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1. Indledning
Naturstyrelsen har på baggrund af en anmeldelse modtaget den 27. januar 2014
fra Energinet.dk via Esbjerg Kommune – truffet afgørelse om, at COBRAcableprojektet er VVM-pligtigt. COBRAcable består af et 320 km langt jævnstrømskabel med en overføringskapacitet på 700 MW mellem Danmark og Holland med
tilhørende omformerstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland. Til
grund for afgørelsen var der særligt lagt vægt på omfanget af omformerbygningen
ved Endrup og dens mulige påvirkning af landskabet samt varetagelse af
hensynet til de påviste bilag IV-arter ved etableringen af kablet.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en
VVM-redegørelse, og offentligheden har haft mulighed for at fremkomme med
kommentarer hertil, jf. VVM-bekendtgørelsen, samt at Naturstyrelsen har
udstedt en VVM-tilladelse til projektet.
Esbjerg Kommune har i 2014 i forbindelse med planprocessen for det samlede
stationsanlæg ved Endrup vedtaget en kommuneplanændring 2013.61 og en
lokalplan 20-040-0001, som omfatter det eksisterende stationsanlæg, udvidelsen
til Horns Rev 3-projektet og de nødvendige arealer og anlæg i forbindelse med
stationsudvidelse for COBRAcable-projektet. Af denne årsag indeholder VVMredegørelsen for COBRAcable derfor ikke et kommuneplantillæg.
VVM-redegørelsen omfatter beskrivelser og vurderinger af anlæg, drift og demontering af COBRAcable-projektets tekniske landanlæg i Danmark. Søkabler er ikke
omfattet af samme bekendtgørelse, og derfor er den del af kabelanlægget, som
ligger på søterritoriet, ikke omfattet af nærværende VVM-redegørelse.
Påvirkninger på søterritoriet fremgår af en separat miljøredegørelse, som
Energinet.dk har udarbejdet for at kunne opnå godkendelse til projektet af
Energistyrelsen i henhold til kravene i § 4a i Lov om Energinet.dk (LBK nr. 1097
af 08/11/2011).
Naturstyrelsen er VVM-myndighed for de dele af projektet der etableres på land,
da det er Energinet.dk, der er bygherre, jf. § 11, stk. 1, nr. 2 i VVMbekendtgørelsen (BEK nr. 1184 af 6. november 2014), og da det anmeldte projekt
er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 under følgende punkt:


3c) transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler
dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg
dog undtaget elkabler på søterritoriet.

Det er i VVM-bekendtgørelsen et krav, at der forinden Naturstyrelsen træffer
afgørelse om, hvorvidt anlægget tillades, udarbejdes en sammenfattende
redegørelse.
Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens
§ 12, stk. 2 omfatte:
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1. Indholdet af den forventede afgørelse, herunder de vigtigste begrundelser
og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse,
herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan
miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i
offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
2. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.
3. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkninger på miljøet som følge
af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget.
4. Udkast til VVM-tilladelsen, herunder udkast til de eventuelle tilladelser og
godkendelser, som helt eller delvist erstatter VVM-tilladelsen, jf. § 8. (her
råstoftilladelse)
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2. Den videre proces
Naturstyrelsen fremsender denne sammenfattende redegørelse til Esbjerg
Kommune og Fanø Kommune sammen med kopi af indkomne indsigelser og
bemærkninger, hvormed kommunalbestyrelserne får lejlighed til at udtale sig
inden Naturstyrelsen træffer endelig afgørelse for projektet.
Den sammenfattende redegørelse indeholder en beskrivelse af hvordan VVMredegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er
taget i betragtning. Derudover indeholder den sammenfattende redegørelse også
et udkast til en VVM-tilladelse for landanlæg med tilhørende vilkår.
En eventuel udtalelse fra kommunalbestyrelsen skal være Naturstyrelsen i hænde
inden den 23.09.2015. Bemærkninger kan sendes pr. mail nst@nst.dk, og til
sagsbehandler Tobias von Platen-Hallermund på mail tovpl@nst.dk, hvor
følgende sagsnummer bedes oplyst: NST-131-00176.
Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af
projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil
styrelsen meddele VVM-tilladelse til at gennemføre projektet. VVM-tilladelsen vil
indeholde nærmere bestemte vilkår om afværgeforanstaltninger, som skal
minimere de potentielt negative effekter af projektet.
Den endelige VVM-tilladelse samt den sammenfattende redegørelse vil samtidig
blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage.
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3. Offentlig høring
VVM-redegørelsen og det ikke-teknisk resumé for COBRAcable, har været sendt i
offentlig høring i perioden fra den 22. maj 2015 til den 15. august 2015. Desuden
indgik Miljøredegørelsen i høringsmaterialet. Udkast til VVM-tilladelsen har ikke
været sendt i offentlig høring.
Der er i høringsperioden indkommet 9 høringssvar. Høringssvarene har følgende
fordeling: 6 fra myndigheder, 2 fra lodsejere og 1 fra interessenter.
Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende. Kopi af
høringssvarende fremgår af Bilag 1 ”sammenfattende redegørelse bilag”.

