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DEL 3 Miljøforhold på 

land 
Denne VVM-redegørelse og miljørapport for Smålandsfarvandet 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark. For yderligere uddybning af 

rapportopbygning henvises til læsevejledningen i kapitel 2. 

 

Strandengen i Natura 2000-områder i den østlige kabelkorridor. I baggrunden ses Stigsnæsværket. 
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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 

Smålandsfarvandet Havmøllepark planlægges placeret ca. 8 km fra kysten syd for 

Stigsnæs. Havmølleprojektet omfatter en havmøllepark med tilhørende landan-

læg 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 

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 

mulige kabelstationer samt eksisterende stationsanlæg er vist på Figur 18-1. 

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for søkablerne fra havmølleparken, 

henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Fra ilandføringspunkterne planlægges 

landkabler etableret inden for en ca. 300 m bred henholdsvis ca. 3 km (vest) eller 

ca. 4,5 km (øst) lang kabelkorridor. Korridorerne strækker sig fra kysten ud for 

Østerhoved i en bue henholdsvis igennem eller øst om et erhvervsområde og vi-

dere nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstatio-

nen ved Stigsnæsværket. Inden for hver kabelkorridor er der et område til mulig 

etablering af en ny kystnær kabelstation (fremskudt transformer) mellem ilandfø-

ringspunkterne og det eksisterende stationsanlæg. 

Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende stationsanlæg på land vil 

afhænge af størrelsen af en realiseret havmøllepark.  

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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Figur 18-1 Projektområde på land for Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

18.2 Projektets tekniske rammer 

De landbaserede dele af Smålandsfarvandet Havmøllepark omfatter nedgravede 

33 kV, 50 kV eller 132 kV kabler, en mulig ny kystnær kabelstation og kobling til 

en eksisterende station i elforsyningsnettet. Beliggenheden af korridorer for 

landkabler og mulig kabelstation samt eksisterende stationsanlæg fremgår af Fi-

gur 18-1. 

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

sterende stationsanlæg på Stigsnæsværket, der ombygges og udvides i nødvendigt 

omfang. Ombygningerne består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg 

samt mulig yderligere udbygning af anlæggene afhængig af parkstørrelse og 

spændingsniveau. Det vil dog ikke være behov for udvidelser ud over det eksiste-

rende areal på Stigsnæs. 
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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 det eksisterende stations-

anlæg på Stigsnæsværket. Placeringen af den nye kabelstation vil blive inden for 

korridorerne angivet på Figur 18-1. 

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 kabelstationer (eksisterende stationsan-

læg 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 

kommunikation, et tomrør til mulig temperaturovervågning af kablet og evt. et 

jordlederkabel. Et eksempel på tekniske data for et 132 kV kabelsystem, der vil 

kunne blive anvendt på land i forbindelse med tilslutning af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark fremgår 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: 
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 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. 

 

 

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 

afsnit 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. 
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Figur 18-3 Eksempel på overjordisk del af brønd til linkboks 

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

on. Det planlægges kun at føre 1 kabel videre fra en eventuel 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 

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 Smålandsfarvandet (se Figur 18-1): 

 Ny kystnær kabelstation 

 Udvidelse af det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæs 

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). Formålet med stationen er ved transformation af 

spændingen, at minimere effekttabet i kabelsystemet og at reducere bredden på 

servitutbæltet omkring 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 Stigs-

næs. En principskitse for opbygningen af en ny kystnær kabelstation, der kan om-

fatte op til to transformere, kompenseringsspole, samleskinner, afbrydere samt 

bygninger 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. 
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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-

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 stationsområdet, som omfatter byggemodning, terrænregulering, 

etablering af tilkørselsveje og evt. afvanding kan normalt gennemføres i en perio-

de på 8-10 uger. 
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Figur 18-7 Eksempler på stationsbygninger. 

 

    
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 /20/. 

Stationsanlæg Stigsnæs 

Hvis der etableres en ny fremskudt transformering kystnært skal der foretages 

tilslutning til og ombygning af det eksisterende stationsanlæg på Stigsnæs. Udvi-

delsen vil omfatte ekstra samleskinner, evt. udskiftning af eksisterende kompen-

seringsspole mv., inden for arealet af det eksisterende anlæg. Ombygningen for-

ventes at være relativt begrænset. 

Hvis kablerne fra den potentielle havmøllepark føres direkte til Stigsnæs vil der 

ligeledes skulle foretages ombygning og udvidelse af det eksisterende anlæg. Om-

fanget af udvidelsen vil være afhængig af størrelsen af den potentielle havmølle-

park og størrelsen af spændingen, der føres i land. 

Ved ilandføring af 33 kV kabler og direkte tilslutning til anlægget på Stigsnæs for-

ventes det dog, at der uanset parkstørrelse vil blive tale om tilslutning til 132/33 

kV transformering på grund af anlæggets kompleksitet. Ved ilandføring af 50 kV 

kabler og direkte tilslutning til det eksisterende 50 kV skinneanlæg på station 
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Stigsnæsværket kan der tilsvarende højst tilsluttes to kabelsystemer, da der ikke 

er plads til at udvide 50 kV anlægget yderligere på Stigsnæs inden for arealet. 

Den største potentielle udvidelse af stationsanlægget på Stigsnæs, svarende til 

worst case ift. anlægsmæssige påvirkninger af det omgivne miljø, omfatter såle-

des op til to nye 132/33 kV transformere (op til 6,5 m højde), kompenseringsspole 

(op til 6,5 m høj), nye samleskinner (op til 10 meter høje), en bygning til 33 kV 

anlæg samt, kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv. Den potentielle udvidelse fremgår af 

Figur 18-9. 

 

Figur 18-9 Maksimal udbygning af det eksisterende Stationsanlæg Stigsnæs. 

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. 
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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 18-10). 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 og herefter fyldes kabelgraven op med rå-

jord og øverst muldjord (se Figur 18-11). Der er meget lidt overskudsjord i forbin-

delse med anlægsarbejdet, og det vil efterfølgende blive fordelt ud over tracéet. 

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 18-10: 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. 
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Figur 18-11 Opgravning af kabelrende (t.v.) og kabelrende efter udlægning af jord (t.h.). 

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 18-12). Der vil således kun 

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

   

Figur 18-12: 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 18-13). Den indvendige diame-
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ter 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. 

   

Figur 18-13 Etablering af styret underboring. 

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. 

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-out 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, 



 

21 

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 selve kablet 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. 

I områder hvor kabelkorridoren forløber gennem områder med særlige drikke-

vandsinteresser kan der være skærpede krav til afværgeforanstaltninger i forbin-

delse med kabellægning og særligt herunder grundvandssænkning. Eventuelle 

skærpede krav fastlægges af miljømyndigheden i forbindelse med ansøgning om 

tilladelse 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. 

Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændings-

kabler (se Figur 18-14). Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 1-3 km 

kabeltracé, således at hver depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves 

til at lægge to kabellængder.  



 

22 

 

Figur 18-14 Eksempel på tromledepot. 

 

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. 

Anlægsarbejdets varighed og anvendelse af maskiner - kabelanlæg 

Den forventede varighed af anlægsarbejder i forbindelse med kabellægning i hele 

kabelkorridorens længde (henholdsvis ca. 3 km (vest) eller ca. 4,5 km (øst) ) er ca. 

2 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 ne-

denfor. Til etablering af kabelanlæg med lavere spændingsniveau skal samme ty-

per maskiner anvendes, dog i mindre omfang. 

 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 
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 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 stationsanlægget vil der være behov for et antal anlægsmaskiner. 

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. 

Tabel 18-2 Antal og type maskiner, der forventes anvendt i forbindelse med etablering af statio-

ner. 

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 

Stigsnæs  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 
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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 

18.6 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 

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. 

18.7 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. 
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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 olieisolerede kab-

ler. Der er derfor ikke nogen forureningsmæssig risiko ved opgravning af kabelsy-

stemet.  

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. 

18.8 Materialer, råstoffer og affald 

Materialer og råstoffer 

Nedenfor er angivet hvilke materialer et kabel består af (Tabel 18-3) samt anslået 

maksimalt forbrug af materialer og råstoffer til etablering af henholdsvis kabler 

og stationsanlæg (Tabel 18-4). 

Tabel 18-3 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) 
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Det bemærkes, at antallet af betydende cifre i nedenstående Tabel 18-4 ikke er 

udtryk for nøjagtighed, men at de bagvedliggende forudsætninger for estimatet er 

anvendt uden afrunding af resultatet. Mængderne skal således betragtes som 

overslag. 

Tabel 18-4 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 

Kobber 241 

Stål 216 

Plastik (PE) 330 

Sand 9.269 

   

132 kV kabelsystem fra kystnær kabelstation til Stigs-

næs 

Aluminium  35 

Plastik (PE) 18 

Sand 1.236 

Ny kystnær kabelstation Grus 4.000 

Beton 3.450 

Jord 7.000 

Stål 40 

Galvaniseret stål 80 

Udbygning af Stigsnæs Grus 2.000 

Beton 3.450 

Jord 2.800 

Stål 40 

Galvaniseret stål 80 

 

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.  

Affald 

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

som dagrenovation og transportemballage mv.  

Affald som frembringes på land under anlæg vil blive opsamlet og håndteret af 

virksomheder, som er godkendte til affaldshåndtering, dvs. transportører og ind-
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samlere, der er registreret i Affaldsregistret. Bortskaffelse af affaldet vil ske i 

overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med Sla-

gelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dette gælder såvel affald der frem-

bringes i forbindelse med nedlægning af ledninger - og den eventuelle etable-

ring/udvidelse af kabelstationer. 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark 

samt tilgængelige 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 

”Landskabsanalyse og visualiseringer” og ”Arealinteresser” /11/,/10/. 

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 landskabsoplevelsen i kystforlandet er analyseret ud fra en for-

enklet udgave af landskabskaraktermetoden. Der ses således på landskabets dan-

nelse og arealanvendelse samt påvirkningen af de landskabelige interesser, men 

de strategiske overvejelser for fremtidig planlægning eller indarbejdelse af analy-

sens resultater i kommuneplanen, indgår ikke i VVM-redegørelsen.  

To af de berørte kommuner, Slagelse og Langeland, har gennemført en land-

skabskarakterkortlægning. Beskrivelserne i denne VVM er derfor udarbejdet på 

baggrund af en kombination af landskabskarakterkortlægningen, hvor den fore-

ligger, litteratur, kortstudier og besigtigelse af landskabet. 
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19.2.2 Naturgeografisk analyse 

Landskabet 

Landskaberne i og omkring Smålandsfarvandet er morænelandskaber fra sidste 

istid, primært formet af Storebæltsgletcheren. Landskabet er formet ved, at isen 

med sine bevægelser enten har slebet landskabet fladt eller langs isranden skub-

bet landskabet op i bakkeformationer eller randmoræner. Mange steder er disse 

randmoræner sammenfaldende med de nuværende kystlinjer.  

Efter isens bortsmeltning er landet i det sydlige Danmark gradvist sunket, samti-

dig med at havet er steget. Derfor betegnes Smålandsfarvandet som et druknet 

morænelandskab. Karakteristisk for druknede morænelandskaber er bl.a. kyster-

nes meget afvekslende forløb.  

 

 

Figur 19-1 Landskabets dannelse – på kortet er karakterområderne markeret.  

 

Kystnærhedszonen 

Kystnærhedszonen er et op til tre kilometer bredt bælte fra de omgivende kyster 

ind i landet. Øerne i Smålandsfarvandet og Storebælt er fuldt omfattet af udpeg-

ningen og størstedelen af Langeland ligger inden for kystnærhedszonen. 
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Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. 

Der må ikke opføres byggeri eller udføres anlægsarbejder, der kan forringe ky-

stens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.  

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 Slagelse Kommuneplan kort beskrevet.  

Geologiske beskyttelsesområder 

Der er udpeget flere geologiske beskyttelsesområder nær undersøgelsesområdet 

(se Figur 19-2). De nærmeste udpegninger er Omø og Agersø, som begge er fuldt 

omfattede af udpegningen. Nordøst for vindmølleområdet er Basnæs Nor med 

den karakteristiske dobbeltkyst også omfattet af de geologiske beskyttelsesområ-

der. Desuden findes et geologisk interesseområde af lokal interesse, ”Stigsnæs 

Strandvolde”, som er placeret øst for kabelkorridoren ved ilandføringerne. 

De geologiske beskyttelsesområder er udpeget for at bevare og give mulighed for 

at opleve de særlige geologiske landskabstræk og kystprofiler. De må ikke sløres 

eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller 

kystsikring. 

Særligt værdifulde landskaber/bevaringsværdige landskaber 

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

get landskaber, som er vurderet særligt værdifulde eller bevaringsværdige. Den 

østlige korridor til kabler på land ligger inden for et udpeget værdifuldt landskab, 

men området hvor selve kabelstationen kan etableres ligger udenfor. 

De pågældende kommuner har forskellige betegnelser for udpegningerne, men 

fælles for de udpegede landskaber er, at de så vidt muligt skal friholdes for ind-

dragelse af arealer til formål, der kan skæmme eller ødelægge landskabet. Omø og 

Agersø er omfattet af udpegningen ligesom størstedelen af kystlandskaberne på 

Sjællands Storebæltskyst og Den Sydsjællandske Dobbeltkyst. På Langeland er 

der også større områder omfattet af udpegningen. 

Større uforstyrrede landskaber 

Den østlige del af Smålandsfarvandet er udpeget som større uforstyrret landskab. 

Større uforstyrrede landskaber skal friholdes for tekniske anlæg, der visuelt og 

støjmæssigt påvirker oplevelsen af landskabet. Samfundsnødvendige anlæg kan 

undtagelsesvis tillades, hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering 

uden for områderne, og da kun under skyldig hensyntagen til de landskabelige in-

teresser. Undersøgelsesområdet berører ikke udpegningen og er derfor ikke i 

strid med retningslinjerne. De kystnære havmøller står dog 5,4 kilometer nord-

vest for udpegningen og må forventes at blive synlige fra størstedelen af området. 
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Figur 19-2 Landskabsudpegninger i området omkring undersøgelsesområdet på havet og kabel-

korridorer på land. 
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Figur 19-3 Landskabsudpegninger på land. Slagelse Kommunes udpegninger af kystforland og 

landbrugsflade er inden for dette kortudsnit sammenfaldende med udpegningen af bevarings-

værdigt landskab. 

19.2.3 Karakterområderne 

Storebæltsøerne 

Ved Storebælt ligger øerne Omø og Agersø. Øernes kyster er de nærmeste i for-

hold til projektområdet i Smålandsfarvandet. Nærmest ligger Omø.  

Omø er dannet af to moræneknolde med marine aflejringer imellem. Terrænet på 

den nordlige moræneknold har øens højeste punkt 24 meter over havet og falder 

stejlt mod vest og jævnt mod øst og nord. Terrænet på den anden moræneknold 

er mere jævnt og falder til alle sider fra højdepunktet, der ligger syd for Omø By. 

Lidt nord for Omø ligger Agersø. De centrale dele af Agersø er en moræneflade 

jævnt stigende med et toppunkt, hvor Agersø By ligger. På henholdsvis nord- og 

sydspidsen af øen ligger Egholm og Helleholm, der er forbundet til den centrale 

del af øen af flade marine aflejringer. 
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Storebæltskysten på Sjælland 

På Sjælland er kystlandskabet fra Korsør i nord til området omkring Espe Hoved-

gård et bølget morænelandskab med bakkeformationer af randmoræne. Kysten er 

fra Korsør til Espe Hovedgård orienteret mod sydvest. Strandbredden er for-

holdsvis smal. Terrænet er på det meste af strækningen jævnt stigende godt en ki-

lometer ind i kystforlandet. Stedvis rejser terrænet sig brat i kystskråninger eller 

klinter.  

Ved Lindeskov Flak ændrer kysten retning og er indtil Stigsnæs orienteret mod 

vest. Landskabet er her et jævnt morænelandskab med marint forland langs ky-

sten ved Kobæk Strand. Syd for Kobæk Strand skærer Skælskør Yderfjord, der er 

resterne af en tunneldal, sig ind i landet. Kysten ligger i læ bag Agersø, og strand-

bredden varierer mellem bred sandet strand og på den sydlige strækning ved 

Stigsnæs mere smal og stenet. Terrænet i kystlandskaberne er overvejende lavt-

liggende. I kystforlandet hæver terrænet sig ved Fornetofte på Stigsnæs til 17 me-

ter over havet. 

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst 

Ved Stigsnæs drejer kysten og bliver sydvendt. Her er kysten en udligningskyst 

med fed og barriereøer, der danner en kyst foran de mere beskyttede Øksenæs 

Fjord og Basnæs Nor. Kyststrækningen er en del af den Sydsjællandske Dobbelt-

kyst. Kystlinjen bag fjord og nor følger en randmoræne, der starter ved Basnæs og 

løber mod øst til Næstved. Ud for Holsteinborg ligger Glænø, der er en moræne-

knold med et højdepunkt på 26 meter over havet. Øst for Bisserup Strand følger 

kysten randmorænen. Havets erosion har her skabt Klinteby Klint.  

Fra Karrebæksminde til Svinø Strand får kysten igen karakter af dobbeltkyst. 

Uden på morænelandskaberne ved Næstved er der dannet marine aflejringer i 

form af strandvolde eller fed og øer, der afskærmer det lavvandede sammenhæn-

gende fjordområde Dybsø Fjord, Hestevåd, Krageholm Strøm og Fladstrand. Syd 

herfor ligger halvøen Svinø. Avnø, der tidligere var en ø, hænger nu sammen med 

Svinø via det inddæmmede areal Svinø Nor. Svinøs sydlige kyst går mod Avnø 

Fjord.  

Sjællands kyst mod Smålandsfarvandet afsluttes mod syd af Knudshoved Odde. 

Odden er det synlige spor af en randmoræne, hvis undersøiske forlængelse kan 

følges ud i Smålandsfarvandet.  

Smålandsøerne 

Godt syv kilometer sydøst for projektområdet ligger Vejrø, der er dannet af en 

randmoræne, hvis højeste del hæver sig op over havoverfladen. Terrænet på øen 

er jævnt med et toppunkt fem meter over havet. Syd for Vejrø ligger Fejø, der 

overvejende består af et let kuperet moræneterræn med flade kyster. Øens højeste 
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punkt er 13 meter over havet. Umiddelbart nordvest for Fejø ligger den mindre 

Skalø. De to øer er i dag forbundet af en dæmning.  

Vest for Fejø ligger Femø. Terrænet på Femø er mere kuperet end på de andre øer 

i Smålandsfarvandet. Midt på øen rejser terrænet sig i flere bakketoppe, den høje-

ste er Issemose Bjerg 22 meter over havet. 

Det nordvestlige Lolland 

Det nordvestlige Lolland består af en større jævn moræneflade. Landskabet er 

fladt og lavtliggende. Kysten løber i en jævn bue fra nord til vest. Mod nord er den 

orienteret mod Smålandsfarvandet og mod vest mod Langelandsbæltet. Enkelte 

steder som ved Onsevig og Vejlen brydes det ellers jævne kystforløb af vige. Langs 

kysten er der flere vådområder med rørskove og på visse strækninger kystdiger, 

som beskytter mod havet. Kystlandskabet er præget af drænkanaler, som er med 

til at afvande arealerne. 

Langelands østkyst 

Landskabet på Langeland er et randmorænelandskab, hvis højderyg løber i øens 

længderetning. Helt unikt for Langeland er de mange karakteristisk formede hat-

bakker, der præger landskabet centralt på øen og stedvis ligger helt ud til kysten. 

Langelands østkyst mod Langelandsbæltet er under moderat bølgepåvirkning og 

er en udligningskyst. Kystlandskabet veksler mellem smalle strande foran kyst-

skråninger eller stedvis klinter helt ud til kysten og mere lavtliggende kystland-

skaber med bugter og vige afsnøret fra havet af strandvolde eller diger.  

Storebæltskysten på Fyn 

Storebæltskysten syd for Nyborg er et morænelandskab præget af dødishuller og 

gennemskåret af markante tunneldale. Tunneldalene ses i dag som ådale eller 

fjorde, der forløber vinkelret på kysten. Kongshøj Ådal er en af dem og Holcken-

havn Fjord umiddelbart syd for Nyborg en anden. Langs store dele af kyststræk-

ningen er terrænet højtliggende helt ud til kysten og stedvis med kystklinter. I 

kontrast til resten af kyststrækningen er halvøen Knudshoved på nordsiden af 

Nyborg Fjord fladt terræn opbygget af marint forland omkring et par holme fra 

istidslandskabet. 

19.2.4 Kulturgeografisk analyse 

Rekreative interesser 

På den sjællandske kyst er de rekreative interesser koncentreret omkring Kobæk 

Strand, hvor sommerhusområder og kursuscenter ligger tæt på kysten. Også ved 

Korsør er der rekreative interesser i form af badestrande, campingpladser og lyst-

bådehavn. Nær de områder hvor kabler fra havmølleparken føres i land findes re-
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kreative interesser knyttet til Stigsnæs Skov, stiforbindelse til Stigsnæs Skov samt 

jagtinteresser, herunder strandjagt. 

På Omøs sydspids ligger et større sommerhusområde orienteret mod Smålands-

farvandet, og på Agersø findes to sommerhusområder, der begge ligger på øens 

vestkyst ud mod Storebælt. Begge øerne har en lystbådehavn (se Figur 19-4). På 

Omø ligger havnen på øens nordvendte kyst og på Agersø ligger lystbådehavnen 

på østkysten mod Agersøsund.  

Af rekreative interesser på øerne er der på Fejø, Femø og Askø flere sommerhus-

områder. Sommerhusområderne ligger overvejende langs øernes sydvendte ky-

ster. Alle øerne har lystbådehavne, som også overvejende er placeret ved øernes 

sydvendte kyster. Hele Vejrø er i Kommuneplan 2013 for Lolland Kommune ud-

lagt til rekreative formål. Øen drives som en kombination af økologisk landbrug, 

bæredygtig turisme og naturpleje. 

På Lolland knytter de rekreative interesser langs kysten sig primært til lystbåde-

havnene ved de nævnte landsbyer. 

På Langeland er der flere sommerhusområder langs kysten mod Lange-

landsbæltet. De rekreative interesser langs kysten er koncentreret omkring stran-

dende: Hou Nordstrand, Hesselbjerg Strand, Spodsbjerg og Bukkemose Strand. 

 

Figur 19-4 Rekreative forhold og kulturmiljøer. 
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Kulturgeografiske interesser 
De kulturgeografiske interesser omkring undersøgelsesområdet er betydelige og 

breder sig over flere af de beskrevne karakterområder. 

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

har til formål at beskytte de kulturhistoriske interesser. Herunder er de væ-

sentligste punkter kort beskrevet. 

Kulturmiljøer 

De nærmeste kulturmiljøer i forhold til projektområdet ligger i Slagelse Kommu-

ne (se Figur 19-4). Kabelkorridoren på land grænser op til et udpeget kulturmiljø 

omkring Borreby. 

Der er i Kommuneplanen 2013 for Slagelse Kommune udpeget flere kulturmiljø-

er, som ligger direkte ud til kysten på Omø og Agersø og ppå lidt større afstand er 

der langs Sjællands kyst udpeget kulturmiljøer omkring herregårdene Espe, Bas-

næs og Holsteinborg. 

Omø og Agersø er i deres helhed udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer. 

Øernes landsbyer er velbevarede kulturhistoriske helheder, og der er på øernes 

begrænsede areal flere markante kulturhistoriske spor som for eksempel fyr og 

skanseanlæg. 

Det karakteristiske herregårdslandskab omkring Espe er udpeget som kulturmil-

jø, og fra landskabet er der mange steder vid udsigt over Storebælt og mod syd til 

projektområdet i Smålandsfarvandet. Der er også udpeget kulturmiljøer i herre-

gårdslandskaberne omkring Basnæs og Holsteinborg, der ligger bag den Sydsjæl-

landske Dobbeltkyst. Her vil der på grund af skov kun fra mindre dele af landska-

bet være udsyn i retning mod opstillingsområdet. 

Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg med videre i synlig kontakt med de 

udpegede kulturmiljøer skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevel-

ses- og fortælleværdi. 

Kirkeomgivelser 

Slagelse Kommuneplan indeholder retningslinjer for, hvordan kirkeomgivelserne 

skal beskyttes mod en udvikling, der vil ødelægge oplevelsen af kirkerne. Kirker-

nes funktion som landmærker er generelt følsom over for sløring eller skalamæs-

sigt konkurrerende elementer, som kan overtage denne funktion. 

Der er ingen udpegede kirkeomgivelser inden for kabelkorridoren på land. 

