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1 Offentlig fremlæggelse
1.1

Offentlig høring

Naturstyrelsen offentliggør hermed:
Forslag til kommuneplantillæg, del 1.
Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport med ikke-teknisk
resumé, del 2
Materialet er i offentlig høring fra den 15. juli 2015 – 23. september 2015 . Kommuneplanforslagets offentliggørelse er annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk, på www.plansystem.dk samt på Energinet.dk
Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg skal være modtaget senest den 23.
september 2015 og sendes eller mailes til følgende adresse med angivelse af journalnummer NST-131-00171:
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Mail: nst@nst.dk

1.2 Yderligere oplysninger
Processen kan følges nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside
(http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-ogvvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager) samt på Energistyrelsens hjemmeside
(www.ens.dk/kystnære), hvor anden relevant dokumentation kan findes.

1.3 Processen
1.3.1

Indkaldelse af idéer og forslag

Naturstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg
med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen.
VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og dels til de eventuelt indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante
og nødvendige miljømæssige påvirkninger bliver behandlet.
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På baggrund af Naturstyrelsens og Energistyrelsens gennemgang af projektet er
bygherren Energinet.dk blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs-, drifts- og afviklingsfasen.
Der har i perioden 24. januar – 24. februar 2014 været gennemført en idéfase,
hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der
bør undersøges, inden projektet realiseres. I forbindelse hermed har der været
afholdt borgermøde på Havnsø Hotel og Kursuscenter d. 6. februar 2014. Der
indkom 122 forslag og idéer til projektet, der bl.a. omfatter 9 høringssvar fra offentlige myndigheder og erhverv, 113 høringssvar fra borgere og interessenter,
hvoraf 76 er et kædebrev.
Emnerne omfatter støj-, skygge-, lys-, landskabelige-, visuelle- og naturmæssige
forhold.
Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket væsentligt af anlægget i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen ligesom VVMredegørelsen forholder sig til 0-alternativet.
Emnerne er belyst i VVM-redegørelsen.
Naturstyrelsen er VVM-myndighed, og står for VVM-processen. Naturstyrelsen
kan på baggrund af VVM-processen stille krav om afværgeforanstaltninger, der
skal mindske eller kompensere for eventuelle væsentlige negative konsekvenser
for miljøet.
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af
den berørte kommune. I dette tilfælde er Naturstyrelsen dog VVM-myndighed for
projektet, da Naturstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, når staten er bygherre her ved Energinet.dk, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 5, 1)
i VVM-bekendtgørelsen.
Kalundborg Kommune har forud for 2. offentlighedsfase henvendt sig med ønsker om reduktioner i arealreservationer til kabelanlæggene øst for Kalundborg,
hvor der er overlap med rammeområde K05.E04 og K05.E10 udlagt til erhvervsformål. Disse reduktioner i arealreservationer til kabelanlæg er indarbejdet i dette
kommuneplantillæg.

1.3.2

Behandling af høringssvar og endelig udstedelse

Høringssvar der er modtaget rettidigt, vil blive behandlet af Naturstyrelsen. På
baggrund af høringen vil Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse, der blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen
og indkomne høringssvar er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse
sendes til udtalelse i den berørte kommune, Kalundborg Kommune. Herefter be-

7

slutter Naturstyrelsen, om der udstedes et endeligt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, og om der meddeles VVM-tilladelse.
Det endelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, VVM-tilladelse samt
den sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af
mulighed for klage.

1.4 Læsevejledning
Denne publikations materiale, del 1, består af et forslag til kommuneplantillæg
med retningslinjer og rammer samt planredegørelse til Kalundborg Kommuneplan.
Del 2 består af en miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport
med et ikke-teknisk resumé.
Den sammenfattende vurdering af projektets miljøkonsekvenser kan læses i det
ikke-tekniske resumé.
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af
miljøkonsekvenserne ved det ansøgte samt eventuelle afværgeforanstaltninger. I
VVM-redegørelsen kan indgå undersøgelser tilvejebragt for at belyse specielle
forhold eller den kan bygge på indhentede oplysninger, som bygherre har tilvejebragt i forbindelse med ansøgningen og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen samt
VVM-tilladelsen fra fx udkast til Natura 2000-planer, Miljøportalen m.fl.
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2 Forslag til
kommuneplantillæg
2.1 Hvad er et kommuneplantillæg?
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et
kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når
det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller et projekt.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal
sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i
kommunen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer.
Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013, Planloven, indeholde retningslinjer for alle de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog
(§11a) og ledsages af en redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVMsammenhæng. De centrale emner er blandt andet landskab, trafik, støj og beskyttelsesinteresser i det åbne land.
Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår retningslinjer, rammer og en
planredegørelse.

2.2 Hvad er VVM?
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr.

1510 af 15/12/2010. Anmeldelsen af projektet er foretaget den 18. oktober 2013
efter den dengang gældende VVM-bekendtgørelse. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer.
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering
af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder,
samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb
der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en
vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden
har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om hvorvidt det anmeldte
projekt kan realiseres.
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VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte
virkninger på:





Mennesker, fauna og flora
Jordbund, vand, luft, klima og landskab
Materielle goder og kulturarv
Samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser,
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning
om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til kommuneplanen.
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Naturstyrelsen kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser, da Energinet.dk er bygherre, jf. VVM bekendtgørelsens § 11, stk. 2 og 5. Naturstyrelsen varetager således planlægningen for landanlæggene til Sejerø Bugt Havmøllepark. Kalundborg Kommune kan ikke ændre på
et kommuneplantillæg udarbejdet af staten, men kommune kan lave supplerende
planlægning, der ikke er i strid med det statslige kommuneplantillæg.

2.3 Hvad er Miljøvurdering med miljørapport?
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 939 af den 03/07/2013.
I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i
forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget
ændrer den eksisterende kommuneplans rammer eller retningslinjer, når disse
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.
Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i
planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et
højt miljøbeskyttelsesniveau.
Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten, i stor grad er sammenfaldende med kravene
til en VVM-redegørelse, kan VVM-redegørelse og miljørapport udarbejdes som en
samlet rapport.
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3 Redegørelse for
Kommuneplantillæg
3.1 Baggrund og formål
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk
aftale for perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark.
I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen, på baggrund af Havmølleudvalgets screening, seks områder for kystnære havmølleparker, hvor der skal
gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg med tilhørende udbygning af elnettet på land. De seks
områder er Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Placeringen af områderne fremgår af Figur 3-1.

Figur 3-1 Placering af de seks kystnære havmølleprojekter.

11

Placeringen af Sejerø Bugt Havmøllepark er således et resultat af Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for egnede placeringer af mindre kystnære
havmølleprojekter. Den mere kystnære placering af mindre parker er primært
ønsket af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen af vindkraft nede.
Eksempelvis forventes omkostningerne til drift og vedligehold af havmølleparker,
som primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, mindskes. Desuden
antages nettilslutningsomkostningerne at kunne mindskes, da kablerne til land
typisk er kortere, og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan nettilsluttes
på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land, således at etablering af transformatorstationer på søterritoriet undgås.
For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter gennemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet),
herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag for VVMredegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet som på land,
varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen.
Se i øvrigt kapitel 4 i del 1 af VVM-redegørelsen for yderligere beskrivelse heraf.
Energinet.dk fik i januar 2013 pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren
om at forestå udarbejdelse af VVM-redegørelser for de seks havmølleparker forud
for et koncessionsudbud. Hvilke projekter der vil blive realiseret og med hvilken
kapacitet vil blive afgjort efter dette udbud. Det er således ikke på forhånd givet,
hvilke havmølleparker, der skal realiseres.
Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvilke havmølleparker, der skal realiseres. Først når - og hvis - der indgås koncessionsaftale for havmølleparkerne, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt.
Nærværende kommuneplantillæg omfatter kun landanlæggene for projektet.
Planlægningen omfatter kabelanlæg, kabelstationer, nettilslutningsanlæg og udvidelse af eksisterende stationsanlæg, som vist på Figur 3-2.
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3.2 Projektet
Projektet omfatter landanlæggene til havmølleprojektet i Sejerø Bugt. Kommuneplantillægget omfatter kun areal til landanlæggene.

