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1.

SAMMENFATNING

1.1

Klimatiske forhold
I forbindelse med etablerings- og afviklingsfaserne af Sejerø Bugt Havmøllepark offshore og onshore installationer vil der, på grund af anvendelsen af skibe, fartøjer, entreprenørmaskiner og
andet maskinel, være udledning af klimagasser, der dog vurderes at være af mindre negativ betydning for klimatiske forhold.

1

Havmølleparkens energiproduktion i driftsfasen, der er forudsat at vare 30 år, vil fortrænge konventionel energiproduktion ved fossile brændsler. Når dette medregnes, vil den negative betydning af etablerings- og afviklingsfaserne blive overgået af emissionsbesparelsen i driftsfasen. Den
gennemsnitlige årlige CO2-reduktion svarer til 0,3 % af den nationale årlige emission af CO2. Den
overordnede vurdering er derfor, at projektet samlet set har en positiv påvirkning ift. klimagasemissioner.
1.2

Luftkvalitet
Etableringen af havmølleparken medfører emissioner til luften af bl.a. nitrogenoxider (NOX),
svovldioxid (SO2) og partikler (PM). I afviklingsfasen er aktiviteterne omtrent de samme som i
anlægsfasen, hvilket fører til sammenlignelige emissionsmængder. Der vil i begge faser være tale
om kortvarige emissioner af ubetydelig størrelse, som ikke vil medføre overskridelser af grænseværdier. Tilsvarende klimagasemissionen er emissionsbesparelsen på ovennævnte stoffer i driftsfasen så stor, at den overstiger emissionerne i anlægs- og afviklingsfasen, hvor der er beregnet
en gennemsnitlig årlig reduktion for NOX og SO2 på 0,2 % hhv. 0,5 % af den nationale årlige
emission af disse stoffer. Den overordnede vurdering er derfor, at projektets samlede besparelser
i emissioner har en positiv påvirkning på luftkvaliteten.

1.3

Materialer, råstoffer og affald
Der er for etableringen af en 200 MW havmøllepark, der betrages som worst case, opgjort skønnede mængder materialeforbrug og sedimentmængder, der skal bortgraves i anlægsfasen, og
skønnede forbrug af materialer og hjælpestoffer i driftsfasen, og endelig er det kvalitativt vurderet, hvordan ressourceforbrug og affaldsfrembringelse kan medføre påvirkninger i afviklingsfasen.
Det er vurderet, at langt størstedelen af materialerne anvendt offshore vil kunne genanvendes.
Onshore vil der primært blive anvendt materialer i anlægsfasen til kabler, sand til kabelgrav og
diverse materialer til etablering/udvidelse af kabelstationer. Under drift vil forbruget af materialer
være yderst begrænset til vedligehold og reparationer. I anlægsfasen frembringes mindre
mængder affald, herunder dagrenovation, som bortskaffes i overensstemmelse med Kalundborg
Kommunes regler. Desuden kan det blive aktuelt at nedtage luftledningsanlæg i anlægsfasen. Affaldet, der opstår i denne forbindelse, bortskaffes af godkendte firmaer, og går til genanvendelse.
Forbruget af materialer og råstoffer afhænger primært af den valgte linjeføring: Jo længere tracé,
jo større forbrug. Desuden vil materialeforbruget være meget afhængigt af antal parallelle kabelsystemer og hvorvidt der skal etableres eller udbygges kabelstationer. Affaldsfrembringelsen i afviklingsfasen vil på samme måde afhænge af de løsninger, der vælges til det endelige projekt.
Forbruget af materialer og råstoffer vurderes at påvirke miljøet i mindre negativ grad i anlægsfasen og ubetydeligt i driftsfasen og i afviklingsfasen.

1.4

Overfladevand
Nedlægningen af landkabler indebærer krydsning af et enkelt vandløb (Kærby Å), som er et mellemstort vandløb, målsat til god økologisk tilstand.
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 ubetydelig påvirkning af
vandløbets tilstand.
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Omkring kablerne skabes et magnetfelt, når der løber en strøm i kablet. Magnetfelternes størrelse afhænger af strømmens styrke i kablet og aftager hurtigt med afstanden til kablet. I vand kan
et magnetfelt inducere et elektrisk felt.
Det elektriske felt kan opfattes af særligt følsomme fisk som eksempelvis ål, lampretter og laksefisk. I teorien kan disse fisk blive forstyrret ved passage hen over disse felter. Reaktionsmønstret
overfor magnetfeter og elektriske felter er meget forskelligt mellem de enkelte arter, og der
mangler generelt detaljeret viden på området.
Det er vurderet, at påvirkningen fra disse felter er uden betydning for vandløbenes samlede bestand af vandrende fisk.
1.5

Grundvand
Hovedparten af landkorridoren ligger i områder med drikkevandsinteresser (OD) og en mindre
del ligger i nitratfølsomme indvindingsområder, dvs. områder som er udpeget på baggrund af
sårbarhed ift. nedsivning fra terræn. Korridoren omfatter ikke områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Det vurderes, at der er områder der kan indeholde terrænnært grundvand, og der derfor skal ske
midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med nedlægning af kabler og evt. etablering/udvidelse af kabelstationer. Det vurderes, at påvirkningen af grundvandsspejlet vil være
meget lille på grund af den begrænsede varighed, og en grundvandssænkning vurderes ikke at
ville påvirke drikkevandsforsyningen. Det vurderes, at der ikke er nogen særlig risiko for mobilisering af grundvandsforureninger ved de mulige grundvandssænkninger.
Projektet vurderes samlet ikke at kunne påvirke grundvand eller drikkevand negativt i anlægsdrifts- eller afviklingsfasen.

1.6

Jordbund og jordforurening
Der findes ikke nogle forurenede kortlagte lokaliteter inden for noget indsatsområde i korridoren,
men der findes to kortlagte lokaliteter inden for korridoren og en på grænsen af korridoren. Når
den endelige linjeføring er fastlagt, bør der indhentes detaljeret viden om de kortlagte forurenede
lokaliteter, der skal nedlægges kabler i.
Det er sandsynligt, at man ved gennemførelsen af anlægsarbejder vil støde på ukendte/ikke kortlagte forureninger. Det kan derfor blive nødvendigt at gennemføre mindre selektive, forureningsundersøgelser og oprydninger inden for projektets rammer.
Afgravet jord anvendes så vidt muligt i terrænreguleringer og anlægsarbejder i projektet. Flytning, mellemdeponering og genanvendelse af forurenet jord skal ske i overensstemmelse med
reglerne herom, herunder dokumentationskrav, myndighedstilladelser osv. En jordhåndteringsplan for projektet vil indeholde krav om håndtering af jorden, prøvetagning osv.
Under anlægsarbejdet og i forbindelse med afvikling er der risiko for spildhændelser fra entreprenørmaskiner. Risikoen vurderes som lille, og der udarbejdes en beredskabsplan for håndtering
af forurening ved eventuelle uheld.
Det vurderes, at der ikke vil være længerevarende påvirkning af jordbundsforholdene. Påvirkning
på grund af forurenede lokaliteter, herunder risikoen for, at projektet mobiliserer eksisterende
jordforurening samt evt. jordforurening i anlægs- og afviklingsfasen vurderes at være ubetydelig,
uanset valg af linjeføring og omfanget af nyetablering/udvidelse af kabelstationer.
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INTRODUKTION
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.
Den 28. november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære
havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt
planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby,
Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.
Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere
udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.
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.

Figur 2-1 Tidslinje for det forventede projektforløb

Som en del af VVM-processen forberedes en række baggrundsrapporter som beskriver og vurderer projektets mulige påvirkninger på en række parametre.
Dette notat sammenfatter, beskriver og vurderer projektets påvirkning af miljøet for temaer, som
ikke er beskrevet i de øvrige baggrundsrapporter. Således omfatter notatet følgende emner:







Klimatiske forhold
Luft
Materialer, råstoffer og affald
Overfladevand
Grundvand
Jordbund og jordforurening
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PROJEKTBESKRIVELSE
Havmølleprojektet i Sejerø Bugt omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 4 km fra kysten
nord for Røsnæs. Projektområdet fremgår af Figur 3-1og omfatter:




Undersøgelsesområde for havmøller
Kabelkorridorer på land og på havet
Korridorer for potentiel kabelstation på land

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden for dette
område vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken
etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW.
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede
landkabler og mulige nye kystnære kabelstationer tilsluttes eksisterende stationsanlæg i eltransmissionsnettet.
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 3-1. Det kan blive aktuelt
at føre strømmen i land i begge punkter. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler etableret inden for en ca. 300 m bred og op til ca. 22,5 km lang kabelkorridor. Korridoren forløber
overordnet fra kysten evt. via stationsanlægget på Røsnæs i en bue øst om Kalundborg til stationsanlægget ved Novo Syd eller til Asnæsværket syd for Kalundborg.
Endelig er der udpeget områder til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation mellem ilandføringspunkterne og de eksisterende stationsanlæg. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være
op til 10.000 m2.
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen
af havmølleparken. Der kan således blive tale om tilslutning til én eller flere af ovennævnte stationsanlæg, og der skal eventuelt etableres en ny kystnær kabelstation på Røsnæs.
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Figur 3-1 Projektområde for Sejerø Bugt Havmøllepark.

Afsnittene herunder beskriver undersøgelsesområdet yderligere for hhv. offshore og onshore anlæg.
3.1

Offshore
Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. inden for undersøgelsesområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver 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 igangsættes.
Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvilken mølletype og -størrelse, der kan blive opstillet. En mulighed er at opstille mange mindre møller (f.eks. op til 66 stk. 3 MW havmøller). Alternativt kan der blive tale om færre og større møller (f.eks. op til 20 stk. 10 MW havmøller). Endelig kan der blive tale om møllestørrelser derimellem. Havmøllerne forventes således at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW havmølle og en 10 MW havmølle.
Den endelige udformning og sammensætning af havmøllerne afhænger af den virksomhed, som
kommer til at stå for opførelsen af havmølleparken. Som en konsekvens heraf vil forbruget og
sammensætningen af materialer, råstoffer mv. først blive lagt endeligt fast i en senere fase, og i
denne sammenhæng ligger skøn til grund for vurderingerne.
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Til hver havmølle kobles søkabler, som i en eller to kabelkorridorer fører den producerede strøm
til land. Ilandføringen sker enten i et vestligt eller østligt punkt på nordsiden af Røsnæs jf. Figur
3-1.
3.2

Onshore
Kabelkorridoren på land, inden for hvilken der kan placeres landkabler, forløber overordnet fra et
eller begge ilandføringspunkter, evt. via 50 kV stationsanlægget på Røsnæs, i en bue øst om Kalundborg via 132 kV stationsanlægget ved Novo Syd (”worst case” for materialer til udbygning)
eller til til 400 kV stationsanlægget ved Asnæsværket syd for Kalundborg (”worst case" for landkabel). Kabelkorridoren er som udgangspunkt ca. 300 m bred og har en samlet længde på op til
ca. 22,5 km.
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen
af havmølleparken. Der kan således blive tale om tilslutning til én eller flere af ovennævnte stationsanlæg og eventuelt etableres en ny kabelstation (fremskudt transformer) på Røsnæs. Kabelstationen vil blive placeret inden for korridorerne for kabelstation angivet på Figur 3-1. En ny kabelstation omfatter et areal på op til ca. 10.000 m2.
Etableres en ny kystnær kabelstation ved det vestlige ilandføringspunkt føres et nyt kabel til Stationsanlæg Novo Syd eller til Asnæsværket udenom det eksisterende stationsanlæg på Røsnæs.
Hvis der ikke etableres en ny kystnær kabelstation ved det vestlige ilandføringspunkt kan det blive aktuelt at foretage udvidelse/udbygning af det eksisterende Stationsanlæg Røsnæs, svarende
til ny transformerstation.
Ved en mindre parkstørrelse vil udvidelsen af Station Røsnæs være begrænset og evt. omfatte en
ny 50/33 kV transformer eller nye samleskinner afhængig af den elektriske spænding, der føres i
land. Der skal ikke føres nye ledninger videre fra Stationsanlæg Røsnæs i tilfælde af en mindre
møllepark. Derimod kan det komme på tale, at kabellægge den eksisterende 50 kV luftledning
mellem Røsnæs og Kalundborg.
Ved en større parkstørrelse, eller hvis der ikke er mulighed for at tilslutte til Stationsanlæg Røsnæs, vil udvidelsen omfatte en ny fremskudt transformer (132/33 el. 132/50 kV), der i omfang
og opbygning maksimalt vil kunne komme til at svare til den nye kystnære kabelstation, der er
beskrevet herover. I dette tilfælde skal der føres et nyt 132 kV kabel fra de nye enheder til enten
Stationsanlæg Novo Syd eller til Asnæsværket.
Den største potentielle udvidelse af Stationsanlæg Røsnæs forventes at omfatte op til to transformere, kompenseringsspole, samleskinner samt bygninger til afbrydere, kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv. En udvidelse forventes at skulle foretages på arealet nord for den eksisterende station
og vil omfatte et maksimalt areal på op til 10.000 m2. Dette svarer til” worst case” ift. anlægsmæssige påvirkninger af det omgivende miljø.
Der vil ikke blive etableret ny transformering på Stationsanlæg Novo Syd. Transformeringen vil
altid ske i en fremskudt transformer enten kystnært ved det vestlige ilandføringspunkt, jf. ovenstående, eller ved Stationsanlæg Røsnæs. Det kræver en total ombygning og udvidelse af stationsanlægget Novo Syd, hvis der skal tilsluttes en fremskudt transformer via et 132 kV kabel fra
Røsnæs til stationsanlæg Novo Syd.
Den potentielle udvidelse vil omfatte 132 kV afbryderanlæg, samleskinner, kompenseringsspole,
kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv. En eventuel udvidelse forventes at kunne foretages på stationens eksisterende areal sydøst og øst for det eksisterende stationsudstyr.
Der vil ikke blive etableret ny transformering på Asnæsværket. Transformeringen vil altid ske i en
fremskudt transformer enten kystnært ved det vestlige ilandføringspunkt eller ved Stationsanlæg
Røsnæs.
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Der forventes kun meget begrænset ombygning af anlægget på Asnæsværket, hvis der skal tilsluttes en fremskudt transformer via et 132 kV kabel fra Røsnæs, idet linjefeltet mod Kamstrup
kan genanvendes efter forventet demontering af luftledningen Asnæsværket-Kamstrup i 2014.
En ombygning forventes at kunne foretages på stationens eksisterende areal (der er ikke plads til
udvidelse af stationen).
3.2.1

Kabellægning/nedtagning af luftledninger

I det tilfælde, at der foretages tilslutning af en mindre park (op til ca. 50 MW) til Stationsanlæg
Røsnæs, kan det blive aktuelt at kabellægge den eksisterende 50 kV luftledning, som ses på Figur 3-2, mellem Røsnæs og Kalundborg. Linjeføringen af et nyt kabel til erstatning for den nuværende luftledning vil ske indenfor den viste kabelkorridor i Figur 3-2.
I det tilfælde, at der etableres en større park (over 50 MW), og der etableres en fremskudt transformer (132/33 kV el. 132/50 kV) ved Stationsanlæg Røsnæs med en 132 kV forbindelse til enten Stationsanlæg Novo Syd eller til Asnæsværket, kan det også blive aktuelt at nedtage 50 kV
luftledningen mellem Røsnæs og Kalundborg.
3.2.2

Kabelstrækninger

Den planlagte korridor, inden for hvilken der kan placeres landkabler i jorden, fremgår af Figur
3-2 for Sejerø Bugt Havmøllepark.