3.1

Resumé og vurdering af høringssvar

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Resumé
Høringen giver ikke Erhvervsstyrelsen (herunder Team Effektiv Regulering)
anledning til bemærkninger, idet forslaget ikke indeholder (nye) administrative
konsekvenser for erhvervslivet.
Vurdering
Høringssvaret giver ikke anledning til nogen respons.
Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Resumé
A. Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til VVM-redegørelsen, men derimod
rettelser til ’Projekt- og anlægsbeskrivelse’ og ’Miljøredegørelsen’. Det drejer sig
om side 29 i ’Projekt og anlægsbeskrivelse’ og s. 34 i ’Miljøredegørelse’, hvor
Søværnets operative Kommando (SOK) nævnes. SOK har ændret navn til
Værnfælles Forsvarskommando, Marinestaben. På side 45 i ’Miljøredegørelse’
nævnes Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet er nedlagt og myndighedsopgaver
mv. vedr. sejladsforhold og afmærkning er overgået til Søfartsstyrelsen.
Følgende tekst i Miljøredegørelsen: ”Under anlægsfasen vil udlægningsfartøjer
og spuleskibe blive behørigt afmærket efter Farvandsvæsenets anvisninger” bør
rettes til: ”Under anlægsfasen vil udlægningsfartøjer og spuleskibe vise de
foreskrevne lyssignaler og figurer jf. de internationale søvejsregler.
Farvandsafmærkning, der benyttes af hensyn til den øvrige skibstrafik, skal
følge Søfartsstyrelsens anvisninger og ikke uden godkendelse herfra.”
B. Søfartsstyrelsen bemærker, at der vil blive lavet en sejladssikkerhedsanalyse,
inden anlægsarbejderne igangsættes.
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Vurdering
A. Projekt- og anlægsbeskrivelsen samt Miljøredegørelsen vil blive rettet til efter
Søfartsstyrelsens anvisninger.
B. Sejladssikkerhedsanalyse håndteres i forbindelse med indgåelse af kontrakt
med kabelentreprenør. Søfartsstyrelsen har bidraget med supplerende
dokumentation til krav om anmeldelse i forbindelse med anlægsarbejder på
søterritoriet.
Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø
Resumé
Banedanmark bemærker, at kablet sandsynligvis skal føres under jernbanen. Hvis
dette er tilfældet gøres der opmærksom på, at der skal søges om tilladelse hertil
hos Banedanmark. I krydsningstilladelsen vil vilkår, hvormed fremmedes
ledningsanlæg må etableres/placeres på Banedanmarks arealer, fremgå.
Vurdering
Energinet.dk er opmærksom på, at kabeltracéet krydser jernbanen i området
mellem Esbjerg og Bramming, og at dette vil kræve en krydsningstilladelse.
Energinet.dk er bekendt med proceduren for ansøgning om krydsningstilladelser,
og at der vil være vilkår forbundet med en sådan tilladelse.
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Resumé
Esbjerg Kommune har følgende rettelser til VVM-redegørelsen:
A. Kap. 6 s. 90: Under lavbundsarealer og potentielle vådområder står skrevet
”ingen konflikt”, og at en eventuel konflikt vil blive håndteret i samarbejde med
Esbjerg Kommune. ”Ingen konflikt” bør rettes til ”potentiel konflikt”.
B. Afs. 10.8.2.1.2 s. 222: Ved tilladelse til krydsning af vandløb ved styret
underboring fastsætter vandløbsmyndigheden krav til underboringens afstand til
vandløbsbund samt til vandløbets eksisterende bund – og kun sjældent til den
regulativmæssige bund.
Vurdering
A. Eftersom VVM-redegørelsen er et færdigt dokument, kan der ikke
efterfølgende rettes i redegørelsen. Esbjerg Kommunes bemærkninger omkring
potentielle konflikter vedrørende lavbundsarealer og potentielle vådområder vil
indgå i det videre arbejde med fastlæggelse af den endelige linjeføring. Esbjerg
Kommune vil blive inddraget i arbejdet med at fastlægge den endelige linjeføring
gennem områder udpeget som lavbundsområder og potentielle vådområder.
B. Bemærkning omkring vandløbstilladelsen (afstand mellem underboring og
eksisterende bund) tages til efterretning og forventes håndteret i forbindelse med
kommunens sagsbehandling om tilladelse til krydsning af vandløb
(vandløbsloven).
Michael Jørgensen, Krogsgårdsvej 34, 6731 Tjæreborg
Resumé
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Michael Jørgensen påpeger, at han påtænker, at etablere en minkfarm på hans
matrikel KROGSGÅRD HGD Tjæreborg 6b m. fl. Farmens placering vil blive fra
eksisterende bygninger, og vestpå. Arealet påtænkes at udgøre hele markens
brede og længde, da der skal være mulighed for udvidelse på længere sigt.
Vurdering