Havmøllerne er med fire kilometer til den nærmeste kyst på Omø og større af-

stande til kysterne omkring Smålandsfarvandet på god afstand af kirkerne. Den 

nærmeste kirke er Omø Kirke, som også er den eneste kirke inden for møllernes 

nærzone på 8 kilometer.  
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Opsummering af rumlige og visuelle forhold, karakter og sårbarhed 

Kystlandskaberne omkring Smålandsfarvandet er af afvekslende og sammensat 

karakter. Der er langt til de nærmeste større byer fra projektområdet, men der 

ligger mange bevaringsværdige kulturmiljøer, naturområder og rekreative områ-

der langs kysterne, hvorfra mange vil opleve den visuelle påvirkning.  

De landskabselementer, som vurderes at kunne være sårbare over for den visuelle 

påvirkning fra havmøllerne er den i dag uforstyrrede vandflade, øhavet, udsynet 

til modstående kyster samt samspillet med eksisterende tekniske anlæg på land.  

19.3 Naturinteresser 

Beskrivelsen af naturinteresser er baseret på baggrundsrapporten ”Natur på 

land” /8/. 

19.3.1 Afgrænsning og metode 

Naturinteresser på land beskrives på baggrund af indsamlet viden om de eksiste-
rende forhold inden for kabelkorridorerne. Kortlægningen omfatter:  

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

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

i henhold til skovlovens § 28. 

 Lokaliteter der er mulige yngle- eller levesteder for arter beskyttet i henhold 

til habitatdirektivets bilag IV 

 Skov 

 Økologiske forbindelser, jf. Slagelse Kommuneplan 2013. 

 

Der er gennemført en skrivebordskortlægning af eksisterende viden vedrørende 

beskyttet natur og bygge- og beskyttelseslinjer i korridorerne. Data er indhentet 

via Danmarks Miljøportal, Danmarks fugle og natur, Naturstyrelsen og Slagelse 

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

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

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). 

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” /8/. 
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I kortlægningen har der været fokus på beskyttede naturtyper - herunder indgår 

metode for beregning af naturkvalitet samt bilag IV-arter og disses raste- og yng-

leområder. 

Metode for beregning af naturkvalitet  

For samtlige § 3-beskyttede naturtyper, der er besigtiget (med undtagelse af 

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

rapport nr. 736, Naturtilstand på terrestriske naturarealer. For vandhullerne kan 

metoden ikke benyttes, og disse er således givet en naturkvalitet, der er subjektivt 

vurderet, 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 naturtypens tilstand fra høj naturtilstand(I) til dårlig na-

turtilstand (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-
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.  
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19.3.2 Beskyttede naturområder 

§ 3-beskyttede områder 

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

Lokaliteterne var fordelt på fire vandhuller og to strandengsarealer. Derudover er 

der gennemført besigtigelse af et enkelt område med fredskov.  

I det efterfølgende gives en skematisk gennemgang af de besigtigede lokaliteter 

med § 3-beskyttede naturtyper (Tabel 19-2). Inden for korridoren er der ikke re-

gistreret § 3-områder med høj (I) eller moderat (III) tilstand.  

Beskyttede naturområder inden for korridoren med de højeste naturtilstande god 

(II) og moderat (III), i form af henholdsvis strandeng og fredskov, fremgår desu-

den af Figur 19-5. 

Tabel 19-2 Beskyttede naturtyper, der er besigtiget. Beregnede værdier for strukturindeks, artsin-

deks og naturtilstand jf. DCEs tekniske anvisning er angivet som værdier mellem 0 og 1, hvor 0 er 

den laveste kvalitet og 1 er den højeste kvalitet.  

Lokalitets-
nummer 

Type Struktur-
indeks 

Artsindeks Natur-
tilstand 

Beskrivelse 

1 Strandeng IV 
(0,24) 

IV 
(0,32) 

IV 
(0,27) 

Lokalitet dækker den del af stranden-
gen, der ligger inden for den vestlige ka-
belkorridor. Strandengen er ugræsset og 
vegetationen domineres af høje stauder 
og græsser. Vandløbet (lokalitet 5) løber 
igennem strandengen og afvander sand-
synligvis lokaliteten. 

2 Strandeng I 
(0,85) 

II 
(0,75) 

II 
(0,79) 

Lokalitet 2 dækker de dele af det store 
sammenhængende strandengsareal, der 
ligger inden for den østlige kabelkorri-
dor. Strandengen her er afgræsset af 
kvæg; der er lodannelser og vegetation 
er meget fin og er domineret af arter, 
der er karakteristiske for naturtypen. 

3 Vandhul - - V Vandhullet var på besigtigelsestids-
punktet fuldstændig udtørret. Lokalite-
ten er en lavning, der temporært er 
vandfyldt, når strandengen oversvøm-
mes. Den eneste vegetation var enkelte 
strand-kogleaks.  

7 Vandhul - - V Markvandhul som ved besigtigelsen var 
udtørret men dog med fugtig bund. 
Vandhullet er tilgroet med tagrør og 
dyrket til kanten af brinkerne. 

13 Vandhul - - IV Vandhul i parkagtige omgivelser. Vand-
hullet er omgivet af store piletræer og en 
slået plæne ved Inter Terminals. 
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Figur 19-5 § 3-beskyttede naturområder og fredskov inden for korridoren. Lokaliteter med de 

største naturtilstande (god (II) og moderat (III)) er angivet.  

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 et område på lokalitet 9 med en ung, tæt 

bevoksning (se Figur 19-5, østlig korridor). Mod nord består vegetationen af navr, 

elm og mirabel. Mod syd er der desuden enkelte store egetræer (50 til 70 år). Det 

vurderes at skovens naturtilstand er moderat og der er ingen småbiotoper i hen-

hold til skovlovens § 28. Skoven er underlagt fredskovspligt.  
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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 

Danmark. Den samlede skovprocent for Slagelse kommune er ca. 10 %, heraf er 

ca. 60 % løvskov. 

Slagelse Kommuneplan omfatter udpegninger af områder hvor skovrejsning er 

ønsket (positiv-områder) eller uønsket (negativ-områder): 

Skovrejsning positiv 

Områder hvor skovrejsning er ønsket er steder der er udpeget for dels af sikre 

kommunens grundvandsressourcer og dels for at sikre bynær skovrejsning. Ende-

lig indgår udpegninger inden for naturnetværket, med henblik på at skabe bedre 

spredningsmuligheder for dyre- og planteliv. Der er udlagt et positiv-område om-

kring Østerhovedvej, øst for korridoren til kabelstation. 

Skovrejsning negativ 

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, udpeges hvor skovrejsning er uforeneligt 

med andre planlægnings- og beskyttelseshensyn, såsom vejreservationer, kirke-

omgivelser, kulturmiljøer, potentielle vådområder, råstofgraveområder, vindmøl-

leområder m. bufferzone, byudviklingsområder, naturnetværk, biogasanlægsom-

råder og geologiske interesseområder. Kabelkorridoren rummer områder, der er 

udpeget som negativ-områder i den sydlige del omkring Østerhoved.  

                                                        

 

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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Figur 19-6 Fredskov og skovrejsning. 

 

Skovbyggelinje 

Korridoren til landkablet grænser op til den 300 meter brede skovbyggelinje om-

kring Stigsnæs Skov, og der er således ingen konflikt. 

19.3.4 Bilag IV-arter  

I forbindelse med skrivebordskortlægningen og feltundersøgelserne er der gen-

nemført eftersøgning af bilag IV-arter. I det efterfølgende beskrives resultaterne 

af eftersøgningen.  

Padder 

Eftersøgning efter padder i de fire vandhuller i korridorerne blev gennemført ved 

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

fangst af nyforvandlede individer. Ved feltundersøgelserne blev der ikke registre-
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ret padder i vandhullerne, og ingen af de besigtigede vandhuller vurderes at være 

egnede levesteder for bilag IV-padder.  

19.3.5 Flagermus 

Ved feltundersøgelserne blev der observeret aktivitet af følgende fire arter af fla-

germus; dværgflagermus, vandflagermus, sydflagermus og brunflagermus. Ob-

servationspunkter og lokaliteter fremgår af Tabel 19-3. Ifølge håndbog om bilag 

IV-arter kan der desuden forventes forekomst af troldflagermus i området.  

Tabel 19-3 Besigtigede lokaliteter og registrerede flagermus fordelt på lokaliteter.  

Lokalitets-
nummer 

Lokalitetstype Registrerede 
arter 

Beskrivelse 

8 Levende hegn Dværg-, brun- 
og sydflagermus 

Stort levende hegn af relativt unge 
træer. Træerne er relativt unge og 
lokaliteten vurderes udelukkende 
at have værdi som ledelinje og 
fourageringsområde. Der er lyttet 
efter flagermus d. 29/6 2014 og 
der er udlagt en autoboks. Der er 
registreret dværg-, brun og sydfla-
germus.  

11 Levende hegn/beplantningsbælte Dværg-, vand-, 
syd- og brunfla-
germus 

Bredt beplantningsbælte ved in-
dustriområde. Træerne er relativt 
unge og lokaliteten vurderes ude-
lukkende at have værdi som lede-
linje og fourageringsområde. Der 
er lyttet efter flagermus d. 29/6 
2014 og der er udlagt en autoboks. 

12 Levende hegn Dværgflagermus Mindre levende hegn langs 
markvej. Der er lyttet efter fla-
germus d. 29/6 2014. 

 

19.3.6 Økologiske forbindelser 

Korridoren ved den østlige ilandføring krydser et udpeget biologisk kerneområde, 

der ligger øst for Stigsnæs Erhvervsområde, og den vestlige korridor krydser en 

udpeget økologisk forbindelse langs kysten.  

19.4 Luftkvalitet og klimatiske forhold 

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. 
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19.4.2 Luftkvalitet  

Projektområdet for Smålandsfarvandet Havmøllepark ligger i et område, som er 

karakteriseret af landbrug og lav bebyggelsesgrad. Få kilometer fra projektområ-

det ligger Skælskør. På Stigsnæs ligger både et kraftværk og et olieraffinaderi – 

begge anlæg er dog blevet lukket ned inden for de sidste år og er ikke længere i 

drift. Ingen af målestationerne i DCE’s overvågningsprogram er placeret i pro-

jektområdet – de nærmeste målestationer er i Odense og Kjeldsnor.  

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 med transport, 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).  

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 
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19.5 Støj 

På land er der eksisterende støj fra vejtrafik og virksomheder, men i denne VVM 

er der ved undersøgelse af de eksisterende forhold fokuseret på eksisterende 

vindmøller og de eksisterende transformerstationer, der eventuelt skal udvides. 

Beskrivelsen er baseret på baggrundsrapporten ”Luftbåren støj” /12/. 

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 

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. 
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19.5.2 Støj fra eksisterende havmøller 

På havet er der en gruppe af 12 eksisterende vindmøller på havet ca. 10 km syd 

for projektområdet. Møllernes placering fremgår af Figur 19-7 og de tekniske data 

for møllerne er anført i Tabel 19-4. Støjen fra disse møller indgår i en undersøgel-

se af den samlede støj fra møller med indregning af støj fra de planlagte havmøl-

ler.  

På land er der eksisterende støj fra vejtrafik og virksomheder, men i denne VVM 

er der ved undersøgelse af de eksisterende forhold fokuseret på eksisterende 

vindmøller og de eksisterende transformerstationer.  

19.5.3 Støj fra eksisterende vindmøller på land 

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

møller på det nordlige Lolland herunder en gruppe på seks vindmøller. En enkelt 

vindmølle på Omø og to på Fejø. Møllernes placering fremgår af Figur 19-7 og de 

tekniske data for møllerne er anført i Tabel 19-4. Støjen fra disse møller indgår i 

en undersøgelse af den samlede støj fra møller med indregning af støj fra de plan-

lagte møller på havet. 
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Figur 19-7. Eksisterende vindmøller (blå markering), der indgår i undersøgelse af den samlede 

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

møller (rød markering). 

 

Tabel 19-4. Data for eksisterende vindmøller, der indgår i undersøgelse af den samlede støj fra 

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

ger. 

Møllenummer Kapaci-

tet kW) 

Fabrikat Type-betegnelse Ejerlav Kilde til  

støjdata 

571313174000678883 11 Gaia-Wind Gaia 11 Uoplyst Windpro 

570714700000006920 75 Vestas V 55-11 Fejø Windpro 
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Møllenummer Kapaci-

tet kW) 

Fabrikat Type-betegnelse Ejerlav Kilde til  

støjdata 

570714700000007637 95 Tellus DW 95 Omø By Og Sogn Windpro 

570714700000008429 150 Wind 

World 

W 2320-150 Østerby, Fejø Windpro 

570714700000009563 225 Vestas V 27-225 Nybølle By, Hors-

lunde 

Windpro 

570714700000009822 225 Vestas V 29-225 Utterslev Windpro 

570714700000001659 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001666 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001673 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001680 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001697 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001703 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001710 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001727 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001734 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001741 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000001758 450 BONUS 450 offshore Uoplyst Windpro 

570714700000002076 500 Vestas V 39 Uoplyst Windpro  

570714700000002083 500 Vestas V 39 Uoplyst Windpro 

570714700000008559 500 Vestas V 39-500 Kastager By, Ut-

terslev 

Windpro 

570714700000011702 500 Vestas V 39-500 Utterslev Windpro 

570714700000010422 600 Vestas V 44-600 Utterslev Windpro 

570714700000013645 600 Vestas V 44 Nybølle By, Hors-

lunde 

Windpro 

570714700000013652 600 Vestas V 44-600 Kastager By, Ut-

terslev 

Windpro 

 

19.5.4 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-
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rakteristisk, at ældre anlæg generelt støjer mere end nyere anlæg. Den anvendte 

forudsætning om 90 dB(A) er worst case. 

Stigsnæsværket 

Den eksisterende transformerstation ligger i forbindelse med Stigsnæsværket, der 

består af en lang række forskellige støjkilder. De nærmeste boliger ligger umid-

delbart nord for værket i en afstand mindre end 300 m.  

I forbindelse med støjundersøgelserne har Energinet.dk foretaget en forespørgsel 

til Slagelse Kommune om der foreligger nabohenvendelser om støj fra de eksiste-

rende anlæg. Forespørgslen har vist, at der ikke er registeret sådanne henvendel-

ser. 

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. Da eksisterende anlæg ikke udbygges på nye arealer, men udvidelser foreta-

ges inden for eksisterende stationsområde, vil støjen herfra ikke blive ændret i 

forhold til de eksisterende forhold. 

19.6 Overfladevand 

Beskrivelsen af overfladevand er baseret på baggrundsrapporten ”Påvirkning af 

miljøet i øvrigt” /1/.  

19.6.1 Afgrænsning og metode 

Ved besigtigelse blev vandløbets fysiske forløb samt flora i vandet og på brinkerne 

beskrevet. Overfladevand er beskrevet ud fra eksisterende overvågningsdata fra 

Danmarks Miljøportal, baggrundsdata fra vandplanerne, vandløbsregulativ samt 

feltbesigtigelse i juni 2014.  

Ved besigtigelse blev vandløbets fysiske forløb samt flora i vandet og på brinkerne 

beskrevet.  

19.6.2 Vandløb 

På grænsen af den vestlige undersøgelseskorridor løber Maderenden i et åbent 

forløb på ca. 700 m langs Klintevej og til udløb i kysten. Vandløbet er nord for 

Klintevej rørlagt (Figur 19-8). Maderenden er på den åbne strækning ca. to meter 

i bundbredde, og brinkerne er en meter høje og stejle med en kraftig tagrørsvege-

tation. Maderenden er beskyttet jf. § 3 (naturbeskyttelsesloven). 

Den økologiske tilstand af Maderenden er ikke kendt jf. Vandplanen, men der er 

foretaget faunaundersøgelse i 2013, som indikerer en ringe vandløbstilstand, idet 

vandløbet er fyldt af gamle tagrør og der er intet vandløbspræg. 
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Figur 19-8 Undersøgelseskorridoren, beskyttede vandløb og vandplansmålsatte vandløb og søer. 

  

19.6.3 Lavbundsområder  

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og 

havområder. Ved ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil værdifulde natur-

områder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning. Udpegningen af 

lavbundsarealer har derfor til formål at friholde områderne for byggeri og anlæg. 

Der er ikke udpegede lavbundsarealer inden for kabelkorridoren. 

19.7 Grundvand 

Beskrivelsen af grundvand er baseret på baggrundsrapporten ”Påvirkning af mil-

jøet i øvrigt” /1/. 



 

51 

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. 

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

dog foretaget et dataudtræk via GEUS’ server for disse stoffer, som er anvendt i 

vurderingerne af de mulige påvirkninger. Informationerne stammer fra Jupiter-

databasen. 

I forhold til sårbarhed er også anvendt de udpegninger af nitratfølsomme indvin-

dingsområder, 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  

Kabelkorridoren ligger i et område, hvor der ikke er udpeget drikkevandsinteres-

ser. Af Figur 19-9 fremgår det dog, at en større del af korridoren ligger i indvin-

dingsopland til almen vandforsyning (Stigsnæs Vandindvinding I/S).  

Der er ikke udpeget nitratfølsomme indvindingsområder i korridoren( jf. Figur 

19-9). På Figur 19-9 ses, ud over drikkevandsudpegningerne, placeringen af vand-

forsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand i dag. 
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Figur 19-9 Drikkevandsinteresser og aktive vandforsyningsanlæg samt indvindingsboringer.  

 

19.7.3 Geologiske og hydrogeologiske forhold 

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

tykkelsen af dæklaget er Sjællandsmodellen. Modellen består af en række geologi-

ske lag, der definerer fire kvartære sandmagasiner, fem kvartære lerlag, et præ-

kvartært lerlag samt kalk. Den principielle geologiske model er skitseret på Figur 

19-10. 

De kvartære aflejringer fra perioden under istiderne består af tynde lag bestående 

af smeltevandssand eller grus adskilt af tykkere lag bestående af moræneler. De 

prækvartære aflejringer fra før istiderne består af skrivekridt. I de terrænnære af-

lejringer ses enkelte steder sand og tørv/gytje som stammer fra perioden efter is-

tiderne. Dybden til prækvartæroverfladen i området er mellem 20 og 50 m, dy-

best ud mod kysten.  
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Det primære magasin i området er overvejende skrivekridt, og enkelte steder ud-

nyttes også et dybere sandmagasin (Sand 4). 

 

Sand 1 (KS1): Det øverste sandlag. Er defineret ud fra geologiske oplysninger i boringer og jordartskortet 

Sand 2 (KS2): Regionalt sand/gruslag. Øvre grundvandsmagasin 

Sand 3 (KS3): Nedre regionalt sand/gruslag. Mellemliggende grundvandsmagasin. Findes mange steder i direk-

te kontakt med kalken 

Kalken (KAL): Det primære grundvandsmagasin, som de fleste steder anvendes til drikkevandsindvinding  

 
Figur 19-10 Opbygningen af tolkningsmodellen for Sjælland. 

Den samlede lertykkelse over skrivekridt svinger mellem 19 og 45 m, igen tykkest 

ud mod kysten, og det primære magasin vurderes generelt at være velbeskyttet. 

Se Tabel 19-5 for vandforsyningsanlæg og dæklag over grundvandsmagasinet.  

Inden for korridoren findes én boring, som anvendes til drikkevand (boring 

219.48). Boringen tilhører Stignæs Vandindvinding I/S. Den anden boring inden 

for korridoren, som er vist på kortet, boring 220.418 anvendes kun som pejlebo-

ring af vandforsyningen.  
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Tabel 19-5 Vandforsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand. I tabellen er angivet 

den samlede lertykkelse (dæklag) over det relevante grundvandsmagasin. 

Anlægsnavn 
DGU-

nr. 
Type forsyning Magasin 

Dæklag over 

magasin 

Afstand fra kant 

af korridor 

Stignæs Vand-

indvinding I/S 

219.48 Alment Skrivekridt 44 m Inden for korridor 

19.8 Jord 

Beskrivelsen af jordbundsforhold og jordforurening er baseret på baggrundsrap-

porten ”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 udtræk fra GEUS’ 

Jupiter-database i forhold til grundvandsanalyser for miljøfremmede stoffer 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 19-11 ses hvilke jordartstyper, som findes inden for korridoren. Største-

delen af kabelkorridoren ligger i et område med moræneler, dog findes ved kysten 

også forekomster af saltvandssand og -grus, samt længere inde i landet fersk-

vandsgytje. 

Påvirkninger af grundvandsforholdene kan forekomme på lokaliteter, hvor der 

evt. skal grundvandssænkes pga. højtliggende grundvandspejl. Der er således ble-

vet fokuseret på disse områder, som er identificeret ud fra viden om jordbunds-

forholdene, de underliggende geologiske forhold og eksisterende data om grund-

vandsspejlets beliggenhed fra Jupiter-databasen. 

Det fremgår af kortet, at der er et enkelt område med tørv i terræn i korridoren 

for den vestlige kabelstation og sand i terræn ud mod kysten i den sydøstlige del 

af korridoren. Begge steder kan findes terrænnært vand. Der findes ikke tilgænge-

lige data, som kan understøtte, om der findes vand i terræn de nævnte steder. 

Eventuelle små terrænnære grundvandssænkninger vurderes dog ikke at kunne 

påvirke det primære grundvandsmagasin. 
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Figur 19-11 Jordartsforhold. 

19.8.3 Jordforurening 

Undersøgelseskorridorerne indeholder enkelte arealer der er kortlagt på videns-

niveau 1 og 2 og et areal der er områdeklassificeret. Arealerne ses illustreret på 

Figur 19-12. 
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Figur 19-12 Jordforurening – V1 og V2-kortlagte grunde i kabelkorridorerne. 

Anlæg af landkabler og kabelstation medfører håndtering af jord, der kan være 

forurenet. Det forudsættes, at arbejdet udføres efter gældende retningslinjer fra 

Slagelse Kommune og i henhold til jordforureningsloven. Af Tabel 19-6 fremgår 

forurenede grunde, der ligger inden for korridoren. 

Af disse kortlægninger findes V2-lokaliteten 330-00014 inden for indvindingsop-

land til Stigsnæs Vandindvinding I/S. 

Der er foretaget en søgning i Jupiter-databasen 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. Dog vurderes det nødvendigt at 

indhente detaljeret viden om de forurenede lokaliteter inden for korridoren, da 

oplysninger om analyser kan mangle i Jupiter-databasen for de forurenede lokali-

teter. Informationen skal indhentes fra Region Sjælland og/eller fra Stigsnæs-

værket.  
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Tabel 19-6 Forurenede grunde inden for kabelkorridorerne. 

Kortlægning Lokalitetsnr. Bemærkning 

V2 331-00014 Et stort område på Stigsnæs og Gulfhavn Olieterminal, som er V2-kortlagt, 

hvor der er konstateret forurening med olie- og benzinprodukter, samt to 

mindre områder nordøst for olieterminalområdet, hvor der ligeledes er 

fundet kulbrinter. 

Den kortlagte forurenede grund ligger inden for korridoren for landkablet 

ved erhvervsområdet Tjørnehøj i den østlige del af korridoren og ved Hol-

tengårdsvej i den vestlige del af korridoren. 

V1 330-00060 Et område i den vestligste del af korridoren, som er V1-kortlagt, hvor der 

har været aktiviteter som transformatorstation, jord og affald samt oplag af 

kulbrinter. 

Kablerne kan være i konflikt med den kortlagte forurening ved koblingen 

til det eksisterende stationsanlæg. 

 

19.9 Arkæologisk kulturarv  

Beskrivelsen af de arkæologiske interesser er baseret på baggrundsrapport udar-

bejdet af Museum Vestsjælland /15/. 

19.9.1 Afgrænsning og metode 

De arkæologiske og kulturhistoriske interesser er beskrevet på baggrund af ind-

samlet viden om de eksisterende forhold /15/. 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 
 

På baggrund af ovenstående er der foretaget en vurdering af kabelkorridorernes 

arkæologiske potentiale (sandsynlighed for at støde på skjulte fortidsminder). 

Nedenstående afsnit er en opsummering af de væsentligste arkæologiske interes-

ser indenfor kabelkorridorerne. For mere detaljerede beskrivelser henvises der til 

baggrundsrapporten fra Museum Vestsjælland /15/.  

19.9.2 Fredede og sløjfede gravhøje 

Der er indenfor projektområdet registreret i alt 2 fredede gravhøje med omkring-

liggende 100 m beskyttelseslinjer (fortidsmindebeskyttelseslinjen). Yderligere én 



 

58 

beskyttelseslinje krydser ind i kabelkorridoren (men hvor selve gravhøjen ligger 

udenfor). Der må ikke uden dispensation foretages ændringer inden for 100 m 

beskyttelseslinjen af fredede fortidsminder. Derudover findes der yderligere et 

antal registrerede gravhøje i projektområdet. I det ældre kortmateriale optræder 

der en del uregistrerede sløjfede gravhøje. Det må derfor forventes, at der kan 

findes yderligere overpløjede høje i projektområdet. Selvom de sløjfede gravhøje 

ikke umiddelbart kan erkendes i landskabet, kan de i varierende grad været beva-

ret under muldoverfladen og dermed have arkæologisk interesse.  

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 /15/. 