Figur 3-2 Undersøgelseskorridor for etablering af nedgravede kabler på land ved Sejerø Bugt Havmøllepark.
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Et kabelanlæg karakteriseres ved:









Spændingsniveauet
Antallet af kabelsystemer og højspændingskabler
Lysledere
Jordledere
Forlægningsmønsteret, - der er et udtryk for, hvordan kablerne placeres i kabelgraven
Kabelmaterialer og kabellængder
Bredde af arbejdsbælte langs kabelanlægget i anlægsfasen
Bredde af deklarationsbæltet langs kabelanlægget i driftsfasen

Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal anlægsmaskiner, herunder en
gravko til udgravning af kabelgrav, et spil til udtrækning af kablerne, en vogn med sand og en
rendegraver til tildækning af kablerne og lukning af kabelgraven. Hertil kommer et antal traktorer, lastbiler og rendegravere til alle de logistiske opgaver. Anlægs- og støttemaskinel vil ikke
være i permanent drift. Herudover vil der nær strækningen blive behov for etablering af 1-2
skurbyer.
3.2.3

Anlægsarbejdet generelt

I anlægsfasen vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltraceet
på 18 m, dette vil dog forsøges minimeret i det omfang, det er muligt. Efter etablering af kablet
vil der være et servitutbælte på 7 m omkring kabelsystemet.

Figur 3-3 Arbejdsbælte på 18 m for nedgravning af kabler.

Ved flere parallelle kabelsystemer placeres de således, at både arbejdsbæltet og servitutarealet
øges med 7 meter for hvert kabelsystem. Ved 6 kabelsystemer bliver arbejdsbæltet således 53
meter bredt og servitutarealet bliver 42 meter bredt.
Kablerne skal nedgraves i en kabelgrav, som opbygges efter følgende principper:







Muldjord afrømmes og lægges i en bunke langs arbejdsbæltet, som danner grænse for
arbejdsarealet.
Råjord opgraves og lægges op ad muldjorden, så det ikke blandes sammen.
I bunden af kabelgraven lægges et ca. 5-10 cm komprimeret sandlag.
Kablerne udtrækkes og udlægges på sandlaget.
Kabelgraven dækkes med 25-20 cm komprimeret sand.
Over sandet lægges et kraftigt rødt plastik dækbånd til mekanisk beskyttelse af kabelsystemet.
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Der udlægges et advarselsnet med tekst, som angiver ejerskab af kabler, kontaktoplysninger mv.
Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring kabelsystemet.
Kabelgraven lukkes med muldjord.

Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen for en nærmere omtale af anlægsarbejdet, herunder
detaljeret omtale af følgende aktiviteter tilknyttet kabelarbejdet onshore: Kabeludlægning, muffearbejde, oplagspladser, midlertidige kørespor, gravekasse, krydsning af fremmede lednings- og
røranlæg samt anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner.
Herunder gennemgåsen række aktiviteter fra projektbeskrivelsen, som er nært knyttet til de temaer, som miljøvurderes i dette notat.
3.2.4

Grundvandssænkning

På strækninger med højt grundvandspejl sænkes grundvandet midlertidigt enten ved installering
af sugespidsanlæg (kun ved sandrige jordbundsforhold) eller ved forudgående nedpløjning af et
plastdræn i og under kabelgraven (ca. 2,0 m under terræn). Plastdrænet tilsluttes en række
pumper placeret langs kabelgraven med passende afstand. Når kablerne er lagt, lukkes plastdrænet, så det ikke længere bliver benyttet.
Hvis der er tale om en mere lokal forekomst af vandrige jordlag foretages oppumpningen eventuelt via et sugespidsanlæg direkte i kabelgraven. For begge metoder gælder, at det oppumpede
vand ikke må ledes direkte til søer eller vandløb, da der kan ske sedimentspredning eller spredning af okker, som skader vandmiljøet.
Det oppumpede vand ledes ud over det åbne terræn til passiv nedsivning efter aftale med ejeren
og den ansvarlige miljømyndighed. Langs kabeltracéet er der tale om helt lokale grundvandssænkninger af meget begrænset varighed (1-2 dage). Ved muffesamlinger på kablerne kan der
være tale om grundvandssænkninger på op til 10 dages varighed.
I områder hvor undersøgelsesbæltet forløber gennem områder med særlige drikkevandsinteresser kan der være skærpede krav til afværgeforanstaltninger i forbindelse med kabellægning og
særligt herunder grundvandssænkning. Eventuelle skærpede krav fastlægges af miljømyndigheden i forbindelse med ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og vandløbsloven.
3.2.5

Kabellægning ved underboring

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan
kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at
sårbar natur, veje, beskyttede diger og evt. læhegn ikke bliver påvirket af gravearbejdet.
Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af en arbejdsplads på ca. 25 m² i
den ene ende af underboringen, samt en mindre plads af samme størrelsesorden til sammensvejsning af plastforingsrør i den anden ende af underboringen. Underboringen sker inden etablering af kabelgrav på resten af strækningen.
Underboring sker ved, at der bores et rørformet hul i jorden, i hvilket der placeres et plastforingsrør for hvert kabel. Kablet trækkes derpå igennem foringsrøret, og foringsrøret fyldes efterfølgende med bentonit. Dette gøres af hensyn til kravet om varmeafledning fra kablerne. Den
indvendige diameter på et foringsrør kan være ca. 150-180 mm, og den udvendige diameter kan
ligge mellem 180 mm og 200 mm. Dette kan dog ændre sig under projekteringen af projektet.
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Figur 3-4 Etablering af underboring.

Normalt er underboringer mellem 15 - 300 meters længde. I særlige situationer kan længere
strækninger dog underbores helt op til 1.000 meter. Der er flere forhold, som afgør den mulige
længde af en underboring, og det er derfor nødvendigt 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. Forundersøgelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af underboringen og mindske risikoen for blow-ups, det vil sige, at boremudderet (bentonit) skyder op i det terræn, som boringen føres under.
3.2.6

Aktiviteter i driftsfasen

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, så graves ned til det fejlramte
sted. Det fejlramte stykke af kablet fjernes og erstattes med et nyt kabelstykke. Kablet samles
med muffer. Der anvendes samme procedure som ved etablering 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 eller at der er sket f.eks. gravearbejder i deklarationsbæltet, så inspiceres dette nærmere. Træer med dybdegående rødder fældes
og bortskaffes. Buske og anden vegetation tillades i deklarationsbæltet.
3.2.7

Demontering af kabelanlæg

Den forventede tekniske levetid for kabelsystemer er ca. 40 år, og kablesystemer skrottes, når
isoleringen er nedbrudt. I praksis må der regnes med en levetid på ca. 30 år svarende til, at selve havmølleparken har en levetid på ca. 30 år. 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 kabelgraven adskilles. Der etableres kørevej langs kabelrenden, eventuelt
ved hjælp køreplader, hvis det er nødvendigt.
Herefter opgraves kablerne, og de afskæres i passende længder, således at de kan blive transporteret fra arbejdsområdet til en dertil egnet oparbejdningsanstalt. Kablerne er opbygget af såkaldte faste materialer, såsom plast og metaller og indeholder derfor ikke flydende materialer,
som ved eksempelvis olie-isolerede kabler. Der er derfor ikke nogen forureningsmæssig risiko
ved opgravning af kabelsystemet.
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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 kablerne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil herefter blive fyldt med bentonit og forseglet.
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4.

BAGGRUND

4.1

Baseline metode
Generelt tager beskrivelsen af miljøpåvirkninger i øvrigt udgangspunkt i relevante myndighedsdokumenter (f.eks. lovgivning, vejledninger og planer), databaser, f.eks. Danmarks Miljøportal
samt rapporter, f.eks. DCE’s emissionsopgørelsesrapport. Baggrunden for beskrivelser og vurderinger af miljøpåvirkningerne er desuden baseret på projektbeskrivelsen og det konceptuelle design for tilslutning af kystnære havmøller.
For at opretholde et ensartet udtryk af de forskellige baggrundsrapporter, der ligger til grund for
VVM-redegørelsen, er den generelle opbygning af baggrundsrapporter anvendt i dette notat, dvs.
hvor miljøpåvirkningerne vurderes i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen og for både on- og
offshore installationer. For nogle emner er det ikke relevant at beskrive og vurdere miljøpåvirkningerne (f.eks. offshore jordforurening), ligesom det for nogle emner ikke er relevant at beskrive eksisterende forhold (f.eks. materialer, råstoffer og affald). I disse tilfælde er de respektive
afsnit udeladt.
Informationer vedrørende miljøpåvirkninger i øvrigt tager udgangspunkt i oplysninger om beskyttelsesinteresser fra Danmarks Miljøportal, Kalundborg Kommunes oplysninger om overvågning
mv. af overfladevand, Naturstyrelsen og øvrige relevante myndigheder og databaser. Data om
forbrug af materialer, råstoffer og affaldsfrembringelse stammer fra projektbeskrivelsen for hhv.
onshore og offshore anlæg og er skønnet ud fra erfaringer fra lignende projekter.

4.1.1

Klimatiske forhold

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 Sejerø Bugt Havmøllepark /3/ for referencer og
nærmere beskrivelse af metoder mv.
4.1.2

Luft

De nationale emissioner af NOX, SO2 og PM2,5 beskrives ud fra den seneste årlige danske emissionsopgørelse til UNECE udarbejdet f DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, suppleret med data fra DCE’s hjemmeside. Der henvises til baggrundsrapporten for
emissioner for Sejerø Bugt Havmøllepark /3/ for referencer og nærmere beskrivelse af metoder
mv.
4.1.3

Materialer, råstoffer og affald

Forbruget af ressourcer og råstoffer samt produktionen af affald er skønnet på baggrund af oplysninger i de tekniske projektbeskrivelser for hhv. landanlæg og offshore-anlæg /1/, /2/ samt
baggrundsrapporten for emissioner /3/. Der er i vurderingerne taget udgangspunkt i en worstcase situation, dvs. den havmøllestørrelse og den fundamenttype, der vil give størst ressourceforbrug og affaldsproduktion ved etablering af en 200 MW havmøllepark. Det bemærkes dog, at
der stort set ikke er forskel på materialemængderne til selve havmøllerne i en 200 MW havmøllepark, hvor havmøllestørrelsen kan variere fra 3 MW til 10 MW.
4.1.4

Overfladevand

Overfladevandsforhold er beskrevet ud fra eksisterende overvågningsdata fra Danmarks Miljøportals overfladevanddata, baggrundsdata fra vandplanerne for første planperiode /21/ samt vandløbsregulativer /23/. Derudover er der foretaget feltbesigtigelse i juni 2014.
Vurderingerne tager således udgangspunkt i den nationale overvågning af vandløb (NOVANA),
hvor vandløbets naturtilstand bl.a. registreres ved Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) samt en
besigtigelse af de lokale forhold hvor projektkorridoren krydser vandløbet.
Kabelkrydsning af et vandløb skaber et magnetfelt og et induceret elektrisk felt i vandet, som
kan forstyrre særligt følsomme fisk ved passage af felterne. I denne rapport indgår vurderinger
af virkninger af elektromagnetiske felter på vandløbsfaunaen.
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Grundvand

Grundvandsforholdene er beskrevet i forhold til følgende problemstillinger:





Områder med drikkevandsinteresser (udpegningsgrundlaget samt placering af almene
vandforsyninger, mindre drikkevandsanlæg og indvindingsboringer)
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 drikkevandsindvindingen
på baggrund af de hydrogeologiske forhold og den nuværende grundvandskemi

Drikkevandsinteresser er beskrevet overordnet i hele korridoren og i detalje i forhold til sårbarhed de steder, hvor der evt. skal grundvandssænkes. Boringer er medtaget, hvis de vurderes at
være aktive indvindingsboringer, som bliver anvendt til drikkevand i dag. Data om boringer,
vandspejl og geologi stammer fra Jupiter-databasen /5/. Udtræk den 7. juni 2014.
Den geologiske model, der er anvendt til vurdering af de geologiske forhold og tykkelsen af dæklaget er Sjællandsmodellen /9/, som løbende opdateres i forbindelse med naturstyrelsens grundvandskortlægning. Modellen består af en række geologiske lag, der definerer fire kvartære
sandmagasiner, fem kvartære lerlag, et prækvartært lerlag samt kalk. Den principielle geologiske
model er skitseret på Figur 4-1.