Figur 3-2 Projektområde for Sejerø Bugt Havmøllepark.

Sejerø Bugt Havmøllepark, planlægges placeret ca. 4 km ud fra kysten nord for
Røsnæshalvøen. Mølleparkens område er udpeget med henblik på en havmøllepark med en installeret effekt på op til 200 MW med tilhørende landanlæg for tilslutning til det eksisterende elforsyningsnet. Projektområdet fremgår af Figur 3-2
og omfatter:






Undersøgelsesområde for havmøller
Kabelkorridorer på land og på havet
Eksisterende stationsanlæg for tilslutning til elforsyningsnettet
Tre områder for mulig kystnær kabelstation på land
Evt. nedtagning af luftledning fra Stationsanlæg Røsnæs mod Kalundborg
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Havmølleparken i Sejerø Bugt skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Energistyrelsen stiller som et krav, at en havmøllepark på 200 MW
ikke må lægge beslag på et areal, der er større end 44 km2. For en mindre parkstørrelse reduceres arealet, der maksimalt må beslaglægges tilsvarende. Mølletype, fundamenttype og opstillingsmønster er ikke kendt på nuværende tidspunkt
og vil først blive endeligt fastlagt i forbindelse med tildeling af koncession og efterfølgende detailprojektering i 2016. Det er forudsat, at der anvendes havmøller
med en størrelse på 3 MW eller 10 MW eller havmølle af en størrelse derimellem.
VVM-redegørelsen med tilhørende egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering
har vist, at størrelsen af havmølleparken skal reduceres fra maksimalt 200 MW til
maksimalt 100 MW for at en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F94 kan afvises. Dermed bliver det maksimale areal på søterritoriet, som havmølleparken må beslaglægge, også reduceret til halvdelen svarende til 22 km2. Reduktionen i størrelsen af havmølleparken vil ikke medføre ændringer i de nødvendige arealreservationer på land, men vil få betydning for omfanget af de endelige landanlæg, som vil ligge indenfor de rammer, der er fastlagt
for en 200 MW havmøllepark.
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via op til tre søkabler til land,
hvor den via nedgravede landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes
eksisterende stationsanlæg i elforsyningsnettet. Ved etablering af en større havmøllepark med behov for flere parallelle søkabler, vil det være nødvendigt at
etablere en kystnær kabelstation. Den kystnære kabelstation har til formål at
samle og transformere den ilandførte strøm til højere spænding i ét videreført kabel for at reducere effekttab og reducere anlægsomkostninger for nettilslutningen.
Arealbehovet til en ny kystnær kabelstation vil være op til ca. 10.000 m2. Stationsbygningen (33kV og 132 kV) må makismalt have en højde på 7 meter, og et
bebygget areal på 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10 meters højde,
og master med lynafledning kan etableres med en højde på op til 18 meter. Figur
3-3 viser en generel visualisering af en ny kabelstation på ca. 10.000 m2.
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Figur 3-3 Visualisering i 3D af ny kabelstation

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra Sejerø Bugt Havmøllepark, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt på nordsiden af Røsnæs, jf.
Figur 3-2. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler etableret inden for
en ca. 300 m bred og op til ca. 22,5 km lang kabelkorridor.
På land skal der være afstand mellem kablerne, og det medfører behov for et anlægs- og arbejdsbælte på tilsammen op til 35 meters bredde på strækningen fra
kysten og frem til den kystnære kabelstation. Fra den kystnære kabelstation, hvor
der sker en transformering til højere spændingsniveau og til ét kabelsystem, og
frem til tilslutningspunktet ved en af de eksisterende stationsanlæg, vil der være
behov for et anlægs- og arbejdsbælte på op til 18 meters bredde . Efter etablering
af kableanlægget vil hvert kabelsystem være omfattet af et deklarationsbælte med
en bredde på 7 m, der tinglyses på de enkelte ejendomme.
Korridoren forløber overordnet fra kysten evt. via stationsanlægget på Røsnæs i
en bue øst om Kalundborg, evt. via stationsanlægget ved Novo Syd og eventuelt
videre til 400 kV stationsanlægget ved Asnæsværket syd for Kalundborg. Den faktiske bredde af korridoren, der skal anvendes afhænger af, om der etableres en
kystnær transformerstation. Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen af havmølleparken. Havmølleparken vil have en samlet produktionskapacitet på 100 MW, svarende til en elproduktion på ca. 425.000 MWh pr. år. Der kan således blive tale om tilslutning
til én eller flere af ovennævnte stationsanlæg, og der skal eventuelt etableres en
ny kabelstation på Røsnæs.
Generelt gælder følgene vedrørende tilslutningsmulighederne for Sejerø Bugt
Havmøllepark:
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Installeret effekt < 50 MW: Ved en mindre parkstørrelse, op til 50 MW, planlægges tilslutning til det eksisterende 50 kV Stationsanlæg Røsnæs. Der vil
være tale om mindre udbygninger af stationen afhængig af den elektriske
spænding, der føres i land (33 kV eller 50 kV).
Installeret effekt fra 50 - 100 MW: Ved en parkstørrelse på mellem 50 og 100
MW planlægges tilslutning til Asnæsværket eller til NOVO Syd. Sandsynligvis
vil tilslutningen ske via en ny kystnær kabelstation - fremskudt 132/33 kV (eller 132/50 kV) transformer. I den vestlige korridor vil kabelstationen blive
etableret kystnært og i den østlige korridor i tilknytning til det eksisterende
stationsanlæg ved Røsnæs.
Installeret effekt > 100 MW (ikke aktuelt): Ved en parkstørrelse over 100 MW
planlægges en tilsvarende tilslutning som ved en parkstørrelse mellem 50 og
100 MW, dog med den afvigelse at 132 kV kablet fra den fremskudte station
kun kan føres til Asnæsværket – altså uden om Novo Syd.

Afhængigt af størrelsen af en realiseret havmøllepark i Sejerø Bugt kan projektet
desuden komme til at omfatte en erstatning af den nuværende 50 kV luftledning
fra Røsnæs til Kalundborg med et jordlagt kabel. Kablet vil blive etableret indenfor den viste korridor for landkabler, jf. Figur 3-2.
Projektets primære elementer, som er behandlet i forundersøgelser og VVMredegørelse er listet i Tabel 3-1.

Tabel 3-1 Afgrænsning af undersøgelsesområde
Projektelement

Undersøgelsesområde (omtrentlig udbredelse)

Havmøllepark

60 km2 undersøgelsesområde

Ilandføringskabel

Op til 3 søkabler i op til 2 korridorer af hhv. 4 km og 5,5 km. Undersøgelseskorridoren for ilandføring af søkabler er 500 m bred.

Landkabel

Kabelkorridor på op til 22,5 km fra Røsnæs til Asnæsværket og eventuel kabellægning af eksisterende 50 kV luftledning fra Røsnæs til Kalundborg. Planlægningsbæltet for kabelkorridoren er ca. 300 m bred.

Kabelstation/Stationsanlæg

Mulig ny kabelstation (op til 10.000 m2 -fremskudt transformer) og
udbygning af stationsanlæg Røsnæs , stationsanlæg NOVO Syd eller
stationsanlæg ved Asnæsværket.

I første offentlighedsfase blev en indledende afgrænsning af undersøgelsesområdet for landanlæggene præsenteret. Dette tog udgangspunkt i en kabelkorridor
med en bredde på 1 km. Høringssvarene fra første offentlighedsfase og en konfliktafdækning i forhold til arealinteresser og beskyttelsesmæssige arealbindinger
har bidraget til en indsnævring og justering af kabelkorridoren. Den endelige ka-
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belkorridor for henholdsvis landkabler og en mulig ny kabelstation på land fremgår af Figur 3-2.
Den endelige placering af kabelstation vil først blive fastlagt i forbindelse med
etableringstilladelse til en kommende koncessionshaver.