Landskabets udvikling samt synlige spor i landskabet (fx tilstedeværelsen af høje) 

indikerer, at der i mange år har været menneskelig aktivitet i området. Dette un-

derstøttes af, at der ved tidligere undersøgelser af to kabelkorridorer til højspæn-

ding er påvist en lang række forekomster af dyrkningsspor, gruber, ildsteder, 

brønde, osv. Det forventes, at der med stor sandsynlighed vil findes yderligere 

skjulte fortidsminder indenfor projektområdet. 

I den sydlige del af projektområdet (mellem de to ilandføringer) findes en fredet 

skanse fra Englænderkrigene (starten af 1800-tallet). Beskyttelseszonen omkring 

skansen krydses af begge kabelkorridorer, men selve skansen ligger udenfor ka-

belkorridorerne.  

19.9.4 Beskyttede jord- og stendiger 

Der findes inden for projektområdets nordøstlige hjørne et enkelt beskyttet jord- 

og stendige /15/. Digerne beskriver tidligere tiders ejendomsforhold og giver 

dermed viden om kulturlandskabets og landbrugets udvikling gennem tiden. Der 

må ikke uden dispensation foretages ændringer i beskyttede jord- og stendiger, 

herunder gennembrydning af dem.  

19.9.5 Vurdering af arkæologisk potentiale 

På baggrund af den arkivalske kontrol, tidligere udgravninger og eksisterende re-

gistreringer er der foretaget en vurdering af områdets potentiale for at støde på 

skjulte fortidsminder. Disse områder samt beskyttelseslinjer omkring fredede for-

tidsminder ses af Figur 19-13. 
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Figur 19-13 Oversigt over kendte fortidsminder, 100 m beskyttelseslinjer og områdezonering i 

forhold til sandsynlighed for at støde på skjulte fortidsminder indenfor kabelkorridoren (rød = høj 

sandsynlighed, gul = middel sandsynlighed og grøn = lav sandsynlighed).  

19.10 Befolkning og sundhed 

Beskrivelsen af forhold relateret til befolkning er baseret på baggrundsrapporter-

ne ”Befolkning og sundhed”, ”Arealinteresser”, ”Luftbåren støj” og ”Emissioner”, 

/6/,/10/,/12/,/9/. Rekreative interesser er beskrevet under ”landskab og kultur-

historie” i afsnit 19.2.4. 

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 

samfundet. Baggrundsinformation om vejledende grænseværdier stammer fra 

Miljøstyrelsen og WHO /17/, /18/, /19/. 

Kortlægningen af forhold, der kan have betydning for befolkning og sundhed, er 

baseret på dataindsamling ved gennemgang af relevante rapporter, kommune-

planer for Slagelse, Lolland og Langeland kommuner, Miljøportalen, BBR-

register og de nye sundhedsprofiler for de førnævnte kommuner. 
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19.10.2 Sundheden i Slagelse-, Lolland- og Langeland Kommune 

2013 

Sundhedsprofilen giver et overordnet overblik over borgernes sundhedstilstand 

og vaner. Sundhedsprofilerne er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaun-

dersøgelse, der udsendes samtidig i alle regioner i Danmark. Der foreligger ikke 

data på lokalniveau.  

Region Sjælland er inddelt i tre kommunesocialgrupper, efter borgernes uddan-

nelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og gennemsnitlige indkomst. Lol-

land og Slagelse Kommune er placeret i gruppe 3, der har den laveste andel af 

borgere med en høj socioøkonomisk og uddannelsesmæssig status. 

I Region Sjælland vurderer over 16 procent af borgerne i regionen, at de har et 

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

henholdsvis 21 og 18 procent. I Langeland Kommune vurderer 16 procent af bor-

gerne, at de har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred. 

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 41 procent af borgerne i Lolland Kommune og 39 pro-

cent af borgerne i Slagelse Kommune vurderer, at de alt i alt sover dårligt. Tilsva-

rende tal for regionen er 40 procent. Der foreligger ikke sammenlignelige tal for 

Langeland Kommune. 

Stress 

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

i situationer, hvor der kræves noget særligt af os. Kortvarigt stress kan derfor 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 26 procent af borgerne i Lolland og Slagelse Kommune 

har et højt stressniveau. Tilsvarende tal for hele regionen er 23 procent. I Lange-

land Kommune svarer 26 procent af borgeren, at de har et højt stressniveau. Til-

svarende tal for Region Syddanmark er 23,5 procent. 

Grønne områder 

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

til helbredsrelateret livskvalitet. Der er dokumenteret positiv effekt af ophold i 
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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 – 

fortæller, at de bor under 1 km fra grønne områder som strand, skov, park eller 

mark. Tilsvarende tal for Lolland Kommune er 96 procent og 91 procent for Sla-

gelse Kommune. Der foreligger ikke sammenlignelige tal for Langeland Kommu-

ne. 

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. Fysisk aktivitet kan forebygge fysiske og psykiske sygdomme.  

73 procent af borgerne i Region Sjælland dyrker lettere motion eller har stillesid-

dende aktivitet i fritiden, det vil sige, borgere, der ikke træner hårdt eller dyrker 

motionsidræt mindst 4 timer om ugen. Tilsvarende tal for Lolland og Slagelse 

Kommune er henholdsvis 77 og 71 procent. Der foreligger ikke sammenlignelige 

tal for Langeland Kommune. 

19.10.3 Vejledende grænseværdier 

Miljøstyrelsen har fremsat vejledende grænseværdier for den støj, permanente 

virksomheder må påføre omgivelserne /17//17/. 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 

anvendes til vurdering af støjens genevirkninger og støjens påvirkning af befolk-

ning og sundhed. 

Tabel 19-7 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 bo-

lig- og erhvervsbebyggel-

se, centerområder (byker-

ne) 

55 45 40 

Etageboligområder 50 45 40 

Boligområder for åben og 

lav boligbebyggelse 

45 40 35 

Sommerhusområder og 

offentligt tilgængelige re-

kreative områder 

40 35 35 

 

Regulering af støj og vibrationer fra anlægsarbejder 

De vejledende støjgrænser i Tabel 19-7 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 

natperioden. Disse grænseværdier er angivet som det ækvivalente, korrigerede 

støjniveau i dB(A).  
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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 /18/,/19/.  

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 19-8 er WHO’s guidelines sammenstillet med de danske vejledende græn-

seværdier samt de ofte anvendte grænseværdier for bygge- og anlægsaktiviteter. 
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Tabel 19-8 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 aktiviteterne æn-

drer placering og karakter og på grund af pauser. I det aktuelle tilfælde med ram-

ning af monopæle vil der periodevis være støj fra ramningen i ca. 6 timer efter-

fulgt af en omstillingsperiode på ca. 18 timer med væsentligt mindre støj. På Fi-

gur 19-14 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 19-14 Illustration af støjniveauer midlet over forskellige referencetidsrum.  

19.11 Socioøkonomiske forhold 

Beskrivelsen af forhold relateret til socioøkonomiske forhold er baseret på bag-

grundsrapporten ”Socioøkonomi” /7/. Endvidere er der anvendt oplysninger fra 

andre baggrundsrapporter til VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, herun-

der ”Landskabsanalyse og visualiseringer”, ”Natur på land”, ”Arealinteresser”, 

”Befolkning og sundhed”, ”Luftbåren støj” og ”Emissioner” /11/,/8/,/10/,/6/, 

/12/,/9/. 

19.11.1 Afgrænsning og metode 

Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra relevante 

kommuneplaner (Slagelse kommuneplan 2013), beskyttelsesinteresser fra Dan-

marks Miljøportal, fund og fortidsminder, Naturstyrelsen, VisitDenmarks nøgle-

tal om turisternes forbrug, samt Danmark Statistik.  

19.11.2 Skovbrug, landbrug og råstofudvinding 

Korridorerne for landkablerne og kabelstationer indeholder ikke områder med 

værdifulde landbrugsarealer, idet hovedparten af området er udpeget til er-

hvervsområde i Slagelse Kommuneplan. En del af det udpegede erhvervsområde 

er ikke udbygget og drives i dag som landbrugsområde.  

Korridorerne indeholder mindre områder med fredskov, men ikke regulære 

skovdriftsområder. Der er ingen råstofinteresseområder. 

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



 

66 

19.11.3 Bebyggelse  

Korridoren indeholder ikke boligområder og grænser ikke op til eksisterende eller 

planlagte boligområder. I det åbne land findes enkelte spredte beboelsesejen-

domme inden for korridoren. 

19.11.4 Turisme  

Slagelse byråd har udvalgt turisme og oplevelser som et af fokusområderne i 

kommunens vision. Byrådet har afsat midler til prioritering og udvikling af at-

traktionerne Trelleborg og Tropebyen. Kommunens overordnede mål er at udvik-

le et turistområde, der har en stærk position, og som kan tiltrække nationale og 

internationale turister. Kultur, oplevelser og bevægelse nævnes i Slagelse Kom-

munes vision som et rammevilkår for både bosætning, erhvervsudvikling og tu-

risme. I Slagelse Kommuneplan er landskabet opdelt i fire kategorier: kysten, 

øerne, købstæderne og det åbne land, med henblik på at fokusere på udvikling af 

mulighederne for oplevelser – både naturoplevelser og kulturoplevelser i samspil-

let derimellem. Af relevans for dette projekt kan følgende fokusområder nævnes:  

 Udvikling af oplevelser – fx Trelleborg og Naturpark mellem Skælskør og Bis-
serup  

 Udvikling og formidling af erhvervsturismen  

 Udvikling og udvidelse af campingpladserne  

 Udvikling af lystbådehavnene – jævnfør projektet Maritimt Knudepunkt  

 Formidling af turismetilbud – fx stier og oplevelser  

 Udviklingen af turismen på Agersø og Omø, der medvirker til at forbedre øer-
nes muligheder for overlevelse 

 

Omfanget af turisme er relateret til det samlede udbud af forskellige turistmæssi-
ge attraktioner i området, landskabet og naturen, overnatningsmuligheder, re-
stauranter, cafeer m.v.. Tabel 19-9 viser antal overnatninger, turismeforbrug og 
turismeantal baseret på seneste opgørelse fra VisitDenmark. 
Der er kun to af kommunens turistattraktioner, som har et betydende besøgstal: 

Vikingeborgen Trelleborg med omkring 27.900 besøgende og Isbådmuseet med 

26.500 besøgende. Slagelse kommune er derfor ikke nogen væsentlig turistkom-

mune og har ikke en stærk profil som turistdestination på grund af fraværet af 

egentlige turist ”fyrtårne” ud over Vikingeborgen og Isbådsmuseet. Slagelse 

kommunes styrke er i højere grad helheden af hele kommunens turisme profil, 

der indeholder en mangfoldighed af natur, kultur og historie oplevelser.  

Slagelse kommune havde 1.561.000 overnatninger og endagsturister i 2011, hvil-

ket gør kommunen til den femte meste besøgte kommune i Region Sjælland. Tu-

rismeforbruget i kommunen stammer hovedsageligt fra ikke-kommercielle over-

natningsformer (dvs. overnatninger i eget/lånt/familie sommerhus). Det samlede 

udbud udgør lidt over 41 millioner kroner, hvilket i procent er højere end regi-

onsgennemsnittet. 
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Tabel 19-9 Overnatninger, turismeforbrug of turismeandel, Region Sjælland 2011. 

 

Som hovedmotiv til at vælge Slagelse kommune som feriested peger tilgængelige 

kilder på, at turister primært kommer på grund af naturen. Slagelse kommune 

byder på en række naturområder. Slagelse Kommunes lange kyststrækning og 

specielle natur er et stort aktiv i forhold til at tiltrække turister.  

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. 

Skælskørs bykerne indeholder mange bevaringsværdige og fredede bygninger, og 

byen ligger i naturskønne omgivelser. Det forventes, at disse omgivelser kan være 

med til at sikre byen fremgang som turistby, idet den ligger perfekt i forhold til at 

sikre grundlag for overnatning og detailhandel for en kommende naturpark mel-

lem Skælskør og Bisserup. 

Kommunens øsamfund byder på meget forskellige oplevelser. Agersø og Omø er 

små samfund, som man kan komme til med båd – enten egen båd eller de færger, 

der sejler i rutefart til de to øer fra Stigsnæs. Begge øer har campingpladser og 

lystbådehavn. Sprogø kan man kun komme til på enkelte busture i løbet af året. 

Glænø er landfast med kysten via en dæmning.  

Ud over det store antal sommerhuse og erhvervsturismen, der især lever af belig-

genheden ”midt i landet”, er der ingen tydelig specialisering i områdets turisme. 

Markedsprofilen er primært regional. 
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I samarbejde med Kalundborg Kommune har Slagelse Kommune prioriteret fire 

relativt brede og delvist overlappende indsatsområder, hvor Kalundborg-Slagelse 

kommuner vurderes at have særlige attraktions- og markedsmæssige styrker og 

potentialer: 

 Kystturisme: Krydstogtturisme, sejlerturisme, øer og halvøer 

 Naturturisme: Aktiv ferie (fx Kragerup Go High), naturvejledere, familietu-
risme (feriehuse) 

 Kulturturisme: Vikinger (Trelleborg/Tissø), Korsridderbyen Kalundborg, Da 
Danmark blev født, museer 

 Erhvervsturisme: Mødeturisme, faglige studieture 
 

De fire områder omfatter summen af alle de oplevelser og serviceydelser, som 

området yder til de segmenter af gæster, der knytter sig til de fire forretningsom-

råder. Indsatsområderne trækker på områdets ressourcer og attraktionsfaktorer 

inden for kyst, natur, erhverv og kulturarv. 

19.12 Infrastruktur  

Beskrivelsen af infrastruktur er baseret på baggrundsrapporten ”Arealinteres-

ser”,/10/.  

19.12.1 Afgrænsning og metode 

Kortlægningen er baseret på oplysninger, informationer og data fra Slagelse 

Kommuneplan 2013 og Danmarks Miljøportal. På land findes flere typer infra-

struktur, fx kabler og højspændingsledninger. Disse er vist i Figur 19-15.  

Militære områder 

Der er ikke udlagt militære områder i eller nær korridoren. 

Råstofindvinding 

Der er ikke udpeget råstofområder på land i nærhed af korridoren. 

Ledninger og kabler 

To højspændingsledninger (132 kV og 50 kV - luftledninger) løber langs Stigsnæs 

Landevej mod Stigsnæsværket. Denne ses markeret på Figur 19-15 (grøn og blå 

signatur). Derudover findes en række øvrige jordkabler, som ligeledes ses illustre-

ret på Figur 19-15.  
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Figur 19-15 Infrastruktur på land, nordlig kabelkorridor. 

 

Veje og jernbaner 

Der er ingen statsveje i området. Alle veje inden for korridoren er kommuneveje, 

mens to private fællesveje ligger umiddelbart op til korridoren. 

Vindmøller  

Der er ingen eksisterende vindmøller inden for kabelkorridorerne på land, og 

derfor ingen arealkonflikter med landanlæggene. I kortlægningen af eksisterende 

støjkilder (19.5.2) vurdereringerne af visuelle påvirkninger (afsnit 20.5) og be-

skrives eksisterende vind- og havmøller i større afstand fra projektområdet. 
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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 fokuseret på et ”realistisk worst ca-

se-scenarie”, hvor de værst tænkelige påvirkninger vurderes. Der vil for de for-

skellige behandlede miljøemner være forskel på hvilket scenarie 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 case, 

det vil sige ud fra undersøgelser og vurderinger af de værst tænkelige påvirknin-

ger 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 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 eller 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 Smålandsfarvandet 

Havmøllepark opgjort mængder af materialer, råstofforbrug og genereret affald 

(se afsnit 18.8).  

Tabel 20-1 Kilder til påvirkning i anlægsfasen. 

Projektaktivitet Type af påvirkning 

Anlægsaktiviteter på havet – 

etablering af havmøller og kab-

Støj og/eller vibration, der giver påvirkninger på land (påvirkninger på havet 

behandles i VVM del 2). 
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Projektaktivitet Type af påvirkning 

ler. 

Kabelnedlægning  Gennembrud af levende hegn, der kan have konsekvenser for flora og fauna 

som levesteder og ledelinjer og for landskabelige forhold. 

 Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder - Beskyttede naturområder og le-

vesteder for beskyttede arter kan blive påvirket af projektet ved fysisk forstyr-

relse i forbindelse med nedgravning af kablerne, hvis dette foregår igennem 

områderne. 

 For lysåbne naturområder betyder gennemgravningen af naturområderne en 

fysisk forstyrrelse i form af gennemgravningen, og derudover bliver jorden 

komprimeret i forbindelse med færdsel med maskiner og ved tilbagefylding af 

jord i kabelrenden. 

 Fysisk påvirkning af fredskov. 

 Fældning af træer, der fungerer som yngle- eller rasteområder for flagermus, 

medfører en permanent, negativ påvirkning, fordi retablering af egnede træer 

er meget langvarig. 

 Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter, herunder fældning af træer.  

 I den periode, hvor kabelgraven står åben, vil kabeltracéet fungere som en bar-

riere for mange dyrearter. Den forventede varighed af anlægsarbejder i forbin-

delse med kabellægning er ca. 2 måneder i alt for Smålandsfarvandet Havmøl-

lepark. Arbejdet vil foregå i etaper langs strækningen, hvilket betyder, at kabel-

graven på de enkelte etaper udelukkende vil stå åben i ca. 1-2 dage. På den bag-

grund antages det, at den kortvarige barriereeffekt vil være af underordnet be-

tydning for områdets dyreliv. 

 Støj fra anlægsarbejdet på land, fx i forbindelse med nedlægning af kabel. 

 Emissioner. 

 Påvirkning af grundvand ved grundvandssænkning. 

 Håndtering af forurenet jord – herunder potentiel påvirkning 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 

blow-outs i forbindelse med eventuelle underboringer af vandløb, andre be-

skyttede naturområder, skovområder eller lignende.. Ved styret underboring 

under vandløb kan der opstå høje tryk i boremudderet, der kan forårsage, at 

boremudderet udledes til vandløbet gennem sprækker og lignende – kaldet 

blow-outs.  

 Ligeledes kan blow-outs i øvrige beskyttede områder medføre sedimentpåvirk-

ning af naturområderne.  

Etablering af kabelstationer Støj fra etablering og udvidelse af stationer. 

 Potentiel påvirkning af naturforhold, svarende til kabellægning, hvis stationen 

placeres i konflikt med beskyttede naturområder, levesteder for bilag IV-arter 

mm. 
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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. 

 Kabelkrydsningen af vandløb, skaber et magnetfelt og et in-

duceret elektrisk felt i vandet. 

 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 kabelstation. 

 

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 Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrappor-

terne vedrørende henholdsvis landskab og arealinteresser /11/, /10/. Mulige på-

virkninger er opsummeret i Tabel 20-3.  

Tabel 20-3 Mulige påvirkninger på landskab og kulturhistorie under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Gennembrud  

af levende hegn 
X  X 

Visuel påvirkning ved etablering 

/demontering af landanlæg og havmøl-

ler 

X   X  

Visuel påvirkning fra kabelstationer  X   

Visuel påvirkning fra havmøller  X  
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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 dermed får en udbredelse i et område, der 

strækker sig over 10,1 km gange 11,0 km. Der indgår ikke alternativer udover det 

obligatoriske 0-alternativ. 

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, hvor bl.a. visuelle påvirkninger på 

kystnærhedszonen, større uforstyrrede og værdifulde landskaber håndteres. 

Påvirkninger på landskabelige og kulturhistoriske værdier fra etablering af land-

anlæggene omfatter i anlægsfasen etablering af kabler og kabelstation. Afhængig 

af den endelige placering af kablerne kan der være påvirkninger af levende hegn 

og fredede fortidsminder. Alle diger skal underbores, og påvirkes derfor ikke. 

Fortidsminder behandles i afsnit 20.12. 

20.4.2 Driftsfasen 

Geologisk beskyttelsesområde 

Kabelkorridorerne og korridorer til kabelstationer berører ikke udpegede geologi-

ske beskyttelsesområder. 

De udpegede geologiske beskyttelsesområder, hvori der er registreret en visuel 

påvirkning fra havmøllerne er Omø og Agersø, som begge er fuldt omfattede af 

udpegningen og Basnæs Nor med den karakteristiske dobbeltkyst (se Figur 19-2). 

Opstilling af en kystnær havmøllepark i Smålandsfarvandet vil ikke have betyd-

ning for strukturen i disse områder eller på indbyrdes overgange og sammen-

hænge, som er interesseområdernes mest sårbare punkter. 

Der hvor havmøllernes visuelle påvirkning kan have en betydning, er primært fra 

synsvinkler, hvor de ses i direkte sammenhæng med landskabets markante geolo-

giske former og tager fokus fra oplevelsen af disse.  

Landskabet på Omø og Agersø er ikke præget af markante geologiske formatio-

ner. Det er overgangene mellem moræneterræn, der er sammenvokset af strand-

voldssystemer, som er udpegningsgrundlaget for øerne. Det er vurderet, at det 

primært er oplevelsen af terrænovergangene lokalt på øen, som kan være sårbare 

over for sløringer eller ændringer. Møllerne på havet vurderes ikke at forstyrre 

oplevelsen af det lokale terræn. 

Landskabet omkring Basnæs Nor er udpeget, da det er et eksempel på udviklin-

gen af en dobbeltkyst og mere generelt på kystudligning ved barriereøer. Udpeg-
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ningen er sårbar over for sløring af landskabets træk såsom tilplantning og tilgro-

ning eller kystsikring, der forhindrer de naturlige kystprocesser.  

Fra den bagerste kyst vil havmøllerne mange steder kunne ses bag noret og den 

yderste barrierekyst. Det er vurderet, at havmøllerne ikke slører oplevelsen af 

dobbeltkysten, men i nogen grad tager fokus fra oplevelsen (se Figur 20-1). 

 

Figur 20-1 Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne set mod sydvest over Basnæs Nor fra 

dæmningen til Glænø. Havmøllerne ses bag det lave terræn på Vesterfed og Sandholm og forstyr-

rer i nogen grad oplevelsen af noret og dobbeltkysten (større format af illustrationen og supple-

rende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiseringer, /11/).  

 

Særligt værdifulde landskaber 

De planlagte landanlæg vurderes ikke at være i konflikt med det udpegede værdi-

fulde landskab (se Figur 19-3), idet kabelstationen ligger uden for det udpegede 

landskab og idet terrænet forudsættes retableret efter anlæg af landkablerne. 

Der er udpeget flere værdifulde eller beskyttede landskaber på Storebæltsøerne 

og langs kysterne på Sjælland, Langeland og Fyn. Havmøllerne vil ikke have be-

tydning for strukturen eller på indbyrdes overgange og sammenhænge inden for 

de udpegede områder. 

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, hvor der er registreret en væsentlig påvirkning, 

er i udsigten over havet fra de sydlige dele af Omø, Agersø og Sevedø. Udsigten 

fra Omø ses illustreret på Figur 20-2. 
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Figur 20-2 Udsnit af visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod sydsydøst fra Ørespids på syd-

spidsen af Omø (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i bag-

grundsrapporten landskab og visualiseringer, /11/).  

 

Fra værdifulde eller beskyttede landskaber inden for havmøllernes nærzone på 

Sjælland og Langeland, der har udsyn over vandet mod opstillingsområdet, er det 

vurderet, at påvirkningen er moderat, mens den for de udpegede landskaber i 

fjernzonen langs kysterne på Fyn og Karrebæksminde Bugt er mindre til ubetyde-

lig. 

Større uforstyrrede landskaber 

Undersøgelsesområdet berører ikke udpegningen (se Figur 19-2) og er derfor ikke 

i strid med retningslinjerne for udpegningen. Havmøllerne står dog tæt på ud-

pegningen. Den nærmeste del af udpegningen i forhold til opstillingsområdet er 

Vejrø 5,4 kilometer sydøst for opstillingsområdet. På baggrund af visualiseringen 

er det vurderet, at påvirkningen af Vejrøs nordvestvendte kyst og farvandet 

umiddelbart omkring Vejrø er væsentlig. For den øvrige del af farvande og kyster 

inden for udpegningen vurderes påvirkningen i havmøllernes mellemzone at være 

moderat til mindre og i fjernzonen mindre til ubetydelig. 

Kulturmiljøer 

Der er i Kommuneplanen 2013 for Slagelse Kommune udpeget flere kulturmiljø-

er, som ligger direkte ud til kysten (se Figur 19-4). Kulturmiljøerne er primært 

sårbare over for fysiske ændringer, som kan sløre eller fjerne de kulturhistoriske 

spor. De planlagte landanlæg berører ingen udpegede kulturmiljøer, og der er 

derfor ingen direkte konflikt med udpegningen. 