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 direkte kontakt med kalken
Kalken: Det primære grundvandsmagasin, som de fleste steder anvendes til drikkevandsindvinding
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Figur 4-1 Opbygningen af tolkningsmodellen for Sjælland

Påvirkninger af grundvandsforholdene kan forekomme på lokaliteter, hvor der evt. skal grundvandssænkes pga. højtliggende grundvandspejl. Der er blevet fokuseret på disse områder, som
er kortlagt ud fra viden om jordbundsforholdene /6/, de underliggende geologiske forhold og eksisterende data om grundvandsspejlets beliggenhed fra Jupiter-databasen /5/.
Der er som udgangspunkt ikke foretaget en egenvurdering af den nuværende kvalitet af det terrænnære grundvand og det primære grundvand, men der er henvist til kort over den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand og de dybere og regionale grundvandsforekomster i høringsudgaven af de statslige vandplaner /7/.
For enkelte fokusstoffer som klorid og nitrat samt miljøfremmede stoffer er der dog foretaget et
WFS-udtræk (Web Feature Service) via GEUS’ WMS-server for disse stoffer, som er anvendt i
vurderingerne af de mulige påvirkninger. WMS står for Web Map Service og er en måde via et
GIS-system at udtrække informationer ud fra en server, som er gjort tilgængelig af en udbyder
til dette formål. GEUS har i deres service gjort det muligt at søge på enkelte stofparametre og
stofgrupper og få de nyeste analyser vist på GIS-kort. Informationerne stammer fra Jupiterdatabasen.
I forhold til sårbarhed er også anvendt de udpegninger af nitratfølsomme indvindingsområder,
som pr. 10. juni 2014 er tilgængelige på Miljøportalen. Det skal bemærkes, at disse områder flere steder er under revision /8/. Det samme gælder udpegningen af drikkevandsområder.
Herunder ses forskellige anvendt termer i redegørelsen om grundvand.
Grundvandsmagasin
Afgrænset vandførende lag, hvorfra der kan indvindes vand.
Primært grundvandsmagasin
Det mest betydende grundvandsmagasin, hvorfra der foregår indvinding til drikkevandsforsyning og vandindvinding. Typisk anvender man de dybere magasiner i områder, hvor der også findes mere terrænnære
grundvandsmagasiner, da de oftest er bedre beskyttet og indvindingsmulighederne større.
Sekundært grundvandsmagasin
Typisk terrænnære grundvandsmagasiner, hvorfra der ikke indvindes grundvand til drikkevandsformål. Alle
andre grundvandsmagasiner end de primære.
Grundvandsspejl
Grundvandets niveau i et jordlag/geologisk aflejring. Det kan måles f.eks. i en boring, som er filtersat i det
geologiske lag. Omregnes ofte til meter over en defineret standard som f.eks. DVR90. Koten angiver grundvandspotentialet i det lag, som boringens filter står i.
Frit grundvandspejl
Frit vandspejl i et grundvandsmagasin findes, når koten for vandspejlet ligger lavere end koten for toppen af
den geologiske aflejring, hvor grundvandsmagasinet findes. Dette betyder, at den øverste del af magasinet
ikke indeholder grundvand, men er tørt eller delvist tørt.

4.1.6

Jordbund

Oplysninger om jordartsforhold stammer fra /6/ som er den nyeste udgave af Danmarks digitale
jordartskort.
4.1.7

Jordforurening

Data om jordforurening stammer fra udtræk fra DK-jord den 6. juni 2014. Ud over beliggenheden
af de kortlagte lokaliteter er der foretaget WFS-udtræk fra GEUS’ Jupiter-database i forhold til
grundvandsanalyser for miljøfremmede 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.
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Metode for vurdering af virkninger
Identificeringen af potentielle påvirkninger er foretaget på baggrund af de aktiviteter, som er beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse samt beskrivelsen/kortlægningen af eksisterende forhold.
Kortlægningen af miljøpåvirkninger i øvrigt sker dels med henblik på at identificere potentielle
konfliktemner, som der skal tages særligt hensyn til, særligt i forbindelse med etablering af landkabler og eventuel kabelstation, og i mindre omfang ved etableringen af de offshore installationer. Dels sker kortlægningen med henblik på en beskrivelse og vurdering af projektets eventuelle
positive miljøeffekter (f.eks. reduktion af klimagasemissioner). For beskrivelse af metoder til beregning af emissioner til luften, herunder klimagasser, henvises til /3/.
Identificeringen af potentielle virkninger på miljøet er foretaget på baggrund af de aktiviteter,
som er beskrevet i projekt- og anlægsbeskrivelsen for hhv. land og offshore, samt beskrivelsen
af eksisterende forhold.

4.2.1

Kriterier for kategorisering af påvirkninger på miljøet

Påvirkningerne vurderes særskilt for hvert emne med fokus på følgende forhold:






Intensitet
Udbredelse
Varighed
Følsomhed af receptor
Overordnet betydning

En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på recipientmiljøet
(receptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger.
De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i nedenstående afsnit. Vurderingerne vil være subjektive og skal således trække på faglig ekspertise og
tidligere erfaringer fra lignende projekter og fysiske miljøer. Dette skal medvirke til at sikre en
rimelig grad af konsensus om vurderingerne.
Intensitet, omfang og varighed
Påvirkninger på miljøet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Forskellige metoder kan anvendes ved vurderingerne, f.eks.:







Brug af modelberegninger til at estimere omfanget af samspillet mellem en projektaktivitet og recipientmiljøet.
Brug af geografiske informationssystemer (GIS) til at plotte receptorer i forhold til projektområdet og influensområdet af en effekt (estimeret ved modelberegning, tidligere
undersøgelser og tilgængelig litteratur).
Statistiske vurderinger.
Anvendelse af resultaterne af kortlægningen af eksisterende forhold, litteratur og feltundersøgelser.
Fagpersonens erfaring fra lignende opgaver.

Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 4-1.
Tabel 4-1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på miljøet
Intensitet af påvirkning
Ingen/ubetydelig:

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

Lille:

Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af receptoren, men dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret.
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Mellem:

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

Stor:

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

Geografisk udbredelse af påvirkning
Lokal:

Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet.

Regional:

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

National:

Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium.

Grænseoverskridende:

Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark.

Varighed af påvirkning*
Kort:

Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stoppe i det øjeblik den påvirkende aktivitet stopper.

Mellemlang:

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

Lang:

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen fortsætte i en længere periode efter (> 3 år).

Permanent/irreversibel:

Påvirkningen vil være permanent

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

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

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

Mellem:

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

Høj:

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

Overordnet betydning
Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor, samt receptorens følsomhed overfor påvirkninger jf. Tabel 4-3.
Tabellen er i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt.
Tabel 4-3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen
Overordnet betydning af påvirkningen
Neutral/uden påvirkning

Ingen påvirkning i forhold til status quo.

Ubetydelig negativ påvirkning:

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

Mindre negativ påvirkning:

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

Moderat negativ påvirkning:

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

Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang.

Positive påvirkninger:

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

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

Udbredelse

Varighed

Overordnet påvirkning1

Ingen

Lokal

Kort

Neutral/ingen

Lille

Regional

Mellemlang

Ubetydelig

Mellem

National

Lang

Mindre

Stor

Grænseoverskridende

Permanent/irreversibel

Moderat
Væsentlig
Positiv

1

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

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret
ved hjælp af følgende kategorier:
1. Begrænset (spredte data, noget viden)
2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden)
3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden)
4.3

Regelgrundlag/lovgivning
For miljøtemaerne omfattet af miljøpåvirkninger i øvrigt er der en lang række regler, lovgivning
og vejledninger, der har relevans. I skemaet herunder er de vigtigste regler for hvert miljøtema
oplistet.
Tabel 4-5 Skema med den vigtigste lovgivning for temaerne omfattet af dette notat
Miljøtema
Klimatiske forhold

Lovgivning/vejledning


Obligatoriske energioptimeringstiltag fra IMO (International Maritime Organization): Energy Efficiency Design Index (EEDI), som fastlægger
grænseværdier for udledning af CO2 fra skibe

Luft



Regulering af emissioner fra skibe: MARPOL 73/78 Annex VI. Implementeret i Havmiljøloven (LBK af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet)



Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikkevejgående maskiner mv. (BEK nr. 367 af 15- april 2011)

Materialer, råstoffer og affald



Miljøbeskyttelseslovens kap. 6, affald (BEK nr. 879 af 26. juni 2010 af lov
om miljøbeskyttelse)



Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18. december 2012 om affald)



Kalundborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 23. februar 2013
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Regeringens ressourcestrategi, 2013, specielt afsnittet om udtjente
vindmøllevinger

Overfladevand



Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse)



Vandløbsloven (BEK nr. 1208 af 30. september 2013 af lov om vandløb)



Bekendtgørelse om regulativer (BEK nr. 1437 af 11. december 2007 om
regulativer for offentlige vandløb)



Bekendtgørelse om regulering af vandløb (BEK nr. 1436 af 11. december
2007 om vandløbsregulering og –restaurering)



Miljøkvalitetskravsloven (BEK nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til
vandløb, søer eller havet)



Vandplan: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 2.1 Kalundborg (dog er
målsætninger og retningslinjer for vandområderne i Vestsjælland
Amts Regionplan 2005 gældende indtil et nyt grundlag træder i kraft med
de nye statslige vandplaner)

Grundvand



Miljøbeskyttelseslovens kap. 3, beskyttelse af jord og grundvand (BEK nr.
879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse)



Vandforsyningsloven (BEK nr. 1199 af 30. september 2013 af lov om
vandforsyning m.v.)



Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)



Vandforsyningsplanlægning (BEK nr. 1318 af 21. december 2011 om
vandforsyningsplanlægning)



Indsatsplaner (BEK nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner)



Vandkvalitetsbekendtgørelsen (BEK nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg)



Grundvandsdirektivet 2006/118/EF (EU-regulering)



”Grøn vækst”. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love (LOV nr. 553 af
01/06/2011)



Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer (BEK nr. 1265 af 16/10/2013)

Jordforurening



Miljøbeskyttelseslovens kap. 3, beskyttelse af jord og grundvand (BEK nr.
879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse)



Jordforureningsloven (BEK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurenet jord) med senere ændringer



Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1479 af 12. december 2007 om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)



Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK nr. 1662 af 21. december 2010)

Særligt for grundvand bemærkes, at jævnfør retningslinjerne i Kalundborg kommuneplan 20132024 /15/er bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (BEK nr. 1265 af
16/10/2013) gældende indtil Kalundborg Kommunes Vandhandleplan er vedtaget /16/.
Vandhandleplanerne er hjemvist til Naturstyrelsen til fornyet behandling og er således endnu ikke
vedtaget, hvilket dog ventes at ske i løbet af 2014.
4.4

Andet grundlag
For grundlag og forudsætninger for beregning af emissioner (temaerne klima og luft) henvises til
baggrundsrapporten for emissioner.

4.5

Worst case forudsætninger
Worst case forudsætningerne er identificeret på baggrund af projektbeskrivelserne for hhv. anlæg
på land og offshore anlæg. De anvendte forudsætninger ses i nedenstående skema.
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Tabel 4-6 Skema med worst case forudsætninger for hhv. land- og offshoreanlæg for de forskellige temaer omfattet af dette notat
Miljøtema

Offshore, worst case forudsætninger

Landanlæg, worst case forudsætninger

Klimatiske forhold

66 møller á 3 MW på gravitationsfunda-

Ny fremskudt kabelstation på Røsnæs samt

menter. Ilandføring af kabler fra havmøl-

udbygning af eksisterende kabelstation Novo

lerne i begge korridorer.

Syd. Kabellægning i det længste af de mulige
tracéer i én kabelgrav.

Søkorridorer: 4 km lang (vest) og 5,5 km

Luft

lang (øst).

Landkorridor i alt 22,5 km lang.

66 møller á 3 MW på gravitationsfunda-

Ny fremskudt kabelstation på Røsnæs samt

menter. Ilandføring af kabler fra havmøl-

udbygning af eksisterende kabelstation Novo

lerne i begge korridorer.

Syd. Kabellægning i det længste af de mulige
tracéer i én kabelgrav.

Søkorridorer: 4 km lang (vest) og 5,5 km

Materialer, råstoffer og af-

lang (øst).

Landkorridor i alt 22,5 km lang.

Havmølletype: 66 møller á 3 MW.

Ny fremskudt kabelstation på Røsnæs samt

fald

udbygning af eksisterende kabelstation Novo
Fundament: Monopæl (3 MW), Gravity

Syd. Kabellægning i det længste af de mulige

Base (GBS) foundation (3 MW) eller jacket

tracéer i én kabelgrav.

(8 MW).
Landkorridor i alt 22,5 km lang.
Begge korridorer til søkabler. Søkorridorer:
4 km lang (vest) og 5,5 km lang (øst).
Overfladevand

Ikke relevant

Ny fremskudt kabelstation på Røsnæs samt
udbygning af eksisterende kabelstation Novo

Grundvand

Syd. Kabellægning i det længste af de mulige
tracéer i én kabelgrav.

Jordbund og jordforurening
Landkorridor i alt 22,5 km lang.

I forhold til worst case for temaet materialer, råstoffer og ressourcer bemærkes, at materialeforbruget (mængder og materialetyper) varierer alt efter, hvilke valg der foretages. Især når det
gælder valg af fundament:

4.6



Havmøller: Energinet.dk har på baggrund af oplysninger fra Horns Rev 3 havmøllepark vurderet, at der ikke er signifikant forskel på den samlede vægt af alle havmøllerne (tårn, nacelle og rotor med vinger) i en 200 MW havmøllepark med mulige havmøllestørrelser på mellem
3 MW og 10 MW. Det er på den baggrund taget udgangspunkt i, at worst case for den totale
havmøllevægt for en 200 MW havmøllepark svarer til den totale vægt af 66 stk. 3 MW havmøller, som er ca. 23.000 ton.