3.3 Tidsplan
Koncessionshaveren er endnu ikke blevet udpeget, og den detaljerede tidsplan for
projektet er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. Dog forventes det, at koncessionshaveren udpeges primo 2016, og at detailprojekteringen og anlægsarbejdet starter umiddelbart herefter. Havmølleparken skal være klar til at producere
el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år.
Tidsplanen for det forventede projektforløb for Sejerø Bugt Havmøllepark fremgår af Figur 3-4. Tidsplanen er udarbejdet på grundlag af Energistyrelsens og
Energinet.dk’s erfaringer fra tidligere havmølleprojekter.

Figur 3-4 Tidslinje for det forventede projektforløb.
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3.4 Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning
Naturstyrelsen har den 18. oktober 2013 modtaget Energinet.dks VVManmeldelse vedrørende landanlæggene til Sejerø Bugt Havmøllepark. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2.
Det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3c, Energiindustrien - transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg dog undtaget elkabler på søterritoriet.
Naturstyrelsen har den 25. november 2013 på baggrund af at der skal udarbejdes
VVM for anlæggene på havet vurderet, at landanlæggene til Sejerø Bugt Havmøllepark er VVM-pligtigt. Havmøller er altid VVM pligtig, jf. BEK nr. 68 af
26.01.2012.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt kommuneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af en VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt tilladelse
til projektet.
VVM-redegørelsen er en samlet VVM for både havdelen og landdelen og omfatter
ligeledes miljøvurderingen af kommuneplantillægget.
Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter
de hidtil gældende regler i bekendtgørelsen nr. 1510 af 15. december 2010, jf. § 17,
stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

3.5 Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i medfør af lov
om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplantillægget skal i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og
programmer miljøvurderes, idet kommuneplantillægget sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Miljøvurderingen
fremgår af den samlede VVM-redegørelse og miljørapport for projektet (del 2).

3.6 VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse
Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Naturstyrelsen give Energinet.dk, VVM-tilladelse til at gennemføre projektet i nærmere
angivne vilkår.
På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsen, og resultatet af høringen vil
Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet in-
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deholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen er taget i betragtning.
På grundlag heraf og kommunens udtalelse over den sammenfattende redegørelse beslutter Naturstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter
i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med
VVM-tilladelsen og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres.
Det endelige kommuneplantillæg samt den sammenfattende redegørelse vil blive
offentliggjort med angivelse af mulighed for klage.
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4 Forhold til øvrig
planlægning
4.1 Regional udviklingsplan
Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 for Region Sjælland har følgende vision for 2020:
"I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationalt samarbejde."
Til visionen er der 10 målsætninger, heriblandt en om grøn energi:
"I 2020 skal mindst 20 % af energiforsyningen i Region Sjælland være baseret
på vedvarende energikilder."
Denne målsætning stemmer fint overens med en havmøllepark ved Sejerø.
Det vurderes, at Den Regionale Udviklingsplan ikke i øvrigt behandler forhold,
der er relevante for nærværende kommuneplantillæg.
Projektområdet indeholder ingen råstofgraveområder eller råstofinteresseområder, og vurderes dermed i overensstemmelse med Råstofplan 2012 for Region
Sjælland.

4.2 Statens vand- og naturplaner
Projektområdet er omfattet af følgende planer:
Vandplan 2009-2015 – Kalundborg - Hovedvandopland 2.1 Vanddistrikt Sjælland.
Kabeltracéet krydser et enkelt vandløb øst for Kalundborg, Kærby Å. Det er i
VVM-redegørelsen vurderet, at projektet ikke har en væsentlig betydning for
vandløbets tilstand, flora og fauna, pga. underboring af vandløbet.
4.2.1

Vandplaner (drikkevandsinteresser)

Projektområdet er beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, men dele af projektområdet er beliggende indenfor NFI-områder (nitratfølsomme indvindingsområder). Dele af området omkring den eksisterende kabel-
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stationen ved Røsnæs er beliggende indenfor NFI, men det planlægges for, at en
eventuel udvidelse af kabelstationen vil ske mod nord, og udenfor NFI området.
Da risikoen for spild ved kabellægning vurderes at være minimal, vurderes det ikke at kunne ske en forurening af drikkevandet.
I driftsfasen vurderes de blivende installationer af kabler og kabelstation ikke at
påvirke grundvandet, da ledningerne ikke indeholder nogen parametre, som kan
forurene grundvandet.
Projektet vurderes samlet ikke at kunne påvirke grundvand eller drikkevand negativt i anlægs- drifts- eller afviklingsfasen.
Det vurderes, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen.
4.2.2

Natura 2000

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem
Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter (Habitatbekendtgørelsen).
Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan man skal behandle Natura
2000-områderne, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de enkelte områder.
Kablet passerer 2 Natura 2000-områder. Her har Danmark som følge af internationale aftaler en særlig forpligtigelse til at varetage hensynet til dyre- og planteliv
samt landskab og kulturarv.
Der er ingen Natura 2000 områder indenfor projektområdet. Natura 2000planerne er nærmere omtalt i kapitel 7.
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5 Kommuneplan 2013
Den gældende Kommuneplan 2013 for Kalundborg Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for landanlæggene til Sejerø
Bugt Havmøllepark.

5.1 Kommuneplanens retningslinjer
Alle retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Kalundborg Kommune er gennemgået, og det er kun retningslinjer, der berøres af projektet, som er beskrevet og vurderet i det nedenstående.
Kabelnedlægningen vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens retningslinjer, da de ikke er synlige i landskabet og området reetableres efter anlæggelse. I
de tilfælde hvor beskyttet natur må passeres, vil det i de fleste tilfælde ske med
underboring, medmindre at nedgravning kan ske helt uden varig påvirkning af
naturtypen.
I det nedenstående er der således primært fokus på de kystnære kabelstationer.
5.1.1

Natur og kultur

Landskab, geologi og naturbeskyttelse
Hovedparten af Røsnæs er udpeget både som bevaringsværdigt landskab og større uforstyrret landskab. Korridoren for kabelstationen og en del af korridoren for
landkablet i den nordlige del af strækningen ligger således inden for disse udpegede landskaber.
Landskabet øst for Kalundborg er udpeget som landskab med generelle beskyttelsesinteresser. På Asnæs er der ligeledes udpeget områder med bevaringsværdige
landskaber og større uforstyrrede landskaber, der til dels er sammenfaldende.
Retningslinjerne 6.6.1-6.6.5 i kommuneplanen fastlægger, at etablering af byggeri
og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen i det åbne land skal foregå under
hensyntagen til landskabets karaktergivende træk og oplevelsesmuligheder. I de
særlige værdifulde landskaber må etableringen af byggeri og anlæg ikke påvirke
landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativ.
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Figur 5-1 Uforstyrrede landskaber og særligt værdifulde landskaber

Etablering af kabelstationen i det bevaringsværdige landskab på Røsnæs kan påvirke det bevaringsværdige landskab. Placeringsområdet er i sig selv ikke sårbart
overfor placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er
sårbar overfor sløring i lav til mellem grad, afhængig af hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer at lokalområdet generelt er frit for tekniske anlæg, og placering af en fremskudt kabelstation vil betyde, at der tilføres et nyt teknisk element til området. På sigt vil den afskærmende beplantning som etableres omkring anlægget, skjule de fleste af installationerne, så kun toppene af masterne vil
kunne ses. Men barriereeffekten som beplantning og master vil bidrage med til
området, vil påvirke omgivelserne med mellem intensitet.
Fra kysten vil anlægget kunne opleves i større eller mindre grad, afhængig af betragtningsvinkel, afskærmende bevoksning og terræn. Generelt er hovedfokus oplevelsen af kystrummet når man bevæger sig langs kysten, og denne vil ikke generes af kabelstationen.
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Figur 5-2 Placeringskorridor for ny kystnær kabelstation