Energinet.dk vurderer, at det vil være muligt at finde en placering af kabeltracéet,
som ikke forhindrer den planlagte udbygning på Michael Jørgensens ejendom.
Energinet.dk vil inddrage Michael Jørgensens oplysninger i det forestående
arbejde med at fastlægge kabeltracéet, og placeringen vil blive drøftet med ham
under de kommende lodsejerforhandlinger i slutningen af året.
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K
Resumé
Vejdirektoratet bemærker, at ledningsanlægget ifølge VVM-redegørelsen vil
krydse statsveje flere steder på strækningen mellem kysten syd for Esbjerg og
omformerstationen ved Endrup. Det fremgår herudover af VVM-redegørelsen, at
der langs kabeltraceet etableres midlertidige køreveje i begrænset omfang, og at
krydsninger af offentlige veje forudsættes udført ved underboringer.
Til dette bemærker Vejdirektoratet følgende:
A. Ledningskrydsninger af statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet som
vejmyndighed, jf. Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje
m.v.(Vejloven), § 73 stk. 1. En evt. tilladelse vil være på nærmere vilkår, der kan
afhænge af de konkrete forhold på stedet. Vejdirektoratet vil bl.a. sikre, at
færdslen ikke forstyrres under anlægsarbejdet med ledningskrydsningen, samt at
ledningsanlægget ikke medfører øgede udgifter for vejmyndigheden i forbindelse
med fremdige vedligeholdelsesarbejder og fremtidige ud- og ombygninger af
statsvejnettet.
B. Langs statsvejnettet er der fastlagt og tinglyst byggelinjer til sikring af
mulighed for vejudvidelse og hensynet til færdslen, jf. Vejloven § 40. Placering af
ledningsanlæg inden for vejbyggelinjer må ikke ske uden tilladelse fra
Vejdirektoratet, jf. Vejloven, § 40 stk. 2. Det bemærkes yderligere, at statsvejene
er omfattet af bestemmelser om adgangsbegrænsning, jf. Vejloven § 51. Nye
midlertidige vejadgange eller ændret anvendelse af eksisterende vejadgange vil
kræve dispensation fra adgangsbestemmelserne, jf. Vejlovens § 54. Generelt skal
Vejdirektoratet anbefale, at adgangsveje og midlertidige arbejdskørselsveje
etableres via det eksisterende kommunale vejnet, således at det overordnede
vejnet med meget gennemkørende trafik friholdes for midlertidige tilslutninger.
C. For så vidt angår linjeføringsforslaget for en forlægning af Rute 11 nord for
Bramminge skal Vejdirektoratet foreslå, at man i en detailplanlægningsfase
overvejer om der er muligheder for at tage højde for et fremtidigt vejanlæg over
ledningen.
Vurdering
A. Energinet.dk er opmærksom på, at projektområdet krydser såvel hovedlandeveje som Esbjergmotorvejen. Inden anlægsarbejderne igangsættes vil
Energinet.dk kontakte såvel Vejdirektoratet og Esbjerg Kommune for afklaring af,
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hvilke tilladelser som vil være nødvendige og for at aftale det videre forløb.
Herefter vil der blive ansøgt om de nødvendige tilladelser hos vejmyndighederne.
B. Energinet.dk forventer som udgangspunkt, at adgangsveje og midlertidige
arbejdskørselsveje etableres via det eksisterende kommunale vejnet, men kan
ikke på forhånd udelukke, at andre løsninger kan komme i spil.
C. Energinet.dk vil indgå i en dialog med Vejdirektoratet for at afklare mulige
løsninger for håndtering af en forlægning af Rute 11 nord for Bramming.
Kirsten Frederiksen, Tværvej 4, 6720 Nordby Fanø
Resumé
Kirsten Frederiksen mener, at man har glemt at tilgodese kulturmiljøet i VVMredegørelsen og i projektet som helhed, og at der i VVM-redegørelsen ikke er
nævnt noget om kulturmiljø eller kulturspor på Fanø.
A. Indsigelse om en retlig mangel i VVM-redegørelsen, idet redegørelsen som en
fejl ikke nævner, at der findes en tinglyst lokalplan nr. 72 for Halen, Fanø, der
udpeger området som kulturmiljø. En ret stor del af Cobra kablet skal gå igennem
lokalplanområdet for at føres ud til kysten. I henhold til § 3 i lokalplanen
(anvendelsesbestemmelsen) stk. 3.11 ”må bevaringsværdige kulturhistoriske spor
i landskabet ikke ændres”.
Kirstens Frederiksens vurdering er, at det vil være svært at føre kablet over dette
område uden at stride mod lokalplanens anvendelsesbestemmelse om ikke at
ændre bevaringsværdige kulturspor. Under alle omstændigheder bør
kultursporene undersøges og beskrives.
B. Oplysninger om kulturspor i den del af kabeltraceet, hvor der ikke findes
lokalplan.
I høringssvaret nævnes, at det er et meget kompliceret geologisk og historisk