Kulturmiljøerne berøres ikke fysisk af havmøllerne, så påvirkningen af kulturmil-

jøerne er indirekte og udelukkende visuel. Den visuelle påvirkning af størstedelen 

af kulturmiljøet på Omø og Agersø er vurderet at være væsentlig (se Figur 20-2). 
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På lidt større afstand er herregårdslandskabet omkring Espe udpeget som kul-

turmiljø, og her er påvirkningen vurderet at være moderat til mindre. Fra den 

vestligste del af kulturmiljøet omkring herregården Basnæs vurderes den visuelle 

påvirkning at være moderat, mens bevoksningen i den østlige del af kulturmiljøet 

vil afskærme for udsyn, hvorfor påvirkningen her vurderes at blive mindre. I kul-

turmiljøet omkring Holsteinborg vurderes terræn og bevoksning ligeledes at 

skærme, så den visuelle påvirkning bliver mindre.  

På Fejø medfører den megen bevoksning, at havmøllerne ikke opleves i landska-

berne centralt på øen, men kun i udsigten fra nordvest. Den visuelle påvirkning af 

kulturmiljøet vurderes at være moderat til mindre.  

De øvrige kulturmiljøer ligger på en sådan afstand, at den visuelle påvirkning er 

vurderet at være mindre til neutral.  

Samlet set er det vurderet, at udsigten fra de nærmestliggende kulturmiljøer på-

virkes af havmøllerne, men det vurderes ikke, at oplevelsen af det lokale kultur-

landskab vil blive forstyrret. 

Kirkeomgivelser 

Landanlæggene berører ingen udpegede kirkeomgivelser, og påvirkningen af kir-

keomgivelserne vil derfor alene være af visuel karakter som følge af selve havmøl-

leparken. 

Den eneste kirke inden for havmøllernes nærzone er Omø Kirke. På baggrund af 

luftfotos er det vurderet, at der ikke vil være udsyn til havmøllerne fra kirkegår-

den, da bevoksning og bebyggelse i Omø By skærmer for udsyn mod syd.  

Fra Omø Havnevej syd for Kirkehavn ses Omø Kirke foran bevoksning og bebyg-

gelse i Omø By. Det vurderes, at det øverste af havmøllerne vil blive synlige bag 

bebyggelse og bevoksning i Omø By, hvilket i nogen grad vil tage fokus fra ople-

velsen af kirken. 

De øvrige kirker ligger på en sådan afstand, at påvirkningen vil være mindre til 

neutral. 

Rekreative interesser 

Det nærmeste sommerhusområde er beliggende ved sydspidsen af Omø. Udsigten 

mod syd fra sommerhusområdet over havmølleområdet er dog afskærmet af en 

fyrretræsbevoksning. De vestligste sommerhuse vil dog eventuelt få udsyn til de 

vestligste af havmøllerne. Sommerhusområderne på Agersø vender væk fra pro-

jektområdet, men havmøllerne vil kunne ses i udsigten mod syd bag Omø. Lyst-

bådehavnen på Omø orienterer sig mod nord væk fra opstillingsområdet, så her-

fra vurderes havmøllerne ikke at blive synlige. Fra Agersø Havn vil havmøllerne 

kunne ses i udsigten mod syd for enden af Agersø Sund. 
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Vejrø er i sin helhed udlagt til rekreation og fritidsformål. Øen er opbygget med 

lystbådehavn, egen restaurant og hotelfaciliteter. På baggrund af visualisering og 

besigtigelse er det vurderet, at den visuelle påvirkning af øens nordvestvendte 

kyst er væsentlig. Den visuelle påvirkning af øens centrale dele er dog stærkt be-

grænset af de mange læhegn og anden bevoksning på øen. 

Fra de rekreative områder og interessepunkter i havmøllernes nærzone på Sjæl-

land, Lolland, Smålandsøerne og Langeland vurderes påvirkningerne at være 

moderate til mindre. I fjernzonen vurderes påvirkningen at være mindre til ube-

tydelig.  

Potentielle påvirkninger på sejlads er beskrevet i VVM del 2. 

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 kabelstationen fjernes. I den forbindelse vil der 

være påvirkninger langs kablerne ved gennembrydning af eventuelle levende 

hegn eller bevoksninger. Påvirkningen vurderes at være mindre end i anlægsfa-

sen, idet der allerede vil være foretaget et brud i bevoksningerne. Disse kan være 

genplantet efterfølgende, dog ikke med træer med dybdegående rødder. 

Bevoksningerne vil efter fjernelse af kablerne kunne genplantes, og der vil ikke 

længere være restriktioner på valg af beplantning i forhold til dybdegående rød-

der, 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Etablering af kabler Lille Lokal Kort Mindre 

Etablering af havmøller Lille Regional Kort Mindre 

Driftsfasen     

Landanlæg Lille Lokal Lang Mindre 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Havmøller    (se Tabel 20-7) 

Afviklingsfasen     

Fjernelse af landanlæg Lille Lokal Kort Mindre 

20.5 Visuelle forhold 

Mulige visuelle påvirkninger som følge af drift (tilstedeværelse) af Smålandsfar-

vandet Havmøllepark er præsenteret og vurderet i baggrundsrapporten ”Land-

skabsanalyse og visualiseringer” /11/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 

20-5.  

Tabel 20-5 Mulige påvirkninger på visuelle forhold i Smålandsfarvandet behandles kun for drifts-

fasen. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Kabelstationer og kabler på land  X   

Visuelle påvirkninger fra 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 10,1 km gange 11,0 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.  

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 3MW-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 /11/. 
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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. 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 /11/, når den landskabelige påvirk-

ning vurderes. 

 
Tabel 20-6 Visualiseringspunkter set fra de fem karakterområder. Oversigt over visualiserings-

punkter ses på Figur 20-3. 

Visualiseringspunkter Præsenteret i VVM’en på figur: 

Storebæltsøerne  

1. Omø. Panoramabillede over Smålandsfarvandet fra Omøs 
sydspids. 

Se Figur 20-2 og Figur 20-13  
(natoplevelse) 

2. Agersø. Udsigt over Omø og Smålandsfarvandet fra det 
sydlige Agersø. 

Figur 20-14Figur 20-15 (diset vejr) 

Storebæltskysten på Sjælland  

3. Stigsnæs Havn. Udsigt fra den nordlige del af Stigsnæs 
Havn over Agersø Sund og Agersø. 

 

4. Kobæk Strand. Udsigt fra Stranden mod Stigsnæs.  

5. Espe herregårdslandskab. Udsigt mod syd fra Vester Bøge-
bjergvej over Agersø Sund, Agersø og Stigsnæs. 

Figur 20-4 

6. Korsør Lystbådehavn. Udsigt fra lystbådehavnen mod syd 
gennem Storebælt med Agersø og Omø i horisonten. 

 

7. Sevedø. Udsigt mod syd over Smålandsfarvandet. Figur 20-5 

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst  

8. Dæmningen til Glænø. Udsigt mod sydvest fra dæmningen 
til Glænø over Basnæs Nor og dobbeltkysten. 

Figur 20-1 

9. Glænø. Udsigt mod sydvest fra kystklinten på Glænøs syd-
kyst over Smålandsfarvandet. 
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Visualiseringspunkter Præsenteret i VVM’en på figur: 

10. Bisserup Havn. Udsigt mod sydvest fra Bisserup Havn over 
Holsteinborg Nor og Østerfed. 

 

11.  Karrebæksminde. Udsigt mod vestsydvest fra Kar-
rebæksminde på Enø over Karrebæksminde Bugt og Små-
landsfarvandet. 

 

Smålandsøerne  

12.  Vejrø. Panoramabillede over Smålandsfarvandet fra nord 
til vest fra sydspidsen af Vejrø. 

Figur 20-6 

13.  Fejø. Udsigt mod nordvest over Smålandsfarvandet fra 
Hjortemosevej på øens nordkyst. 

 

14.  Femø. Udsigt over landskabet på Femø og Små-
landsfarvandet fra kanten af Nordby. 

 

Det nordvestlige Lolland  

15.  Onsevig Havn. Udsigt mod nordøst over Smålands-
farvandet og Vindeby Havmøllepark fra kystdiget ved hav-
nen. 

Figur 20-7 

16.  Tjørneby. Udsigt mod nord over landskabet og de eksiste-
rende vindmøller ved Tjørneby fra Højagervej mellem Ut-
terslev og Vindeby. 

 

Langelands østkyst  

17.  Spodsbjerg, Drejet Strand. Udsigt mod nordøst fra Drejet 

Strand i Spodsbjerg over Langelandsbæltet og Smålands-

farvandet. 

 

18.  Snøde Strand. Udsigt mod øst fra sommerhusområdet ved 
Snøde Strand over Langelandsbæltet og Smålandsfarvan-
det. 

Figur 20-8 

19. Nordstrand. Udsigt mod øst fra sommerhusområdet ved 
Nordstrand over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet. 

Figur 20-17  
(gråvejr) 

Storebæltskysten på Fyn  

20. Tårup Strand Camping. Udsigt fra den højtliggende cam-
pingplads mod sydøst over Storebælt og Langelands nord-
spids. 

Figur 20-9 
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Figur 20-3 Visualiseringspunkter og markering af nær- og fjernzone omkring projektområdet. 

 

Påvirkning af karakterområder  

Storebæltsøerne 

Karakter og sårbarhed 

De landskabselementer, som vurderes at kunne være sårbare over for den visuelle 

påvirkning fra havmøllerne, er oplevelsen af den i dag uforstyrrede vandflade og 

de modstående kyster samt påvirkningen af oplevelsen af landskabets skala gene-

relt. Fra Agersø vurderes særligt oplevelsen af Omøs nærliggende kyst at være 

sårbar. 

Synlighed 

Terræn og bebyggelse på Omøs nordlige del vil stedvis skærme for udsigten mod 

havmøllerne i Smålandsfarvandet mod syd, men det meget åbne landskab uden 

nævneværdig beplantning medfører, at man fra størstedelen af øen vil have udsyn 

til havmøllerne.  

Fra hovedparten af den sydlige del af Agersø, må havmøllerne forventes at blive 

synlige på grund af det flade åbne terræn og den sparsomme bevoksning og be-

byggelse.  

Vurdering 

Fra Omøs sydlige kyster vil havmøllerne blive fuldt synlige, og opstillingen vil ha-

ve en stor horisontal udbredelse, der fylder det meste af udsigten over havet. Fra 
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den sydlige del af Agersø vil de vestligste havmøller ses bag Omø og forstyrre op-

levelsen af øen. Det er vurderet, at oplevelsen af det åbne hav vil ændres markant 

ved opstilling af havmøllerne på havet.  

Det er vurderet, at kystlandskabet skalamæssigt godt kan rumme store havmøller, 

men at kystlandskabets træk og den udstrakte vandflade vil synes mindre med 

havmøllerne. Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning af miljø-

påvirkningen af Omø og Agersø er væsentlig. 

Den visuelle påvirkning af kystlandskabet kan reduceres ved at vælge et endeligt 

opstillingsmønster, hvor projektområdet indskrænkes og havmøllerne placeres 

mere samlet. Derved optages en mindre del af horisonten af havmøllerne, sam-

menlignet med den vurderede worst case-situation. Øvrige afværgende foran-

staltninger er beskrevet i afsnit 23.2. 

Storebæltskysten på Sjælland 

Karakter og sårbarhed 

De mest markante elementer i udsigten fra kysten er Agersøs nærliggende østkyst 

og mod syd de tekniske anlæg ved Stigsnæsværket. Det er primært oplevelsen af 

Agersøsund og Agersøs østkyst, som kan være sårbar over for den visuelle påvirk-

ning fra havmøllerne.  

Synlighed 

På kysten umiddelbart nord for Stigsnæsværket i området omkring Stigsnæs 

Havn danner kraftværket og tilhørende anlæg en visuel barriere, som skærmer for 

udsyn til dele af havmølleparken. Kystforlandet på den nordligste del af kyst-

strækningen mellem Korsør og Lindeskov Flak er afgrænset af flere skove, som 

skærmer for udsyn til kysten. Fra de åbne markarealer, der skråner ned mod ky-

sten, er der flere steder udsigt over Storebælt i sydvestlig retning. 

Vurdering 

Fra den sydligste del af Storebæltskysten på Sjælland ved Stigsnæs vil havmøller-

ne kunne ses for enden af Agersø Sund mellem Stigsnæsværket og Agersø. På 

baggrund af havmøllernes horisontale udbredelse og skala vurderes intensiteten 

af den visuelle påvirkning at være stor. Udsigtens sårbarhed er dog vurderet at 

være lav på grund af den i forvejen massive påvirkning fra Stigsnæsværket. På 

baggrund af landskabets i forvejen tekniske præg er det vurderet, at den overord-

nede påvirkning af kysten umiddelbart nord for kraftværket er moderat. 

Længere mod nord ved Kobæk Strand vil havmøllerne ses bag terrænet langs ky-

sten ved Gedehave syd for indsejlingen til Skælskør Fjord. Den overordnede på-

virkning vurderes fra 10 MW havmøllerne at være moderat og mindre for 3 MW 

havmøllerne. 



 

84 

I herregårdslandskabet omkring Espe har man mange steder vidt udsyn over 

Agersøsund, Agersø og Stigsnæs. På grund af afstanden på over 18 kilometer til 

nærmeste vindmølle vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning at være mel-

lem og den overordnede påvirkning at være moderat (se Figur 20-4). 

 

Figur 20-4 Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne. Havmøllerne ses bag den sydlige del af 

Agersø og bag Stigsnæs (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i 

baggrundsrapporten landskab og visualiseringer, /11/). 

Længst mod nord på kyststrækningen omkring Korsør vurderes intensiteten af 

den visuelle påvirkning på baggrund af afstanden på over 22 kilometer til nærme-

ste vindmølle at være lille, og den overordnede betydning at være mindre. 

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for kyststrækningen er kontrasten mellem det højtliggende bakke-

terræn langs randmorænen med bevoksning og bebyggelse og de lavtliggende og 

åbne landskaber langs kysten. De landskabeligt sårbare steder er udsigterne fra 

den beskyttede kyst langs fjorde og nor mod barrierekysten og Smålandsfarvan-

det.  

Synlighed 

Der er visuel kontakt til kysten fra randmorænens sydskråning og de lavtliggende 

kystområder syd herfor. Ydermere er der langs kysten mange steder tæt bevoks-

ning, som skærmer for udsyn til kysten og Smålandsfarvandet. 

Fra fjordområderne omkring Næstved må det forventes, at havmølleparken i 

størstedelen af området vil blive skjult af Enø. På Svinø og Knudshoved Odde 

medfører det mere åbne landskab, at havmøllerne i klart vejr kan blive synlige fra 

store dele af de kystnære landskaber. Fra Sevedø, hvor der ikke er dobbeltkyst, er 

der flere steder udsyn over åbent vand i retning mod vindmølleområdet.  

Vurdering 

Fra Sevedø er det vurderet, at påvirkningen er moderat-væsentlig (se Figur 20-5). 
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Havmøllerne vil mange steder opleves bag dobbeltkystens yderste kyst, der udgø-

res af feddannelser. Den overordnede betydning af påvirkningen er, på baggrund 

af intensiteten af den visuelle påvirkning og landskabets sårbarhed, vurderet at 

være moderat fra dæmningen til Glænø.  

Fra Glænøs sydkyst har man mange steder vidt udsyn over Smålandsfarvandets 

ubrudte vandflade. Herfra er det ligeledes vurderet, at intensiteten af den visuelle 

påvirkning er mellem og den overordnede betydning moderat. 

Fra Bisserup Havn vil havmøllerne ses bag strandengene ved Østerfed og de 

nordligste havmøller er delvist synlige bag bakketerrænet på Glænø. Det er vur-

deret, at havmøllerne i nogen grad forstyrrer oplevelsen af de åbne strandenge og 

vandflader og terrænet på Glænø. Afstanden medfører, at intensiteten af den vi-

suelle påvirkning er vurderet at være moderat.  

Fra Enøs vestkyst ved Karrebæksminde er der vidt udsyn over Karrebæksminde 

Bugt og Smålandsfarvandet. Havmøllerne vil på dage med klart vejr ses i horison-

ten. På grund af afstanden til havmøllerne på omkring 25 kilometer er det vurde-

ret, at intensiteten af den visuelle påvirkning er lille. 

Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning af miljøpåvirkningen fra 

Glænø til Bisserup Strand er moderat, mens påvirkningen af kysterne på Enø og 

Svinø er mindre. 

 

Figur 20-5 Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne set mod syd fra Sevedøvej. Havmøllerne 

vil kunne ses på den ellers uforstyrrede vandflade. Den vestligste vindmølle er delvist skjult bag 

terrænet. Den øvrige havmøllepark står på åbent hav (større format af illustrationen og supple-

rende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiseringer, /11/). 

Smålandsøerne 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for øerne i Smålandsfarvandet er det frodige landskab med megen 

bevoksning samt udsigten til det uforstyrrede øhav. Bevoksningen medfører, at 

det primært er oplevelsen af udsigten fra de nordvendte kyster over Smålands-
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farvandet, de andre øer og modstående kyster, som vil blive påvirket og kan være 

sårbar over for denne påvirkning.  

Synlighed 

Bevoksning vil fra store dele af øerne vil skærme for den visuelle påvirkning. Fra 

nordlige kyster vil der i nogen grad være udsyn til havmøllerne. Fra Fejø og Femø 

vil havmøllerne ses bag og omkring Vejrø, og fra Askø og Lilleø vil havmøllerne 

ses bag Fejø. Den visuelle påvirkning vil være mest markant på Vejrø, fordi den 

ligger tættest på havmøllerne. 

Vurdering 

Fra Vejrøs nordvestvendte kyst vil havmøllerne blive fuldt synlige på en afstand af 

6-7 kilometer. Havmøllerne vil ses foran Omø og vil i nogen grad forstyrre ople-

velsen af øen. Intensiteten af den visuelle påvirkning er på baggrund af havmøl-

lernes skala og udbredelse vurderet at være stor (se Figur 20-6). 

 

Figur 20-6 Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne set mod nordvest fra stranden ved syd-

spidsen af Vejrø. Havmøllerne er fuldt synlige og opstillingsmønstret har en stor horisontal ud-

bredelse – på visualiseringen ses dog kun et udsnit af hele visualiseringen, som kan ses i større 

format i baggrundsrapporten landskabsanalyse og visualiseringer /11/. 

Fejø og Femø ligger på større afstand af opstillingsområdet. Fra øernes nord- og 

nordvestvendte kyster vil der være udsyn i retning mod havmøllerne, som fra vis-

se vinkler, vil ses bag Vejrø og i nogen grad forstyrre oplevelsen af det ellers ufor-

styrrede øhav. Afstanden til havmøllerne medfører, at intensiteten af den visuelle 

påvirkning af Fejø og Femø er vurderet at være mellem. 

Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning af miljøpåvirkningen af 

Vejrø er væsentlig, mens påvirkningen af Fejø og Femø på grund af den større af-

stand er moderat. 
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Det nordvestlige Lolland 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for landskabet langs denne kyststrækning er det jævne meget åbne 

terræn. Et enkelt landskab med stor skala. Flere eksisterende vindmøller på land 

og Vindeby Havmøllepark giver landskabet et teknisk præg. Kystlandskabet vur-

deres overordnet set ikke at være sårbart over for tekniske anlæg som havmøller.  

Synlighed 

Kystforlandet er afgrænset af skove og anden bevoksning op til 2,5 kilometer bag 

kysten. Fra store dele af det åbne land i kystforlandet må havmøllerne forventes 

at blive synlige. På visse dele af kyststrækningen er der kystdiger, som lokalt kan 

skærme for udsyn. Fra selve digerne vil der være frit udsyn til havmøllerne.  

Vurdering 

Fra kystdiget eller de åbne kystlandskaber vil havmøllerne præge udsigten mod 

nord over Smålandsfarvandet. Udsigten er dog allerede præget af vindmøllerne i 

Vindeby Havmøllepark, og udsigtens sårbarhed er på den baggrund vurderet at 

være lav (se Figur 20-7). På baggrund af den kumulative effekt mellem eksiste-

rende og planlagte havmøller vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning at 

være stor.  

 

Figur 20-7Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne mod nordnordøst fra kystdiget ved 

Onsevig Havn. De planlagte havmøller ses bag Vindeby Havmøllepark. Til trods for afstanden på 

omkring 7,4 kilometer mellem de to havmølleparker fremstår møllerne lige store. De to havmølle-

parker er dermed svære at skelne fra hinanden og kan opfattes som én park med et uklart opstil-

lingsmønster (større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrunds-

rapporten landskab og visualiseringer, /11/). 
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På grund af den store afstand til modstående kyster er det vurderet, at oplevelsen 

af disse kyster ikke påvirkes negativt af de planlagte havmøller. Samlet set er det 

vurderet, at den overordnede betydning for kystlandskabet er moderat, mens på-

virkningen af landskaberne bag kysten vurderes at være mindre til ubetydelig. 

Langelands østkyst 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for Langelands østkyst er kyststrækningens vekslen mellem kyst-

skråninger og klinter og lavereliggende kystområder. Kystlandskabets karakter 

giver afvekslende udsigter over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet afhæn-

gig af, om man befinder sig højt eller lavt i terrænet.  

Synlighed 

Havmøllerne kan være synlige fra det østlige Langeland, hvor terrænet hælder 

mod øst. Visse steder, hvor terrænet er højt helt ud til kysten, og der ikke er 

skærmende bevoksning, har man mulighed for lange udsigter over havet. Fra sel-

ve kysten er der udsyn til Lollands kyst mod sydøst, mod øst er der udsigt mod 

Smålandsfarvandet og havmøllerne, og mod nord ses Storebæltsbroen i klart vejr 

i det fjerne. 

Vurdering 

Fra Langelands østkyst vil havmøllerne præge udsigten mod øst over Lange-

landsbæltet og Smålandsfarvandet. På grund af afstanden til havmøllerne på om-

kring 25 kilometer er det vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning er lil-

le. 

Fra den nordlige del af Langeland er der udført visualiseringer fra Snøde Strand 

og Nordstrand (Figur 20-8). På grund af den store afstand til modstående kyster 

er det vurderet, at oplevelsen af disse kyster ikke påvirkes negativt af de planlagte 

havmøller. Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning af miljøpå-

virkningen er mindre på kysten omkring Spodsbjerg, mens den er moderat på 

den nordlige del af kysten mellem Snøde Strand og Nordstrand. 



 

89 

 

Figur 20-8 Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne mod øst fra Snøde Strand på Langeland 

(større format af illustrationen og supplerende visualiseringer kan ses i baggrundsrapporten 

landskab og visualiseringer, /11/). 

 

Storebæltskysten på Fyn 

Karakter og sårbarhed 

Karakteristisk for denne kyststrækning er det højtliggende terræn, der mange 

steder går helt ud til kysten og giver mulighed for lange udsyn over Storebælt.  

Synlighed 

På grund af det højtliggende terræn langs kyststrækningen vil der fra mange ste-

der være udsyn til Storebælt et godt stykke bag kysten. Kyststrækningen er dog 

også mange steder skærmet for udsyn af tæt bevoksning helt ud til kysten enten 

ved skove eller omkring bebyggelse.  

Vurdering 

Fra Storebæltskysten på Fyn vil havmøllerne ses i horisonten mod sydøst og fra 

visse vinkler ses tæt på eller bag Langelands nordspids og i nogen grad forstyrre 

oplevelsen af denne.  

Der er udført en enkelt visualisering fra kyststrækningen fra Tårup Strand Cam-

ping (Figur 20-9). På baggrund af denne visualisering er det vurderet, at intensi-

teten af den visuelle påvirkning på grund af afstanden er lille og at den overord-

nede miljøpåvirkning af kyststrækningen er mindre. 
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Figur 20-9 Udsnit af visualisering af 10 MW havmøllerne. Havmøllerne er fremhævet med grå 

farve og ses mellem Omø og Langeland (større format af illustrationen og supplerende visualise-

ringer kan ses i baggrundsrapporten landskab og visualiseringer, /11/). 

 

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 maksimalt brede sig over 44 km2,  

 og placeres så tæt som muligt på den kyst, hvortil søkablet føres i land. 
 

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. 
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Figur 20-10 Opstillingen udnytter alene delområde vest og er placeret nærmest ilandføringspunk-

terne ved Stigsnæs. 

Der er udarbejdet visualiseringer fra fire punkter ved Smålandsfarvandet (01 

Omø, 09 Glænø, 18 Snøde Strand, 18 Nat Snøde Strand). Nedenfor gives et ek-

sempel på en visualisering fra Omø. Alle de visuelle eksempler kan ses i bag-

grundsrapporten landskab og visualiseringer, /11/. 

 

Figur 20-11 Udsnit af visualisering af 6 MW opstilling i 44 km2 maksimalt tilladt areal set mod 

sydsydøst fra Ørespids på sydspidsen af Omø (visualisering af 10 MW-havmøller fra samme 

punkt kan ses på Figur 20-2). 

 

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, 
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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 20-12. 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, /11/. 

 
 

Figur 20-12 Skitse af lysafmærkning for luftfart- og sejladssikkerhed for 10 MW havmøller i hjør-

ner og i knæk. 