Visualiseringer viser, at omfanget af visuel påvirkning af landskabet fra landanlæg, afhænger af størrelsen af havmølleparken og behovet for tilslutning til eksisterende kabelstationer og eventuel opførelse af en ny kystnær kabelstation. Ændringerne i form af udbygning af eksisterende anlæg samt opførelse af nye anlæg
vil give anledning til den største visuelle påvirkning. Denne vil primært ske på
Røsnæs, hvor udvidelser og nyopførelser vil ske i områder der er udpeget som bevaringsværdigt og uforstyrret landskab. Påvirkningen af landskabet vil være alt
fra mindre til væsentlig, afhængig af placering af anlæg, betragtningsstandpunkt
og afskærmende elementer som terræn og bevoksning.
Det vurderes, at landanlæggenes udformning, med tilhørende afskærmende bevoksning er foreneligt med retningslinjerne, hvis anlæggene indpasses bedst muligt i landskabet. Det vil sige, at de placeres så lavt i terrænet som muligt, på placeringer der hindrer udsigten over Sejerø Bugt mindst muligt.
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For område 3 gælder det, at det vil være at foretrække at placere en ny fremskudt
station, så tæt op ad det eksisterende anlæg længst modsydøst, for at minimere
den kumulative effekt, og samtidig reducere den horisontale udbredelse af anlægget set fra syd.
Den nye kabelstation ved Røsnæs er beliggende i det geologiske interesseområde,
”Røsnæs”, der er karakteriseret ved et randmorænestrøg, der er presset op af Storebæltsgletsjeren fra syd i slutningen af den sidste istid, Weichsel. I kystprofiler
ses oppressede og foldede flager, der har en kompleks glacial historie.
Kystnærhedszonen
I Kalundborg Kommuneplan er kystnærhedszonen opdelt i zone A og zone B.
Kommunens kystnærhedszone A indeholder kablernes ilandsføringspunkter fra
havmølleparken samt dele af den planlagte kystnære vestlige kabelstation. Kommunens kystnærhedszone B indeholder hovedparten af korridoren og den østlige
kabelstation.
Retningslinje 6.2.2 fastlægger, at der inden for kystnærhedszone A ikke kan udlægges nye byområder eller opføres nye tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg mv.
Retningslinje 6.2.3 fastlægger, at der som hovedregel ikke kan placeres større
tekniske anlæg i zone B.
Ved en evt. udvidelse af den eksisterende kabelstation Røsnæs er området præget
af de tekniske anlæg. Der er beplantningsbælte omkring kabelstationen, og der vil
ligeledes blive etableret beplantning om udvidelsen, hvilket betyder, at den i meget begrænset omfang vil være synlig fra kysten.
Ved udvidelse af eksisterende kabelstation eller etablering af en ny kystnær kabelstation, vil den afskærmende beplantning som etableres omkring anlægget,
skjule de fleste af installationerne, så kun toppene af masterne vil kunne ses. Områder til placering af kabelstationer (og/eller udvidelser) er afgrænset på baggrund af landskabets generelle sårbarhed, konkret mulighed for indpasning i terrænet og beliggenhed af eksisterende infrastruktur, samt eksisterende bebyggelse,
anlæg og beplantning.
Der er en potentiel konflikt med etablering af den vestlige kystnære kabelstation,
såfremt denne ønskes placeret i zone A. Ved valg af konkret placering af kabelstation inden for de udpegede områder, kan den placeres i terrænet, så den visuelle
påvirkning bliver mindst mulig og der er krav om, at der skal etableres afskærmende beplantning eller lignende omkring stationsanlæggene. Endvidere kan terrænet eventuelt tilpasses, så den understøtter den afskærmende beplantning.
Kystnærhedszonen behandles yderligere i afsnit 7.3.
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5.1.2

Trafik- og tekniske anlæg

Veje og stationer
Kommuneplanen indeholder retningslinjer for planlagte veje i kommunen. Inden
for korridoren findes to planlagte vejtraceer:



vest for Tømmerup nord for Holbækvejen,
imellem Slagelsevej ved Rørby mod henholdsvis Asnæsvej og Sønderstrandsvej ved Melby.

Det vurderes, at én retningslinje påvirkes af projektet.
"8.1.3 Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for anlægsområderne, medmindre det kan dokumenteres, at dette ikke giver anledning til interessekonflikter."
Nye veje kan krydse kabeltraceet, men det vurderes, at anlægget ikke påvirker
kommuneplanens retningslinjer for veje og stationer.
Højspænding
I kommuneplanen er der udlagt retningslinjer for højspændingsanlæg. Kabeltraceet krydser områder til højspændingsanlæg.
Der skal helst holdes en afstand på ca. 50 meter eller mere mellem kabler i jorden
og højspændingsmaster. Dette gælder uanset om kablerne løber parallelt med
luftledningerne eller de krydser luftledningerne. Dersom kabler placeres tættere
end ønsket på en højspændingsmast kan der nedlægges blanke kobberledere
langs kablerne til potentialudligning, eller kablerne kan føres i stålrør. Længden
af stålrørene fastlægges ud fra konkrete forhold.
Anlægget vurderes derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer for højspændingsanlæg.

5.2 Kommuneplanrammer
I det følgende oplistes de gældende kommuneplanrammer og hvilken betydning,
de har for kommuneplantillægget.
Der udlægges ikke nye rammer for kablerne, idet disse ikke er lokalplanpligtige. I
den videre proces skal Kalundborg Kommune vurdere, hvorvidt det er tilstrækkeligt med en landzonetilladelse for en kystnær kabelstation eller om der skal vedtages en ny kommuneplanramme og lokalplan. Vurderingerne under rammerne
er derved foretaget ud fra de eksisterende rammer.
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Kabellægning vurderes ikke at påvirke eksisterende eller planlagte rammer, da en
300 m bred kabelkorridor medfører at kablet kan placeres, hvor det inden for
rammen er mest hensigtsmæssigt i samråd med kommunen eller lodsejerne.

Figur 5-3 Kommuneplanrammer ved kabelkorridoren

Kabeltraceet går gennem flere rammelagte områder, der i dag er helt eller delvist
udbygget. Den brede kabelkorridor betyder, at der er stor mulighed for at placeret
kablet uden for bebygget område, som vil ske i samarbejde med kommune og
virksomhed som almindelig anlægsarbejde i byzone. Ingen af rammerne på Figur
5-3 skal ændres.
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Tabel 5-1 Eksisterende kommuneplanrammer
Ramme
område

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

Behov for
ændring

K12.R08

Område til kabelkorridor er delvist
beliggende indenfor rammeområdet, der er udlagt
til rekreativt område. Områder anvendes til golfbane.

Kabelkorridor

Det vurderes, at kabelkorridoren ikke påvirker
udnyttelsen og disponeringen af rammeområdet.

Nej

K12.BL1
2

Rammeområdet
ligger i kabelkorridoren og er udlagt til blandet bolig og erhverv.
Rammeområdet er
bebygget.

Kabelkorridor

Da rammeområdet er tæt bebygget, vil det ikke
være muligt at føre et kabel gennem rammeområdet. Der er god mulighed for at føre kablet
udenom rammeområdet, hvor der er ca. 150200 meter på hver sin side af rammeområdet.
Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at
ændre rammebestemmelserne eller afgrænsningen.

Nej, potentiel konflikt

K05.E01

Kabelkorridoren
løber i den vestlige
del af rammeområdet, der er ubebygget.
Rammeområdet er
udlagt til
erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da denne del af området ikke er bebygget.
Placeringen af kablet kan få en betydning ift.
fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i
området. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt
at ændre rammebestemmelserne.

Nej

K05.E11

Kabelkorridoren
er omfattet af et
mindre hjørne af
rammerådet, der
ikke er bebygget.
Rammeområdet er
udlagt til
erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da denne del af området ikke er bebygget.
Placeringen af kablet kan få en betydning ift.
fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i
området. Der kan være et delområde, der pga.
arealstørrelsen ikke kan udnyttes til erhvervsvirksomhed. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

Nej

K05.E0
2

Kabelkorridoren
er omfattet af et
lille hjørne af
rammerådet, der
ikke er bebygget.
Rammeområdet er
udlagt til
erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da denne del af området ikke er bebygget.
Placeringen af kablet kan få en betydning ift.
fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i
området. Der kan være et område, der pga. arealstørrelsen ikke kan udnyttes til erhvervsvirksomhed. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt
at ændre rammebestemmelserne.