område, som kablet påtænkes at blive ført igennem. Sikker viden om området
haves ikke, men det er et historisk og kultur-miljømæssigt svarende til området,
som er omfattet af lokalplan nr. 72.
Det beskrives, at den østlige del af Fanø, som ligger indenfor projektområdet for
COBRAcable, er ca. 5000 år gammel og oprindeligt har været en ø opbygget på
smeltevandssand. Området har sammen med Nord-Halen udgjort en eller flere
øer. Den vestlige del er meget yngre.
I høringssvaret nævnes en række kulturhistoriske spor og områder, hvoraf
projektområdet for COBRAcable kun berører Bydal/Kæret, Hoven, et område syd
for Hoven og Præstbjerg (for beskrivelse af de øvrige områder samt kortmateriale
henvises til bilag A, hvor høringssvaret som nævnt er vist i sin fulde længde).
Ved Bydal/Kæret anføres det, at der er risiko for, at kabelanlægget krydser
beskyttede diger.
C. Ved Hoven vil kabelanlægget enten berøre Matias Sørensens gamle mark med
store volde og diger eller et område sydøst herfor med kulturspor af menneskelig
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aktivitet, som bør undersøges inden de påvirkes. Selve Hoven kan have huset et
gudehov.
D. Syd for Hoven omfatter projektområdet et areal, som indeholder gamle
marker og vejspor.
E. Ved Præstbjerg har der muligvis ligget en præstebolig indtil 1538.
Vurdering
A. VVM-redegørelsen redegør for, at projektområdet berører arealer som er
omfattet af ovennævnte lokalplan, og at samme område i kommuneplanen
desuden er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø (henholdsvis afsnit ’6.1.2
Lokalplaner’ og afsnit ’6.1.1 Kommuneplanerne for Fanø og Esbjerg’).
I afsnit 8.3.2 om Kulturhistoriske forhold og arkæologi er der ligeledes redegjort
for, at området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø (udstrækning vist
på nedenstående kortudsnit).
Inden igangsætning af anlægsarbejderne for kabelanlægget vil arkæologer fra
Sydvestjyske Museer gennemføre forundersøgelser i hele kabeltracéets længde,
og dette er standardprocedure for alle Energinet.dk’s kabelanlæg.
Energinet.dk finder derfor, at VVM-redegørelsen i tilstrækkeligt omfang redegør
for områdets status som bevaringsværdigt kulturmiljø.
Det anføres i indsigelsen, at en ’En ret stor del af Cobra kablet skal gå gennem
lokalplanområdet for at føres ud til kysten’. Kabelanlægget vil ikke være synligt
over jorden, og som nævnt ovenfor, skal der gennemføres arkæologiske
forundersøgelser forud for anlægsarbejderne. I denne forbindelse vil eventuelle
kulturhistoriske spor blive lokaliseret og undersøgt. Om nødvendigt vil
kabelanlæggets linjeføring blive tilpasset, så det ikke berører kulturhistoriske
interesser, alternativt vil de blive retableret, hvis Energinet.dk kan opnå tilladelse
til at krydse dem. På baggrund af ovenstående ses kabelanlægget ikke som
værende i konflikt med lokalplanens formål og bestemmelser endsige områdets
landskabelige og kulturhistoriske interesser.
I lokalplanens § 9, pkt. 6 vedr. tekniske anlæg er det desuden angivet, at ’El-,
telefon- og andre kabler skal lægges som jordkabler’, og det må derfor forventes,
at det er muligt at etablere kabelanlæg indenfor/gennem området.
B. Der er ikke registreret beskyttede diger indenfor projektområdet ved
Bydal/Kæret, men der ligger beskyttede diger ca. 200 m syd for projektområdet.
C. Ved Hoven omfatter projektområdet det areal, som benævnes ’Matias
Sørensens mark’, mens området med kulturspor af menneskelig aktivitet sydøst
herfor ikke berøres. Den endelige linjeføring gennem ’Matias Sørensens mark’ er
endnu ikke fastlagt men vil ske i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enhed og
Sydvestjyske Museer. Forud for anlægsarbejderne vil Sydvestjyske Museer
desuden gennemføre forundersøgelser langs kabeltracéet for at afdække, om der
skulle være særlige kulturhistoriske interesser, som skal tilgodeses.
Selve Hoven berøres ikke.
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D. I området syd for Hoven vil kabelanlægget skulle gennem et område med
gamle marker og vejspor. Her forventes kabelanlægget dog at blive anlagt i den
eksisterende grusvej, Klingebjergstien, ligesom anlægsbæltet på denne strækning
reduceres af hensyn til de naturmæssige værdier i området.
E. Ved Præstebjerg vil en endelig linjeføring ske i samarbejde med Naturstyrelsen