 
I det følgende visualiseres havmøllerne i forskellige situationer: 

 Nat, hvor havmøllernes lysafmærkning for luftfart og sejladssikkerhed kan 
opleves 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. 
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Natoplevelsen 

Havmøllerne vil om natten påvirke omgivelserne, i det omfang lysafmærkningen 

er synlig. Natvisualiseringerne fra Omø og Snøde Strand forsøger at gengive et 

realistisk billede af den visuelle påvirkning, som havmølleparken påfører omgi-

velserne om natten. Oplevelsen af havmøllerne om natten set fra Omø er illustre-

ret på figur Figur 20-13. 

Da det kraftigste røde lys på havmøllerne er lige intenst for 10 og 3 MW, vil 3 

MW-opstillingen opleves mere kraftigt, idet der her er langt flere havmøller, som 

skal afmærkes, og dermed langt flere lys i natten. 3 MW møllerne afmærkes ikke 

med lys midt på tårnet, men denne lyskilde er vurderet ubetydelig sammenholdt 

med lysafmærkningen på møllehatten.  

 

Figur 20-13 Udsnit af visualisering af 3 MW havmøllerne set mod sydsydøst fra Omø om natten. 

Havmøllerne i parkens perimeter er afmærket for flysikkerheden med rødt lys på vindmøllehatten 

og for sejladssikkerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Øvrige møller markeres 

med fast rødt lys på toppen.  

 
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 /11/. 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. 
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Visualiseringseksempler – diset vejr 

 

Figur 20-14 Visualisering af 3 MW havmøllerne set mod syd fra Helleholmvej på den sydlige del 

af Agersø /11/. 

Havmøllerne er fremhævet med grå farve på Figur 20-14. Den overordnede be-

tydning af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og 

påvirkningens intensitet at være væsentlig i klart vejr. 

 

Figur 20-15 Samme visualisering som Figur 20-14 - her er der blot lagt dis over havet ind på bil-

ledet /11/. 

Disen har betydning for havmøllernes synlighed, som er mindre end ved klar sigt, 

som illustreret på Figur 20-15. Den overordnede påvirkning i diset vejr, vurderes 

at være mindre til moderat. 
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Visualiseringseksempler – gråt vejr 
 

 
 

Figur 20-16 Udsnit af visualisering 3 MW-havmøllerne med dagslysafmærkning i gråvejr.  

De røde middelintensive lys på 3 MW-havmøllerne (Figur 20-16), er de mest 

markante, de øvrige lyskilder vurderes ubetydelige. Det røde lys er mindre inten-

sivt end 10 MW-møllernes hvide toplys, og den overordnede betydning vurderes 

på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet, at være mindre. 

 

 

Figur 20-17 Udsnit af visualisering af 10 MW-havmøllerne med dagslysafmærkning i gråvejr.  
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På 10 MW-havmøllerne vil de hvide middelintensive lys være de mest markante 

(Figur 20-17), de øvrige lyskilder vurderes ubetydelige. Havmøllerne og lysglim-

tene ændrer oplevelsen af kystrummet over Langelandsbæltet og Smålandsfar-

vandets ubrudte vandflade. Den overordnede betydning vurderes på baggrund af 

udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet at være moderat. 

20.5.2 Visuelle påvirkninger fra landanlæg  

Den potentielt mest omfangsrige etablering af landanlæg begrænser sig til den 

maksimale udbygning af det eksisterende stationsanlæg Stigsnæs samt etablering 

af en ny kabelstation i én af de to udpegede korridorer. I det følgende beskrives de 

permanente visuelle påvirkningerne fra kabler, ny kabelstation, herunder påvirk-

ning af kystnærhedszonen samt udvidelse af eksisterende kabelstation.   

Kabler 

Den visuelle påvirkning fra kablerne vil bestå af afmærkning af kablerne, samle-

brønde og markeringspæle ved skel, veje og grøfter samt eventuelle brud på læ-

hegn m.v. i forbindelse med nedgravning af landkablet fra ilandføringspunktet til 

det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæsværket. Landskabet vurderes ikke 

sårbart over for denne type indgreb og samlet set vurderes de visuelle påvirknin-

ger fra kablerne at have mindre betydning. 

Ny kystnær kabelstation 

Korridorerne til etablering af kabelstationer ligger alle inden for kystnærhedszo-

nen og er beliggende i byzone. 

Vestlig korridor 

Det vestlige område for placering af kabelstationen er et åbent markareal. Terræ-

net i området er en jævn moræneflade, der ligger cirka to meter over havet.  
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Figur 20-18 Vestlig korridor til kabelstation.  

På grund af de mange beplantningsbælter og større tekniske anlæg i området vil 

kabelstationen kun blive fuldt synlig fra skydebanen og små stræk af tilkørselsve-

jen til denne. På grund af de mange visuelle barrierer i området er der gode mu-

ligheder for at indpasse kabelstationen, så den bliver meget lidt synlig fra land-

skaberne uden for korridoren. På baggrund af de mange tekniske anlæg i områ-

dets nærhed og dets regulerede præg vurderes landskabets sårbarhed i, og umid-

delbart omkring, korridoren at være lav. 
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Figur 20-19 Marken øst for skydebanen (fotostandpunkt A). Marken er helt afskærmet fra Klinte-

vej af en tæt skærmende bevoksning i vejens vestlige side. Området er kun synligt fra korte stræk 

af den mindre adgangsvej til skydebanen og fra selve skydebanen. 

 

Ud fra en landskabelig betragtning, vurderes en placering tættest på skydebanen, 

at være worst case, uden at det dog anses for meget problematisk. 

Østlig korridor 

Det østlige område for placering af kabelstationen er et åbent markareal. Terræ-

net i området er en jævn moræneflade, der ligger cirka 2,5 meter over havet i den 

østlige del og stiger svagt til cirka 5 meter over havet i den vestlige del.  
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Figur 20-20 Østlig korridor til kabelstation. 

 

På grund af de mange dæmninger, vejanlæg og bevoksninger, vil synligheden af 

en kabelstation i den østlige korridor være afgrænset til mindre stræk af det loka-

le vejnet i området. På Madevejen mellem rundkørslen ved Askelunden og det 

østlige dige vil kabelstationen være fuldt synlig. Fra Askelunden vil kabelstatio-

nen være synlig på store dele af strækningen fra rundkørslen i nord til det sydlige 

dige. Synligheden er dog begrænset af vejtræerne i vejens østlige side samt be-

voksning omkring gården øst for vejen. 

Bevoksningen på det østlige dige har cirka samme højde, som de højeste master 

på kabelstationen og det vurderes at bevoksningen stort set vil skjule kabelstatio-

nen set fra Østerhovedvej og den del af Madevej, der er øst for diget. Fra Stigsnæs 

Landevej kan kabelstationen blive synlig på et kort stræk omkring rastepladsen. 
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På grund af de mange visuelle barrierer i området er der gode muligheder for at 

indpasse kabelstationen, så den bliver meget lidt synlig fra landskaberne uden for 

korridoren og fra kysten. På grund af de mange tekniske anlæg i områdets nær-

hed og dets regulerede præg vurderes landskabets sårbarhed i, og umiddelbart 

omkring korridoren at være lav. 

 

 

Figur 20-21 Markerne mellem Askelunden og det østlige dige, der ses i fotoets venstre side (foto-

standpunkt B). I fotoets højre side ses skorstene og bygninger i Stigsnæs Industripark. 

 

Ud fra en landskabelig betragtning vurderes en placering i det sydvestlige hjørne 

af området at være worst case, da anlægget her vil være markant på den åbne 

markflade.  

Kystnærhedszonen 

På grund af de mange tekniske anlæg i områdets nærhed og dets stærkt regulere-

de præg vurderes landskabets sårbarhed over for etablering af kabelstationer at 

være lav. De mange visuelle barrierer i området giver gode muligheder for at ind-

passe kabelstationen, så den bliver meget lidt synlig både fra landskaberne inden 

for og uden for korridoren og påvirkningen af kystnærhedszonen vurderes derfor 

at være begrænset. 

Udvidelse af stationsanlæg 

Stigsnæs stationsanlæg ligger umiddelbart op til Stigsnæsværkets østside. Den del 

af landskabet, hvorfra stationsanlægget er synligt, er afgrænset af bevoksning og 

bebyggelse i området. 
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Synligheden fra offentlig vej er afgrænset til Holtengårdsvej fra stykket ved ho-

vedindkørslen til Stigsnæsværket og frem til de store tankanlæg ved raffinaderiet 

- en strækning på omkring 200 meter. Området er præget af Stigsnæsværkets sto-

re volumen og har et kraftigt teknisk præg.  

Den visuelle påvirkning af landskabet fra en maksimal udbygning af det eksiste-

rende stationsanlæg vurderes sammenholdt med den i forvejen massive påvirk-

ning fra Stigsnæsværket og tilhørende anlæg at være ubetydelig. 

20.5.3 Sammenfattende vurdering 

Påvirkninger fra havmøller 

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 Små-

landsfarvandet Havmøllepark. Disse er ikke irreversible, men påvirker generelt 

ikke væsentlige funktioner og interesser ud over det visuelle.  

Påvirkninger fra landanlæg 

Den visuelle påvirkning af landskabet fra en maksimal udbygning af det eksiste-

rende stationsanlæg vurderes sammenholdt med den i forvejen massive påvirk-

ning fra Stigsnæsværket og tilhørende anlæg at være ubetydelig. 

Etablering af en kabelstation er, sammenholdt med udvidelsen af den eksisteren-

de station, et større indgreb i landskabet. På grund af de mange tekniske anlæg i 

områdets nærhed og dets stærkt regulerede præg vurderes landskabets sårbarhed 

over for dette indgreb dog at være lav. De mange visuelle barrierer i området gi-

ver gode muligheder for at indpasse kabelstationen, så den bliver meget lidt syn-

lig både fra landskaberne inden for og uden for korridoren. 

Tabel 20-7 Vurdering af overordnet påvirkning på visuelle forhold i drift af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse 
Varig-

hed 
Overordnet påvirkning 

Sammenfatning af visuel påvirkning fra havmøller  

Farvandet i nærzonen Stor Regional Lang Væsentlig  

Farvandet i mellemzonen Mellem Regional Lang Moderat-mindre 
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse 
Varig-

hed 
Overordnet påvirkning 

Farvandet i fjernzonen Lille-

ubetydelig 

Regional Lang Mindre-ubetydelig 

Storebæltsøerne     

Omø Stor Regional Lang Væsentlig  

Agersø Stor Regional Lang Væsentlig 

Storebæltskysten på Sjælland     

Stignæs Stor Regional Lang Moderat  

Kobæk Strand Mellem-lille 

(3 MW) 

Regional Lang Moderat-mindre (3MW) 

Espe herregårdslandskab Mellem  Regional Lang Moderat 

Korsør Lille  Regional Lang Mindre 

Den Sydsjællandske  

Dobbeltkyst 

    

Basnæs Nor og Bisserup Strand Mellem Regional Lang Moderat 

Enø og Svinø Lille-

ubetydelig 

Regional Lang Mindre 

Smålandsøerne     

Vejrø Stor Regional Lang Væsentlig 

Fejø og Femø Mellem Regional Lang Moderat 

Det nordvestlige Lolland     

Det åbne landskab ved kysten Stor Regional Lang Moderat 

Baglandet Lille-

ubetydelig 

Regional Lang Ubetydelig 

Langelands østkyst     

Kysten omkring Spodsbjerg Lille Regional Lang Mindre 

Kysten mellem Snøde Strand og 

 Nordstrand 

Mellem Regional Lang Moderat 

Storebæltskysten på Fyn     

Ved kysten Lille  Regional Lang Mindre 

Udsigter fra kysten     

Nattemørket, nærzone Stor Regional Lang Væsentlig 

Gråvejr, mellemzone Lille Regional Lang Moderat  
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Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse 
Varig-

hed 
Overordnet påvirkning 

Parkens fremtoning  Regional Lang  

Horisontal udbredelse Stor Regional Lang Væsentlig 

Antal møller, opstil-

lingsmønstrets gen-

nemsigtighed 

3MW Mellem Regional Lang Moderat  

 10MW Lille Regional Lang Mindre  

Sammenfatning af visuel påvirkning fra landanlæg 

Landskabet på Stigsnæs Lille Regional  Lang  Mindre  

20.6 Naturinteresser 

Mulige påvirkninger af natur i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for natur på land 

/8/. På baggrund af processen med udarbejdelse af baggrundsrapport, er der 

identificeret enkelte væsentlige påvirkninger af naturforhold. For at minimere 

projektets påvirkninger er der efterfølgende indarbejdet yderligere forudsætnin-

ger i projektet. Vurderingerne i denne VVM-redegørelse afviger derfor på nogle 

punkter fra vurderingerne i baggrundsrapporten. Mulige påvirkninger er op-

summeret i Tabel 20-8. 

 
Tabel 20-8 Mulige påvirkninger på natur under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark 

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 

 

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.  
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Dog forudsættes det, at kablerne anlægges ved styret underboring under følgende 

naturområder, 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.  

Negative påvirkninger af beskyttede naturområder og levesteder for beskyttede 

arter afhænger bl.a. af, hvor stor en del af området der påvirkes samt om påvirk-

ningen er midlertidig eller permanent, varighed og tidspunkt på året samt inten-

sitet i påvirkning. Da dette ikke er kendt på nuværende tidspunkt, er det forudsat, 

at hele naturområder eller levesteder kan blive påvirket i forbindelse med projek-

tet, dog med det forbehold, at det endelige projekt ikke vil kunne påvirke alle na-

turområderne idet det endelige kabeltracé og placering af kabelstation ikke vil op-

tage hele de undersøgte korridorer.  

I Tabel 20-10 ses en opsummering af mulige påvirkninger af projektet før og efter 

indarbejdelse af ovenstående forudsætninger.  

20.6.1 Anlægsfasen 

I det efterfølgende gives en generel beskrivelse af de påvirkninger, som projektet 

potentielt kan medføre på de beskyttede naturforhold i kabelkorridoren.  

Overordnede påvirkninger af anlægsaktiviteter 

Fysisk forstyrrelse 

Potentielle påvirkninger af naturinteresser på land i anlægsfasen for Smålands-

farvandet Havmøllepark vurderes at være begrænset til fysisk påvirkning af be-

skyttede naturtyper og levesteder for beskyttede arter i forbindelse med gravear-

bejdet.  

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-
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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. Se 

afsnit 18.5.1 under ”styret underboring”, hvor indholdet af boremudderet er ud-

dybet. 

§ 3-beskyttede områder 

I det efterfølgende beskrives de potentielle påvirkninger, som anlæg af kablerne 

betyder for § 3-beskyttede naturtyper inden for korridorerne. Det skal bemærkes, 

at enhver påvirkning af naturområderne i anlægsfasen kræver en forudgående di-

spensation efter naturbeskyttelsesloven, der til den tid skal ansøges hos Slagelse 

Kommune.  

Strandeng 

Inden for begge kabelkorridorer er der store strandengsarealer langs kysten 

(Figur 20-23). Strandengen på lokalitet 2 ligger inden for Natura 2000-område 

N162 og vil ikke blive påvirket af projektet, idet det er sat som et krav i Natursty-

relsens planlægningstilladelse, at strandengen inden for Natura 2000-området 

bliver underboret /4/. 

 

Figur 20-22 Strandeng inden for Natura 2000-området med god naturtilstand (lokalitet 2.) 

Strandengen inden for den vestlige kabelkorridor (lokalitet 1) ligger uden for Na-

tura 2000-området, men delvist inden for strandbeskyttelseslinjen. Den del, der 

ligger uden for strandbeskyttelseslinjen vil ikke nødvendigvis blive krydset ved 

styret underboring. Strandengen på lokalitet 1 har en ringe (IV) naturtilstand og 
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det vurderes at anlæg af kabler igennem dette område vil være af mindre betyd-

ning. Påvirkning af § 3-områder kræver, som beskrevet i VVM del 1, dispensation, 

som søges hos Slagelse Kommune.  

Hvis kablernes planlægges til at krydse beskyttede strandenge, skal der gennem-

føres afværgende foranstaltninger, eksempelvis underboringer, som beskrevet i 

afsnit 23.3. 

 

 

Figur 20-23 Stort sammenhængende strandengsområde inden for de to kabelkorridorer.  

 

Vandhuller/Søer 

Vandhullet på lokalitet 3 ligger i strandengen inden for Natura 2000-området og 

vil ikke blive påvirket af projektet, da kablerne anlægges ved styret underboring 

under området. De to øvrige vandhuller er små og ligger isoleret i landskabet. På 

den baggrund vurderes det, at det i de fleste tilfælde vil være muligt at anlægge 

kablerne uden om vandhullerne. I de tilfælde hvor det ikke er muligt, er det en 

forudsætning, at kablerne vil blive anlagt under vandhullerne ved styret underbo-
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ring. Der er således ingen vandhuller, der vil blive påvirket i forbindelse med an-

læg af kablerne.  

Vandløb 

Der er et § 3-beskyttet vandløb inden for de to landkorridorer. Krydsningen af 
vandløbet sker ved underboring mindst 1 m under vandløbets bund, og arbejdet 
er kortvarigt og midlertidigt. Det vurderes, at krydsningen kan ske med ubetyde-
lig påvirkning af vandløbenes tilstand. Vandløb er desuden behandlet i afsnit 20.9 
vedrørende overfladevand. 

Skov 

Der er et enkelt område med fredskov inden for kabelkorridorerne (lokalitet 9), 

som ligger isoleret i landskabet. Skoven er uden drift, og der ligger således en del 

dødt ved i skovbunden Skoven har et vist naturskovspræg og naturværdien er 

størst i den sydlige del, hvor der står nogle få, ældre egetræer (50 til 70 år). På 

grund af skovens ringe størrelse og isolerede beliggenhed vurderes det, at kabler-

ne kan anlægges uden om skoven. Er det ikke muligt, vil kablerne blive anlagt 

under skoven ved styret underboring og skoven påvirkes således ikke.  

Bilag IV-arter 

I forbindelse med vurdering af anlægsfasens potentielle påvirkning af bilag IV-

arter skal det vurderes, om områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter 

kan opretholdes, mens anlæg af kabler og kabelstation foregår. Det vil sige, om 

der under anlægsarbejdet fortsat vil være tilstrækkelige yngle- og rasteområder til 

at opretholde en levedygtig bestand af områdets bilag IV-arter. 

 

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 rasteom-

råde 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 vandhullet. 

Andre arter lever ikke i sådanne delbestande (fx markfirben), og en negativ påvirkning af et væ-

sentligt 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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Flagermus er de eneste bilag IV-arter, der ved feltarbejdet er registreret inden for 

undersøgelseskorridoren. I det efterfølgende vurderes anlægsfasens potentielle 

negative påvirkning af flagermus. Det vurderes, at der ikke er egnede levesteder 

for andre bilag IV-arter inden for korridorerne. 

Flagermus 

Egnede biotoper for flagermus omfatter et frostfrit og uforstyrret sted, hvor fla-
germusene kan gå i dvale om vinteren, sommerkvarterer hvor flagermusene op-
holder sig og yngler samt fourageringsområder. Alle tre elementer er artsaf-
hængige (Tabel 20-9). 

Tabel 20-9 Karakteristika for de fire arter af flagermus, der er registreret i de to korridorer. Tekst 

i parentes angiver alternativer, der er mulige men ikke så almindeligt forekommende. 

Art Vinterkvarter Sommerkvarter Fourageringsområder 

Sydflagermus Bebyggelse Bebyggelse Åbent terræn, skovkanter, vejbelysning 

Dværgflagermus Bygning 
(Hule træer i 
løvskov) 

Bygning 
(Hule træer i løvskov) 

Skovkanter, skovlysninger og levende 
hegn 

Troldflagermus Bygning 
(Hule træer i 
løvskov) 

Bygning 
(Hule træer i løvskov) 

I det åbne rum under sammenstødende 
kroner i højstammede løvtræer 

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  

(Bygning) 

Skov, marker og søer 

 

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. Ved fældning af store, gamle træer, der er egnede 

som yngle- og/eller rastested for flagermus, vil det kunne medføre en negativ på-

virkning af især brunflagermus og vandflagermus, som benytter træer som både 

sommer- og vinterkvarter. Dværgflagermus bor primært i bygninger og sydfla-

germus bor udelukkende i huse (Tabel 20-9). 

Fredskoven i lokalitet 9 rummer enkelte store, gamle træer, og der var aktivitet af 

dværgflagermus ved feltundersøgelserne. Foruden at have værdi som et fourage-

ringsområde kan det ikke afvises, at skoven også rummer rastetræer for flager-

mus. Skoven påvirkes dog ikke af projektet.  

De arter af flagermus, der er registreret i forbindelse med feltundersøgelserne, er 

almindeligt forekommende i Danmark. Hvis projektet medfører nedlæggelse af et 

eller få levesteder, der har betydning for flagermus, vurderes det ikke at medføre 

en væsentlig negativ påvirkning af områdets bestand af flagermus. Det skyldes, at 
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der er tale om almindelige arter, og det vurderes, at der er andre egnede leveste-

der i nærområdet. Det vurderes således, at projektet kan gennemføres uden at 

medføre en væsentlig påvirkning af områdets økologiske funktionalitet.  

Hvis det bliver nødvendigt i forhold til tekniske eller andre hensyn at påvirke lo-

kaliteter negativt, hvor der er registreret flagermus eller elementer (træ-

er/bygninger), der vurderes at udgøre potentielle levesteder for arten, skal der 

dog iværksættes afværgende foranstaltninger som beskrevet i afsnit 23.3 for at 

sikre at en væsentlig påvirkning elimineres. 

 

Kerneområder og økologiske forbindelser 

Kerneområderne og de økologiske forbindelser ved kysten vil blive krydset ved 

styret underboring og vil derfor ikke blive direkte påvirket. For krydsning af de 

øvrige dele af kerneområder og økologiske forbindelser gælder det, at kabelgra-

ven 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. Projektet vurderes dermed 

at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. 

20.6.2 Driftsfasen 

Beskyttede naturområder 

Idet kablerne i driftsfasen ligger under jorden og ikke kræver aktiviteter i forbin-

delse med vedligehold, vurderes det, at driftsfasen ikke vil påvirke beskyttede na-

turområder. Kabelstationen vurderes ikke at medføre negative påvirkninger på 

naturområder i driftsfasen. 

Bilag IV-arter 

Flagermus 

Fældning af træer i levende hegn, der fungerer som ledelinjer for flagermus, kan 

potentielt betyde 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 vand og dværgfla-

germus, der er mest tilknyttede til strukturer i landskabet, hvorimod brun- og 

sydflagermus flyver frit over terrænet. Det er således vand- og dværgflagermus, 

der vil opleve den største negative påvirkning i form af brud på ledelinjer. Ved 

brud på ledelinjer vurderes det, at flagermusene vil sænke flyvehøjden, når hullet 

i hegnet skal passeres.  
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Da det umiddelbart ikke vil være forbundet med fare, at sænke flyvehøjden (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 den økologiske 

funktionalitet for områdets flagermus.  

Kabelstationen vurderes ikke at medføre påvirkninger på flagermus, der kan na-

vigere uden om anlæg af denne type. 

20.6.3 Afviklingsfasen  

I forbindelse med demontering af kabler vil der foregå anlægsarbejder af samme 

karakter og omfang som beskrevet for anlægsfasen. De steder, hvor kabelsystemet 

er etableret ved en styret underboring, kan kablerne trækkes tilbage ud af under-

boringen, og rørene vil herefter blive fyldt med bentonit og forseglet. Den natur, 

som underboringen er gennemført for at beskytte, vil således heller ikke blive di-

rekte 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 løbet 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. 

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 dog, at påvirk-

ningen overordnet svarer til den negative påvirkning i forbindelse med anlægsfa-

sen.  

20.6.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på natur på land i forbindelse med anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for natur 

på land. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-10. Af tabellen fremgår 

vurderingerne for påvirkning både før og efter indarbejdelse af afværgende foran-

staltninger, som er beskrevet i forudsætningerne i afsnit 23.3.  

Det vil sige, at man ved at tilpasse projektet og anlægsmetoden, vil kunne undgå 

den væsentlige negative påvirkninger der er identificeret. 
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Tabel 20-10 Vurdering af overordnet påvirkning af beskyttede naturforhold på land under anlæg, 

drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark. Skemaet sammenfatter de potentielle på-

virkninger ud fra en forudsætning om, at de enkelte naturområder påvirkes i hele deres udstræk-

ning. Naturtyper beskyttet i henhold til skovlovens § 28 påvirkes ikke af projektet. Tal i parentes 

refererer til lokalitetsnumre.  