Nej

K05.E10

Rammeområdet er
udlagt til erhvervsområde, og
en stor del af området er ikke bebygget.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da hovedparten af dette område ikke er
bebygget. Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i området. Det vurderes, at det ikke er
nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

Nej

05.E04

Den eksisterende
kabelstation ved

Kabelkorridor

Der er plads i rammeområdet til, at der kan ske
en udvidelse af kabelstationen. Det vurderes

Nej
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Ramme
område

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

Novo Syd er omfattet af den østlige del af rammeområdet.
Rammeområdet er
udlagt til
erhvervsområde.

og kabelstation

derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

K05.R0
4

Kabelkorridoren
løber gennem en
stor del af rammeområdet. Rammeområdet er udlagt
til rekreativt område.

Kabelkorridor

Det er muligt, at få kablet ført gennem rammeområdet uden at ligge begrænsninger for dette.
Projektet er således i overensstemmelse med
gældende rammebestemmelser, da området reetableres. Det vurderes derved, at det ikke er
nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

Nej

K05.E0
9

Kablet løber gennem rammeområdet, der ikke er
bebygget. Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da hovedparten af dette område ikke er
bebygget. Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i området. Ligeledes kan placeringen af
kablet få betydning for traceet af den planlagte
cykelsti. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt
at ændre rammebestemmelserne.

Nej, potentiel konflikt

K05.R
03

En ganske lille del
af kabelkorridoren, ca. 700 m2, er
omfattet af rammeområdet.
Rammeområdet er
udlagt til rekreativt område.

Kabelkorridor

Der er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, og det vil ikke påvirke anvendelsen af området, da området reetableres. Det vurderes
derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

Nej

K06.E
06

Kabelkorridoren
er omfattet af den
vestlige del af
rammeområdet.
Rammeområdet er
udlagt til
erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammerådet, hvor en del af dette ikke er bebygget. De
nævnte sikkerhedszoner til virksomhederne omfatter ikke kabler. Det vurderes derved, at det
ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne

Nej

K12.E0
1

Rammeområdet er
udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor.

Det er muligt at føre kablet gennem rammerådet, hvor en del af dette ikke er bebygget. De
nævnte sikkerhedszoner til virksomhederne omfatter ikke kabler. Det vurderes derved, at det
ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne

Nej

K07.E0
1

Erhvervsområde,
der omfatter eksisterende kabelstationen ved Asnæs.

Kabelkorridor
og kabelstation.

Det er muligt at føre kablet gennem rammerådet, der ikke er bebygget i denne del, men indeholder to vejforbindelser. Der er ligeledes plads
til en udvidelse af kabelstationen, såfremt dette
måtte være nødvendigt. Det vurderes derved, at
det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne

Nej
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Behov for
ændring

6 Lokalplan
Projektområdet, landanlæggene til Sejerø Havmøllepark, er omfattet af de følgende lokalplaner, der ses på Figur 6-1. Alle lokalplaner er gennemgået, og i det
nedenstående er fokuseret på de lokalplaner, der påvirker eller bliver påvirket af
projektet.

Figur 6-1 Eksisterende lokalplaner
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Tabel 6-1 Oversigt over eksisterende lokalplaner
Lokalplan

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

Ny Lokalplan

3.8-1

Område til kabelkorridor er delvist beliggende indenfor Lokalplan 3.8.1 – En udvidelse af
golfbanen nord for Røsnæsvej.
Området anvendes i dag til golfbane.

Kabelkorridor

Det vurderes, at kabelkorridoren ikke påvirker udnyttelsen og disponeringen af
lokalplanen.

Nej

57-1

Erhvervsområde syd for Holbækvej (Stejlhøj). Kabelkorridoren er omfattet af en lille strimmel af lokalplanen

Kabelkorridor

Kabelkorridoren omfatter et
område, der er udlagt til et
afskærmningsbælte, hvorved
der vil være plads til kablet.

Nej

6-2-2

Lokalplanfor Novo Nordisk A/S.

Kabelkorridor

Kabelkorridoren er i overensstemmelse med lokalplanen, men kan i mindre grad
påvirke disponeringen af
området

Nej

Tillæg
nr. 1 til
lokalplan 55A
og 6.2

Kabelkorridoren er omfattet af
den vestligste del af lokalplanen.
Lokalplanen har til formål at
udmatrikulere området.

Kabelkorridor

Kabelkorridoren påvirker
ikke lokalplanen.

Nej

6.5-2

Lokalplan for Rendsborgparken.

Kabelkorridor og
kabelstation

En udvidelse af transformerstationen forventes at kunne
ske indenfor delområde B,
der er i overensstemmelse
hermed.

Nej, potentiel konflikt

hovedparten af korridoren omfatter af delområde B.
Delområde B kan anvendes til
transformerstation. Der kan
etableres en 132/50/10 kV transformerstation til udbygning af
Kalundborgs elforsyning.
Delområde A må anvendes til
erhvervsformål.
6.4-2

Kabelkorridoren er omfattet af
den vestlige del af lokalplanen,
der muliggør en udvidelse af
Statoil raffinaderiets serviceområde samt en ny vejforbindelse.

Kabelkorridor

Kabelkorridoren påvirker
udnyttelsen og disponeringen af erhvervsområderne
Der skal ved den endelige
fastlæggelse af korridoren
sikres afstand til højspændingsledningen. Kablet er
dog i overensstemmelse med
lokalplanen.

Nej, potentiel konflikt

7.9-3

Lokalplan for et erhvervsområde
ved Maglehøjvej.

Kabelkorridor

Kabelkorridoren er i overensstemmelse med lokalplanen, men kan i mindre grad
påvirke disponeringen af
området.

Nej

Området fastlægges til erhvervsformål til virksomhed for behandling og rensning af forure-
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Lokalplan

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

Ny Lokalplan

net jord og andre rensningsegnede materialer såsom grus,
sten, beton, havneslam m.v.
Området er udbygget.
522

Kabelkorridoren er omfattet af
en lille del af det sydøstlige af lokalplanen og ligger i delområde
A. Delområdet kan anvendes til
raffinaderiformål: Produktionsog procesanlæg, samt tilknyttede
funktioner. Området er bebygget.

Kabelkorridor

Kablet påvirker ikke lokalplanen.

Nej

52

Lokalplanen for Asnæsværket er
udlagt til produktion af elektricitet.

Kabelkorridor og
kabelstation

En udvidelse af kabelstationen vil ske indenfor lokalplanområdet, hvilket vurderes i overensstemmelse hermed.

Nej

Kalundborg Kommune er myndighed for detailplanlægningen og afgør om etablering af stationsanlæg er lokalplanpligtig. Hvis stationsanlægget vurderes at være
lokalplanpligtigt, skal der sideløbende med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg med en ramme, der udlægger det konkrete areal til stationsformål.
Vurderingen af lokalplanpligt vil være afhængig af projektets omfang og det heraf
afledte behov for udbygning.
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7 Øvrige bindinger
Landanlæggene til Sejerø Bugt Havmøllepark er omfattet af følgende øvrige bindinger.