og Sydvestjyske Museer, ligesom der også her gennemføres arkæologiske
forundersøgelser forud for anlægsarbejderne.
På baggrund af ovenstående vurderer Naturstyrelsen, at der i tilstrækkeligt
omfang er og vil blive taget hensyn til de arkæologiske interesser indenfor
projektområdet på Fanø.
Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig
Vurdering
Kystdirektoratet meddeler, at Måde Havnedeponi ikke længere er aktuel.
I forbindelse med kabelnedlægningen i kystzonen går Kystdirektoratet ud fra, at
der ikke finder terrænændringer sted, samt at der tages hensyn til den store
sedimenttransport der er langs Fanøs vestkyst, herunder årstidsvariationen på
niveauet for det indre strandplan og selve stranden.
Resumé
Generelt vil der ikke skulle foretages varige terrænændringer i kystområderne i
forbindelse med det konkrete projekt i og med, at alle arealer retableres tilbage til
oprindelig tilstand så godt som muligt. Der kan dog være enkelte steder
(eksempelvis på Fanøs østkyst), hvor det ikke vil være muligt at genskabe
terrænet fuldstændigt, men her forventes det, at vejr, vind og vandbevægelser
efter et stykke tid vil udviske de sidste spor der måtte være efter
anlægsarbejderne.
Lisbeth Tønning og Anders Harck, Krogsgårdsvej 55, 6731 Tjæreborg
Høringssvaret er identisk med det, som blev fremsendt i forbindelse med den 1.
offentlighedsfase.
Resumé
Lisbeth Tønning og Anders Harck ejer tre ejendomme indenfor projektområdet,
og kabelanlægget kan samlet set medføre påvirkning af op til 3 km linjeføring på
disse ejendomme. De ønsker at indgå i dialog om linjeføringen og har sammen
med naboer foreslået en alternativ placering. Generelle spørgsmål, som er fælles
for alle de tre ejendomme er:
Hvordan håndteres beplantningsforbud ved de huller, der måtte opstå ved
etablering af kabelanlæg gennem læhegn, risiko for tilbagebetaling af EU-tilskud
pga. anlægsarbejdernes længde, forsyningssikkerhed for grovfoder til
ejendommens kvæg og at anlægsarbejderne besværliggør pasning af græssende
dyr?
Herudover udtrykkes der forskellige bekymringer for hver af de tre ejendomme i
forhold til det kommende projekt herunder:
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De sundhedsmæssige aspekter af kabelanlægget (afstand til boliger),
begrænsninger i udvidelsesmuligheder, bekymringer for ødelæggelse af dræn og
hindringer i udvidelse af markvandingsanlæg, krav til afgræsning i forhold til
MVJ-tilskud, begrænsninger i forhold til en råstofindvindingstilladelse og
påvirkning af eksisterende læhegn.
Vurdering
Energinet.dk har i juni måned 2015 afholdt møde med Anders Harck, hvor
ovennævnte bekymringer og ønsker til ændret linjeføring er blevet drøftet.
Høringssvaret og udfaldet af drøftelserne vil, i det omfang det er muligt, indgå i
den kommende fastlæggelse af linjeføring. Linjeføringen præsenteres for alle de
berørte lodsejere, når der forventeligt er opnået VVM-tilladelse til projektet.
Herefter skal der gennemføres forhandlinger med de berørte lodsejere. På
forhandlingsmøderne fastlægges tracéet endeligt, og det sker blandt andet på
baggrund af de oplysninger om de berørte ejendomme, som lodsejerne
informerer Energinet.dk om.
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4. Høringens indflydelse på
afgørelsen
De primære emner, som høringssvarene vedrører for projektets anlæg på land
omhandler placering af kabeltracéet, krydsning af infrastruktur, hensyn til
vådområder og kulturhistoriske forhold, samt sundhedsmæssige aspekter af
kabelanlægget.
Der henledes opmærksomhed på, at alle høringssvar fremgår af bilag 1
”sammenfattende redegørelse bilag”. Der henvises til VVM-tilladelsen i forhold til
vilkår, afværgeforanstaltninger, eventuel overvågning og tilsyn.
De indkomne høringssvar i forhold til placeringen af kabelforløbet har ikke skabt
grundlag for at vælge nogle af de alternative kabelstrækninger.
Der vil på baggrund af høringssvarene ske mindre ændringer i Miljøredegørelsen
og Projekt- og anlægsbeskrivelsen.
Naturstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at de supplerende
bemærkninger og høringssvar ikke ændrer på den samlede stillingtagen til
projektet, og VVM-redegørelsen giver et retvisende billede af projektets
indflydelse på nærmiljøet sammenholdt med VVM-redegørelsens øvrige
materiale.
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5. Forventet afgørelse
5.1