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  

Strandeng (1) Stor Lokal Lang Mindre 
Negativ 

  

Strandeng (2) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (3) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (6) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (7) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (13) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

  

Vandløb (5) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

  

Fysisk påvirkning af fredskov   

Fredskov (9) 
 

Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter   

Flagermus Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Fysisk påvirkning af kerneområder og økologiske forbindelser 

Kerneområder Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Økologiske for-
bindelser 

Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Barriereeffekt  

Flagermus Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig  

    

 
Driftsfasen 
 

      

Fysisk påvirkning 

§ 3-beskyttede 
områder 

Ingen Ingen Ingen Ingen 
 

 

Fredskovs 
arealer 

Ingen Ingen Ingen Ingen   

Levested for bi-
lag IV-arter 

Ingen Ingen Ingen Ingen   

Økologiske for-
bindelser 

Ingen Ingen Ingen Ingen   

Kerneområder Ingen Ingen Ingen Ingen   

Barriereeffekt  
 

Flagermus Lille Lokal Langvarig Mindre 
negativ 
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Mulig  
påvirkning 

Inten- 

sitet 

Udbre-

delse 

Varighed Overordnet 

påvirkning 

(u. afværge) 

Forslag til 

afværge 

Overordnet 

betydning 

(m. afværge) 

 
Afviklingsfasen 
 

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder  

Strandeng (1) Stor Lokal Lang Mindre 
Negativ 

  

Strandeng (2) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (3) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (6) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Vandhul (7) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

  

Vandhul (13) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

  

Vandløb (5) Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig 

  

Fysisk påvirkning af fredskov   

Fredskov (9) 
 

Ingen* Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig  

 
 

Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter   

Flagermus Ingen Ingen Ingen Ingen/ 
ubetydelig  

 
 

Fysisk påvirkning af kerneområder og økologiske forbindelser 

Kerneområder Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Økologiske for-
bindelser 

Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

 
 

Barriereeffekt  

Flagermus Ubetydelig Lokal Kort Ingen/ 
ubetydelig 

    

* Påvirkes ikke som følge af projektets forudsætninger. 

20.7 Støj og vibrationer 

Mulige påvirkninger relateret til støj i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten ”Luftbåren 

støj”, /12/. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-11. Vurderingerne af 

støjpåvirkningerne anvendes efterfølgende i afsnit 20.13, vurdering af påvirknin-

ger på befolkning og sundhed. 

Tabel 20-11 Mulige påvirkninger relateret til støj under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfar-

vandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Støj fra etablering af kabel og havmøller 
 

X   
 

Støj fra etablering og udvidelse af station 
 

X   
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Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Støj fra anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid X    

Støj fra havmøller 
 

 X  
 

Støj fra ny kabelstation 
 

 X  
 

Støj fra nye installationer på eksisterende transfor-

merstationer 
 X  

 

Støj fra demontering   X  

 

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 møller, der skal opstilles. 

20.7.1 Anlægsfasen 

I dette afsnit beskrives påvirkninger fra støj og vibrationer ved anlægsaktiviteter. 

Anlægsarbejdet omfatter følgende aktiviteter, som kan give anledning til støj og 

vibrationer:  

 Anlæg af havmølleparken, offshore, herunder søtransport og skibe i havn 

 Etablering af ny kabelstation 
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 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. 

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.  

Der 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 ca-

se. For fundamenterne til 10 MW møller har det været nødvendigt at ekstrapolere 

data for fundamenter til mindre møller. Det er gjort med en konservativ tilgang, 

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 im-
pulstillæg 

 

Der er foretaget en beregning af den ækvivalente støj fra ramning af fundaments-

pæle til henholdsvis 3 MW møller og 10 MW møller. Støjudbredelsen er vist på 

Figur 20-24 og Figur 20-25. 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 
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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 

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 være lidt tættere på kysten end vist på figuren. 

 

Figur 20-24: 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.  
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Figur 20-25: 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 ved sydspidsen af Omø kan op-

træde et støjniveau på op til 45 dB(A) ved ramning af det nærmeste fundament til 

en 3 MW mølle og 53 dB(A) ved ramning af det nærmeste fundament til en 10 

MW mølle. Støjberegningerne indeholder et tillæg på 5 dB, fordi støjen indehol-

der impulser, der er særligt generende. På store afstande vil støjens impulskarak-

ter 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 afstand 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 fundamentsmonopæle. 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. 

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 vurderer vi 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. 

Vindmøllefundamenter og de øvrige vindmøllekomponenter transporteres til pro-

jektområdet på skibe eller pramme. Det vil medføre en udskibningsaktivitet i de 

havne, der anvendes. Når skibe ligger ved kaj er deres støj, herunder støj fra last-

ning og losning, regulereret af Miljøbeskyttelsesloven og dermed af de lokale 

rammer for støj, der af miljømyndighederne er fastsat for den enkelte havn. Det 

vurderes derfor, at aktiviteten i kraft af denne regulering ikke vil give anledning 

til væsentlig støj. 

                                                        

 

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.   



 

118 

Støjen fra disse andre støjkilder er uafhængig af den møllestørrelse, der installe-

res.  

Aktiviteter på land 

Kabelstation  

Projektet omfatter anlæg af en ny kabelstation tæt på kysten. Der skal desuden 

etableres forbindelse med det overordnede elforsyningsnet via en eksisterende 

transformerstation. Den nye kabelstation og den eksisterende transformerstation 

forbindes med et nedgravet landkabel. 

Tilkoblingen til det eksisterende elnet vil ske ved transformerstationen, der ligger 

på Stigsnæsværket. 

Anlægsarbejdet på land vil omfatte følgende støjende aktiviteter: 

 Etablering af ny kabelstation 

 Nedgravning af landkabel 

 Underboring af landkabel 

 Udvidelse af eksisterende transformerstationer 
 

Til etablering af ny kabelstation, samt etablering, nedgravning og underboring af 

landkabel vil der være behov for et antal anlægsmaskiner i form af køretøjer og 

diverse entreprenørmaskiner, som vil være kilderne til støj og vibrationer i an-

lægsfasen. 

 

Figur 20-26: Nedgravning af landkabel, kilde: Energinet.dk 
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I Tabel 20-12 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 20-12: 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  

Anlæg af kabelstrækning 5 gravemaskiner, 7-32 tons  Ca. 2 mdr. 

4 rendegravere  

4 traktorer  

4 pladsbiler  

1 lastbil  

1 gummiged  

2 underboringsmaskiner  

3-4 sandvogne 

1 blokvogn  

1 slamsuger 

3-5 lastbiler for udlægning af køre-

plader 

1 trækspil 

3 blokvogne til levering af kabel-

tromler på depoter langs tracéet 

2-3 lastbiler til levering af sand på 

depoter langs tracéet 

Anlæg af ny kabelstation 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  
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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: 

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 20-13. 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 
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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. 

Ledningsanlæg og kabelstationer placeres i det åbne land og i områder, hvor af-

standen mellem beboelserne er forholdsvis stor. Inden for undersøgelsesområdet 

er der kortlagt 3 beboelser, der potentielt kan blive generet af støj fra anlægsar-

bejderne. 

Da anlægsarbejderne primært foregår i dagtimerne og i en begrænset periode, 

forventes projektet at medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sund-

hed. 

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 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 dog være så store, at eventu-

elle vibrationer ikke vil være generende. 

I forbindelse med vibrationsfrembrigende anlægsaktiviteter tættere end 25 meter 

på boliger, vil der dog 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 vindmøllefundamenter på ha-
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vet udenfor normal arbejdstid, kan boliger på land blive udsat for støj, der over-

stiger 40 dB(A), men ikke 55 dB(A). 

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 anlægsarbejder på land, som ved en løsning med 

3 MW eller 10 MW havmøller. Det skyldes, at alle løsninger kræver etablering af 

de sammen tekniske anlæg på land. 

På havet vil en mellemløsning medføre støj fra ramning med et niveau, der ligger 

mellem støjen for 3 MW vindmøllefundamenter og fra 10 MW vindmøllefunda-

menter. Støjen fra etablering af fundamenter til 10 MW møller vil fortsat være hø-

jest. Til gengæld vil der være behov for ramning af flere fundamenter end ved en 

løsning med 10 MW havmøller og færre end ved en løsning med 3 MW havmøller. 

20.7.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der være støj fra de permanente anlæg på land, dvs. kabelstatio-

ner og eventuelle nye installationer, der placeres på eksisterende transformersta-

tioner. 

Havmøllerne vil 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. 

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-

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 møller med en effekt mellem 450 kW og 3,6 MW. 

Sammenhængen er illustreret i Figur 20-27. 
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Figur 20-27. Typisk sammenhæng mellem møllers effekt i MW og møllernes støjkildestyrke (lydef-

fekt), LWA i dB. Denne sammenhæng er ved vindhastigheden 8 m/s.  

I denne VVM er det valgt at anvende kurven i Figur 20-27 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 vindmølletyper med varierende kildestyrke, er støjberegningerne udført 

med en forudsætning om kildestyrker i henhold til Figur 20-27 plus 2 dB. 

Vindmøllestøjens frekvensfordeling, inklusiv lavfrekvent støj, er fastlagt ved brug 

af de frekvensspektre, der er angivet for 2 MW havmøller eller større i Miljøsty-

relsens vejleding om støj fra vindmøller. Konkret er vejledningens frekvensspek-

trum parallelforskudt til de kildestyrker for totalstøjen, der er fastlagt i henhold 

til Figur 20-27. 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 20-14. 

Tabel 20-14. Grundlæggende forudsætninger for beregning af støj fra havmøller. 

 Havmøllestørrelse, effekt i MW 

 3 MW 10 MW 

Antal møller 66 20 

Rotordiameter, meter 112 190 

Navhøjde, meter 81 125 
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 Havmøllestørrelse, effekt i MW 

 3 MW 10 MW 

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 vindmøllestøjens totalniveau er vist på Figur 20-28 til 

Figur 20-31, 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.  

Rambøll har undersøgt støjen fra de eksisterende vindmøller sammenholdt med 

støjen fra de planlagte havmøller og 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 møller er mindst 15 dB lavere end grænseværdierne 

 Den samlede støj fra eksisterende og planlagte havmøller er under grænse-
værdierne.  

 

Totalstøjen fra de planlagte havmøller er desuden beregnet i ni udvalgte bereg-

ningspunkter. De er markeret med 1 – 9 på støjkonturkortene.  

Tabel 20-15. Beregnede niveauer for udendørs totalstøj i udvalgte beregningspunkter. Punkterne 

er vist på støjkonturkortene (Figur 20-28 til Figur 20-31). 

Beregningspunkt Vindhastighed Totalstøj, Lr i dB Grænseværdi i dB 

3 MW        10 MV 

1 Omø syd 6 m/s 

8 m/s 

28,1 

30,0 

29,6 

31,5 

37 

39 

2 Omø by 6 m/s 

8 m/s 

25,3 

27,3 

26,5 

28,5 

37 

39 

3 Helleholm, Agersø 6 m/s 22,3 23,1 42 
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Beregningspunkt Vindhastighed Totalstøj, Lr i dB Grænseværdi i dB 

3 MW        10 MV 

8 m/s 24,4 25,2 44 

4 Sevedøgård 6 m/s 

8 m/s 

19,5 

21,7 

19,8 

22,1 

42 

44 

5 Vejrø 6 m/s 

8 m/s 

23,9 

25,9 

23,8 

25,9 

42 

44 

6 Fejø 6 m/s 

8 m/s 

17,1 

19,5 

17,7 

20,1 

42 

44 

7 Rågø 6 m/s 

8 m/s 

19,6 

21,8 

20,3 

22,5 

42 

44 

8 Nybølle Strand 6 m/s 

8 m/s 

19,4 

21,7 

20,3 

22,6 

42 

44 

9 Kastager Nor 6 m/s 

8 m/s 

20,4 

22,6 

21,4 

23,6 

42 

44 

 

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. 
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Det fremgår af de beregnede støjkonturer og Tabel 20-15, at totalstøjen fra de 

planlagte havmøller uanset mølletype på landområder nærmest kysten vil være 7 

– 10 dB under grænseværdierne for områder til støjfølsom arealanvendelse og 8 

– 14 dB under grænseværdierne for enkeltliggende boliger. En løsning med 10 

MW møller støjer ca. 1 - 2 dB mere end en løsning med 3 MW møller. 

Lavfrekvent støj 

Den lavfrekvente støj fra de planlagte havmøller er beregnet i ni udvalgte bereg-

ningspunkter. De er markeret med 1 – 9 på støjkonturkortene.  

Tabel 20-16. Beregnede niveauer for indendørs lavfrekvent støj i udvalgte beregningspunkter. 

Punkterne er vist på støjkonturkortene (Figur 20-28 til Figur 20-31).  

Beregningspunkt Vindhastighed Totalstøj, Lr i dB 

3 MW                   10 MV 

Grænseværdi i dB 

1 Omø syd 6 m/s 

8 m/s 

9,1 

11,6 

10,4 

12,9 

20 

20 

2 Omø by 6 m/s 

8 m/s 

7,2 

9,7 

8,3 

10,8 

20 

20 

3 Helleholm, Agersø 6 m/s 

8 m/s 

5,2 

7,6 

5,9 

8,4 

20 

20 

4 Sevedøgård 6 m/s 

8 m/s 

3,2 

5,7 

3,7 

6,2 

20 

20 

5 Vejrø 6 m/s 

8 m/s 

6,2 

8,7 

6,5 

8,9 

20 

20 

6 Fejø 6 m/s 

8 m/s 

1,7 

4,2 

2,3 

4,8 

20 

20 

7 Rågø 6 m/s 

8 m/s 

3,4 

5,9 

4,1 

6,6 

20 

20 

8 Nybølle Strand 6 m/s 

8 m/s 

3,3 

5,8 

4,1 

6,6 

20 

20 

9 Kastager Nor 6 m/s 

8 m/s 

3,9 

6,4 

4,8 

7,3 

20 

20 
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Det fremgår af Tabel 20-16 at den lavfrekvente støj på landområder nærmest ky-

sten er mindst 7 dB lavere end grænseværdien. En løsning med 10 MW møller 

støjer ca. 0,5 – 1,5 dB mere end en løsning med 3 MW møller. 

 

Figur 20-28. 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 20-29. 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 20-30. 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 20-31. 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.  

 Selve landkablet vil ikke udgøre en støjkilde i driftsfasen. Støjen i driftsfasen på 

land er altså begrænset til støj og vibrationer fra den nye kabelstation og fra even-

tuel udvidelsen af eksisterende transformerstationer.  
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Landanlæg 

Ny kabelstation 

Der er udpeget to undersøgelsesområder for placering af ny kabelstation tæt ved 

kysten. 

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 indeholdt i den fast-

satte 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. 

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 kabelstationen. I analysen er bo-

liger, boligområder og sommerhusområder identificeret, og der er regnet på den 

nødvendige afstand for overholdelse af grænseværdien for virksomhedsstøj i nat-

perioden. 

Tabel 20-17. Beregning af nødvendig afstand mellem en ny kabelstation og beboelse (inkl. uden-

dørs opholdsarealer ved boligen) for overholdelse af vejledende grænseværdier.  

Områdetype Grænseværdi, nat Beregnet afstand 

Enkeltliggende boliger i det åbne 
land 

40 dB(A) 70 meter 

Landsbyer og andre boligområder 35 dB(A) 115 meter 

Sommerhusområder og rekreative 
områder 

35 dB(A) 115 meter 
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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 20-32 viser de to korridorer til placering af den nye kabelstation med ind-

tegning af støjgrænsezonerne. Der er ingen sammenhængende bolig- eller som-

merhusområder i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområderne. 

 

Figur 20-32: Korridorer til ny kabelstation.  

 

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 ikke planlagt en arealudvidelse af den eksisterende transformerstation, 

som ligger i forbindelse med Stigsnæsværket. Hvis det skulle blive relevant at 

ombygge transformerstationen, vil støjbidraget fra de nye støjkilder være mar-

kant lavere end de eksisterende støjkilder, og ændringen i det samlede støjbidrag 

fra transformerstationen vil ikke være hørbart.  
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Vibrationer 

Fra kabel- og transformerstationer og tilhørende materiel kan der opstå vibratio-

ner, der udbredes gennem jorden. På grund af afstand mellem stationer og bebo-

elsesejendomme er det vurderet, at vibrationer ikke vil medføre negative påvirk-

ninger, og vibrationer er derfor ikke vurderet yderligere. 

Samlet virkning 

Støjpåvirkningen fra eksisterende transformerstationer vil være uændret i drifts-

fasen, da de ikke udbygges. 

En ny kabelstationer placeres mindst 70 meter fra enkeltliggende boliger og deres 

udendørs opholdsarealer i det åbne land (115 meter for boligområder) (se Figur 

20-32), hvorved Miljøstyrelsens laveste vejledende grænseværdier for støj kan 

overholdes, også i det tilfælde, at støjen indeholder tydeligt hørbare toner. Alter-

nativt 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 af-

stand reduceres yderligere. 

Støjen fra de nye møller på havet vil ikke give anledning til overskridelse af 

Vindmøllebekendtgørelsens grænseværdier, heller ikke ved indregning af støjbi-

drag fra eksisterende vindmøller. Totalstøjen fra de planlagte havmøller vil uan-

set mølletype på alle landområder vil være 7 – 10 dB under grænseværdierne for 

områder til støjfølsom arealanvendelse og 8 – 14 dB under grænseværdierne for 

enkeltliggende boliger. Støjbidraget fra møllerne vil på land maksimalt være lidt 

under 32 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 

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, 
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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 20-18 sammenfattes støjpåvirkningerne på mennesker i henholdsvis an-

lægs-, drifts- og afviklingsfasen. 

Tabel 20-18 Vurdering af overordnede støjpåvirkninger på mennesker i og ved boliger under an-

læg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen 
    

Støj fra anlægsarbejde på 
havet 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra etablering af kabel 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra etablering og udvi-
delse af stationer 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejde 
udenfor 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 transfor-
merstationer 

Ingen/Ubetydelig Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Støj fra demontering 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 
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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 for emissioner for Små-

landsfarvandet Havmøllepark /9/ for referencer og nærmere beskrivelse af meto-

der mv.  

Tabel 20-19 Mulige påvirkninger på klima under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Nye kystnære kabelstationer X   

Udbygning af kabelstationer X   

Landkabler X   

Demontering af kabelsystem   X 

 

Worst case-scenariet for landdelen 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.  

Worst case for Smålandsfarvandet Havmøllepark antages at omfatte anlæg af en 

ny fremskudt kabelstation 2,5 km inde i landet fra den østlige ilandføring, samt 

udbygning af den eksisterende kabelstation ved Stigsnæs. Desuden antages kabel-

lægning af et 132 kV kabelsystem langs kabeltracéet mellem den kystnære kabel-

station og Stigsnæs (2 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 fremgår af Tabel 20-20.  

Tabel 20-20 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark (ton). 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Opgørelse over CO2-emissioner fra udvinding og fremstilling af 

materialer til kabelstationer og kabelsystem på land til Små-

landsfarvandet Havmøllepark. 

  

  

Ny kystnær kabelstation   4.050     

Udbygning af kabelstation Stigsnæs  3.890     
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Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Landkabler  1.130     

Opgørelse over emissioner fra kø-

retøjer og maskinel, der forventes 

anvendt under anlægsfasen på land 

for Smålandsfarvandet Havmølle-

park 

 

 

  

Ny kystnær kabelstation   370   2   <0,1   <1  

Udbygning af kabelstation Stigsnæs  250   2   <0,1   <1  

Landkabler 420  3   <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. 9.000 ton /9/. Til installationen, dvs. brug af 

ikke-vejgående køretøjer og andet materiel, er opgjort en udledning på knap 1050 

ton.  

Den samlede CO2-udledning på land i anlægsfasen 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.  

Fra højspændingskomponenter over 100 kV i transmissionsanlæg og i visse stati-

onsanlæg anvendes SF6-gas, som kan frigives 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 20-21. 

 
Tabel 20-21 Opgørelse over SF6-emissioner fra transmissionsanlæg på land til Smålandsfarvan-

det Havmøllepark.  

Komponent SF6 (kg) CO2-ækvivalenter 

(ton) 

Årlig emission 0,5 11 

Total (30 år) 15  334  
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20.8.3 Afviklingsfasen  

I forbindelse med demontering af kabler vil der foregå 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 kabelgra-

ven adskilles. Der etableres kørevej langs kabelgraven, eventuelt ved hjælp køre-

plader, 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 kan genbruges i miljøgodkendte anlæg. Metallet frigøres med henblik 

på genanvendelse, og plastisolationen fjernes fra metaller ved afskæring. Plast-

materialet kan findeles og genanvendes ligesom metallerne. 

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 beregnet som for anlægsfasen, dog kun for 

de genanvendelige dele af anlægget.  

Beregnede emissioner, både besparelse og forbrug fremgår af Tabel 20-22.  

Tabel 20-22 Overslagsmæssig opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes 

anvendt under afviklingsfasen på land for Smålandsfarvandet Havmøllepark /9/. 

Aktivitet CO2 NOx SO2 PM 

Sparede emissioner ved genanvendelse af materialer fra land-

kabler 
1.450    

Demontering af kabelsystem 420  3   <0,1   <1  

  

Påvirkninger som følge af emissioner i afviklingsfasen fra aktiviteterne på land 

vurderes at være begrænset og ubetydelig.  

Til demontering på land, hvortil der anvendes køretøjer og maskinel, er opgjort 

en CO2-emission på knap 450 ton. Sparede CO2-emissioner som følge af genvin-

ding af materialer (kabler) er opgjort til knap 1.500 ton.  

Den klimatiske påvirkning som følge af demontering og genanvendelse af landan-

læggene fra Smålandsfarvandet 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten for 

miljøet i øvrigt. Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-23.  
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Tabel 20-23 Vurdering af overordnet påvirkning på klima under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Klima 

 

Lille Lokal  Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Klima 

 

Lille Lokal  Kort Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Klima 

 

Lille Lokal  Kort Ubetydelig 

20.9 Overfladevand 

Vurderingen af påvirkninger på overfladevand er baseret på baggrundsrapport 

vedrørende påvirkning af miljøet i øvrigt /1/. Mulige påvirkninger er opsummeret 

i Tabel 20-24.  

Tabel 20-24 Mulige påvirkninger på overfladevand under anlæg, drift og afvikling af Smålands-

farvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Krydsning af vandløb 

ved styret underboring 

X   

Kabelkrydsningen af vandløb,  

skaber et magnetfelt og et induceret elektrisk felt i 

vandet 

 X  

Fjernelse af kabler,  

der krydser vandløb 

  X 

 

Worst case-scenariet for overfladevand omfatter seks parallelle kabelsystemer i 

østlig eller vestlig korridor frem til ny kystnær kabelstation, derefter videre i ét 

kabelsystem til eksisterende stationsanlæg på Stigsnæsværket, som udvides. Ka-

belkorridorerne er henholdsvis ca. 3 km (vest) eller ca. 4,5 km (øst) lange. 

20.9.1 Anlægsfasen 

Ved etablering af kabler i den vestlige korridor (se Figur 19-8) forudsættes det, at 

en krydsning af den åbne del af Maderenden ikke vil blive relevant, da det ligger 

på grænsen af korridoren. Vandløbet skal beskyttes mod spild fra anlægsarbejdet 

og der skal være en bufferzone på 10 m til eventuelle arbejdspladser. Krydsning af 

den rørlagte del af Maderenden der løber på tværs af den vestlige korridor kræver 

tilladelse fra vandløbsmyndigheden jf. Bekendtgørelse om regulering af vandløb.  
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Da anlægsarbejdet er kortvarigt og den potentielle påvirkning lille, vurderes det, 

at projektet kan udføres med en ubetydelig påvirkning af vandløbets tilstand.  

20.9.2 Driftsfasen 

Kabelkrydsningen af vandløb skaber et magnetfelt og et induceret elektrisk felt, 

som kan forstyrre særligt følsomme fisk ved passage af felterne. Reaktionsmøn-

stret over for magnetfeter og elektriske felter er meget forskelligt mellem de en-

kelte arter, og der mangler generelt detaljeret viden på området.  

Da det ikke forventes, at kablerne krydser åbne vandløb i forbindelse med etable-

ring af Smålandsfarvandet Havmøllepark og da der ikke forekommer særligt føl-

somme fisk fx laksefisk, vurderes det, at der ikke vil være nogen påvirkning af en 

eventuel fiskebestand i Maderenden fra kablerne i driftsfasen. 

20.9.3 Afviklingsfasen  

Ved fjernelse af kabler på land vil påvirkningen af Maderenden i den vestlige kor-

ridor (Figur 19-8) være svarende til anlægsfasen. Det vil sige, at med afværgefor-

anstaltninger, 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 20-25. 

Tabel 20-25 Vurdering af overordnet påvirkning på overfladevand under anlæg, drift og afvik-

ling af Smålandsfarvandet 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 20-26. Påvirkning af grundvand 

som følge af jordforurening beskrives i afsnit 20.11.  
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Tabel 20-26 Mulige påvirkninger på overfladevandunder anlæg, drift og afvikling af Smålands-

farvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Grundvandssænkning X  (X) (X) 

 

Worst case-scenariet for grundvand omfatter seks parallelle kabelsystemer i østlig 

eller vestlig korridor frem til ny kystnær kabelstation, derefter videre i ét kabelsy-

stem til eksisterende stationsanlæg på Stigsnæsværket, som udvides. Kabelkorri-

doren er henholdsvis ca. 3 km (vest) eller ca. 4,5 km (øst) lang. 

