årlige 
CO2-emission for godt 15.200 indbyggere1.   
 
Besparelsen i NOX og SO2 vil gennemsnitligt være på hhv. ca. 0,2 % og 0,5 % af de årlige natio-
nale emissioner.  
 
 

10. KUMULATIVE EFFEKTER 

Størstedelen af emissionerne fra Sejerø Bugt Havmøllepark er relateret til materialeanvendelse 
og anlægsarbejde, og da der ikke er kendskab til andre større anlægsprojekter i nærheden, vur-
deres der ikke at være risiko for midlertidige kumulative effekter i relation til havmølleparken. 
 
Der sker kun i meget begrænset omfang emissioner under driftsfasen. Langt størstedelen af disse 
finder sted til havs, og derfor i forholdsvis stor afstand til beboede områder. Der vil derfor ikke 
være permanente kumulative effekter fra havmølleparken.  
 
 

11. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

11.1 Offshore 
Mængden af emissioner fra materialer, anlæg, drift og afvikling af installationer til havs afhænger 
i høj udstrækning af parkens samlede kapacitet, antallet af enheder, der installeres, samt den 
valgte type af fundament. 
 
Formålet med denne baggrundsrapport har været at beregne emissionerne forbundet med worst 
case scenariet. Emissionsberegninger for andre havmølleparker har imidlertid vist, at der er god 
mulighed for at begrænse mængden af emissioner forbundet med aktiviteter til havs ved at væl-
ge en mølletype med stor kapacitet, samt ved at vælge andre typer af fundamenter end gravita-
tionsfundamenter (fx monopæl- eller jacketfundamenter).  
 
Emissionsberegninger for Horns Rev 3 Havmøllepark /7/ viste således, at der kunne spares >35 
% CO2 fra produktion af materialer ved at vælge 8 MW møller frem for 3 MW møller. Ligeledes 
blev det vist, at der kunne spares >30 % CO2 ved at vælge monopælfundament, og >70 % CO2 

ved at vælge jacketfundamenter frem for gravitationsfundamenter. Forskellen mellem worst case 
og best case var således næsten 85 % målt på CO2-udledning i forbindelse med produktion af 
materialer til havmølleparken. Emissionsberegningerne viste også, at udledningerne forbundet 
med anlægsarbejdet offshore var ca. 3 gange større for gravitationsfundamenter sammenlignet 
med monopælfundamenter. Et lignende billede kan forventes at være gældende for Sejerø Bugt 
Havmøllepark.  
 
Generelt kan det også anbefales at anvende så nyt anlægsudstyr som muligt. Nye skibe 
/skibsmotorer er mere effektive og har et lavere emissionsniveau end ældre skibe/skibsmotorer. 
Og sidst men ikke mindst kan mængden af emissioner begrænses ved at tilrettelægge arbejdet 
således, at de enkelte skibe kan udføre deres arbejde på så kort tid som muligt og ved at tilbage-
lægge så få sømil som muligt, og på den måde reducere brændstofforbrug og emissioner.  
 

11.2 Onshore 
Mængden af emissioner fra materialer, anlæg, drift og afvikling af installationer til lands afhæn-
ger i høj udstrækning af den samlede længde af kabler, antallet af kabelgrave, samt omfanget af 
anlægsaktiviteter på nye og eksisterende kabelstationer. 
 
                                                
1 Ifølge Energistyrelsens opgørelse for 2012 udgjorde den gennemsnitlige CO2-emission pr indbygger 7,9 ton /14/. 
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Worst case til lands omfatter etablering af ny kystnær kabelstation ved Røsnæs, samt ombygning 
af stationsanlægget Novo Syd. Omfanget af disse aktiviteter er direkte afhængig af havmøllepar-
kens samlede kapacitet, og derfor ikke noget der kan undlades. Til gengæld bør det tilstræbes at 
minimere længden af kabeltracéet så meget som muligt.  
 
Som for aktiviteterne til havs anbefales det at anvende så nyt udstyr som muligt og til at optime-
re anvendelsen af de enkelte maskiner, for på den måde at reducere brændstofforbrug og emis-
sioner.  
 
Diffuse støvemissioner, forårsaget af fx entreprenørmaskiner, kan afhjælpes ved at indføre mål-
rettede afværgeforanstaltninger. Det anbefales at stille krav til entreprenøren om at støvgener 
skal imødegås, specielt på tidspunkter med megen blæst, fx ved: 
 
• vanding/sprinkling af arbejds- og oplagsområder, samt adgangs- or arbejdsveje, for at mini-

mere støvflugt  
• midlertidig overdækning af opgravet jord 
• anvendelse af kørsel på hårde/befæstede overflader, når muligt 
• afvaskning af køretøjer når arbejdsområdet forlades 
 
 

12. OVERVÅGNING 

Det vurderes, at der i forbindelse med anlægs- og driftsfasen ikke er risiko for at overskride gæl-
dende grænseværdier for emissioner (se Bilag 3), da Sejerø Bugt Havmøllepark ligger langt fra 
tæt beboede områder, og da det nationale overvågningsprogram i 2012 kun har fundet overskri-
delse af en enkelt grænseværdi for NO2 på den tættrafikerede H.C. Andersens Boulevard i Kø-
benhavn /6/. Det vurderes derfor ikke relevant at udføre overvågning af emissioner i forbindelse 
med etablering af havmølleparken.  
 