7.1 Natura 2000 og bilag IV-arter:
Natura 2000-områder er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og
Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Områderne
danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele
EU.
De nærmeste Natura 2000-områder til projektområdet er følgende:
Natura 2000 område

Afstand til projektområde

166 Røsnæs og Røsnæs Rev (Habitatområde H195)

Knap 200 m

154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene,
Diesebjerg og Bollinge Bakke (Habitatområde H135, Habitatområde H244, Fuglebeskyttelsesområde F94, Fuglebeskyttelsesområde F99, Ramsarområde R18)

Godt 2.000 m

I VVM-redegørelsens del 2 og del 3 er Natura 2000-områderne beskrevet og der
er redegjort for påvirkningen af disse områder. Der er gennemført en væsentlighedsvurdering af projektet. På baggrund heraf er det vurderet, at der i driftsfasen
som følge af opstillingen af havmøller kan være risiko for påvirkninger af bevaringsmålsætningen for sortand, ederfugl og fløjlsand, der alle er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 154 med fuglebeskyttelsesområde F94, og
derfor er der foretaget en konsekvensvurdering.
I forhold til påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F94 er det her vurderet, at der
vil være øget dødelighed som følge af fortrængning for sortand, ederfugl og fløjlsand fra Sejerø Bugt Havmøllepark, men omfanget vurderes at kunne kompenseres for af de aktuelle flyway-bestande. Sejerø Bugt Havmøllepark sammen med
øvrige eksisterende havmølleparker vurderes ud fra forsigtighedsprincippet at
medføre skadelige virkninger i forhold til integriteten af fuglebeskyttelsesområde
F94 Sejerø Bugt og Nekselø med sandsynlige negative følger for bevaringsmålsætningen for sortand til trods for usikkerhed fx om størrelsen af den samlede bestand af sortand.
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Det er ud fra forsigtighedsprincippet vurderet, at projektet skal reduceres til en
størrelse på 100 MW, for at påvirkningen af sortand og fuglebeskyttelsesområdet
vil være på et niveau, som kan kompenseres for af den aktuelle flyway-bestand.
Ederfugl og fløjlsand vurderes dog at kunne kompensere for den øgede dødelighed. Ved etablering af både Sejerø Bugt Havmøllepark og Smålandsfarvandet
Havmøllepark eller Sæby Havmøllepark vurderes der at kunne være skadevirkninger for sortand som følge af kumulativ fortrængningsafledt dødelighed.
Det vil altså alene være muligt at etablere en havmøllepark på 100 MW ved Sejerø
Bugt og under forudsætning af, at der ikke samtidigt etableres kystnære havmølleparker ved Smålandsfarvandet eller ved Sæby for at en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for sortand med sikkerhed kan afvises.
Det vurderes, at kabelstationer og nedgravning af kabel på land ikke vil påvirke
Natura-2000 områderne væsentligt hverken direkte, indirekte eller kumulativt
som følge af anlægs-, demonterings- eller i driftsfasen, idet der hverken er udpeget støjfølsomme arter eller sker fysisk påvirkning af området i form af gravning,
grundvandssænkning m.v.
Der er gennemført en foreløbig vurdering efter habitatreglerne af projektet. På
baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering for anlæg der reguleres i dette kommuneplantillæg. Denne konklusion er sket på baggrund af, at det er vurderet at de planlagte anlæg ikke har
væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder, idet der
ikke er risiko for væsentlig påvirkning af landlevende arter eller naturtyper fra
anlæg af kabler eller kabelstation som følge af afstanden (ca. 200m), idet der
hverken er udpeget støj-følsomme arter eller sker fysisk påvirkning af området i
form af gravning, grundvandssænkning m.v. Af de samme årsager vurderes det,
at projektet ikke vil medføre skade på de terrestriske arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.
Hvis det efter den endelige fastlæggelse af kabeltracéet bliver nødvendigt at påvirke lokaliteter negativt, der vurderes at udgøre potentielle ynglevandhuller for
bilag IV-arter, skal der iværksættes afværgende foranstaltninger som beskrevet i
afsnit 23.3 i miljøvurderingen.
I den periode, hvor kabelgraven står åben, vil kabeltracéet fungere som en barriere for mange dyrearter. Den forventede varighed af anlægsarbejder i forbindelse
med kabellægning er ca. 6 måneder for Sejerø Bugt Havmøllepark. Arbejdet vil
foregå i etaper langs strækningen, hvilket betyder, at kabelgraven på de enkelte
etaper udelukkende vil stå åben i ca. 1-2 dage. På den baggrund antages det, at
den kortvarige barriereeffekt vil være af underordnet betydning for områdets dyreliv.
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I driftsfasen er det i forhold til bilag IV-arter vurderet at have henholdsvis ingen
og ubetydelig miljøkonsekvenser for padder og krybdyr. Der vurderes at være en
mindre negativ miljøkonsekvens for flagermus.
Projektet vil således ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for
de forekomne bilag IV dyrearter.
I et par naturområder kan der forefindes orkidéer, men der vil ikke ske en væsentlig påvirkning af disse, såfremt der sker en underboring af områderne.
Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 20.6.

7.2 Fredninger
Den nærmeste fredning er Røsnæs Sydkyst, der ligger ca. 260 m fra kabelkorridoren og den østlige kystnære kabelstation. Den vestlige kabelstation ligger knap
700 m fra fredningen. Det vurderes, at området ikke påvirkes ved planen.

7.3 Kystnærhedszonen
Nye kabelstationer (og/eller udvidelser) og dele af kabelanlægget etableres inden
for kystnærhedszonen. Ved planlægning i medfør af planloven generelt skal der i
henhold til planlovens § 5b gives en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.
Hensigten med bestemmelserne om kystnærhedszonen er at bevare kystlandskabets særlige karakter ved at begrænse bebyggelse og anlæg i kystområderne til det
nødvendige, specielt på de åbne kyststrækninger. Disse områder skal principielt
friholdes for bebyggelse, der ikke er afhængige af kystnærheden. De anlæg, som
har behov for nærhed til kysten, skal placeres, så de påvirker kystlandskabet
mindst muligt.
Der skal etableres et kabelanlæg, der skal tilslutte havmølleparken på havet med
elnettet og infrastrukturen på land. Strækningsanlæg i form af et nedgravet kabelanlæg vil kun medføre en midlertidig påvirkning i anlægsfasen og vil ikke
medføre nogen permanent visuel påvirkning af kystlandskabet.
Områder til etablering af kabelstationer er placeret i den indsnævrede korridor,
som er fastlagt ud fra hensyntagen til de forskellige arealinteresser og beskyttelseshensyn der findes lokalt. En placering i denne indsnævrede korridor vil dermed som udgangspunkt medføre færrest mulige konflikter. Endvidere er udpegningen af områder til kabelstationer foretaget ud fra en overordnet vurdering af
landskabets konkrete og lokale sårbarhed.
Planlægningen omfatter mulighed for etablering af en kystnær kabelstation med
henblik på dels at reducere effekttab i kablerne og dels for at reducere serviceare-
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al over kabelanlægget. Formålet med kabelstationen er at øge spændingen i kabelsystemet fra 33 kV til 132 kV og reducere antallet af kabler i kabelsystemet fra
6 til 1.
Fra havmølleparken sker ilandføring med op til 3 søkabler, som skal føres frem til
en kabelstation og som skal anlægges med 7 meters afstand mellem de enkelte
kabler. På strækningen frem til kabelstation skal der tinglyses et 21 m bredt servitutbælte. Efter kabelstationen kan servitutbæltet reduceres til 7 m. I anlægsfasen
kan arbejdsbæltet reduceres fra en bredde på ca. 35 m til 18 m, når antallet af
kabler i kabelsystemet reduceres fra 3 til 1. Et formål med kabelstationen er således at minimere restriktioner for lodsejere og de økonomiske omkostninger ved
etablering af kabelanlægget. Ved et smalt servitutbælte mindskes påvirkningen af
de øvrige arealinteresser langs kabelkorridoren væsentligt.
Med etablering af en kystnær kabelstation kan kabelsystemet ændres fra seks 33
kV kabler til et 132 kV kabel. Spændingsforøgelsen i kablet medfører at energitabet i kablet kan reduceres betydeligt. Netto energitabet målt i MWh stiger lineært
ift. afstanden mellem ilandføringspunktet og punktet hvor kabelstationen kan
placeres. Netto energitabet udgør 500 MWh pr. km per år og det samlede økonomiske tab (for energitab, øgede anlægsudgifter og kompensation til grundejere)
udgør 12 millioner kr. per kilometer afstanden mellem ilandføringspunktet og
kabelstationen øges.
Områder til placering af kabelstationer (og/eller udvidelser) er afgrænset på baggrund af landskabets generelle sårbarhed, konkret mulighed for indpasning i terrænet og beliggenhed af eksisterende infrastruktur, samt eksisterende bebyggelse,
anlæg og beplantning.
7.3.1