Fundamenter: De største samlede mængder materialer er knyttet til etablering af GBS fundamenter til 3 MW møller (stort forbrug af beton, ballast og grus samt bortgravning af store
mængder sediment), mens der for jacketfundamenter er det største samlede forbrug ved
etablering af 8 MW møller – og her er forbruget primært stål. Ift. monopælsfundamenter,
som også primært består af stål, er det største samlede forbrug knyttet til 3 MW møller. I
vurderingerne er der derfor i denne sammenhæng lavet opgørelser for de forskellige alternative fundamentsløsninger, der hver især medfører det største materialeforbrug/mængde sediment til bortgravning ved etablering af en 200 MW havmøllepark.

0-alternativet
0-alternativet er det alternativ, hvor Sejerø Bugt Havmøllepark ikke etableres, hvorved der heller
ikke etableres nye landledninger eller sker de beskrevne mulige ændringer i stationsanlæggene.
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0-alternativet indebærer altså ingen anlægsarbejder og dermed intet forbrug af materialer, frembringelse af affald osv. Der er derfor ingen påvirkninger af de fleste af de miljøtemaer, der er
omfattet af dette notat. Undtagelserne er ”klima” og ”luft”, idet 0-alternativet i indebærer, at der
vil blive produceret mindre vedvarende energi i den periode, hvor møllerne er i drift i hovedalternativet, hvilket – alt andet lige – medfører forøgede emissioner til luft, herunder af klimagasser.
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5.

EKSISTERENDE FORHOLD

5.1

Offshore
Der er ingen eksisterende forhold offshore, som er relevante at beskrive for temaerne omfattet af
dette notat.

5.2

Onshore
Nedenstående eksisterende temaer er relevante ift. afgrænsningen af dette notat.

5.2.1

Overfladevand

Tracéet krydser et enkelt vandløb øst for Kalundborg, Kærby Å. Vandløbet har sit 0-punkt nord
for Rørby og løber ud i Kalundborg havn. Det samlede forløb er på ca. 5,8 km og oplandet til
vandløbet er på ca. 30 km2 (Figur 5-1).
Længere mod nord grænser Tranemosegrøften op til projektkorridoren (Figur 5-1). Tranemosegrøften er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven på den åbne strækning fra Tranemosevej og til
udløb i Vestre Landkanal. Det fremgår ikke af regulativet om vandløbet er rørlagt ind i projektkorridoren opstrøms den regulativomfattede strækning /25/.

Figur 5-1 Undersøgelseskorridoren, beskyttede vandløb og vandplansmålsatte vandløb og søer.

Kærby Å er karakteriseret som et mellemstort vandløb jf. vandplanen og tværsnittet varierer fra
1,8 m til 6 m ved udløbet i Kalundborg havn /23/. Hvor projektkorridoren krydser vandløbet er
bundbredden ca. 2 m.
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Kærby Å er målsat til god økologisk tilstand og faunaindeks 4 i forbindelse med forslag til vandplan for hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Vandløbets nuværende økologiske tilstand er ikke
vurderet i vandplanen, men det nuværende faunaindeks er registreret til 2/3 svarende til ringe
biologisk kvalitet. Det er vurderet i vandplanen, at Kærby Å sandsynligvis ikke kan opnå den
målsatte tilstand inden for den gældende planperiode, der løber frem til 2015, med de planlagte
indsatser. Tidsfristen for målopfyldelse er derfor udsat.

Figur 5-2 Kærby Å hvor projektkorridoren krydser vandløbet.

5.2.2

Grundvand

Hovedparten af korridoren på land ligger i områder, hvor der er udpeget drikkevandsinteresser
(OD), som illustreret på Figur 5-3. En mindre del af korridoren ligger i nitratfølsomme indvindingsområder, som er udpeget på baggrund af sårbarhed i forhold til nedsivning fra terræn, jf.
Figur 5-3. På Figur 5-3 ses – ud over drikkevandsudpegningerne - placeringen af vandforsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand i dag.
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Figur 5-3 Drikkevandsinteresser og aktive vandforsyningsanlæg samt indvindingsboringer.

Af kortet ses, at korridoren ikke omfatter områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og
at arealerne omkring de eksisterende stationer Novo Syd og Asnæsværket ikke er omfattet af
udpegning af drikkevandsinteresser.
Geologiske og hydrogeologiske forhold

Den geologiske opbygning på Sjælland er beskrevet via termerne i Sjællandsmodellen /9/ og
princippet for opbygningen er vist på Figur 4-1. De prækvartære aflejringer fra før istiderne består primært af plastisk ler (lillebæltsler). Dybden til prækvartæroverfladen i området er mellem
40 og 45 m i den nordlige del af korridoren for etablering af landkabler/kabelstation og mellem
60 og 70 m i den sydlige del. De kvartære aflejringer fra perioden under istiderne består af lag
bestående af smeltevandssand eller grus adskilt af moræneler. I de terrænnære aflejringer ses
sand og tørv/gytje som stammer fra perioden efter istiderne.
I den nordlige del af området udnyttes et dybtliggende sand/gruslag og et mere terrænnært
sand/gruslag (Sand 2) til drikkevand mens et mere regionalt sand/gruslag udnyttes i den midterste og sydlige del af området (Sand 3). Det primære magasin i området er overvejende det regionale Sand 3-magasin.
Den samlede lertykkelse over Sand 3 i de områder, hvor dette magasin udnyttes til drikkevandsindvinding svinger mellem 35 m i den sydligste del af korridoren ud mod fjorden til kun 11 m ved
Rørby til over 40 m mellem den centrale og nordlige del af korridoren.
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Inden for korridoren og i en afstand af op til 300 m fra kant af korridor findes følgende vandforsyningsanlæg/boringer, som anvendes til drikkevand. Der findes kun to boringer, som anvendes
til almen vandforsyning tæt på korridoren og det er Vollerup Vandværks boring 196.210 og Rørby-Årby Vandværks boring 203.672. De resterende vandforsyningsanlæg er små anlæg som forsyner 1 til 2 hustande. Flere af disse anlæg ligger inden for korridoren.
De fleste steder er Sand 3-magasinet velbeskyttet med undtagelse af området ved Rørby-Årby
og Lykkebakken, hvor dæklaget nogle steder er ned til kun 11 m samlet ler over magasinet og i
den nordlige del ved Vollerup Strands Vandværk. I den nordlige del af korridoren ved Hjorthøj
Vandværk indvindes fra det terrænnære Sand 2-magasin, som i dette område fremstår sårbart
med en dæklagstykkelse over magasinet på mellem 3 og 5 m. Dette område strækker sig ind i
korridoren for anlæg af kabelstation. Grundvandskemiske analyser for bl.a. nitrat understøtter, at
området er sårbart.
Tabel 5-1 Vandforsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand. De røde markeringer angiver
at boringen ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder, jf. Figur 5-3. I tabellen er angivet den
samlede lertykkelse (dæklag) over det relevante grundvandsmagasin.
Anlægsnavn

DGU-nr.

Type forsyning

Magasin

Dæklag over

Afstand fra

magasin

kant af korridor

Ågerrupvej 2

Husholdning

Sand 2

18 m

100 m

Lillesøvej 6

Husholdning

Sand 2

6m

140 m

Hjorthøj Vandværk

193.360

Alment

Sand 2

3-5 m

180 m

Vollerup Strand Vandværk

196.289

Alment

Sand 3

16 m

190 m

Vollerup Strand Vandværk

196.330

Alment

Sand 3

16 m

190 m

Vollerup Vandværk

196.210

Alment

Sand 3

45 m

5m

Vollerupvej 15

Husholdning

Sand 3

42 m

Inden for korridor

Vollerupvej 17

Husholdning

Sand 3

44 m

Inden for korridor

Vollerupvej 19

Husholdning

Sand 3

45 m

Inden for korridor

Vollerupvej 21

Husholdning

Sand 3

44 m

Inden for korridor

Gåsetoftevej 19

Husholdning

Sand 3

32 m

Inden for korridor

Gåsetoftevej 71

Husholdning

Sand 3

41 m

Inden for korridor

Kåstrup Holmevej 3

Husholdning

Sand 3

30 m

50 m

Kåstrupvej 15

Husholdning

Sand 3

35 m

150 m

Hovvejen 112

Husholdning

Sand 3

29 m

230 m

Rørby-Årby Vandværk

203.544

Alment

Sand 3

14 m

280 m

Rørby-Årby Vandværk

203.672

Alment

Sand 3

13 m

180 m

Husholdning

Sand 3

21 m

50 m

Husholdning

Sand 3

35 m

20 m

Husholdning

Sand 3

33 m

30 m

Lykkebakken 8
Søstremosevej 3
Søstremosevej 6

203.516

Jordbundsforhold

På Figur 5-4 ses hvilke jordsartstyper, som findes inden for korridoren.
Påvirkninger af grundvandsforholdene kan forekomme på lokaliteter, hvor der evt. skal grundvandssænkes pga. højtliggende grundvandspejl. Der er således blevet fokuseret på disse områder, som er identificeret ud fra viden om jordbundsforholdene /6/, de underliggende geologiske
forhold og eksisterende data om grundvandsspejlets beliggenhed fra Jupiter-databasen /5/.
Det fremgår af kortet, at der er små områder med tørv i terræn, hvor der kan findes terrænnært
vand. Ved Mostrup, hvor der evt. skal anlægges en kabelstation findes sand i terræn. Dette sandlag har nogle steder en mulig hydraulisk kontakt til det sandlag, som anvendes til drikkevandsindvindings i dette område. Det er muligt, at der dermed ikke i dette område findes vand terrænnært, da sænkningen af grundvandet i det underliggende sandlag vil betyde en lavere grundvandsstand i det øvre sandlag. Hvis der findes terrænnært sand i dette område, vil en grundvandssænkning kunne have en lille påvirkning i forhold til drikkevandsindvindingen.
På strækningen mellem Vollerup og Tømmerup ses større områder med grus og tørv i terræn og
på denne strækningen vurderes det at kunne være nødvendigt med tørholdelse med sugespids-
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anlæg i forbindelse med nedlægning af kabler. I området nord for Årby ses også et større område
med sand i terræn. Boringer, som er filtersat i dette sandlag indikerer, at vandspejlet står højere
end 2 m u.t. I de andre områder med terrænært sand findes der ikke umiddelbart boringer, som
er filtersat i dette lag. Derfor kendes vandspejlets beliggenhed ikke i disse områder.

Figur 5-4 Jordartsforhold /6/.

5.2.3

Jordforurening

Korridoren indeholder arealer der er kortlagt på vidensniveau 1 og 2, mens hele byområdet omkring Kalundborg samt nærliggende landsbyer er områdeklassificerede, som illustreret på Figur
5-5.
V2-kortlagte grunde
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der
gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan
art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø /10/.
V1-kortlagte grunde
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet /10/.
Korridoren indeholder en række V1 og V2-kortlagte grunde.
Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone
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klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Byzoner er
fastsat jf. reglerne i Bekendtgørelse af lov om planlægning /11/. Større, sammenhængende områder inden
for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering, når kommunen har viden om, at jorden ikke
er lettere forurenet. Større, sammenhængende områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering, når kommunen har viden om, at jorden er lettere forurenet. Når kommunen har kendskab
til jordens forureningsgrad, kan områder fastlægge analysefrie områder, hvor jordflytninger stadig er anmeldepligtige, men er fritaget for analyser /10/.

Figur 5-5 Jordforurening – V1 og V2-kortlagte grunde.

Følgende forurenede grunde ligger inden for korridoren:
Tabel 5-2 Forurenede grunde inden for kabelkorridoren på land /26/.
Kortlægning

Lokalitetsnr.

V1

326-20806

V2

323-00024

Bemærkning
Den kortlagte grund (ved Kallerupvej 219) ligger inden for korridorerne for landkabler og kabelstation. Der har været aktiviteter vedr. jord og affald.
Større grund (Statoil Raffinaderiet) ligger inden for korridorerne for landkabler.
Korridoren omfatter raffinaderiets sydvestlige hjørne. Der er konstateret kulbrinteforurening.

V2

323-00114

Større grund ligger lige på grænsen for korridorerne for landkabler, nordvest for
Statoil Raffinaderiet. Der har været aktiviteter vedr. benzin og olie samt vedr. jord
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og affald. Der er konstateret forurening med tungmetaller.

Der er foretaget en søgning i Jupiterdatabasen i forhold til forskellige typer af miljøfremmede
stoffer som klorerede opløsningsmidler, oliestoffer og lign. Der findes ikke i denne database indikationer på grundvandsforureninger i området, som kan stamme fra de forurenede lokaliteter.
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6.