 

13. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN 

Sejerø Bugt Havmøllepark er endnu ikke detailprojekteret, og beregningerne af emissioner for 
materialeanvendelse samt for anvendelse af skibe og maskinel til installation og drift er derfor 
baseret på bedste estimater. Estimaterne er baseret på konkrete erfaringer fra andre havmølle-
parker og vurderes derfor som god.  
 
Emissioner forbundet med udvinding, fremstilling og transport af selve råmaterialet er kun be-
regnet for CO2, og emissioner af andre luftforurenende stoffer er dermed ikke inkluderet i bereg-
ningerne. Dette skyldes mangel på anvendelige emissionsfaktorer. CO2-emissionerne fra fremstil-
ling og produktion af materialer udgør omkring 66 % af den samlede mængde udledte CO2-
emissioner. Dermed må det forventes at udledningen af andre gasser som fx NOX og SO2 er til-
svarende underestimeret.  
 
De manglende emissioner i beregningen vurderes dog ikke at have nogen indflydelse på havmøl-
leparkens samlede påvirkning. Dette skyldes dels at en stor del af materialerne kan genvindes, 
hvilket reducerer nettoudledningen fra materialer med ca. 64 %. Desuden er påvirkningen fra 
materialefremstillingen ubetydelig i forhold til det samlede emissionsregnskab.  
 
Besparelser i udledning af methan (CH4) og lattergas (N2O) som følge af reduceret forbrænding 
af fossilt brændstof er ikke medregnet i projektets klimaregnskab. Det vurderes, at dette er uden 
væsentlig betydning for rapportens konklusioner. 
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14. KONKLUSION 

Emissioner fra Sejerø Bugt Havmøllepark vil være forbundet med alle anlægs-, drifts-, og afvik-
lingsaktiviteter, der involverer skibe eller køretøjer.  
 
De vigtigste påvirkninger i relation til emissioner fra Sejerø Bugt Havmøllepark er forbundet med 
anlægsfasen. Under drift, hvor der kun er begrænsede vedligeholdelses aktiviteter i projektområ-
det, vurderes påvirkningerne som ubetydelige. Påvirkninger under afvikling vil være i samme 
størrelsesorden som under anlægsfasen. De negative påvirkninger vil dog opvejes betydeligt af 
de positive effekter af havmølleparkens emissionsneutrale elproduktion i dens forventede 30-års 
levetid.  
 
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 14-1. 
 

Tabel 14-1 Overordnet vurdering af luftemissioners virkning på miljøet 

Sandsynlig virkning Samlet betydning  Grundlag for vurdering 

PÅVIRKNING FRA LUFTEMISSIONER   

Anlægsfasen   
Udvinding og fremstilling af materialer  Ubetydelig God 

Konstruktionsarbejder i projektområdet til havs  Ubetydelig God 

Konstruktionsarbejder i projektområdet på land  Ubetydelig God 

Driftsfasen   
Inspektion og vedligehold 
 

Ubetydelig God 

Energiproduktion 
 

Positiv God 

Afviklingsfasen   
Demontering af anlæg på havet 
 

Ubetydelig God 

Demontering af anlæg på land 
 

Ubetydelig God 

Genvinding af materialer 
 

Positiv God 

 
Data som ligger til grund for vurderingerne i dette notat er baseret på konkrete erfaringer fra an-
dre havmølleparker og anden konkret viden og vurderes derfor som god (jf. kriterier i afsnit 
4.2.9).  
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BILAG 1 
EMISSIONSKOEFFICIENTER FOR EL OG FJERNVARME 
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 Tabel B-1 Emissionskoefficienter for el og fjernvarme for perioden 2020-2035. 