Kystnær kabelstation i den vestlige korridor

Område 1 ligger på Røsnæs mellem Nyby og Røsnæs Strandpark og nord for Ulstrup. Kabelstationskorridoren omfatter et areal på cirka 200 x 320 m. Arealet er
afgrænset mod vest af levende hegn langs et beskyttet dige, mod nord af strandbeskyttelseslinjen, mod øst af markskel og endelig mod syd af Ølesvej og støjbufferen omkring Lundgård.
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Figur 7-1 Område 1 til kystnær kabelstation

Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar overfor placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar overfor sløring i lav til
mellem grad, afhængig af hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer at lokalområdet generelt er frit for tekniske anlæg, og placering af en kystnær kabelstation vil betyde, at der tilføres et nyt teknisk element til området. På sigt vil den afskærmende beplantning som etableres omkring anlægget, skjule de fleste af installationerne, så kun toppene af masterne vil kunne ses. Men barriereeffekten
som beplantning og master vil bidrage med til området, vil påvirke omgivelserne
med mellem til stor intensitet.
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Figur 7-2 Visualisering – udsigten fra et punkt ca. 120 meter syd for kabelstationen, Ølsevej. I
baggrunden ses de planlagte 10MW havmøller. Afstand til nærmeste hjørne: 126 meter.

Fra kysten vil anlægget kunne opleves i større eller mindre grad, afhængig af betragtningsvinkel, afskærmende bevoksning og terræn. Generelt er hovedfokus oplevelsen af kystrummet når man bevæger sig langs kysten, og denne vil ikke generes af et landanlæg placeret i område 1.
Område 2 ligger på Røsnæs syd for Røsnæs Strandpark og Ågerup. Kabelstationskorridoren omfatter et areal på op til cirka 350 x 470 m. Der kan etableres en
kabelstation med et areal på op til cirka 1 ha.
Arealet er afgrænset mod øst af et beskyttet dige og forlængelse af dette, mod
nord af endnu et beskyttet dige, mod syd af støjbufferen omkring boliger og endelig mod vest af Ågerupvej.

Figur 7-3 Område 2 til kystnær kabelstation
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Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar overfor placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar overfor sløring i mellem
grad, afhængig af hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer at lokalområdet
generelt er frit for tekniske anlæg, og placering af en kystnær kabelstation vil betyde at der tilføres et nyt teknisk element til området. På sigt vil den afskærmende
beplantning som etableres omkring anlægget, skjule de fleste af installationerne,
så kun toppene af masterne vil kunne ses. Men barriereeffekten som beplantning
og master vil bidrage med til området, vil påvirke omgivelserne med mellem til
stor intensitet.

Figur 7-4 Visualisering – udsigten fra et punkt ca. 100 meter øst for kabelstationen(Ågerupvej). I
baggrunden ses de planlagte 10MW havmøller. Afstand til nærmeste hjørne: 102 meter.

7.3.2

Kystnær kabelstation i den østlige korridor

Område 3 ligger på Røsnæs ved Nostrup, nord for Kalundborg Golfklub og i
umiddelbar tilknytning til det eksisterende stationsanlæg. Kabelstationskorridoren omfatter et areal på op til cirka 160 x 125 m, i alt op til cirka 2 hektar. Der kan
etableres en kabelstation med et areal på op til 1 ha indenfor arealreservationen.
Arealet er afgrænset mod øst af Nostrupvej og indkørslen til Skortskærgård, mod
syd af den eksisterende kabelstation, golfbanen og et beskyttet dige mellem det
gamle anlæg og det nyudlagte område. Afgrænsningen mod vest og nord udgøres
af åben mark.
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Figur 7-5 Område 3 til kystnær kabelstation

Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar overfor placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar overfor sløring i mellem
grad, fra standpunkter syd og sydvest for anlægget. På sigt vil den afskærmende
beplantning som etableres omkring anlægget, skjule de fleste af installationerne,
så kun toppene af masterne vil kunne ses.
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Figur 7-6 Visualisering - udsigten fra Nostrupvej. Visualiseringen viser udvidelse af eksisterende
stationsanlæg.

Figur 7-7 Visualisering – udsigten fra et punkt inde på eksisterende golfbane med udsigt mod
nord. Visualiseringen viser udvidelse af eksisterende anlæg.

Område 3 ligger længst fra kysten af de tre områder, og både terræn og bevoksning i lokalområdet, vil forhindre direkte sigt til anlægget fra kysten.
Den geografiske påvirkning vurderes at være lokal og varigheden af påvirkningen
er som udgangspunkt lang.
Alt i alt vurderes den overordnede betydning af placering af en kystnær kabelstation i område 3 at være mindre til moderat. Landskabeligt set har det betydning
for landskabsoplevelsen om anlægget placeres som en tilføjelse til det eksisterende anlæg, eller placeres adskilt derfra, og derfor kan påvirke en større del af horisonten.
Det anbefales at placere anlægget langs det eksisterende dige som afgrænser kabelstationskorridoren mod sydvest, så de to anlæg så vidt muligt ”smelte” sammen, rent visuelt. Worst case placering vil være i størst mulig afstand fra eksisterende transformatorstation og Nostrupvej.
Den visuelle påvirkning af de rekreative interesser på golfbanen vil blive forstærket, hvis det eksisterende anlæg suppleres med en ny kystnær kabelstation.
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Ved valg af konkret placering af kabelstation inden for de udpegede områder, kan
den placeres i terrænet, så den visuelle påvirkning bliver mindst mulig og der er
krav om, at der skal etableres afskærmende beplantning eller lignende omkring
stationsanlæggene. Endvidere kan terrænet eventuelt tilpasses, så den understøtter den afskærmende beplantning. Der etableres beplantningsbælte omkring kabelstationen, hvilket betyder, at den i meget begrænset omfang vil være synlig fra
kysten og de omkringliggende områder. Når beplantningen er vokset til, vil det i
al væsentlighed være de 18 meter høje lynfangsmaster, der ses og giver indtryk af
et teknisk landskab.
Ved en evt. udvidelse af den eksisterende kabelstation er området præget af de
tekniske anlæg. Der er beplantningsbælte omkring kabelstationen, og der vil ligeledes blive etableret beplantning om udvidelsen, hvilket betyder, at den i meget
begrænset omfang vil være synlig fra kysten.
Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 6.5.

7.4 Fredskov
Inden for kommuneplantillæggets reservation til kabelanlægget er der flere lokaliteter, hvor der er fredskovspligtige arealer. Det vil i alle tilfælde være muligt at
placere kabelanlægget udenfor fredskovspligtige arealer med undtagelse af en enkel lokalitet ved Årbyvej og Slagelsevej i Kalundborg Kommune. Der er ingen
fredskovspligtige arealer indenfor området reserveret til stationsanlæg.
Etablering af et kabelanlæg på fredskovspligtige arealer kræver tilladelse efter
skovloven. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere til nedgravning af kablet enten ved ophævelse af fredskovspligtgen eller med bevarelse af fredskovspligten. Dispensation kan udløse krav om erstatningsskov, det vil sige, at der skal
plantes skov på et større areal. Før fastlæggelse af kablets endelige placering kan
størrelsen af evt. erstatningsskov ikke afklares.

7.5 Strandbeskyttelse
Arealet, hvor ilandføringen af kablerne finder sted er omfattet af strandbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelsesloven § 15, hvor der ikke må ske ændring i
tilstanden af strandbredder eller arealer, der ligger mellem strandbredden og
strandbeskyttelseslinjen. Der kan dog udføres anlægsarbejde med nedgravning af
kabler, hvis terrænet straks reetableres.
I VVM-redegørelsen vurderes det, at projektet ikke vil have konflikter i forhold til
strandbeskyttelseslinjen. Projektet vil således ikke have en negativ påvirkning af
arealet inden for strandbeskyttelseslinjen i hverken anlægs- eller driftsfase.
Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 6.6.3.
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7.6 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer
Arealet, hvor kabelkorridoren ligger placeret, er delvist omfattet af beskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 15-19 samt beskyttede diger.