VURDERING AF VIRKNINGER I ANLÆGSFASEN

6.1

Generelt
Følgende projektaktiviteter i anlægsfasen kan give anledning til påvirkning af de miljøtemaer,
som er omfattet af denne rapport:








Emissioner som følge af materialeproduktion og anlæg af havmølleparken
Ressourceforbrug (materialer og råstoffer) og affaldsfrembringelse
Nedgravning af kabler
Etablering af arbejdsarealer, kørsel med entreprenørmaskiner
Midlertidige grundvandssænkninger
Krydsninger af vandløb ved styret underboring
Nedtagning af ældre luftledningsanlæg

6.2

Offshore

6.2.1

Klimatiske forhold

CO2-emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af materialer til fundamenter, erosionsbeskyttelse og møller, samt transport af materialerne, er opgjort til 249.598 ton /3/.
Til installation af havmøllerne, hvortil der anvendes skibe og hjælpefartøjer, er opgjort en CO 2emission på 69.560 ton /3/.
Den klimatiske påvirkning som følge af etablering af de offshore anlæg Sejerø Bugt Havmøllepark
vurderes at være begrænset og ubetydelig.
6.2.2

Luft

Emissioner til luften fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt offshore under anlægsfasen fremgår af Tabel 6-1.
Tabel 6-1 Opgørelse over emissioner fra skibe og fartøjer, der forventes anvendt under offshore anlægsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark /3/.
Total

Emissioner (ton)

Aktivitet

NOX

SO2

PM

Installation af fundamenter og møller

724

92

21

Udlægning af kabler

85

16

4

Mandskab og forsyning

128

23

5

Total

936

131
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Påvirkninger som følge af emissioner i anlægsfasen fra offshore aktiviteterne vurderes at være
begrænset og ubetydelig.
6.2.3

Materialer, råstoffer og affald

Havmøllerne skal placeres inden for et areal af op til 44 km2 i et 60 km2 stort undersøgelsesområde. Parken skal have en installeret effekt på op til i alt 200 MW. Til denne produktion kan der,
som den ene yderlighed, anvendes 20 stk. møller á 10 MW, og som den anden yderlighed 66 stk.
møller á 3 MW. Den endelige sammensætning fastlægges i en senere fase. Uanset størrelsen består havmøllerne i al væsentlighed af følgende hovedkomponenter:






Fundament, som forventes at blive udført som én af de følgende fire mulige løsninger:

Monopælsfundamenter

Gravitationsfundamenter

Jacket fundamenter

Bøttefundamenter
Tårn
Nacelle
Rotor med vinger
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Af Tabel 6-2 fremgår et skønnet estimat af materiale- og affaldsmængder i anlægsfasen, med
udgangspunkt i worst case forudsætningerne i afsnit 4.5. Tabellen indeholder også opgørelser
over materialeforbrug til ledninger offshore (hhv. internt ledningsnet i selve havmølleparken og
eksportkabler, der fører den producerede strøm til kysten).
Tabel 6-2 Materialemængder og mængder af bortgravet grus til havmølleparken /2/, /3/.
Type

Materiale

Mængde

Havmølle (tårn, nacelle, rotor)

Stål/Fiberglas (GRP)

23.000 ton

Fundament (monopæl)

Stål

56.100 ton

Erosionsbeskyttelse (sten)

145.200 m3

Cementmørtel

2.300 m3

Beton

112.200 ton

Ballastmateriale (sand eller sten)

66.000 ton

Erosionsbeskyttelse (sten)

297.000 m3

Grusunderlag

59.400 m3

Bortgravet sediment

85.800 m3

Stål

37.500 ton

Erosionsbeskyttelsen (sten)

65.000 m3

Kobber

461 ton

Stål

413 ton

Plastik (primært PE)

840 ton

Kobber

916 ton

Stål

821 ton

Plastik (primært PE)

1.254 ton

Fundament (gravitation, GBS)

Fundament (jacket)
Internt ledningsnet

Eksportkabler

Materialemængden til bøttefundamenter er usikker og ikke anslået, men vil være mindre end
mængderne til gravitationsfundamenter, som er anført herover.
For hvert fundament vil havbunden blive gravet væk i ca. 2 m dybde i en diameter på 23-28 meter. Dette sediment vil, afhængigt af sammensætning og egenskaber, enten blive anvendt som
opfyld, når fundament mv. er på plads, til fyldmateriale i andre projekter, eller klappet i et dertil
godkendt område (klapplads).
Ud over ovenstående materialer indeholder havmøller smøreolie og hydraulikolie. Mængderne vil
variere alt efter den valgte mølletype jf. nedenstående tabel.
Tabel 6-3 Smøreolie og hydraulikolie. Bemærk at 3,0 MW havmøllen indeholder en oliefri transformer og
at 6,0 MW havmøllen har direkte træk (og dermed ingen gearolie). Mængderne for 10,0 MW Møller er
estimerede.
Væske

Gearolie (mineralsk olie)
Hydraulikolie
Krøje/pitch hydraulikolie
Transformerolie
1

Direkte træk, dvs. uden gear

2

Oliefri transformer

Omtrentlig mængde (liter)
3,0 MW

4,0 MW

6,0 MW

8,0 MW

1.190

<600

Ikke relevant1

1.600

10,0 MW
1.900

250

<300

<300

700-800

1.200

Ca. 95

< 80

<100

Ca. 95

100

Ikke relevant2

< 1.450

<1.850

Ca. 4.000

6.000

Havmøllerne er designet, så evt. oliespild vil blive opfanget.
Alt affald, som frembringes offshore i anlægsfasen, vil blive opsamlet af virksomheder, som er
godkendte til affaldshåndtering, og bragt til land, hvor det også vil blive håndteret af godkendte
virksomheder, altså transportører og indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret. Der vil blive
stillet krav om, at de fartøjer som er involveret i anlægsarbejdet lever op til Havmiljøloven /18/,
som bl.a. indeholder regler om affald, og på land vil affaldsbortskaffelse ske i overensstemmelse
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med Affaldsbekendtgørelsen /19/ og i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes regulativ
for erhvervsaffald /20/.
Da der er marginale forskelle mellem materialeforbruget til selve havmøllerne ved møllestørrelser
mellem 3 MW og 10 MW afhænger det samlede materiale- og råstofforbrug i høj grad af, hvor
stor en havmøllepark der realiseres, og valget af fundamenttype. F.eks. bruges der til GBSfundamenter store mængder beton, ballast og erosionsbeskyttelse, mens fundamenter af monopæl- eller jackettypen i stedet betyder anvendelse af stål.
Uanset omfang og valg af løsning, er forbruget af grus, sten og ballastmateriale begrænset, når
der sammenlignes med den nationale råstofindvinding på land (20,7 mio. ton i 2013 ifølge Danmarks Statistik) og med indvindingen i Region Sjælland (4,8 mio. ton i 2013 ifølge Danmarks
Statistik). Hertil kommer de råstoffer, der indvindes på havet. Forbruget af stål, fiberglas mv.
vurderes på samme måde at være begrænset og uproblematisk. På den baggrund vurderes påvirkningen at være mindre.
6.3

Onshore

6.3.1

Klimatiske forhold

CO2-emissioner forbundet med udvinding og fremstilling af materialer til kabler og kabelstationer
er opgjort til 12.784 ton /3/. Til installationen, dvs. brug af ikke-vejgående køretøjer og andet
materiel, er opgjort en udledning på 2.310 ton.
Den samlede CO2-udledning onshore i anlægsfasen er meget begrænset og derfor uden betydning.
6.3.2

Luft

Emissioner til luften fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt onshore under anlægsfasen
fremgår af Tabel 6-4.
Tabel 6-4 Opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt under onshore anlægsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark /3/.
Total

Emissioner (ton)

Aktivitet

NOX

SO2

PM

Nye kystnære kabelstationer

2

<1

<1

Udbygning af kabelstationer

2

<1

<1

Landkabler

11

<1

1

Total

15

<1

1

Påvirkninger som følge af emissioner i anlægsfasen fra onshore aktiviteterne vurderes at være
begrænset og ubetydelig.
6.3.3

Materialer, råstoffer og affald

Kablerne på land placeres inden for en korridor, som endeligt fastlægges i en senere designfase.
Kabelkorridoren er som udgangspunkt ca. 300 bred og har en samlet længe på ca. 22,5 km.
Strækningsanlæggene på land består i al væsentlighed af følgende elementer:






Højspændingskabler, opbygning indefra og ud: Inderleder af aluminium eller kobber,
halvledende skærm, isolation, halvledende skærm, kabelskærm af kobber eller aluminium, metalkappe og yderkappe
Lyslederkabler (til kommunikation og evt. temperaturovervågning)
Linkboks (til jording af kabelskærm)
Samlemuffer

Et typisk 150 kV højspændingskabel er opbygget som angivet på nedenstående illustration. Opbygningen består af:
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Figur 6-1 Eksempel på opbygning af et højspændingskabel.

Kabler på de øvrige spændingsniveauer 33 kV, 50 kV, 60 kV og 132 kV er opbygget på samme
måde som 150 kV kablet vist i ovenstående eksempel. De forskellige spændingsniveauer adskiller
sig primært ved forskellig tykkelse af XLPE isolationslaget. I projektet for Sejerø Bugt Havmøllepark kan anvendelse af 33 kV, 50 kV, 60 kV og 132 kV kabler komme på tale.
Tabellen herunder beskriver de anvendte kabelmaterialer yderligere.
Tabel 6-5 Anvendte materialer til kabler.
Ledermateriale

Aluminium (Al)

Ledertype

Massiv
Runde tråde/koprimeret
Profiltråde
Segmenteret/Milliken

Lederskærm

Ekstruderet lag af halvledende materiale

Isolation

Ekstruderet PEX (krydsbundet polyethylen)

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 skærmtrådene

Kappe

Ekstruderet PE, som regel med et ydre halvledende lag, med markering (tekst)

Den proces, der anvendes til kabellægning medfører, at der næsten ikke er overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet. Overskydende jord vil efterfølgende blive fordelt ud over tracéet.
Der skal anlægges op til 6 parallelle kabelsystemer frem til det eksisterende Røsnæs Stationsanlæg (ca. 4,5 km fra det vestlige punkt) som udbygges eller til ny østlig kabelstation, og derfra ét
kabelsystem frem til eksisterende kabelstationer (ca. 18 km til Asnæsværket).
Højspændingskablerne leveres i tromler á 20 ton, som rummer 1.450 km kabel hver.
Tabel 6-6 Estimerede materialer og mængder til installationer på land.
Komponent

Materiale

Forbrug i ton

33 kV kabler i 6 parallelle kabelsystemer fra

Kobber

627

kyst til kystnær kabelstation (østlig og vestlig

Stål

562

korridor)

Plastik (PE)

858

Sand

24.099

132 kV kabler i et kabelsystem fra kystnær ka-

Aluminium

318

belstation til Asnæs

Plastik (PE)

159
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Sand

11.123

Grus

4.000

Beton

3.450

Jord

7.000

Stål

40

Galvaniseret stål

80

Grus

2.000

Beton

3.450

Jord

2.800

Stål

40

Galvaniseret stål

80

Det er muligt, at eksisterende 50 kV luftledningsanlæg fra Røsnæs til Kalundborg bliver overflødige som følge af projektet. Der vil være tale om luftledningsanlæg, som alligevel er planlagt
nedtaget og erstattet af kabler på et senere tidspunkt. Hvis dette er tilfældet, så kan luftledninger, master og mastefundamenter på de relevante ledningsstrækninger fjernes, når kabelanlægget er sat i drift.
Luftledningsanlægget består overordnet af, stål, aluminium, beton og isolatorer (hærdet glas).
Stål og aluminium kan genanvendes, og det sammen kan beton fra mastefundamenter ved nedknusning. Hærdet glas fra isolatorer sendes til affaldsdeponering, da der i dag ikke er praksis for
genanvendelse af dette.
Ved etablering af nye strækninger med jordkabler produceres der affald, primært som dagrenovation og transportemballage mv. samt affald fra den mulige nedtagning af luftledninger og master (stål og aluminium) samt fundamenter (beton).
Affald som frembringes på land under anlæg vil blive opsamlet og håndteret af virksomheder,
som er godkendte til affaldshåndtering, dvs. transportører og indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret. Bortskaffelse af affaldet vil ske i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen
/19/ og i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald /20/. Dette
gælder såvel affald der frembringes i forbindelse med nedlægning af ledninger - og den eventuelle etablering/udvidelse af kabelstationer, samt den mulige nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg. Der frembringes desuden dagrenovation, som også bortskaffes i henhold til kommunens regler.
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 råstoffer/materialer vurderes at være mindre negativ.
6.3.4

Overfladevand

I anlægsfasen vil nedgravning af ilandføringskabler fra havmøllerne til transformerstation i Kalundborg krydse Kærby Å. Det forudsættes, at krydsningen sker ved styret underboring minimum
1 m under vandløbets regulativmæssige bund. Arbejdet er kortvarigt, og påvirkningen midlertidig, og det vurderes, at projektet kan udføres med en ubetydelig påvirkning af vandløbets tilstand.
Krydsning af vandløb kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden jf. Bekendtgørelse om regulering af vandløb, og for påvirkning af beskyttede vandløb kræves tillige dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
6.3.5

Grundvand
Drikkevandsinteresser, aktive indvindingsboringer og vandforsyningsanlæg

Som det fremgår af Figur 5-3 findes der et antal aktive vandforsyningsanlæg inden for selve korridoren, jf. Tabel 6-7. Omkring vandforsyningsboringer er beskyttelseszonen omkring boringerne
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i henhold til dansk lovgivning 25 m /13/. Anlægsarbejderne må som udgangspunkt ikke foregå
inden for denne zone.
Tabel 6-7 Vandforsyningsanlæg, som ligger inden for korridoren for kabelføring.
Anlægsnavn

Type forsyning

Magasin

Dæklag over magasin

Vollerupvej 15

Husholdning

Sand 3

42 m

Vollerupvej 17

Husholdning

Sand 3

44 m

Vollerupvej 19

Husholdning

Sand 3

45 m

Vollerupvej 21

Husholdning

Sand 3

44 m

Gåsetoftevej 19

Husholdning

Sand 3

32 m

Gåsetoftevej 71

Husholdning

Sand 3

41 m

Alle vandforsyningsanlæg inden for korridoren hører til typen husholdning, som forsyninger op til
1-2 hustande.
Det forventes, at det er muligt at anlægge kabelledningen uden om de aktive vandforsyningsanlæg inden for korridoren.
Mulige konsekvenser for grundvandet ved tørholdelse

I projektbeskrivelsen er angivet at det på strækninger med højt grundvandspejl kan blive nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt enten ved installering af sugespidsanlæg (kun ved
sandrige jordbundsforhold) eller ved forudgående nedpløjning af et plastdræn i og under kabelgraven (ca. 2,0 m under terræn). Ved høj grundvandsstand kan blive 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.
På strækningen vurderes områder med sand/grus og tørv at kunne indeholde terrænnært vand,
som vil gøre det nødvendigt at sænke grundvandet i forbindelse med etablering af kabelstationer
og nedlægning af kabler i jorden. På Figur 5-4 ses hvilke jordartstyper, som findes inden for korridoren.
Drikkevandsforsyning i området ved Mostrup (Lillesøvej 6, Hjorthøj Vandværk,(jf. Figur 5-3 og
Figur 5-4) sker fra et terrænnært sandlag, hvor der kun er ringe beskyttelse fra dæklag på mellem 3 og 6 m, jf. Tabel 6-8. Området er også udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og
magasinet i området er flere steder frit. Det vurderes, at en eventuel grundvandssænkning i forbindelse med etablering af kabelstationen i dette område vil kunne påvirke vandstanden i det
sandlag, som anvendes til drikkevandsindvinding. Dog vurderes påvirkningen af grundvandsspejlet at være meget lille i forhold til en varighed af sænkning på mellem 1 og 10 dage. Dette vurderes ikke at ville påvirke drikkevandsforsyningen negativt.
Nord for Rørby-Årby Vandværks indvindingsboringer forventes at skulle grundvandssænkes pga.
høj vandstand i sandlag i terræn. Sand 3 magasinet, som der indvindes fra i dette område, er
spændt og derfor vurderes magasinet at være mindre sårbart selvom dæklagstykkelsen kun er
13-14 m. Det vurderes at grundvandssænkninger på mellem 1 og 10 dage i området ikke vil påvirke drikkevandsforsyningen negativt.
Tabel 6-8 Vandforsyningsanlæg og boringer, som anvendes til drikkevand, der ligger i områder, hvor der
muligvis skal grundvandssænkes. De røde markeringer angiver at boringen ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder, jf. Figur 5-3.
Anlægsnavn

DGU-nr.