Afgørelsen

Naturstyrelsen træffer afgørelse i sagen vedr. landanlæg på baggrund af den
offentliggjorte VVM-redegørelse, de indkomne høringssvar samt eventuelle
udtalelser til den sammenfattende redegørelse fra Esbjerg Kommune og Fanø
Kommune.
Afgørelsen vil omfatte meddelelse af en VVM-tilladelse til Energinet.dk.

5.2

Forventet udformning af VVM-tilladelsen

VVM-tilladelsen for landanlægget i forbindelse med etablering af COBRAcable
forventes at indeholde de nedenstående vilkår. Vilkår fastsættes som
forudsætning for VVM-tilladelsen til landanlæggende.
Projektet skal desuden overholde den til enhver tid gældende øvrige lovgivning.
VVM-tilladelsen meddeles på baggrund af:


Kommuneplanændring 2013.61, Vester Nykirke Landområde,
Transformerstation Endrup, Esbjerg Kommune (November 2014)



Lokalplan 20-040-0001, Vester Nykirke Landområde, Transformerstation
Endrup, Esbjerg Kommune (Marts 2014)



VVM-redegørelse, COBRAcable (Maj 2015)

Generelle vilkår
1. Anlægget skal etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer og
forudsætninger, som er angivet i VVM-redegørelsen for hovedforslaget.
2. Ved etablering af arbejdsveje og arbejdsarealer skal der tages vidtgående
hensyn til naturværdierne i området. Dette indebærer, at der ved kørsel i
områder med sårbar natur og arealer med blød bund skal udlægges køreplader eller gennemføres andre foranstaltninger, som på bedst mulig vis
tager hensyn til sårbar natur/blød bund. Foranstaltningerne skal
gennemføres efter aftale med de relevante myndigheder.
Vilkår for stationsanlæg
1. Omformerbygningen ved Endrup må maksimalt blive 110m lang, 55m
bred og 23m høj. Bygningen må ikke være belyst eller på anden måde
være markeret af lys fra bygningen. Bygningen skal holdes i grå eller
jordfarvede nuancer i et ikke-reflekterende materiale, for at leve op til
lokalplanens krav. Omformerbygningen skal placeres syd for det
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eksisterende stationsanlæg og i den vestlige del af området som vist på
figuren nedenfor.