Figur 7-8 Bygge- og beskyttelseslinjer

Indenfor arealet, hvor den vestlige kystnære kabelstation ligger placeret, er der
kortlagt mange beskyttede diger. Ligeledes er der kortlag et beskyttet dige indenfor arealet til den østlige kystnære kabelstation. Kabelkorridoren omfatter blandt
andet beskyttede diger, skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje.
Det er Kalundborg Kommunen, der skal vurdere om nedgravning af kabel kræver
en dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 eller museumsloven.
Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 6.6.3.
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7.7 § 3-områder
Inden for det område, projektet berører, er der registreret et enkelt stort sammenhængende naturområde samt en del mindre naturbeskyttede områder, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om beskyttede søer, moser, enge og det
beskyttede vandløb, Kærby Å. Det sammenhængende naturområde ses på Figur
7-9.

Figur 7-9 Sammenhængende område i kabelkorridoren med § 3-områder

I vurderingen i VVM-redegørelsen er vurderingerne foretaget ud fra den forudsætning, at de enkelte naturområder påvirkes i hele deres udstrækning.
I anlægsfasen vurderes den samlede fysiske påvirkning af § 3-områder med høj,
god eller moderat naturværdi, undtaget vandløb, til at være væsentlig negativ.
Påvirkningen af vandløbene vurderes til at være ubetydelig.
Den samlede fysiske påvirkning af § 3-områder med ringe eller dårlig naturværdi
vurderes til at være moderat negativ.
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De fleste negative påvirkninger kan afværges helt i forbindelse med detailprojektering af den endelige linjeføring af kablet, eller reduceres ved kompenserende
foranstaltninger som f.eks. reetablering af de påvirkede § 3-områder.
Der skal foretages underboring af § 3-områder med høj, god eller moderat naturværdi, hvilket vil bevirke, at påvirkningen undgås, hvis processen gennemføres
med de rette forholdsregler i forhold til placering af arbejdspladser mm. For øvrige § 3-områder skal der i hver enkelt tilfælde ansøges om dispensation for nedlægning af kabel.
I driftsfasen vurderes det, at projektet ikke medfører nogen påvirkning af § 3beskyttede naturtyper.
Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 20.6. Projektet kan
ikke gennemgøres uden en dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.
Det er Kalundborg Kommune, der træffer afgørelse om dispensation, der vil kræve en konkret sagsbehandling med afvejning med naturinteresser.

7.8 Risiko
Kabelkorridoren og tilslutningspunktet ved Asnæsværket ligger mindre end 500
meter fra en risikovirksomhed. Det er virksomhederne Statoil raffinaderi og Forenede Danske Olieberedskabslagre.
Der skal derfor i henhold til ”Cirkulære om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed”1 foretages en vurdering af,
hvad planlægningen betyder for risikoforholdene.
Der er derfor sendt en forespørgsel til Miljøstyrelsen, som er miljø og risikomyndighed for de to virksomheder.
Miljøstyrelsen vurderer ikke, at et nedgravet kabel inden for en konsekvenszone
af de nævnte risikovirksomheder vil udgøre noget problem i det øjeblik kablet er
endeligt nedgravet og på plads.
Kalundborg Kommune foretager en konkret vurdering af risiko. En mindre del af
kabelkorridoren planlægges indenfor et område der i henhold til Kalundborg
Kommuneplan 2013-2024 er udlagt som sikkerhedszone for Statoil. I henhold til

1

CIR nr 37 af 20/04/2006, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12912.
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kommuneplanen angives der følgende retningslinje for bebyggelse indenfor sikkerhedszonen.
"Der er omkring Statoil udlagt en sikkerhedszone på 300 meter. Inden for denne
zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden
at der er indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen."
Kalundborg kommune har drøftet forespørgslen med det lokale beredskab og det
vurderes at sikkerhedszonens begrænsninger som udgangspunkt ikke omfatter
kortvarige anlægsarbejder for kabelføringen. Sikkerhedszonen omhandler primært permanent bebyggelse anvendt til personophold.
Ved fastlæggelse af tracé for kablet, vil den endelige projektering og anlæg af kablet ske i dialog med virksomheden.

7.9 Forholdet til anden lovgivning
Der kræves særskilt dispensation eller tilladelse til krydsning af arealer, der er
omfattet af naturbeskyttelseslinjen § 3 (beskyttet natur), § 16 (åbeskyttelseslinjen), § 17 (skovbyggelinjen) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen) samt dispensation eller tilladelse i forhold til vandløbsloven, jordforureningsloven, museumsloven og vejloven.
Etablering af en kystnær kabelstation vil ske enten med zonetilladelse eller vedtagelse af en ny lokalplan.
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8 Kommuneplantillæg
nr. 4 for landanlæggene
til Sejerø Bugt
Havmøllepark
Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer for kabelkorridorer og kabelstationer .

8.1 Retningslinjer
Med udstedelsen af kommuneplantillægget for landanlæggene til Sejerø Bugt
Havmøllepark tilføjes nedenstående retningslinjer til Kalundborg Kommuneplan
2013-2024 jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg.
Der fastsættes følgende retningslinjer:
1

Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til det
overordnede elnet i form af kabeltrace, som vist på Figur 8-1 - Figur 8-3.

2

Inden for reservationen må der ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning
mv. eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen eller forhindre
adgang til kabler i tracéet.

3

I de blå markerede områder på Figur 8-1 - Figur 8-3 samt områder vist på Figur 8-4, Figur 8-5 og Figur 8-6 kan der etableres en kystnær kabelstation på
op til 10.000 m2. Kabelstationen må makismalt have en højde på 7 meter, og
et bebygget areal på op til 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10
meters højde, og master med lynafledning kan etableres med en højde på op
til 18 meter.

4

Kabelstationen skal placeres uden for strandbeskyttelseslinjen og skal omgives af slørende beplantning med egnstypiske arter. Anlægget skal placeres i
terrænet, så den visuelle påvirkning bliver mindst mulig, og terrænet skal evt.
tilpasses, så det understøtter den afskærmende beplantning.

5

Ved placering af ny kabelstation eller udvidelse af eksisterende kabelstation
etableres der støjkonsekvensområder omkring eksisterende beboelser (inkl.
udendørs opholdsarealer ved boligen), jf. Tabel 8-1.
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Tabel 8-1 Nødvendig afstand mellem en ny kabelstation og beboelser (inkl. udendørs opholdsarealer ved boligen).

Figur 8-1 Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og kabelstation
- Udsnit 1 ud af 3 . (Målestok 1:45.000)
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Figur 8-2 Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og kabelstation
- Udsnit 2 ud af 3. (Målestok 1:45.000)
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Figur 8-3 Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og kabelstation
- Udsnit 3 ud af 3. (Målestok 1:45.000)
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Figur 8-4 Reservation til udvidelse af Røsnæs stationsanlæg. (Målestok 1:3.000)
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Figur 8-5 Reservation til ny kabelstation i området mellem Nyby og Røsnæs Strandpark.
(Målestok 1:5.000)

52

Figur 8-6 Reservation til ny kabelstation i området syd for Røsnæs Strandpark og Ågerup.
(Målestok 1:6.500)

8.2 Rammer
Der udlægges ingen nye rammer i forbindelse med kommuneplantillægget.

8.3 Klage
Når der er truffet afgørelse om at tillade projektet kan tilladelserne og kommuneplantillægget påklages til Miljø og Naturklagenævnet. I forbindelse med klagenævnets praksis, vil klager over Miljøvurderingen efter planer og programmer
først blive behandlet, når der foreligger en afgørelse. Der vil i forbindelse med afgørelserne være en egentlig klagevejledning.
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