20.10.1 Anlægsfasen 

Drikkevandsinteresser, aktive boringer og vandforsyningsanlæg 

Som det fremgår af Figur 19-9 findes der én aktiv drikkevandsboring og én aktiv 

pejleboring inden for selve korridoren. Det er kun boring 219.48, som er aktiv 

indvindingsboring til drikkevand. 

Omkring vandforsyningsboringer er der en beskyttelseszone på 25 m. Anlægsar-

bejderne må som udgangspunkt ikke foregå inden for denne zone. 

Den aktive indvindingsboring tilhører alment vandforsyningsanlæg. Det forven-

tes, at det er muligt at anlægge kabelledningen uden om den aktive indvindings-

boring og dens beskyttelseszone.  

Mulige konsekvenser for grundvandet ved tørholdelse 

Som beskrevet i den tekniske anlægsbeskrivelse, kan det på strækninger med højt 

grundvandspejl blive nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt enten ved 

installering af sugespidsanlæg (kun ved sandrige jordbundsforhold) eller ved for-

udgående nedpløjning af et plastdræn i og under kabelgraven (ca. 2,0 m under 

terræn). Ved høj grundvandsstand kan der blive tale om helt lokale grundvands-

sænkninger af meget begrænset varighed (1-2 dage). Ved muffesamlinger på kab-

lerne 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.  

Stort set al indvinding til drikkevandsformål i området sker fra skrivekridtet, som 

er velbeskyttet i dette område. Det vurderes, at en eventuel grundvandssænkning 

i korridoren i forbindelse med anlægsarbejderne ikke vil kunne påvirke vand-

standen i skrivekridtet og dermed ikke vil kunne påvirke drikkevandsforsyningen 

negativt. 
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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 at være 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 20-27. 

Tabel 20-27 Vurdering af overordnet påvirkning på grundvand under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Grundvand 
 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Grundvand 
 

Ingen - - Neutral 

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 Smålandsfarvandet Havmøllepark er 
vurderet i baggrundsrapporten for miljøet i øvrigt. Mulige påvirkninger er op-
summeret i Tabel 20-28. 
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Tabel 20-28 Mulige påvirkninger på jord under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

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 jord omfatter seks parallelle kabelsystemer i østlig eller 

vestlig korridor frem til ny kystnær kabelstation, derefter videre i ét kabelsystem 

til eksisterende stationsanlæg på Stigsnæsværket, som udvides. Kabelkorridoren 

er i alt 4,5 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 genindbygges i projektet.  

Påvirkning af grundvand 

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. 

Mellemdeponering af jord 

I korridoren er der enkelte steder med kortlagte forurenede lokaliteter. Ud over 

disse kan der ved gennemførelsen af anlægsarbejder stødes på ukendte/ikke kort-

lagte forureninger. 

I anlægsfasen kan der opstå et behov for mellemdeponering af lettere forurenet 

jord langs kabelgraven.  
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Ved mellemdeponering af forurenet jord skal det sikres, at der ikke sker nedsiv-

ning af forurenet vand til grundvandet jf. miljøbeskyttelsesloven § 19. I paragraf-

fen er det angivet, at stoffer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, 

ikke må nedgraves, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrun-

den. Det fremgår ligeledes af Jordforureningsloven, som særligt tilsigter at be-

skytte drikkevandsressourcer og forebygge yderligere forurening af miljøet i for-

bindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord.  

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, at 

der ikke er nogen risiko for mobilisering af grundvandsforureninger ved de muli-

ge grundvandssænkninger, som kan komme på tale, da de terrænnære forekom-

ster af tørv og sand er uden nogen særlig stor udbredelse.  

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 19-11).  

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  

Som udgangspunkt forventes, at der ikke skal håndteres forurenet jord i afvik-

lingsfasen, idet evt. forekommende forureninger håndteres i forbindelse med an-

lægsfasen.  
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I forhold til de vurderinger, der er foretaget for anlægsfasen kan der dog komme 

ny viden om jordforureninger, som følgende skal håndteres i forbindelse med de 

anlægsarbejder, 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 20-29. 

Tabel 20-29 Vurdering af overordnet påvirkning fra lokaliteter med forurenet jord og håndtering 

af dette under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark tager ud-

gangspunkt i kortlægningen i den kulturhistoriske analyse for projektområdet 

/15/.  Mulige påvirkninger er opsummeret i Tabel 20-30. 

Tabel 20-30 Mulige påvirkninger på infrastrukturanlæg under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Direkte fysisk påvirkning i forbindelse med anlægs-

arbejder på land (kabelstation og kabler). 
X  

X 

Visuel påvirkning inden for beskyttelseslinjer. 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 ka-

belføringslinje passerer gennem flest mulige områder med højt arkæologisk po-

tentiale (se Figur 19-13) samt at der etableres en kystnær kabelstation, der har et 

markant og skæmmende visuelt udtryk. 
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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 o.lign. samt 

etablering af kabelstation eller udvidelse af eksisterende station. Det er forudsat i 

projektet, at værdifulde sten- og jorddiger 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. Uanset valg af kabelkorridor vil det ikke kunne undgås at passe-

re områder med høj sandsynlighed for at støde på skjulte fortidsminder. Etable-

ring af kabelstationen i den vestlige korridor vurderes at medføre størst risiko for 

påvirkning af nye fund, idet der inden for dette område vurderes at være høj risi-

ko for støde på skjulte fortidsminder (se Figur 19-13).  

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. 

20.12.2 Driftsfasen 

De mulige effekter i driftsfasen vil udelukkende være relaterede til eventuelle re-

parationer af installationerne (herunder kabler). Da kabeltraceerne vil blive un-

dersøgt (og evt. udgravet) forud for etablering af kabler og øvrige installationer, 

vil der ikke umiddelbart være påvirkning af arkæologiske interesser i driftsfasen.  

Der må dog ikke uden dispensation foretages ændringer inden for 100 m beskyt-

telseslinjen af fredede fortidsminder. Dette vil også gælde i forbindelse med fx. 

reparation af kabler, der evt. går igennem en beskyttelseszone, hvorfor reparati-

onsarbejde vil kræve fornyet dispensation i hvert enkelt tilfælde /15/. Kabelstati-

onskorridorerne ligger begge uden for fortidsmindebeskyttelseslinjer, og er såle-

des ikke i konflikt hermed. 

20.12.3 Afviklingsfasen 

Afviklingsfasen vil ikke medføre yderligere påvirkning af de kulturhistoriske og 

arkæologiske interesser. Evt. optagning af kabler indenfor 100 m beskyttelseslin-

jen af fredede fortidsminder vil dog kræve dispensation /15/. 

20.12.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige påvirkninger på kulturhistorie og arkæologi i forbindelse med anlæg, drift 

og afvikling er opsummeret i Tabel 20-31. 
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Tabel 20-31 Vurdering af overordnet påvirkning de kulturhistoriske og arkæologiske interesser 

under anlæg, drift og afvikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Direkte fysisk påvirkning i 

forbindelse med anlægsar-

bejder på land 

Stor Lokal Permanent * 

Driftsfasen     

Ingen - - - Ingen 

Afviklingsfasen     

Ingen - - - Ingen 

* En helt konkret vurdering af projektets påvirkning på de arkæologiske forekomster kan først fore-

tages, når der er udført forundersøgelser indenfor det endelige kabeltrace 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 beskyttelse, friholdelseszoner, el.lign. 

20.13 Befolkning og sundhed 

Mulige påvirkninger på befolkning i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporterne ”Befolk-

ning og sundhed” /6/, ”Luftbåren støj” /12/ og ”Emissioner” /9/. Mulige påvirk-

ninger er opsummeret i Tabel 20-34 

Tabel 20-32 Mulige påvirkninger på befolkning og sundhed under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Støj  X X  X 

Emissioner X  X 

Visuelle gener X X X 

Barriereeffekt X  X 

Magnetfelter  X   

 

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. 
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Støj på havet 

Som beskrevet i afsnit 20.7.1 vedrørende støj i anlægsfasen (Figur 20-24 og Figur 

20-25), er den mest støjende aktivitet i forbindelse med etableringen af selve 

havmølleparken ramning af monopæle, hvis denne fundamenttype vælges. Da 

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

beregning af forventet ramningstid 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 ti-

mer 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-

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. 

Støj i anlægsfasen kommer fra etablering af ledningsanlæg og kabelstationer, som 

placeres i det åbne land og i områder, hvor afstanden mellem beboelserne er for-

holdsvis stor. Inden for undersøgelsesområdet er der kortlagt 3 beboelser, der po-
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tentielt kan blive generet af støj fra anlægsarbejderne. Da anlægsarbejderne pri-

mært foregår i dagtimerne og i en begrænset periode, forventes projektet at med-

føre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed (se afsnit 20.7.1. om va-

righed af anlægsfasen). 

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, jf. afsnit 

20.7.1. 

Ledningsanlæg og kabelstationer placeres i det åbne land og i områder, hvor af-

standen mellem beboelserne er forholdsvis stor. Inden for undersøgelsesområdet 

er der kortlagt 3 beboelser, der potentielt kan blive generet af støj fra anlægsar-

bejderne. 

Da anlægsarbejderne primært foregår i dagtimerne og i en begrænset periode, 

forventes projektet at medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sund-

hed. 

Emissioner  

Emissioner fra anlægsfasen vurderes uanset teknisk løsning at være ubetydelig. 

Dette vurderes på baggrund af flere forhold. For det første udgør emissionerne i 

alle tilfælde en meget begrænset del af Danmarks samlede udledning af forure-

nende stoffer til atmosfæren, og for det andet vil udledningerne ske over en tids-

begrænset periode. Det vurderes, at emissioner i anlægsfasen ikke vil påvirke be-

folkningens sundhed.  

Omfanget af støvemissioner fra anlægsarbejdet på land relateret til udbygning af 

kabelsystemet 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.  

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

vurderes det, at emissioner fra anlægsarbejderne ikke vil påvirke befolkningens 

sundhed. 

Vibrationer  

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

folkningens sundhed, da anlægget placeres mere end 4 km fra kysten. 
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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.  

Støjberegningerne for henholdsvis 3 MW og 10 MW møller viser, at grænseværdi-

erne for støj fra møller er overholdt (maks. 44 dB(A) ved 8 m/s). Ved beregnin-

gerne er der taget udgangspunkt i eksisterende vindmøller på land og de nye 

kystnære havmøller (se afsnit 20.7.2, hvor støjberegningerne er uddybet).  

Støjniveauet ved kysten ligger mellem 29 og 34 dB(A), og det vurderes på den 

baggrund, at støj fra havmøllerne medfører en ubetydelig påvirkning af befolk-

ningens sundhed. 

Støj på land 

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

begrænset til støj fra den nye kabelstation og udvidelsen af eksisterende trans-

formerstationer.  

Støjpåvirkningen fra udvidelse af eksisterende transformerstationer vil være me-

get lille, fordi nye tekniske installationer støjer væsentlig mindre end ældre. 

Ved at placere kabelstationen mindst 115 meter fra bolig-, sommerhus- rekreative 

områder og mindst 70 meter fra enkeltliggende boliger, kan Miljøstyrelsens 

grænseværdier for støj overholdes (se afsnit 20.7.2, hvor støjberegningerne er 

uddybet). 

Da vejledende grænseværdier for støj overholdes, 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 Små-

landsfarvandet Havmøllepark vurderes at være positiv.  
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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 3 beboelser. Ved etab-

lering af det nye højspændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens forsigtigheds-

princip vedrørende magnetfelter. 

 

Tabel 20-33 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 0,13 

15 0,03 0,02 0,24 

10 0,06 0,05 0,52 

6 0,16 0,13 1,32 

3 0,47 0,37 3,81 

1 1,04 0,82 8,50 

0 1,22 0,96 9,99 

 

Visuelle forhold 

Det vurderes overordnet set, at møllerne vil have en visuel påvirkning af omgivel-

serne, og en betydning for oplevelsen af det kystlandskaberne i Smålandsfarvan-

det, som beskrevet i afsnit 20.5. Påvirkningen stammer både fra selve havmøller-

ne, refleksioner, belysning og fra landanlæggene i form af ny kabelstation eller 

udvidelse af eksisterende station.  

Selv om opfattelsen af landskabet i høj grad er noget individuelt, vil mange nok 

medgive, at landskabsoplevelser er med til at give livskvalitet og trivsel. Havmøl-

lernes visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen kan opfattes både positivt eller 

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/. 

http://www.kommuneplan.haderslev.dk/dk/hovedstruktur_og_retningslinjer/landskab_natur_og_jordbrug/landskaber/landskaber_redegoerelse.htm
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negativt alt efter hvordan befolkningens grundsyn er på uberørt natur, versus på 

grøn teknik som løsningen på et globalt problem. 

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

mange tilfælde sker der over tid en tilvænning. Eksempelvis var der ved 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 

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

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

Samlet set vurderes projektets visuelle påvirkning af befolkning og sundhed at 

være ubetydelig.  

Rekreative interesser 

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. Havmølleparkens visuelle påvirkning af landskabet begrænser ikke be-

folkningens tilgang til de rekreative områder, og møllerne påvirker dermed ikke 

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

uforstyrrede landskaber kan påvirke befolkningens livskvalitet.  

I driftsfasen kan man på land bevæge sig på tværs af alle kabeltraceer. Det vurde-

res, at projektet ikke vil have negative konsekvenser for befolkningens mulighe-

der for at bruge de eksisterende rekreative områder.  

20.13.3 Afviklingsfasen  

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

beskrevet i anlægsfasen både for anlæg på havet og på land. 

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

støjniveauet vil ligge langt lavere end det, der er beregnet for anlægsfasen. Det 

forventes, at de aktiviteter, der er beskrevet i afviklingsfasen, ikke vil påvirke be-

folkningens sundhed væsentligt. 

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. 

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 

20-34.  



 

152 

Tabel 20-34 Vurdering af overordnet påvirkning på befolkning under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed 
Overordnet på-

virkning 

Anlægsfasen     

Emissioner og klima Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder,  

inden for normal arbejdstid. 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejder,  

uden for normal arbejdstid. 

Mellem Lokal Kort Ubetydelig 

Driftsfasen     

Støj Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Magnetfelter Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Rekreative interesser Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Emissioner og klima 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj og fysisk forstyrrelse 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

20.14 Socioøkonomiske forhold 

Miljøpåvirkningernes mulige afledte påvirkninger på socioøkonomiske forhold er 

vurderet i baggrundsrapporten for socioøkonomi /7/. Mulige påvirkninger er op-

summeret i Tabel 20-35.  

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 20-35 Miljøafledte effekter på socioøkonomiske forhold under anlæg, drift og afvikling af 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Ændret arealanvendelse X X X 

Støj og støvgener  X X X 

Visuelle påvirkninger X X X 
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Worst case-scenariet for påvirkning på socioøkonomiske forhold bygger på de 

forudsætninger, der er beskrevet for vurdering af emissioner og støj. Det betyder 

at der er regnet på støjen i forbindelse med anlæg og drift af en ny kabelstation 

ved kysten, der forbindes med landkabel til Stigsnæsværkets transformerstation.  

Den mest støjende aktivitet i forbindelse med etableringen af selve havmøllepar-

ken vil være ramning af monopæle, hvis denne fundamentstype vælges.  

20.14.1 Anlægsfasen 

Landbrug, skovbrug og råstofinteresser 

Nedgravningen af kabler er ikke i væsentlig konflikt med landbrugsinteresser, 

idet der ikke er eksempelvis særlig værdifulde landbrugsområder og fordi land-

brugsdriften på strækningen i det åbne land vil kunne genoptages efter anlæg af 

kablerne.  

Der vil ikke være påvirkninger af skovbrug, da korridoren for landkabler kun in-

deholder et mindre område med fredskov. Kabelkorridorerne rummer områder, 

der er udpeget som negativ-områder, hvor skovrejsning ikke er ønsket, hvilket ik-

ke er i konflikt med etablering af kabler eller kabelstation. Der er udlagt positiv-

områder omkring Stigsnæs Skov, langs Stigsnæs Landevej og omkring Friheden 

ved Østerhovedvej, hvor skovrejsning er ønsket. 

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. Lo-

kalt baserede fritidsaktiviteter som lystsejlads, roning, windsurfing, dykning og 

badning m.v. kan potentielt blive påvirket. 

I anlægsfasen kan der være påvirkninger af de rekreative kystnære områder. 

Etablering af søkabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner 

som kan være til gene for eksempel for lystsejlads, windsurfing, roning, lystfiskeri 

og undervandsjagt. Påvirkningen vil afhænge af tidspunktet for anlægsarbejdet, 

dvs. påvirkningen er størst i sommerhalvåret. Påvirkningen på vandbaserede re-

kreative aktiviteter vurderes at være ubetydelig, lokal og kortvarig. 

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. Den overordnede påvirkning på 

turisme, rekreative områder og aktiviteter vurderes at være ubetydelig. 
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Jagt  

I anlægsfasen kan der være påvirkninger af rekreative kystnære områder. Etable-

ring af søkabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner, som kan 

være til gene for eksempelvis undervandsjagt. Derfor kan der forekomme nogle 

kortvarige, men stor set ubetydelige påvirkninger. 

Støj 

Vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser i anlægsfasen er baseret på vur-

dering af støj fra den allerede eksisterende transformerstation ved Stigsnæsvær-

ket, med en lang række forskellige støjkilder, og støjberegninger fra det planlagte 

anlægsarbejde på land og på havet, jf. baggrundsrapporten ”Luftbåren støj”, her-

under også ramning af fundamenter på havet /10/. Særligt ramning på havet kan 

give kortvarige påvirkninger på befolkning, men vurderes ikke at medføre afledte 

socioøkonomiske effekter.  

De nærmeste boliger ligger umiddelbart nord for værket. Omfanget af anlægsak-

tiviteter og deraf følgende støj vurderes ikke at have nogen betydelig socioøko-

nomisk påvirkning.  

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 

Smålandsfarvandet Havmøllepark kan næppe undgå at have betydning for lokal-

området alene som følge af de netværk, der skabes.  

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport fremgår der en tommelfingerregel 

om, at for hver installeret MW skabes der ca. 15 job. Dette fremgår af, hvor jobef-

fekten er opdelt på direkte og indirekte fremstilling, anlæg/installation samt an-

den servicebeskæftigelse. Som i det ses i Tabel 20-26 er langt hovedparten ligger 

inden for den direkte og indirekte fremstillingsproces, mens kun en mindre andel 

af beskæftigelsesløftet ligger i selve opsætningen af vindmøllen. 

 

Tabel 20-36 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark, med en effekt på det halve af Anholt 

Havmøllepark, 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 rimelig-

hed forventes en lokal jobskabelse i størrelsesorden ca. 200 arbejdspladser. Der-

udover kan der være indirekte beskæftigelsesmæssige effekter på andre erhverv, 

som dog er vanskelig at kvantificere, da der ikke forlægger sammenlignelige øko-

nomiske analyser. Den overordnede påvirkning på beskæftigelse vurderes at være 

positiv, regional og kortvarig. 

20.14.2 Driftsfasen 

Landbrug og skovbrug  

I driftsfasen vil der ikke være afledte påvirkninger på land- eller skovbrug. 

Turisme 

Projektet kan potentielt have en indflydelse på tilstrømningen af turister til om-

rådet med afledte effekter på indtægtsgrundlaget for erhvervsdrivende, der ho-

vedsagligt har deres hovedindtægt fra turisme så som sommerhusudlejer, butik-

ker, kiosker, m.v. Ifølge VisitDenmark adskiller turismen i Region Sjælland sig 

dog fra resten af landet, ved at en større andel turister benytter ikke-

kommercielle overnatningsformer. Dette skyldes, at regionen tiltrækker flere tu-

rister til ferietyperne besøg hos familie/venner og ferie i eget eller lånt sommer-

hus. 

En mulig positiv afledt effekt fra selve havmølleparken kan være en stigende inte-

resse for at opleve havmølleparken på tæt hold både blandt beboere i området 

samt blandt turister udefra. Hvor stor effekten på turisttilstrømningen vil være er 

afhængig af hvor stor succes Slagelse Kommune, i samarbejde med VisitVestsjæl-

land, har i at brande projektet som en lokal attraktion. I forhold til erhvervstu-

risme vurderes at der ingen påvirkning er, da erhvervsturister hovedsagligt består 

af gæster ved kursussteder/hoteller, som vægter andre parametre højere, fx pris 

og beliggenhed. 

De identificerede effekter i forhold til turisme og rekreative aktiviteter vurderes 

overordnet som værende meget begrænsede. Ligeledes vurderes at den oplevel-

sesmæssige værdi af landskaberne i de rekreative områder ikke vil blive væsent-

ligt forringet.  

Landanlæggene vurderes ikke at medføre afledte effekter på turismen i driftsfa-

sen. 
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Jagt 

Det vurderes ikke, at landanlæggene vil medføre væsentlige hindringer for kystfi-

skeri og jagtmuligheder. Nedgravning af elkabler vurderes ikke at være i konflikt 

med eksisterende jagtsteder. Den samlede påvirkning på jagtinteresser vurderes 

ubetydelig. 

Støj 

Selve landkablet vil ikke udgøre en støjkilde i driftsfasen. Støjen i driftsfasen er 

begrænset til støj fra de eksisterende stationer. Støjpåvirkningen fra udvidelse af 

eksisterende transformerstationer vil være meget lille, fordi nye tekniske installa-

tioner støjer væsentlig mindre end ældre. 

Ved at placere kabelstationen mindst 115 meter fra bolig -, sommerhus - eller re-

kreative områder, og mindst 70 meter fra enkeltliggende boliger, kan grænsevær-

dier for støj overholdes. 

Da vejledende grænseværdier for støj overholdes, vurderes projektet ikke at med-

føre væsentlig påvirkning af befolkningens generelle livskvalitet, men der kan væ-

re en mindre påvirkning af pris og salgstider for nærliggende beboelsesejendom-

me. 

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 

havmøllepark betyder en ændring i den visuelle oplevelse af landskabet og havud-

sigten. 

Havmølleparken vil opleves som dominerende fra Omø, Agersø, Storebæltskysten 

på Sjælland og på Vejrø. Havmøllerparken vil opleves som et forstyrrende ele-

ment fra den Sydsjællandske Dobbeltkyst fra Glænø til Bisserup strand, på Fejø 

og Femø, samt på den nordlige del af Langeland ved Snøde strand og Nordstrand.  

Sommerhusområderne kan blive påvirket indirekte af havmølleparken i kraft af 

de visuelle forhold. Påvirkningen vil dog være begrænset til de helårsbeboelser og 

sommerhuse, som er beliggende med direkte havudsigt og vil derfor overordnet 

set være begrænset. Det kan ikke udelukkes, at ejendomspriserne for både hel-

årsboliger og sommerhuse i området kan påvirkes negativt af havmølleparken. 

Hvor stor en effekt havmølleparken har på prisudvikling og salgstider er afhængig 

af faktorer som afstand til havmølleparken, opstillingsmønster og møllernes stør-

relse.  

Gennem Værditabsordningen (Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet 2013) er 

der etableret mulighed for at rejse krav om værditabserstatning for naboer til 
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kommende havmøller. Betingelserne for erstatning er nærmere beskrevet bl.a. på 

energinet.dk hjemmeside. 

Effekten på socioøkonomiske forhold som følge af den visuelle påvirkning og ind-

virkning heraf på ejendomsværdierne vurderes at være moderat. 

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 Smålandsfarvandet Havmøllepark, med effekt 200 MW, kan den tilsva-

rende effekt forventes at være i størrelsesorden 35-50 personer, hvoraf i størrel-

sesorden 10-20 kan forventes at være bosiddende i Slagelse 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 landanlæggene vil være relativt begrænsede. 

Turisme  

Nedtagning af kabelstation og øvrige installationer etableret på transformerstati-

onerne, 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, i lighed med anlægsfasen, at være ubetydeli-

ge.  

Beskæftigelse  

Afviklingsfasen forventes, i lighed med anlægsfasen, at føre til en øget beskæfti-

gelse i Slagelse kommune. 