I øvrigt henvises der til bestemmelser i lokalplanen 20-040-0001.
2. Belysning af anlægsarbejdet omkring stationsanlægget skal etableres så
den fokuserer på de ting der skal oplyses, og ikke spreder unødigt lys til
omgivelser.
Vilkår for jordkabel
3. Detailprojektering af linjeføring for kabellægning skal ske under særlig
hensyntagen til naturtyper i de berørte områder, som kan påvirkes varigt
af gravearbejder.
4. Der skal foretages arkæologiske forundersøgelser langs kabeltracéet på de
dele af kabelstrækningen, hvor det ansvarlige museum finder det relevant.
Hvis de arkæologiske forundersøgelser giver anledning til fund, kan en
afværgeforanstaltning være, at linjeføringen af kablet tilpasses eller at
området underbores.
5. Brudte hegn mellem stationsanlægget ved Endrup og Hovedvej A1 samt i
landskabet mellem Solbjerg og Solbjerg Plantage, skal så vidt muligt
genetableres ved indgåelse af frivillige aftaler og forhandlinger med
lodsejere. På den øvrige strækning skal genetablering af gennembrudte
levende hegn afklares igennem drøftelser med lodsejerne.
6. Diger, der krydses af kabelanlægget, skal genetableres.
7. Større vandløb på hele kabelstrækningen skal som udgangspunkt
underbores. Vandløb/grøfter med begrænset vandføring og meget lav
naturværdi kan blive passeret ved gennemgravning og udlægning af
plastrør, som kabelanlægget efterfølgende trækkes igennem. Dette vil dog
kun ske, hvor Esbjerg Kommune som er vandløbsmyndighed, har
vurderet at der kan gives tilladelse.
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8. Arbejdsplads for boregrej samt oplagring og længerevarende deponi af
opgravet jord i forbindelse med kabellægning må ikke placeres i
a. Natura 2000-områder
b. Områder omfattet af fortidsmindefredning
c. Nærmere beskyttede sten- og jorddiger større end 5 m.
9. Efter anlægsarbejdet er færdiggjort, skal gravede områder som
udgangspunkt retableres med den samme lagdeling af de øverste jordlag
som før og med muld eller vækstlaget øverst. Kabelstrækningen på den
vestlige og centrale del af Fanø samt området gennem Solbjerg Plantage er
undtaget fra dette vilkår.
10. Sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip skal anvendes ved detailplanlægningen af projektet. Forsigtighedsprincippet siger, at nye højspændingsanlæg ikke bør etableres tæt på boliger eller institutioner, hvor
børn opholder sig i længere tid. Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet benyttes.
11. Ved tilfælde af ”blow-out” skal kendte afværgeforanstaltninger anvendes,
som f.eks. inddæmning, opsamling, afpropning af dræn mv.
12. For at undgå, at den geotekniske boring B115 i klitterne på Vestfanø (Figur
14-13 i kapitel 14) påvirker bestanden af liden ulvefod indenfor området,
skal boringen flyttes nogle meter mod øst i en tæt sitkabevoksning, eller
syd for stien, hvor der er åben træbevoksning og ingen sårbare arter.
13. Påvirkning af de fugtige lavninger indenfor strandengsområdet ved Måde
(se Figur 14-15 i kapitel 14) skal undgås.
14. På strækningen fra Tjæreborgvej til stationsanlægget ved Endrup skal det
undgås at udføre anlægsarbejde indenfor følgende § 3-beskyttede
naturområder:
a. Et rigkærsområde nord for Tjæreborgvej (lokalitet 1737a på Figur
8-12)
b. En eng mellem Tjæreborgvej og jernbanen som er voksested for
butblomstret siv (lokalitet 5-20 i (Amphi Consult, 2011))
c. En værdifulde natureng på den østlige side af Novrup Bæk
(lokalitet 2891a på Figur 8-12)
d. Et værdifuldt knoldkær langs vandløbet (lokalitet 876 på Figur 813)
e. Et hedeområde umiddelbart nord for Esbjergmotorvejen (lokalitet
673 på Figur 8-18)
f. Et moseområde med indslag af fattigkær ved Ravnsø Bæk
(lokalitet 832 på Figur 8-18).
Natura 2000-område (nr. 89 Vadehavet)
15. Der må ikke anlægges eller foretages arkæologiske forundersøgelser på
strandengene på Østfanø og ved Måde i fulgenes yngleperiode, dvs. i
perioden mellem d. 15/3 og 15/7.
16. På strækninger hvor kabelanlægget ikke ligger langs eksisterende
skovveje, skal der laves små sving på kabelstrækningen og undgås at fælde
større, ældre træer ved at føre kablet udenom dem, og ved at tilpasse
anlægsbæltet. Den præcise placering skal ske efter aftale med
Naturstyrelsens lokale enhed i forbindelse med lodsejerforhandlingerne.
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17. Hele det fredede klitområder på Vestfanø skal underbores som beskrevet i
VVM-redegørelsen. For at minimere graden af påvirkning af det område,
hvor borehullet etableres, skrælles tørven indledningsvist af og flyttes
tilbage efter endt anlægsarbejde.
18. På strækningen i mosen i Fanø Klitplantage skal kablet etableres i et smalt
arbejdsbælte i den eksisterende grusvej, hvilket betyder, at den samlede
bredde af anlægstraceet bliver ca. 8 m.
19. På Østfanø skal kabelanlægget så vidt muligt etableres i den sydlige del af
projektområdet, hvor strandengen er smallest.
For vilkår 13, 14, 17 og 18 se i øvrigt kortbilag.
Bilag IV-arter
1. Flagermus: For at undgå påvirkning af flagermus skal linjeføringen så vidt
muligt fastlægges, så det undgås at fælde træer, der potentielt kan
indeholde levesteder for flagermus. Hvis det ikke kan undgås, at fælde
flagermusegnede træer, skal der inden fældning foretages en besigtigelse
af en fagperson med viden om flagermus for at fastslå konkret forekomst
af eventuelle træer med flagermus. Hvis der er træer med flagermus
indenfor området, må fældningen kun ske efter udslusning og på et
tidspunkt, hvor de ikke huser ynglende eller overvintrende flagermus, dvs.
i perioden sidst i august til midten af oktober.
2. Strandtudse: For at undgå påvirkning af ynglende strandtudse ved
vandhullet vest for Novrup Bæk skal en af følgende afværgeforanstaltninger benyttes:
a. Anlægsarbejdet udføres uden for paddernes aktive periode (det vil
sige, at arbejdet skal udføres i perioden november-februar).
b. Ved anlægsarbejde i strandtudsens aktive periode (marts-oktober)
skal der på strækningen ved vandhuller anvendes en metode, som
minimerer den periode, som kabelgraven står åben. Dette kan
eksempelvis være en gravekasse, hvor kablet løbende bliver
tildækket, så der ikke efterlades åbentstående udgravninger om
natten.
c. Ved anlægsarbejde i strandtudsens aktive periode (marts-oktober)
skal der opsættes midlertidigt paddehegn på en strækning langs
den åbentstående kabelgrav ved vandhullet.
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6. Begrundelse for afgørelsen
Formålet med COBRAcable-projektet er at forbedre Danmarks sammenhæng
med det europæiske transmissionsnet for derved at styrke el-infrastrukturen og
øge mulighederne for at udveksle overskydende vindenergi med nabolandene.
Kort over den samlede kabelføring på dansk, tysk og hollandsk territorium er vist
på nedenstående figur.