Lillesøvej 6

Type forsyning

Magasin

Dæklag over

Afstand fra

magasin

kant af korridor

Husholdning

Sand 2

6m

140

Hjorthøj Vandværk

193.360

Alment

Sand 2

3-5 m

180

Rørby-Årby Vandværk

203.544

Alment

Sand 3

14 m

280 m

Rørby-Årby Vandværk

203.672

Alment

Sand 3

13 m

180 m

Jordhåndtering og grundvand
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I korridoren er der enkelte steder med kortlagte forurenede lokaliteter, jf. Tabel 5-2. Ud over disse kan der ved gennemførelsen af anlægsarbejder stødes på ukendte/ikke kortlagte forureninger.
I anlægsfasen kan der opstå et behov for mellemdeponering af lettere forurenet jord langs kabelgraven.
Ved mellemdeponering af forurenet jord skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af forurenet
vand til grundvandet jf. miljøbeskyttelsesloven /14/ § 19. I paragraffen er det angivet, at stoffer,
der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke må nedgraves, udledes eller oplægges på
jorden eller afledes til undergrunden. Det fremgår ligeledes af Jordforureningsloven /10/, som
særligt tilsigter at beskytte drikkevandsressourcer og forebygge yderligere forurening af miljøet i
forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord.
Især bør der tages særlige hensyn i området ved Mostrup, da grundvandet er meget sårbart her.
Nedsivning af regnvand via forurenet jord til grundvandet udgør en potentiel risiko i forbindelse
med mellemdeponering af forurenet jord. Der vil i samarbejde med miljømyndighederne blive
udarbejdet en jordhåndteringsplaner for håndtering af forurenet jord, der skal sikre, at grundvandet ikke påvirkes, og der indhentes tilladelse til mellemdeponering af forurenet jord hos miljømyndighederne. 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.
Forurening af grundvand

Under anlægsarbejdet er der risiko for større eller mindre spildhændelser. De typiske forureningsstoffer vil være dieselolie fra tankanlæg og smøremidler, som anvendes. I tilknytning til arbejdet kan der være oplag af brændstof og andre kemikalier. 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.
Midlertidige grundvandssænkninger kan påvirke strømningsretningerne og kan medføre øget mobilitet af eventuelle grundvandsforureninger. Det vurderes generelt, at der ikke er nogen særlig
risiko for mobilisering af grundvandsforureninger ved de mulige grundvandssænkninger, som kan
komme på tale.
Dog bør der være en særlig fokus på de kortlagte forurenede lokaliteter vest for korridoren nord
for Årby, jf. Figur 5-5.
Når den endelige linjeføring er fastlagt,skal der indhentes detaljeret viden om de kortlagte lokaliteter, som findes i området.
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 5-4.
Generelt

Inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), herunder Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal der tages særlige
grundvandshensyn, jf. Figur 5-3 for at beskytte den nuværende og den fremtidige vandforsyning.
En ny udgave af bekendtgørelse om drikkevandsressourcer har netop været i høring og kan betyde en revision af områder med drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Retningslinjerne inden for
disse skal overholdes i forbindelse med anlægsarbejder og ved ændringer i de nuværende udpegninger kan dette betyde ændringer i forhold til myndighedsbehandlingen af tilladelser med videre.

PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT

6.3.6

35

Jordforurening
Jordhåndtering

Der findes ikke kortlagte forurenede lokaliteter inden for noget indsatsområde (i relation til følsom arealanvendelse eller grundvandsbeskyttelse) i korridoren, men der findes som nævnt to
kortlagte lokaliteter inden for korridoren samt en lige på korridorens grænse, jf. Tabel 5-2.
Jord, der opgraves, i områdeklassificerede arealer, offentlige vejarealer samt forureningskortlagte arealer, er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og jorden herfra skal klassificeres for at
kunne dokumentere forureningsgraden. Dette skal ske, uanset om jorden skal bortskaffes eller
skal genindbygges i projektet.
Hvis der under et bygge- eller jordarbejde konstateres forurening på et areal, der ikke er kortlagt, skal arbejdet standses i henhold til § 71 i Jordforureningsloven, og den pågældende kommune skal underrettes. Tilsvarende er gældende på kortlagte arealer, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Anlæg af landkabler og kabelstation medfører håndtering af jord, der kan være forurenet. Det forudsættes, at arbejdet udføres efter gældende retningslinjer i Kalundborg Kommune og i henhold til jordforureningsloven.
Der vil der inden jordarbejderne påbegyndes, blive udarbejdet en jordhåndteringsplan, som redegør for, hvordan jorden håndteres bl.a. med hensyn til forureningsgrad, og som skal godkendes af miljømyndighederne. Jordhåndteringsplanen 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. Overordnet set forventes jordarbejderne at ske som beskrevet efterfølgende.
Efter rydning af området foretages der en afrømning af overjord/muld, som separeres efter forureningsgrad. Den del af mulden, der skal genanvendes, lægges i passende depoter, så transportafstanden minimeres.
Evt. forureninger graves ud og håndteres i henhold til jordhåndteringsplanen. Jord med høj forureningsgrad (klasse 3 og 4) skal køres til godkendt modtagestation.
Som tidligere nævnt køres afgravet jord så vidt muligt direkte til indbygning i terrænreguleringer
og anlægsarbejder, som er medtaget i projektet.
I det følgende er gennemgået de forhold, der er, eller eventuelt kan være, reguleret i relation til
jordforurening.
Anmeldelse af jordflytning

Jord, som flyttes fra en ejendom, der er forureningskortlagt, områdeklassificeret eller fra et offentligt vejareal skal forinden jordflytningen anmeldes til kommunen, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
Jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelse, hvis det sker fra en områdeklassificeret grund
eller et offentligt vejareal til et modtageanlæg, der er godkendt til at håndtere jord med den pågældende forurening.
Hvis jorden flyttes fra en kortlagt grund, må jordflytningen først iværksættes 4 uger efter, at
anmeldelsen er modtaget af kommunen og under forudsætning af, at kommunen ikke har anmodet om supplerende oplysninger. Jorden kan dog flyttes umiddelbart efter anmeldelsen, hvis der
er udarbejdet en jordhåndteringsplan, der forinden er godkendt af kommunen.
Dokumentation af jord i forbindelse med anmeldelse af jordflytning

Fyld- og overjorden skal i forbindelse med anmeldelsen dokumenteres ved et antal analyser som
angivet i Jordflytningsbekendtgørelsen /12/, samt modtagers eventuelle supplerende krav til dokumentation af jorden.
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Jævnfør Jordflytningsbekendtgørelsen skal der af fyld- og overjorden udtages prøver pr. 30 – 120
ton, afhængig af anvendelsen af den bortskaffede jord (ved bortskaffelse som ren jord 1 prøve
pr. 30 ton).
Omfanget af analysedokumentation af intakt jord i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen, når
området alene er områdeklassificeret, afhænger af hvilket forureningsniveau, der er set i overjorden. Hvis der er fundet forurening ud over kategori 2, skal den intakte jord analyseres som for
forureningskortlagte arealer, hvor kategori 2 er defineret med stoffer og koncentrationer i Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Såfremt fyldjorden og overjorden kun er forurenet med stoffer
og koncentrationer svarende til kategori 2, er der ikke krav til dokumentation af den intakte jord i
henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen.
Hvis en jordforurening omfatter andre stoffer end de stoffer, der er anført i Jordflytningsbekendtgørelsen, eller i højere koncentrationer, er jorden ikke kategori 2. F.eks. er oliekomponenter ikke
omfattet af Jordflytningsbekendtgørelsens kategorisering, og selv et lavt indhold vil dermed principielt medføre, at der er forurening ud over kategori 2.
På forureningskortlagte arealer skal oversiden af den intakte jord dokumenteres med mindst én
prøve pr. 50 m2.
Udarbejdelse af en jordhåndteringsplan vil indebære mulighed for at reducere antallet af kontrolprøver til verifikation.
Genanvendelse af jord til bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder /17/ beskriver bl.a. retningslinjer for kategorisering og genanvendelse af forurenet jord og jord fra kortlagte ejendomme og jord fra offentlig vej. Dog er kun jord forurenet med specifikt nævnte stoffer
omfattet, typisk tungmetaller. Jorden inddeles i kategori 1 – kategori 3. Jord i kategori 1 kan anvendes i en række anlægsprojekter uden yderligere tilladelse, mens der er særlige krav til anlægsarbejdets opbygning for jord i kategori 2 og 3. Det skal bemærkes, at kategorierne ikke er
sammenfaldende med kategori 1 og 2 i Jordflytningsbekendtgørelsen.
Anmeldelse af genanvendelse efter denne bekendtgørelse skal ske senest 4 uger før udførelse.
§ 19 tilladelse(-r) – genindbygning

Hvis forurenet jord, der ikke er omfattet af Restproduktbekendtgørelsen, typisk olieforurenet
jord, ønskes genindbygget, skal der indhentes tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
Jorden må påregnes at skulle være dokumenteret med hensyn til forureningsgrad i et omfang,
der fastlægges af myndighederne, forventeligt som minimum svarende til Jordflytningsbekendtgørelsens krav. Der må påregnes en sagsbehandlingstid af størrelsesordenen flere uger.
§19 tilladelse(-r) - midlertidigt oplag/kartering

Hvis forurenet jord eller muligt forurenet jord ønskes mellemdeponeret, f.eks. i forbindelse med
klassificering efter opgravning (kartering), skal det ske efter aftale med myndighederne, som kan
kræve tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
Håndtering af jord

Områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer og jordforurening generelt er reguleret af Jordforureningsloven /10/. Ifølge § 8 kræves der tilladelse til anlægsarbejder på kortlagte arealer, der
er udpeget som indsatsområde. Indsatsområde kan være i relation til følsom arealanvendelse eller grundvandsbeskyttelse, dvs. hvis lokaliteten findes inden for OSD-område eller uden for OSDområder inden for indvidingsoplande til almene vandforsyninger. Det kan tage op til 6 uger at få
denne tilladelse. Der findes nogle kortlagte forurenede arealer i udpegede indsatsområder i dag.
Jordflytning fra et kortlagt eller områdeklassificeret areal samt fra offentligt vejareal reguleres af
Jordflytningsbekendtgørelsen /12/.
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I forbindelse med anlægsarbejderne vil den opgravede råjord fyldes tilbage og komprimeres for
at undgå luftlommer omkring kabelsystemet, og til sidst lukkes kabelgraven med muldjord. Dette
er under forudsætning af at råjorden er uforurenet.
Ukendte/ikke-kortlagte forureninger

Det er sandsynligt, at man ved gennemførelsen af anlægsarbejder vil støde på ukendte/ikke kortlagte forureninger. Det kan derfor blive nødvendigt at gennemføre mindre selektive oprydninger
inden for projektets rammer.
Hvis der under et bygge- eller jordarbejde konstateres forurening på et areal, der ikke er kortlagt, skal arbejdet standses i henhold til § 71 i Jordforureningsloven, og den pågældende kommune skal underrettes. Tilsvarende er gældende på kortlagte arealer, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.
Arbejdet kan genoptages efter fire uger, eller når miljømyndighederne har taget stilling til, hvad
der skal ske med forureningen.
Jordbalance

Der forventes meget lidt overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet, og det vil efterfølgende
blive fordelt ud over tracéet.
Risiko for forurening

I projektets anlægsfase kan der være risiko for, at der sker spild med olieprodukter ved tankning
af entreprenørmaskiner, spild omkring mobile entreprenørtanke eller spild hvis hydraulikslanger
sprænger. Risikoen er dog lille, såfremt entreprenørtanke etableres på spildbakke og flyttes så
lidt som muligt. Entreprenørmaskiner og udstyr skal desuden vedligeholdes, så brud på hydraulikslanger og almindeligt spild forhindres, og der stilles krav til entreprenørens generelle opbevaring af diverse kemikalier. Der udarbejdes endvidere en beredskabsplan for håndtering af forurening ved eventuelle uheld.
6.4

Samlet virkning
Vurderingerne af påvirkningerne for de forskellige temaer er opsummeret i skemaet herunder og
omfatter såvel onshore som offshore vurderinger.
Tabel 6-9 Sammenfatning af påvirkningerne på øvrige miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Klima

Lille

Kort

Luftkvalitet

Lille

Kort

Ubetydelig

Materiale- og ressourceforbrug

Lille

Grænseoverskridende
Grænseoverskridende
Regional

Overordnet betydning
Ubetydelig

Permanent

Mindre

Affald

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Overfladevand

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Grundvand

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Jordforurening

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Forbruget af materialer og råstoffer og samt affaldsproduktionen vurderes at kunne medføre
mindre påvirkninger, såvel offshore som onshore. De heraf afledte klimatiske og luftforureningsmæssige påvirkninger vurderes at være ubetydelige.
Krydsning af et enkelt beskyttet vandløb kan ved underboring ske med ubetydelig påvirkning af
vandløbets tilstand.
Lokalt kan der være behov for grundvandssænkninger i anlægsfasen, men varigheden er begrænset og har ubetydelig påvirkning af drikkevandsforsyningen, ligesom der vurderes ikke at
være risiko for mobilisering af grundvandsforureninger som følge af projektets realisering.
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7.