 År CO2 SO2 NOX 

El Fjern-
varme 

El Fjern-
varme 

El Fjern-
varme 

kg/MWh kg/GJ g/MWh g/GJ g/MWh g/GJ 
Produk- 

tion Forbrug Forbrug 
Produk- 

tion Forbrug Forbrug 
Produk- 

tion Forbrug Forbrug 

2020 187 202 42,3 130 140 68,9 306 329 92,7 

2021 167 179 42,0 120 129 68,8 283 305 93,1 

2022 172 184 41,8 120 129 68,2 295 317 95,5 

2023 176 189 41,0 123 132 69,2 290 312 95,4 

2024 144 155 39,1 107 115 66,5 272 292 94,0 

2025 146 157 39,3 97 104 64,6 281 302 96,3 

2026 142 153 37,0 96 103 61,9 289 310 97,2 

2027 143 154 36,6 96 104 61,6 300 323 99,8 

2028 142 153 36,0 95 102 60,5 307 330 101,4 

2029 145 156 35,9 96 103 61,1 319 343 104,0 

2030 150 161 36,4 94 101 60,7 324 349 104,5 

2031 147 158 37,7 94 101 80,3 325 350 103,3 

2032 152 163 37,1 96 103 79,8 339 364 105,6 

2033 148 159 37,1 96 103 79,9 341 367 105,9 

2034 148 159 38,1 83 89 75,5 340 366 105,0 

2035 147 158 38,2 83 89 75,8 339 364 104,8 

Note 1: Emissionerne knyttet til el er baseret på den forventede gennemsnitlige danske elproduktion.  
 

Note 2: Emissionerne knyttet til fjernvarme er baseret på den forventede gennemsnitlige danske fjernvarmeproduktion. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-1 

BILAG 2 
GRÆNSEVÆRDIER FOR EMISSIONER FRA IKKE-VEJGÅENDE MASKINER 
JF. BEK 367 AF 15/04/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-2 

Tabel B-2 Emissioner fra ikke-vejgående maskiner jf. BEK 367 af 15/04/2011 

Motoreffekt CO HC NOX HC+NOX PM Ikrafttrædelsesdato 

g/kWh Motorer 
med veks-
lende ha-
stighed 

Motorer 
med kon-
stant ha-
stighed 

Trin 1        

37 < P<75 6,5 1,3 9,2 - 0,85 1/4-1999 - 

Trin 2        

130 < P < 560 3,5 1,0 6,0  0,2 1/1-2002 1/1-2007 

75 < P<130 5,0 1,0 6,0  0,3 1/1-2003 1/1-2007 

37 < P<75 5,0 1,3 7,0  0,4 1/1-2004 1/1-2007 

18 < P<37 5,5 1,5 8,0  0,8 1/1-2001 1/1-2007 

Trin 3A        

130 < P < 560 3,5 - - 4,0 0,2 1/1-2006 1/1-2011 

75 < P<130 5,0 - - 4,0 0,3 1/1-2007 1/1-2011 

37 < P<75 5,0 - - 4,7 0,4 1/1-2008 1/1-2012 

18 < P<37 5,5 - - 7,5 0,6 1/1-2007 1/1-2011 

Trin 3B        

130 < P < 560 3,5 0,19 2,0  0,025 1/1-2011 - 

75 < P<130 5,0 0,19 3,3  0,025 1/1-2012 - 

37 < P<75 5,0 0,19 3,3  0,025 1/1-2012 - 

18 < P<37 5,0 - - 4,7 0,025 1/1-2013 - 

Trin 4        

130 < P < 560 3,5 0,19 0,4 - 0,025 1/1-2014 - 

56 < P<130 5,0 0,19 0,4 - 0,025 1/10-2014 - 
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BILAG 3 
GRÆNSEVÆRDIER FOR LUFTKVALITET JF. DIREKTIV 2008/50/EF OM 
LUFTKVALITETEN OG RENERE LUFT I EUROPA  
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Tabel B-3 Kritiske niveauer med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed 

Midlingstid  Kritisk niveau  Tolerancemargen 

Svovldioxid (SO2) 

1 time 350 μg/m3, må ikke overskrides 

mere end 24 gange pr. 

kalenderår 

150 μg/m3 (43 %) 

1 døgn 125 μg/m3, må ikke overskrides 

mere end 3 gange pr. kalenderår 

Ingen 

Nitrogenoxider (NOX) 

1 time 200 μg/m3, må ikke overskrides 

mere end 18 gange pr. kalenderår 

Ingen 

Kalenderår 40 μg/m3 Ingen 

Benzen 

Kalenderår 5 μg/m3 Ingen 

Carbon monoxid (CO) 

Daglig maksimal 

8-timersmiddelværdi 

10 mg/m3 60 % 

Bly 

Kalenderår 0,5 μg/m3 100 % 

PM10 

1 døgn 50 μg/m3, må ikke overskrides 

mere end 35 gange pr. kalenderår 

50 % 

Kalenderår 40 μg/m3 20 % 

 
 

Tabel B-15-4 Kritiske niveauer med henblik på beskyttelse af plantevæksten 

Midlingstid  Kritisk niveau  Tolerancemargen 

Svovldioxid (SO2) 

Kalenderår og vinter 

(1. oktober til 31. marts) 

20 μg/m3 Ingen 

Nitrogendioxid (NO2) 

Kalenderår 30 μg/m3 Ingen 
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BILAG 4 
BEREGNINGER 
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