VVM-redegørelsen viser, at projektet ikke vil forhindre, at der kan opnås gunstig
bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 89
(Vadehavet) som omfatter habitatområderne nr. H 78 habitatområde: Vadehavet
med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.
VVM-redegørelsen viser ligeledes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der
er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
Naturstyrelsen har lagt vægt på, at anlægsfasen og driftsfasen af
projektet - med de i VVM-redegørelsen nævnte afværgeforanstaltninger og
stillede vilkår i VVM-tilladelsen - kan etableres uden væsentlige negative
påvirkninger af miljøet.
Det er Naturstyrelsen samlede vurdering, at der ikke er væsentlige miljømæssige
gener, som følge af projektet. Endvidere ses de ændringer projektet medfører,
ikke at have en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende imod, at
projektet etableres.
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6.1

Miljøhensyn i afgørelsen

I VVM-redegørelsens kapitel 10 og 14 er der redegjort for miljøpåvirkningerne.
Der er i VVM-redegørelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er i
forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet bemærkninger, som der er
redegjort for i ovenstående afsnit 3.1.
De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres med de stillede
vilkår i VVM-tilladelsen.

6.2

Afværgeforanstaltninger

I VVM-redegørelsen er der beskrevet de overordnede miljømæssige rammer for
en miljømæssig acceptabel etablering af projektets anlæg på land.
I den forbindelse fremgår en række afværgeforanstaltninger som projektforudsætninger i VVM-redegørelsen, og der er herudover i udkast til VVM-tilladelsen
opstillet krav om nærmere angivne afværgeforanstaltninger overfor potentielle
miljøgener, herunder jordarbejder, underboring, bevaring af kulturhistoriske
elementer beskyttelse af bilag IV-arter og Natura 2000-område samt visuelt
påvirkning fra etablering af omformerstation.
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7. Alternativer
Der er i VVM-redegørelsens kapitel 5 redegjort for, hvorfor den pågældende
plan er valgt, herunder de alternativer der har været behandlet og hvilke der er
fravalgt med begrundelse herfor.
Konklusionerne om miljøpåvirkningerne fra VVM-redegørelsen samt
bemærkninger fra offentlighedsfasen, medfører fortsat at projektet med
tilhørende afværgeforanstaltninger gennemføres og at det er det beskrevne
hovedforslag som muliggøres med udstedelse af VVM-tilladelse.
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8. Overvågning
Efter 1. januar 2014 er der ikke længere krav om, at en VVM-redegørelse skal
indarbejdes i et kommuneplantillæg, som skal vurderes efter lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder ikke, at VVM-projekter er
undtaget fra planlægning. Det er blot kommunalbestyrelsen, der varetager denne
opgave, og det er ligeledes kommunalbestyrelsen, der vurderer, som det konkrete
plangrundlag skal underkastes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af
planer og programmer.
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9. Bilag
9.1

Bilag 1: Kopi af høringssvar
Se separat dokument.

9.2

Bilag 2: Kort over kabelføring - Fanø
Se separat dokument.

9.3

Bilag 3: Kort over kabelføring - Jylland
Se separat dokument.
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