VURDERING AF VIRKNINGER I DRIFTSFASEN

7.1

Generelt
Følgende projektaktiviteter i driftsfasen kan give anledning til påvirkning af de miljøtemaer, som
er omfattet af denne rapport:





Emissioner som følge af materialeproduktion og entreprenørmaskiner til drift/vedligehold
Ressourceforbrug (materialer og råstoffer) og affaldsfrembringelse ved reparationer, vedligehold mv.
Magnetfelter omkring kabler
Gravearbejde i forbindelse med kabelreparationer

7.2

Offshore

7.2.1

Klimatiske forhold

CO2-emissioner forbundet med inspektion og vedligehold af havmøllerne i Sejerø Bugt Havmøllepark er opgjort til 103.823 ton over havmølleparkens levetid (30 år) /3/.
I driftsfasen produceres energi, som fortrænger energi produceret ved hjælp af fossile brændsler,
hvorved der besparelse af emissionen af klimagasser. CO2-besparelsen over havmølleparkens leetid er opgjort til 3.836.425 ton.
Den klimatiske påvirkning som følge af driften af Sejerø Bugt Havmøllepark vurderes derfor at
være positiv.
7.2.2

Luft

Emissioner til luften fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt offshore under driftsfasen
fremgår af Tabel 7-1.
Tabel 7-1 Opgørelse over emissioner fra skibe og fartøjer, der forventes anvendt under offshore driftsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark, over havmølleparkens levetid (30 år) /3/.
Total

Emissioner (ton)

Aktivitet

NOX

SO2

PM

Total (30 år)

1.060

196

45

Tilsvarende besparelsen i emissionen af klimagasser spares også emissioner i driftsfasen som følge af energiproduktionen. De sparede emissioner fremgår af Tabel 7-2.
Tabel 7-2 Opgørelse over sparede emissioner over havmølleparkens levetid (30 år) /3/.
Total

Sparede emissioner (ton)

Aktivitet

NOX

SO2

Total (30 år)

8.237

2.364

Påvirkninger som følge af emissioner i driftsfasen fra offshore aktiviteterne vurderes derfor at
være positiv.
7.2.3

Materialer, råstoffer og affald

Havmøllerne vil blive tilset ca. hvert halve år, hvor følgende påfyldes/udskiftes efter behov:
Smøremidler
Andre væsker
Filtre
Desuden vil der finde et decideret eftersyn sted i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. Udover at efterse samme dele som ved det halvårlige tilsyn, bliver følgende udskiftet/påfyldt:
Olie i gearkassen eller hydrauliske systemer
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Bremseklodser

Derudover kan der være behov for ikke-planlagt vedligehold, hvis der registreres fejl/defekter.
Der vil være behov for løbende vedligehold og udskiftning af udslidte dele, smøremiddel og andre
væsker, som beskrevet herover. Desuden kan det være nødvendigt at udskifte nogle af hoveddelene af havmøllen i løbet af levetiden. Materialer og mængder der skal bruges til vedligehold er
meget varierende og afhænger af havmølletypen. Nedenstående tabel viser estimerede forbrug
af materialer og hjælpestoffer til drift og vedligehold af en typisk turbine (møllestørrelsen er ikke
oplyst).
Tabel 7-3 Estimeret forbrug af materialer og hjælpestoffer til drift og vedligehold for en typisk turbine.
Forbrugsvare

Type

Mængde

Udskiftningsfrekvens,

Mængde/år

måneder
Krøjegear olie

Semisyntetisk

50-100 l

60-240

6l

Gearolie

Semisyntetisk

1100-2000 l

60

300 l

Gearoliefilter

Papir/kassette

3

12

3

Bremsebelægning

Sintermetal

1-2

12

1-2

Hydraulikolie

Syntetisk/mineralsk

Filtre til hydraulikoliesystem

Papir/kassette

Kølevæske – vand

250-1200 l

-

1-3

12-60

<1

50 % glykol

100-300 l

36-60

50 l

Kølevæske – silikoneolie

Silikoneolie

1800 l

-

-

Smøremiddel
Generator slæberinge/børster

Olie eller fedt

-

-

10 l

12

60

3

80 % Cu

Affald, der genereres under drift i forbindelse med vedligehold, vil blive indsamlet og sejlet til
land og bortskaffet af transportører og indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret. Affaldsbortskaffelse vil ske i overensstemmelse med det kommunale affaldsregulativ.
Der er tale om relativt små mængder materialer og hjælpestoffer, og tilsvarende begrænsede
mængder affald. Påvirkningen vurderes på den baggrund at være ubetydelig.
7.3

Onshore

7.3.1

Klimatiske forhold

Aktiviteterne på kabelstrækningen onshore er meget begrænsede i driftsfasen, og der er ikke foretaget beregninger af emissioner af klimagas fra vedligeholdelsesaktiviteter onshore i driftsfasen
/3/.
Fra højspændingskomponenter over 100 kV i transmissionsanlæg og i visse stationsanlæg anvendes SF6-gas, som udledes i mindre grad. I CO2-ækvivalenter er den udledte mængde i løbet
af anlæggenes levetid (30 år) opgjort til 334 ton.
7.3.2

Luft

Aktiviteterne på kabelstrækningen onshore er meget begrænsede i driftsfasen, og der er ikke foretaget beregninger af emissioner fra vedligeholdelsesaktiviteter onshore i driftsfasen /3/.
7.3.3

Materialer, råstoffer og affald

Der sker ingen aktiviteter på kabelstrækninger i driftsfasen, med mindre kablet rammes af en
fejl. Hvis et kabel går i stykker, så graves ned til det fejlramte sted. Det fejlramte stykke af kablet fjernes og erstattes med et nyt kabelstykke. 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 eller at der er sket f.eks. gravearbejder i deklarationsbæltet, så inspiceres dette nærmere. Træer, der kan udvikle dybdegående
rødder fældes og bortskaffes.
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Påvirkningen er samlet set ubetydelig i driftsfasen.
7.3.4

Overfladevand

Kabelkrydsningen af Kærby Å skaber et magnetfelt og et induceret elektrisk felt i vandet, som
kan forstyrre særligt følsomme fisk ved passage af felterne. Flere vandrende fisk heriblandt laksefisk orienterer sig bl.a. ved hjælp af jordens statiske magnetfelt. Magnetfelterne ved kablerne
er dog vekselstrømsfelter, der skifter retning med frekvensen (50 Hz). Det er vist, at fisk eksempelvis kan standse op eller nedsætte svømmehastigheden ved passage af et elektrisk eller magnetisk felt ved strømførende kabler eller luftledninger. Denne ændring i adfærd er dog midlertidig
og anses ikke for at have nogen effekt på fiskenes generelle vandringsmønster. Reaktionsmønstret over for magnetfeter og elektriske felter er meget forskelligt mellem de enkelte arter, og
der mangler generelt detaljeret viden på området /24/. Et studie fra Nysted Havmøllepark observerede, at fisk reagerede forskelligt langs vekselstrømskablerne, men konkluderede, at sammenhæng mellem årsag og virkning var uklar /27/.
Kablerne forudsættes etableret ved underboring, minimum 1 m under vandløb, som krydses af
kabeltracéet. Det vurderes, at påvirkningen fra kablerne vil være meget begrænset, og at påvirkningen ikke har betydning for vandløbenes fiskebestand i driftsfasen.
7.3.5

Grundvand

I driftsfasen kan der være påvirkninger af grundvand, hvis der skal foretages f.eks. reparation af
ledninger. Ved denne type af anlægsarbejder henvises til påvirkninger 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.
7.3.6

Jordbund og jordforurening

I driftsfasen er det muligt, at der skal håndteres jord, hvis der f.eks. skal ske reparation af ledninger.
Retningslinjerne for håndteringen er sammenlignelig med de forhold der er beskrevet under anlægsfasen.
Påvirkningen af jord og fra eventuel forurenet jord i driftsfasen vurderes at være ubetydelig.
7.4

Samlet virkning
Skemaet herunder opsummerer vurderingen af påvirkningerne og omfatter såvel onshore som
offshore vurderinger.
Tabel 7-4 Sammenfatning af påvirkningerne på øvrige miljøpåvirkninger i driftsfasen.
Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Klima

Stor

Lang

Overordnet betydning
Positiv

Luftkvalitet

Lille

Lang

Positiv

-

Neutral

Materiale- og ressourceforbrug

Ingen

Grænseoverskridende
Grænseoverskridende
-

Affald

Ingen

-

-

Neutral

Overfladevand

Ingen

-

-

Neutral

Grundvand

Ingen

-

-

Neutral

Jordforurening

Ingen

-

-

Neutral

På grund af de meget begrænsede aktiviteter i driftsfasen vurderes der ikke at være negative
påvirkninger hverken offshore eller onshore for de forskellige temaer.
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Energiproduktionen vurderes til gengæld at have en overordnet positiv betydning på grund af, at
energien produceret af havmølleparken fortrænger konventionel energi fra fossile brændsler. Den
gennemsnitlige årlige reduktion af CO2-emissioner svarer til 0,3 % af den nationale årlige emission af CO2.
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8.

VURDERING AF VIRKNINGER I AFVIKLINGSFASEN

8.1

Generelt
Følgende projektaktiviteter i afviklingsfasen kan give anledning til påvirkning af de miljøtemaer,
som er omfattet af denne rapport:
Følgende projektaktiviteter i afviklingsfasen kan give anledning til påvirkning af de miljøtemaer,
som er omfattet af denne rapport:







Emissioner fra entreprenørmateriel ved demontering
Affaldsfrembringelse
Opgravning af kabler
Etablering af arbejdsarealer, kørsel med entreprenørmaskiner
Midlertidige grundvandssænkninger
Krydsninger af vandløb

8.2

Offshore

8.2.1

Klimatiske forhold

Til demontering af havmøllerne, hvortil der anvendes skibe og hjælpefartøjer, er opgjort en CO 2emission på 60.965 ton /3/.
Sparede CO2-emissioner som følge af genvinding af materialer (fundamenter og havmøller) er
opgjort til 162.388 ton /3/.
Den klimatiske påvirkning som følge af demontering af de offshore anlæg Sejerø Bugt Havmøllepark vurderes derfor at være positiv.
8.2.2

Luft

Emissioner til luften fra skibe og hjælpefartøjer, der forventes anvendt offshore under anlægsfasen fremgår af Tabel 8-1.
Tabel 8-1 Opgørelse over emissioner fra skibe og fartøjer, der forventes anvendt under offshore afviklingsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark /3/.
Total

Emissioner (ton)

Aktivitet

NOX

SO2

PM

Demontering af fundamenter og møller

724

92

21

Mandskab og forsyning

128

23

5

Total

851

115

27

Påvirkninger som følge af emissioner i afviklingsfasen fra offshore aktiviteterne vurderes at være
begrænset og ubetydelig.
8.2.3

Materialer, råstoffer og affald

Det forventes at havmølleparkens levetid er ca. 30 år. To år før den planlagte dekommissionering
skal entreprenøren udarbejde en afviklingsplan, som vil følge bedste praksis og lovgivning på det
givne tidspunkt. På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til, hvordan afviklingen vil foregå,
hvilket skal aftales med relevante myndigheder før arbejdet igangsættes. Det forventes, at der
skal laves en VVM-redegørelse i forbindelse med afvikling af havmølleparken.
Aktiviteterne som ventes at finde sted ved afvikling af havmølleparken er beskrevet i faktaboksen
herunder.
Havmøller: Fjernes
Konstruktioner: Stålfundamenter (monopiles og jacket) fjernes til under eller lige under den naturlige havbund, bøttefundamenter fjernes ved at hæve disse. Gravitationsfundamenter forventes at kunne efterlades
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som kunstige rev for plante- og dyrelivet.
Interne søkabler, som forbinder møllerne: Fjernes da dette forventes at være et vilkår i etableringstilladelsen
Eksportkabler fra havmølleparken: Fjernes da dette forventes at være et vilkår i etableringstilladelsen
Erosionsbeskyttelse: Efterlades på stedet

Formålet med afviklingsplanen er at sikre miljøet og sejladssikkerheden på kort og langt sigt.
Demonteringen af havmøllerne vil antageligt foregå ved brug af de samme metoder og redskaber, som benyttes under installationen. Nedgravede kabler forventes at blive gravet op ved at
benytte den samme metode i omvendt rækkefølge, som blev anvendt ved nedlægningen. Kabler
formodes at blive klippet i kortere stykker og opbevaret i container for at lette transporten til
genanvendelse. Det er sandsynligt, at fundamenter som monopiles og jacket-fundamenter vil blive skåret af lige ved eller lige under havbundens overflade. Bøttefundamenterne kan uden videre
fjernes ved at øge trykket og løfte fundamentet. Gravitationsfundamenter kan muligvis blive stående, idet de kan have fået en vigtig funktion som kunstige rev. Det forventes endvidere, at forskellige beskyttende stensætninger ligeledes vil blive efterladt på havbunden, da disse også vil
have fået en funktion som kunstige rev.
Forbruget af materialer/ressourcer i afviklingsfasen offshore vil være ubetydelig.
Det ventes at affaldet vil blive bortskaffet som følger:





Alt stål, jern, kobber og andre metaldele skrottes og genanvendes
Fiberglas bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning
Cement fra fundamenter nedknuses og genanvendes
Tungmetaller og giftige komponenter bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning

De mængder materialer der skal bortskaffes ved dekommissionering af møllerne med tilhørende
installationer vil være omtrent de samme som er anvendt i anlægsfasen, bortset fra f.eks. fundamenter og ledninger, der formentlig bliver, jf. ovenstående.
Materialer som stål og støbejern som findes i store mængder i f.eks. tårn, nav og nacelle og
værdifulde metaller i f.eks. magneterne i nacellerne, vil forventeligt blive genanvendt i stort omfang. Glasfiber, som også udgør en væsentlig del af en havmølle, bliver i dag primært deponeret.
Der pågår i øjeblikket projekter, der har til formål at fremme materialenyttiggørelse og energiudnyttelse af udtjente glasfibermaterialer fra havmøller. I det omfang den teknologiske udvikling
frem til dekommissionering af møllerne i Sejerø Bugt medfører forbedrede genanvendelsesmuligheder, vil disse blive bragt i spil til den tid, og i overensstemmelse med den på det tidspunkt
gældende lovgivning. Det vurderes sandsynligt, at genanvendelsesmulighederne for bl.a. glasfiber til den tid vil være forbedret ift. situationen i dag og det vurderes, at andelen der ikke kan
nyttiggøres og derfor må deponeres vil være meget lille.
Det vurderes samlet, at miljøpåvirkningen i afviklingsfasen som følge af oparbejdning, nyttiggørelse og meget begrænset deponering af materialer og affald i afviklingsfasen vil være ubetydelig
negativ. Forbruget af materialer/ressourcer vurderes ikke at medføre miljøpåvirkninger.
8.3

Onshore

8.3.1

Klimatiske forhold

Til demontering på land, hvortil der anvendes køretøjer og maskinel, er opgjort en CO 2-emission
på 1.692 ton /3/.
Sparede CO2-emissioner som følge af genvinding af materialer (kabler) er opgjort til 4.557 ton
/3/.
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Den klimatiske påvirkning som følge af demontering af de offshore anlæg Sejerø Bugt Havmøllepark vurderes derfor at være positiv.
8.3.2

Luft

Emissioner til luften fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt onshore under anlægsfasen
fremgår af Tabel 8-2.
Tabel 8-2 Opgørelse over emissioner fra køretøjer og maskinel, der forventes anvendt under onshore afviklingsfasen for Sejerø Bugt Havmøllepark /3/.
Total

Emissioner (ton)

Aktivitet

NOX

SO2

PM

Demontering af kabelsystem

11

0

1

Total

11

0

1

Påvirkninger som følge af emissioner i afviklingsfasen fra offshore aktiviteterne vurderes at være
begrænset og ubetydelig.
8.3.3

Materialer, råstoffer og affald

Ved demontering af landanlægget forventes kablerne opgravet og afskåret i passende længder,
således at de kan blive transporteret fra arbejdsområdet til en dertil egnet oparbejdningsanstalt.
Kablerne kan genbruges i miljøgodkendte anlæg, hvor metallet frigøres med henblik på genbrug,
og plastisolationen fjernes fra metaller ved afskæring. Plastmaterialet kan findeles og genbruges
ligesom metallerne.
Det vil antageligt være langt størstedelen af materialerne, som oparbejdes til genanvendelse,
mens andelen der deponeres vil være forsvindende, uanset udfaldet af valg af linjeføring. Miljøpåvirkningen som følge af råstofforbruget vurderes derfor at være ubetydelig.
De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved en styret underboring kan kablerne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil herefter blive fyldt med bentonit og forseglet. Råstofforbruget vil være begrænset til et mindre forbrug af ikke-begrænsede ressourcer, f.eks. bentonit jf.
ovenstående og sand til opfyldning af kabelgraven. Forbruget vil variere en smule, afhængigt af
den valgte linjeføring, men vil uanset linjeføring være ubetydeligt.
8.3.4

Overfladevand

Ved fjernelse af kabler på land vil påvirkningen af Kærby Å der krydses af ledningstracéet være
svarende til i anlægsfasen. Det vil sige, at med afværgeforanstaltninger, der beskytter vandløbet
mod spild, vurderes påvirkningen at være ubetydelig for vandløbets tilstand.
8.3.5

Grundvand

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 drikkevandsinteresser, indsatsområder
for grundvand og nitratfølsomme indvindingsområder kan også have ændret sig.
Der henvises til de mulige påvirkninger, som er beskrevet under anlægsfasen.
8.3.6

Jordbund og jordforurening

Det forventes som udgangspunkt, at der ikke skal håndteres forurenet jord i afviklingsfasen, idet
kablerne forventligt skal tages op af en uforurenet jord.
I forhold til de vurderinger, der er foretaget for anlægsfasen, kan der komme ny viden om jordforureninger, som følgende skal håndteres i forbindelse med de anlægsarbejder, der foretages
ved nedlæggelse af ledninger.
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Samlet virkning
Nedenstående skema opsummerer vurderingerne og omfatter såvel onshore som offshore vurderinger.

Tabel 8-3 Sammenfatning af påvirkningerne på øvrige miljøpåvirkninger i afviklingsfasen.
Påvirkning
Klima

Intensitet

Udbredelse

Luft

Lille

Materiale- og ressourceforbrug

Lille

Grænseoverskridende
Grænseoverskridende
Lokal

Affald

Lille

Overordnet betydning

Kort

Positiv

Kort

Ubetydelig

Kort

Ubetydelig

Lokal

Kort

Ubetydelig

Ubetydelig

Lokal

Kort

Ubetydelig

Grundvand

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Jordforurening

Lille

Lokal

Kort

Ubetydelig

Overfladevand

Lille

Varighed

Den betydelige genvinding af de forbrugte materialer, som forventes at finde sted i demonteringsfasen, hvorved der spares på fremstilling af nye materialer, er opgjort til at overstige de direkte emissioner fra skibe, fartøjer, maskinel osv., hvorfor der vurderes en positiv påvirkning
f.sv.a. emissionen af klimagasser.
Øvrige emissioner vil være så begrænsede, at påvirkningerne er ubetydelige, ligesom forbrug af
materialer/råstoffer og affaldsfrembringelsen er så begrænset, at også påvirkningen af disse temaer er ubetydelige.
Aktiviteterne i denne fase ift. påvirkningen af overfladevand, grundvand og jordforurening er
stort set tilsvarende aktiviteterne i anlægsfasen, og er derfor tilsvarende vurderes ubetydelige.
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9.

POTENTIELLE KUMULATIVE EFFEKTER

9.1

Klimatiske forhold
Det samlede klimaregnskab for Sæby Havmøllepark er positivt, idet der produceres energi i
driftsfasen. Ift. den samlede effekt på klimaforandringerne har havmølleparken i sig selv begrænset effekt, men projektet er et af flere vigtige led i Danmarks omstilling til grøn energi. Der er ingen midlertidige eller permanente kumulative effekter.

9.2

Luft
Emissionerne til luften fra Sejerø Bugt Havmøllepark er primært relateret til materialer og anlægsarbejde. Der er ikke kendskab til andre større anlægsprojekter i nærheden, og der vurderes
derfor ikke at være risiko for midlertidige kumulative effekter. I driftsfasen er emissionerne begrænsede og finder primært sted langt fra land. Derfor vurderes der ikke at være permanente
kumulative effekter.

9.3

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 anledning til kumulative effekter,
og effekterne knyttet til anlægs-, drifts og afviklingsfasen af Sejerø Bugt Havmøllepark vurderes
at være ubetydelige.
Der forventes på samme måde heller ingen kumulative effekter på grund af affaldsfrembringelse i
anlægs- eller driftsfasen. Mulige kumulative effekter i forbindelse med demontering og bortskaffelse af udtjente havmøller og kabelsystemer kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

9.4

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 projekt.

9.5

Grundvand
Der forventes ikke nogen kumulative effekter i forhold til grundvand.

9.6

Jordbund og jordforurening
Der forventes ikke nogen kumulative effekter i forhold til jordforurening.
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10. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
10.1 Klimatiske forhold
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til klimaeffekter.
10.2 Luft
Ved at vælge energieffektivt anlægsudstyr kan emissionerne reduceres. Der vurderes dog ikke at
være behov for egentlige afværgeforanstaltninger.
10.3 Materialer, råstoffer og affald
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger for materiale- og ressourceforbrug
eller affaldsproduktion for det samlede projekt.
10.4 Overfladevand
Vurderingerne tager udgangspunkt i, at passage af kabler på tværs af vandløb sker ved underboring, hvilket sikrer at passage for fauna og vandløbets naturlige vandføring opretholdes under anlægsarbejdet. Derudover vurderes der ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til
vandløb eller søer.
10.5 Grundvand
Hvis det ved anlægsarbejdet bliver nødvendigt at sløjfe aktive indvindingsboringer, 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 forhindrer horisontal drænvirkning.
10.6 Jordforurening
Der vurderes ikke at være nogen nødvendige afværgetiltag i forhold til jordforurening, idet de relevante regler og procedurer vil blive fulgt ved jordhåndteringen.
Der skal dog udarbejdes i en beredskabsplan i forhold til spild under anlægsarbejderne.

PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT

48

11. OVERVÅGNING
Herunder beskrives de eventuelle emner, for hvilke overvågning er relevant i forhold til miljøvurdering af planerne, dvs. de landbaserede receptorer.
11.1 Klimatiske forhold
Da der overordnet er en positiv klimapåvirkning som følge af projektet, er overvågning f.sv.a.
klimatiske forhold ikke nødvendigt.
11.2 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.
11.3 Materialer, råstoffer og affald
Der er ikke behov for at etablere overvågning af materiale- og råstofforbrug eller affaldsproduktion i projektets etablerings- og driftsfase.
11.4 Overfladevand
Overvågning i driftsfasen er ikke relevant i forhold til Kærby Å som er det eneste vandløb, der
krydses af projektet.
11.5 Grundvand
Da det ikke forventes, at der sker nogle væsentlige påvirkninger af grundvandsforholdene, vurderes det ikke nødvendigt at foretage overvågning/monitering af grundvandsforholdene under
anlægsfasen. Eneste undtagelse er i det tilfælde, at der grundvandsænkes kraftigt nord for Årby i
forbindelse med de terrænnære sandforekomster, som når helt ud til kysten. Vest for dette område i Kalundborg findes flere kortlagte forurenede lokaliteter.
Hvis det viser sig nødvendigt at grundvandssænke i mere end 10 dage, bør en mulig påvirkning
af forureningerne øst for korridorens sydlige del (Statoil Raffinaderiet og område nordvest for raffinaderiet) overvåges ved nedsætning af pejlerør i en afstand af 300 m fra ledningsgraven.
11.6 Jordbund og jordforurening
Der vurderes ikke at være behov for overvågning i forhold til jordbund og jordforurening.
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12. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN
12.1 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.
12.2 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.
12.3 Materialer, råstoffer og affald
Skønnene for forbruget af materialer og råstoffer i især etableringsfasen samt skønnene over affaldsfrembringelse især i afviklingsfasen er behæftede med usikkerhed. 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.
12.4 Overfladevand
Det vurderes, at vidensgrundlaget for vurderinger af projektets påvirkning på overfladevand er
tilstrækkeligt.
12.5 Grundvand
Der mangler detaljeret viden om, hvorvidt de kortlagte forurenede lokaliteter har påvirket grundvandet, herunder i hvilket omfang. Disse informationer skal indhentes fra Region Sjælland, når
den endelige linjeføring for kablerne er kendt. Det vurderes dog, at denne manglende viden er
uden betydning for rapportens overordnede vurderinger.
12.6 Jordbund og jordforurening
Der kan blive behov for mere detaljeret viden om de kortlagte forurenede lokaliteter, hvis projektet realiseres, herunder indhentning af eksisterende oplysninger om målte forureninger hos Region Sjælland eller tilvejebringelse af nye oplysninger ved jordbundsundersøgelser, når den endelige linjeføring for kablerne er kendt. Det vurderes dog, at den manglende viden er uden betydning for rapportens overordnede vurderinger.
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13. KONKLUSION
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen
samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1.
Tabel 13-1 Skema med overordnet vurdering af virkninger på miljøet - Miljøpåvirkninger i øvrigt
Sandsynlig virkning

Samlet betydning

Grundlag for vurdering

Anlægsfasen
Klima

Ubetydelig

God

Luftkvalitet

Ubetydelig

God

Mindre

God

Affald

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Overfladevand

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Grundvand

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Jordbund og jordforurening

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Driftsfasen
Klima

Positiv

God

Luftkvalitet

Positiv

God

Materiale- og ressourceforbrug

Neutral

God

Affald

Neutral

Tilstrækkelig

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Grundvand

Neutral

Tilstrækkelig

Jordbund og jordforurening

Neutral

Tilstrækkelig

Afviklingsfasen
Klima

Positiv

God

Luftkvalitet

Ubetydelig

God

Materiale- og ressourceforbrug

Ubetydelig

God

Affald

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Overfladevand

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Grundvand

Ubetydelig

Tilstrækkelig

Jordbund og jordforurening

Ubetydelig

Tilstrækkelig

PÅVIRKNING - MILJØPÅVIRKNINGER I ØVRIGT

Materiale- og ressourceforbrug

Overfladevand

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret ved hjælp af følgende kategorier:
1.

Begrænset (spredte data, noget viden)

2.

Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden)

3.

God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden)
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