20.14.4 Sammenfattende vurdering 

Mulige afledte påvirkninger socioøkonomiske forhold i forbindelse med anlæg, 

drift og afvikling er opsummeret i Tabel 20-37. 
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Tabel 20-37 Vurdering af overordnet påvirkning på socioøkonomi under anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Arealinteresser (skov-

brug, landbrug mm) 

Lille Lokal Kort Neutral/ingen 

Turisme Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Beskæftigelse Lille/mellem Lokal/National Kort Positiv 

Driftsfasen     

Arealinteresser (skov-

brug, landbrug mm) 

Lille Lokal Lang Neutral/ingen 

Turisme Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj Mellem Lokal/regional Lang Positiv 

Ejendomsværdiæn-

dring som følge af vi-

suelle forhold  

Mellem Regional Lang Moderat 

Beskæftigelse Lille Lokal  Lang Ubetydelig 

Afviklingsfasen     

Arealinteresser (skov-

brug, landbrug mm) 

Ingen/Lille Lokal Kort Neutral/ingen 

Turisme Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Beskæftigelse Mellem Lokal/regional Kort Positiv 

Støj Lille Lokal Kort Ubetydelig 

20.15 Infrastruktur 

Mulige påvirkninger på infrastrukturanlæg i forbindelse med anlæg, drift og af-

vikling af Smålandsfarvandet Havmøllepark tager udgangspunkt i kortlægningen 

i baggrundsrapporten for arealinteresser, /10/. Mulige påvirkninger er opsum-

meret i Tabel 20-38.  
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Tabel 20-38 Mulige påvirkninger på infrastrukturanlæg under anlæg, drift og afvikling af Små-

landsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Anlægsfase Driftsfase Afviklingsfase 

Krydsning af ledninger, veje  

og jernbane 
X  

X 

Etablering af kabel- 

stationer 
X  

X  

 

Worst case-scenariet for infrastruktur omfatter seks parallelle kabelsystemer i 

østlig eller vestlig korridor frem til ny kystnær kabelstation, derefter videre i ét 

kabelsystem til eksisterende stationsanlæg på Stigsnæsværket, som udvides. Ka-

belkorridoren er i alt 4,5 km lang. 

20.15.1 Anlægsfasen 

Inden for kabelkorridoren kan der være konflikter med placering af kablerne tæt 

på eller under højspændingsledninger. Ved placering af kabler tæt på højspæn-

dingsledninger, skal der i størst muligt omfang være en respektafstand på 15 m 

målt fra yderste fase på luftledningerne, der forløber langs Stigsnæsvej. Hele ar-

bejdsarealet 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. 

Kabelkorridorer krydser mindre veje, der således skal krydses uanset valg af en-

deligt kabeltracé. Ved passage af veje skal dette så vidt muligt ske vinkelret for at 

minimere påvirkning. 

20.15.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der ikke være påvirkninger af infrastrukturanlæg. 

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 Tabel 20-39. 
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Tabel 20-39 Vurdering af overordnet påvirkning på infrastruktur under anlæg, drift og afvikling 

af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Mulig påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 

påvirkning 

Anlægsfasen     

Krydsning af eksisterende 

kabler 
Lille  Lokal  Kort  Mindre 

Krydsning af veje  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 Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

vurderet i samspil med påvirkninger fra andre projekter. Det vil sige den samlede 

påvirkning (kumulation) på omgivelserne. Der ses således på miljøpåvirkninger-

ne fra dette projekt i samspil med andre projekter eller anlæg med lignende effek-

ter 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 Smålandsfarvandet Havmøllepark projektet er der for hvert 

fagemne foretaget en gennemgang af projekter, som kan medføre kumulative ef-

fekter. Der er identificeret større projekter, som vurderes at være relevante, og 

som derfor er medtaget i vurderingen af kumulative effekter: 

 Etablering af ny Storstrømsbro og nedtagning af gammel bro 

 Omø Syd Havmøllepark (der er ikke taget stilling til om denne park skal reali-
seres) 

 
De kumulative effekter for relevante parametre identificeret i forbindelse med 

denne VVM-redegørelse beskrives i det følgende. I det omfang det er skønnet re-

levant, er der også beskrevet andre mindre projekter og eksisterende forhold, som 

vurderes at kunne medføre kumulative effekter. 

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 og fra andre virksomheder samti-

dig med støjen fra de nye anlæg. 

Der findes ingen anerkendte metoder, der kan anvendes til samlet vurdering af 

flere typer støj. Det er imidlertid vores vurdering, at støj fra vejtrafik og støj fra 
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Stigsnæsværket generelt er afgørende for den samlede støjgene. Den kumulative 

effekt i forbindelse med projektet er derfor begrænset, da det ikke bidrager til de 

samlede støjgener i betydeligt omfang.  

Støj fra eksisterende vindmøller kombineret med støjen fra nye havmøller vil i 

princippet medføre et øget støjniveau, men støjen fra de nye havmøller vil i prak-

sis ikke være hørbar på land. Den kumulative effekt er derfor uden betydning, og 

støj fra eksisterende vindmøller er derfor ikke medregnet. 

Støj fra en eventuelt anden havmøllepark, Omø Syd, umiddelbart vest for Små-

landsfarvandet Havmøllepark er ikke kendt. Derfor bør den kumulative effekt af 

de to projekter beskrives i VVM’en for Omø Syd Havmøllepark. 

Omø Syd Havmøllepark og Smålandsfarvandet Havmøllepark er to separate pro-

jekter, hvor der ikke er taget stilling til om ingen, et af de to eller begge projekter 

realiseres.  

21.3 Landskab og visuelle forhold 

Samspil med eksisterende og planlagte møller 

Lysafmærkning 

Kystrummet over Smålandsfarvandet er meget mørkt, og den massive tilførelse af 

blink og faste lysafmærkninger af havmølleparken, tilfører oplevelsen af natte-

mørket over Smålandsfarvandet en væsentlig påvirkning i worst case, set fra nær-

zonen. Kommer man på større afstand aftager lysenes intensitet, og påvirkningen 

reduceres tilsvarende til en mindre overordnet påvirkning.  

Samspil med Omø Syd om natten 

Der er indgivet ansøgning til Energistyrelsen om opførelse af havmølleparken 

Omø Syd umiddelbart vest for Smålandsfarvandet Havmøllepark. Det drejer sig 

om opstilling af 40 stk. 8 MW havmøller, med totalhøjder på 200 m.  

Der er endnu ikke gennemført en VVM-undersøgelse af det pågældende projekt, 

men der er på baggrund af oplysningerne i ansøgningen udført visualiseringer af 

den kumulative effekt mellem de to havmølleparker fra tre fotostandpunkter, 

hvor én af visualiseringerne kan ses på Figur 21-1. 
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Figur 21-1 Visualisering af de visuelle effekter af samspillet mellem de ansøgte havmølleparker 

ved Smålandsfarvandet (10 MW) og Omø Syd set fra Glænø. 

På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at de kumulative effekter ved 

opførelse af både Smålandsfarvandet og Omø havmølleparker er væsentlige i 

nærzonen, og moderate i mellemzonen. 

Havmøllerne ved Omø Syd lysafmærkes for fly- og sejladssikkerhed, efter samme 

principper som 10 MW havmøllerne. Den horisontale udbredelse og antallet af 

middelintensivt lysafmærkede møller øges, og dette har betydning for oplevelsen 

fra mange vinkler, særligt i nærzonen, men også i mellemzonen. Yderligere visua-

liseringer af kumulative effekter kan ses i baggrundsrapporten ”Landskabsanaly-

se og visualiseringer” /11/. 

Øvrige tekniske anlæg 

De planlagte havmøller i Smålandsfarvandet står på god afstand af øvrige tekni-

ske anlæg. Nærmeste større tekniske anlæg er Stigsnæsværket godt otte kilometer 

nord for havmølleområdet. Stigsnæsværkets store volumen og mange skorstene 

er synligt fra store dele af Smålandsfarvandet og vil mange steder ses i sammen-

hæng med de planlagte havmøller.  

Det er fra dele af Storebæltskysten på Sjælland, at den kumulative effekt med 

Stigsnæsværket kan have betydning. Fra Stigsnæs Havn vil kraftværket og de til-

hørende havneanlæg skærme for udsyn til de østligste havmøller, men størstede-

len af de planlagte møller vil ses mellem Stigsnæsværket og Agersø. Stigsnæsvær-

ket og tilhørende anlæg overgår her i skala klart møllerne, og påvirkningen fra 

havmøllerne vurderes at være underordnet sammenholdt med Stigsnæsværket.  

Længere nordpå langs Storebæltskysten vil havmøllerne og Stigsnæsværket kun-

ne ses i sammenhæng fra herregårdslandskabet ved Espe. Her fremstår Stigsnæs-

værket og havmøllerne skalamæssigt ligeværdige og øger tilsammen udsigtens 

tekniske præg. 
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Herudover er der ikke konstateret kumulative effekter med andre tekniske anlæg. 

Overordnet er det vurderet, at de planlagte havmøller står på god afstand af øvri-

ge tekniske anlæg og at de enkelte steder, hvor der opstår kumulative effekter, er 

afgrænset til mindre lokale områder. 

Landanlæg 

Der er i forbindelse med landanlæggene tale om kumulative effekter, hvis den ek-

sisterende transformatorstation ved olieraffinaderierne på Stigsnæs udbygges, og 

hvis en fremskudt station ved Stigsnæsværket etableres. Det vil i givet fald ske 

som en tilføjelse til de eksisterende tekniske anlæg i området. 

Stigsnæsværket har en meget dominerende position som teknisk anlæg i områ-

det, og set i forhold til dette vil de nye bygninger og udvidelser være underordne-

de. Den kumulative effekt i denne sammenhæng vurderes således ubetydelig. 

21.4 Naturinteresser 

Der er ikke identificeret andre kommende eller planlagte anlægsprojekter eller 

lignende projekter i området, 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 beskyttede arter. Derfor anta-

ges projektet kun i begrænset omfang at bidrage til den overordnede forstyrrelse, 

fragmentering af landskabet og negative påvirkning af projektområdets natur-

værdier. 

21.5 Klimatiske forhold 

Det samlede klimaregnskab for Smålandsfarvandet Havmøllepark er positivt, idet 

der produceres energi i driftsfasen. Ift. den samlede effekt på klimaforandringer-

ne har havmølleparken i sig selv begrænset effekt, men projektet er et af flere vig-

tige led i Danmarks omstilling til grøn energi. Der er ingen midlertidige eller 

permanente kumulative effekter. 

21.6 Luft 

Emissionerne til luften fra Smålandsfarvandet Havmøllepark er primært relateret 

til udvinding og fremstilling af materialer samt anlægsarbejder. Der er ikke kend-

skab til andre større anlægsprojekter i nærheden, og der vurderes derfor ikke at 

være risiko for midlertidige kumulative effekter. I driftsfasen er emissionerne be-

grænsede og finder primært sted langt fra land. Derfor vurderes der ikke at være 

permanente kumulative effekter. 
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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 Smålandsfarvandet 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 særlige naturtyper samt udvalgte plante- og dyrearter 

(habitatområder), der er truede, sårbare eller sjældne i EU. For hvert område er 

der en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper, arter og fugle, 

som det enkelte område er udpeget for at beskytte.  

 

Figur 22-1 Mulige kabelkorridorer ved Smålandsfarvandet Havmøllepark. Lysåbne habitatnatur-

typer i Natura 2000-område N162 er strandeng og overdrev. 

 

Inden for korridorerne ligger Natura 2000-område N162, Skælskør Fjord og ha-

vet og kysten mellem Agersø og Glænø (jf. Figur 22-1). Udpegningsgrundlaget for 
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de terrestriske dele af Natura 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 konsekvensvur-

dering for henholdsvis de terrestriske og marine forhold /16/. 

Tabel 22-1 Terrestriske dele af udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N162. 

Kode Navn Bevaringsprognose Relevant i 

forhold til 

vurdering 

Terrestriske naturtyper 

Vandløb 

1220 Strandvold med flerårige planter Ukendt Nej 

1230 Kystklint/klippe Ikke vurderet Nej 

1310 Enårig strandengsvegetation Vurderet ugunstig Nej 

1330 Strandeng Ugunstig Nej 

2110 Forklit Ukendt Nej 

2120 Hvid klit Ikke vurderet Nej 

2130  Grå/grøn klit Ugunstig Nej 

2140 * Klithede Ugunstig Nej 

3130 Søbred med småurter Ukendt Nej 

3140 Kransnålalge-sø Ukendt Nej 

3150 Næringsrig sø Ukendt Nej 

3160 Brunvandet sø Ukendt Nej 

3260 Vandløb  Ukendt Nej 

4030 Tør hede Ikke vurderet Nej 

6210* Kalkoverdrev Ikke vurderet Nej 

6230 * Surt overdrev Ugunstig Nej 

6410 Tidvis våde eng Ikke vurderet Nej 

6430 Urtebræmme Ukendt Nej 

7140 Hængesæk  Ikke vurderet Nej 
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Kode Navn Bevaringsprognose Relevant i 

forhold til 

vurdering 

9110 Bøg på mor Ugunstig Nej 

9130 Bøg på muld Ugunstig Nej 

9160 Ege-blandskov Ugunstig Nej 

9170 Vinteregeskove  Ugunstig  Nej 

91E0 *Elle- og Askeskov  Nej 

Habitatarter 

1166 Stor vandsalamander  Ukendt Nej 

1188 Klokkefrø  Vurderet ugunstig Nej 

 

 

Naturstyrelsen har forud for projektet meddelt en planlægningstilladelse. Yderli-

gere er der udarbejdet en væsentlighedsvurdering, som konkluderer, at der ikke 

er risiko for en væsentlig negativ påvirkning af landlevende arter eller naturtyper 

på udpegningsgrundlaget /16/. Det skyldes, at der hverken er udpeget støjføl-

somme arter eller sker fysisk påvirkning af udpegede naturtyper eller levesteder 

for beskyttede arter på udpegningsgrundlaget i forbindelse med anlæg af kabler 

eller kabelstation /4/. 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 Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

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 

Støjen i anlægsfasen er vanskelig at dæmpe væsentligt, da det er en sammensæt-

ning af meget forskellige aktiviteter, der foregår i perioder og med forskellig pla-

cering.  

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.  

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 
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standby tid for rammeudstyret i natperioden. Og disse omkostninger skal sam-

menholdes med de relativt få gener, som ramningen forventer at medføre. 

Driftsfasen 

Den nye kabelstation vil som udgangspunkt blive placeret, så den ikke giver an-

ledning til støjgener ved naboerne, og der vil derfor ikke være behov for særlige 

afværgeforanstaltninger. 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 

 I de visuelle eksempler er havmøllerne placeret så tæt på ilandføringspunktet 
for søkablet som muligt. Hvis afstanden til de omgivende kyster øges, vil den 
visuelle påvirkning imidlertid mindskes.  

 Ved en opstilling i den nordlige del af det vestlige delområde mindskes den vi-
suelle påvirkning af Vejrø og de øvrige Smålandsøer samt Lolland og Lange-
land.  

 Ved en placering i den sydlige del af det vestlige delområde mindskes den vi-
suelle påvirkning af Omø og Agersø og kysterne på Sjælland derimod. 

 

Opstillingens udbredelse og kritiske vinkler 

 Da havmølleparken opleves fra mange vinkler hele vejen rundt om Smålands-
farvandet, reduceres mølleparkens visuelle påvirkning bedst ved at koncen-
trere møllerne i et mindre delområde og i en cirkulær formation. Derved vil 



 

171 

man mindske parkens udbredelse maksimalt og undgå ”hjørnemøller” som 
står på større afstand af de øvrige møller.  

 

På Figur 23-1”Kritiske vinkler” er vist de vinkler, som havmølleparken udfylder 

set fra de tre positioner. Det ses, at opstillingsområdet fra de nærmeste kyster på 

Omø og Vejrø optager 1,5 til 2 gange den vinkel, som øjet normalt kan opfatte ty-

deligt, hvilket er 40 til 50o.. Fra de øvrige kyster, som fx Langeland, medfører af-

standen at opstillingen er inden for det normale synsfelt. En koncentration af 

havmøllerne i fx den nordlige del af det vestlige delområde vil halvere møllepar-

kens udbredelse ( se Figur 23-1). 

Figur 23-1 Kritiske vinkler - Havmølle-

parkens horisontale udbredelse ved 

fuldt udnyttet opstillingsområde. 

Kortet viser havmølleparkens horison-

tale udbredelse set fra forskellige 

standpunkter. Den sorte vinkel illustre-

rer parkens udbredelse set fra sydspid-

sen af Omø. Oplevelsen er repræsenta-

tiv for de sydlige kyster på Omø, hvor-

fra havmølleparken vil få sin største 

horisontale udbredelse.  

Den røde vinkel viser udbredelsen set 

fra Vejrø. Oplevelsen er repræsentativ 

for oplevelsen fra Fejø og Femø, som 

dog ligger længere væk, og som der-

med påvirkes i mindre grad.  

Den grønne vinkel viser udbredelsen 

set fra sommerhusområdet Snøde 

Strand på Langeland. Oplevelsen er 

repræsentativ for kysten på det nordli-

ge Langeland. 
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Figur 23-2 Havmølleparkens horison-

tale udbredelse, hvis havmøllerne kon-

centreres i den nordlige del af opstil-

lingsområdets vestlige delområde.  

Den horisontale udbredelse kan redu-

ceres til omtrent det halve set fra de 

samme standpunkter som på Figur 

23-1.  

Set fra Omø reduceres vinklen fra 85 til 

48 grader.  

Set fra Vejrø reduceres vinklen fra 65 

til 23 grader. Set fra Snøde Strand re-

duceres vinklen fra 33 til 16 grader. 

 

Opstillingsmønstre  

 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 ophold i rækkerne og undgå enkelte 
havmøller som står på større afstand af de øvrige møller og dermed fremstår 
uden sammenhæng til den samlede havmøllepark. 

 

Møllestørrelse og antal 

 På baggrund af visualiseringer er det vurderet, at opstillinger med færre stør-
re møller giver mulighed for mere enkle og letopfattelige opstillingsmønstre, 
så de æstetiske hensyn bedre tilgodeses. Færre større møller kan derfor ses 
som en afværgeforanstaltning i forhold til de visuelle gener, som 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 /11/.  

 Udbygning og nybyggerier bør tilpasses eksisterende forhold og placeres så 
tæt op af det eksisterende anlæg som muligt, så den visuelle påvirkning af 
omgivelserne reduceres og mindst muligt nyt areal inddrages. 
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 De kystnære kabelstationer bør i videst muligt omfang placeres i tilknytning 
til eksisterende bevoksning og bør omgives med et nyt beplantningsbælte, så 
den visuelle påvirkning af omgivelserne reduceres. 

23.3 Naturinteresser 

De dele af kabelkorridorerne der forløber uden for Natura 2000-området er pri-

mært intensivt udnyttet landbrugsland med dyrkede marker og uden væsentlige 

naturinteresser. Det forventes derfor, at anlæg af kablerne gennem beskyttede na-

turområder eller levesteder for bilag IV-arter i videst muligt omfang kan undgås 

ved detaljeret planlægning i en senere fase 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. 

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. 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. 

Se endvidere afsnit 23.8 vedr. drænvirkning. 

Styret underboring 

Ved at krydse særligt følsomme naturområder ved styret underboring undgås på-

virkningen af området helt, hvis processen gennemføres med de rette forholds-

regler. Arbejdspladser til boregrej skal således placeres uden for beskyttede na-

turområder, og spild af materiale skal undgås ved at opsamle evt. overskydende 

bentonit. Ved styret underboring kan der i værste tilfælde ske blow-outs, hvor bo-

remudder skyder op i terrænet, hvis borehovedet fx støder på store sten eller an-

dre geologiske formationer, som der ikke kan bores igennem. Risikoen for blow-

outs hænger sammen med jordbundsforholdene, og risikoen er størst i de mest 
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permeable jordarter. Der skal stilles krav til en kommende entreprenør om at ud-

arbejde en beredskabsplan, der beskriver hvordan eventuelle blow-outs håndte-

res, således at negative påvirkninger 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 naturinteresserne.  

Underboring ved vandløb skal holde mindst 1 meters afstand til den regulativ-

mæssige fastsatte bundkote for vandløbet. 

Bilag IV-arter 

Flagermus 

Fældning af gamle løvtræer o.l. skal undgås eller underbores i det omfang, det er 

muligt, hvormed en negativ påvirkning helt undgås. Alternativt bør arbejdsbæl-

tets bredde begrænses mest muligt, og der gennemføres en detailkortlægning af 

gamle, hule træer, der kan være af betydning for flagermus og andre dyr og fugle.  

Hvis fældning er nødvendig, skal fældning af store gamle træer med hulheder ske 

i de perioder, hvor det kan skade dyrene (flagermus, fugle og andre fredede dyr) 

mindst muligt. I henhold til artsfredningsbekendtgørelsen skal disse træer såle-

des fældes i perioden 1. september - 1. november.  

Fældning af træer på arealer, der er underlagt fredskovspligt og fældning af hule 

træer uden for perioden 01.09 - 31.10 er i modstrid med gældende lovgivning og 

kræver en forudgående dispensation. Yderligere kræves rejsning af erstatnings-

skov for fældning af træer på fredskovspligtige arealer. Naturstyrelsen er myn-

dighed i begge tilfælde. 

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. 

23.6 Materialer, råstoffer og affald 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger for materiale- og 

ressourceforbrug eller affaldsproduktion for det samlede projekt.  
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23.7 Overfladevand 

I anlægsfasen skal det sikres at der ikke sker spild til Maderenden i den vestlige 

korridor, bl.a. ved at sikre, at  arbejdsområder holder en afstand på 10 m til vand-

løbet. 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 den aktive boring og dens be-

skyttelseszone. Hvis det ved anlægsarbejdet bliver nødvendigt at sløjfe aktive ind-

vindingsboringer, skal der etableres erstatningsboringer i stedet for de boringer, 

som nedlægges. 

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-

ringsplaner for håndtering af forurenet jord, der skal sikre, at grundvandet ikke 

påvirkes, og der indhentes tilladelse til mellemdeponering af forurenet jord hos 

miljømyndighederne. 

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. 

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. 
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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 møllerne. 

24.2 Landskab 

I forhold til visuel påvirkning af omgivelserne arbejdes der ikke med overvågning. 

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 Smålands-

farvandet Havmøllepark på trods af forudsætningerne ikke kan undgås at påvirke 

disse naturområder eller levesteder for bilag IV-arter, skal der igangsættes over-

vågning.  

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 
være relevant at gennemføre overvågning i driftsfasen, som kan evaluere om de 
gennemførte afværge- og kompensationsforanstaltninger virker som antaget.  
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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 idet påvirkningen vurderes at være ube-

tydelig og uden langtidseffekt eller irreversible effekter.  

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.  

24.9 Jordbund 

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, 
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og den pågældende kommune skal underrettes. Tilsvarende er gældende på kort-

lagte arealer, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.   

24.10 Infrastrukturanlæg 

I forhold til infrastrukturanlæg vurderes det ikke relevant at udføre overvågning. 

24.11 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 bagrund af erfaringsværdier fra en 

række tilsvarende anlæg og ikke konkrete målinger af støj fra de pågældende an-

læg. 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 landskabsanalyse og visualiseringer er de 

visuelle påvirkninger fra en tænkt 10 MW havmølle beskrevet. Vindmølletypen er 

endnu ikke udviklet, men det antages, at havmøller med de beskrevne dimensio-

ner kan være udviklet til den tid, hvor det vil være aktuelt at opstille havmøllerne.  

For den visuelle påvirkning har det stort set ikke noget at sige, om der sidder en 

3- eller 10 MW-generator på vindmøllen. Det vil kun medføre størrelsesforskel på 

nacellerne, og det afgørende for den visuelle påvirkning er tårnhøjden og mølle-

vingernes længde. 
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Endelig udmelding af lysafmærkning 

Den lysafmærkning, der er beskrevet i afsnit 4.3.2 og illustreret på natvisualise-

ringerne, baserer sig på gældende vejledninger for lysafmærkning for fly- og sej-

ladssikkerhed. En endelig udformning af lysafmærkningen af havmøllerne vil bli-

ve meldt ud af Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen, når det endelige projekt fore-

ligger. 

Endeligt opstillingsmønster 

Opstillingsmønstrene, som er beskrevet og visualiseret i denne VVM-redegørelse 

og i baggrundsrapporten ”Landskabsanalyse og visualiseringer”, er worst case-

opstillinger, og visualiseringerne viser således den størst mulige udbredelse både 

horisontalt og vertikalt. 

Endeligt antal møller og størrelse på en eventuel havmøllepark i Smålandsfar-

vandet 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 som worst case. 

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 korridorerne og det 

vurderes ikke, at der er egnede vandhuller.  

De spredte data vedrørende padder i vandhullerne vurderes ikke at udgøre en 

stor mangel i forbindelse med 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, men det er vurderet, at der ikke 

er nogen særlig risiko for mobilisering af grundvandsforureninger ved evt. mid-

lertidige grundvandssænkninger i projektet. Disse informationer bør indhentes 

fra Region Sjælland, når den endelige linjeføring for kablerne er kendt. Dette 

vurderes ikke at have nogen betydning i forhold til de konklusioner, der er angi-

vet i baggrundsrapporten. 

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 er kendt. Det vurde-

res dog, at den manglende viden er uden betydning for rapportens overordnede 

vurderinger.  

25.10 Infrastrukturanlæg 

Det vurderes, at vidensgrundlaget for vurderinger af projektets påvirkning på in-

frastruktur er tilstrækkeligt. 
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