Kriegers Flak
Havmøllepark

VVM-tillæg

VATTENFALL VINDKRAFT
14. OKTOBER 2019

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

Indhold

Projekt ID:10405838
Dokument ID:
XTAXEUDDNY4W-75177900-785
Ændret: 14-10-2019 09:48
Revision 1

1

Indledning og baggrund

7

2

Lovgrundlag og miljøvurdering

8

2.1

Processen for VVM-tillægget

8

2.2

Inddragelse af offentligheden

9

2.3

Øvrigt lovgrundlag

9

2.3.1

Espoo-konventionen

10

2.3.2

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, Ramsar-konventionen

10

2.3.3

Habitatdirektivet – bilag IV-arter

10

2.3.4

Vandrammedirektivet og vandområdeplaner

10

2.3.5

Havstrategidirektivet og lov om havstrategi

10

2.3.6

Havmiljøloven

10

2.3.7

Museumsloven

11

2.3.8

Lov om sikkerhed til søs

11

3

Projektbeskrivelse

12

3.1

Detailprojektets tekniske anlæg

12

3.2

Ændringer i det tekniske anlæg i forhold til VVM-redegørelsen

14

3.2.1

Antal vindmøller og opstillingsområdet

14

3.2.2

Tekniske specifikationer for vindmøller

17

4

Metode og afgrænsning af miljøvurderingen

19

4.1

Metode og miljøvurdering

19

4.2

Afgrænsning af miljøvurderingen

19

4.2.1

Virkninger på land

19

4.2.2

Befolkning og menneskers sundhed

20

Støj

20

Den biologiske mangfoldighed – fauna og flora

20

Natura 2000-områder

20

Bunddyr og bundplanter

21

Fisk

21

Marine pattedyr

21

Flagermus

22

Fugle

22

Bilag IV arter

22

4.2.4

Havbunden, sediment- og kystmorfologi

23

4.2.5

Vand – hydrografi og vandkvalitet

23

Udarbejdet af BRE, RBL, HKD,
POJ, MAWI
Kontrolleret af BSOM

4.2.3

Godkendt af BSOM

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

Hydrografi

23

Vandkvalitet

23

4.2.6

Luft og klima

24

4.2.7

Landskab og visuelle forhold

24

4.2.8

Materielle goder

24

Sejladsforhold

24

Radar og radiokæder

24

Flytrafik

25

Kommercielt fiskeri

25

Socioøkonomiske forhold i øvrigt

25

4.2.9

Grænseoverskridende virkninger

25

4.2.10

Virkninger der belyses nærmere i VVM-tillægget

25

5

Landskab og visuelle forhold

27

5.1

Forudsætninger for vurderingen

27

5.2

Sammenligning med VVM-redegørelsen

27

5.2.1

Møllernes antal og totalhøjde

29

5.2.2

Opstillingsmønster og afgrænsning

29

5.2.3

Afstand til kyst og udbredelse i horisonten

31

Møn

32

Stevns

33

Sverige

34

5.2.4

Visualiseringspunkter

34

5.2.5

Synlighed og belysning

36

Uden lysmarkering

36

Med lysmarkering

37

5.3

Vurdering

38

5.3.1

VVM-redegørelsens miljøvurdering

38

5.3.2

Opstillingsmønster og opfattelse af møllerne fra kysten

38

5.3.3

Synlighed på grund af lysafmærkning

39

5.4

Konklusion

39

6

Biologisk mangfoldighed - fugle

40

6.1

Forudsætninger for vurderingen

40

6.2

Sammenligning med VVM-redegørelsen

40

6.2.1

Trækfugle

41

Barriereeffekt

41

Kollision

42

6.2.2

Rastefugle

43

6.3

Vurdering af påvirkning

44

6.3.1

Trækfugle

44

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

Barriereeffekt

44

Kollision

44

6.3.2

Rastefugle

44

6.4

Konklusion

45

7

Biologisk mangfoldighed – marine pattedyr

46

7.1

Forudsætninger for vurderingen

46

7.2

Sammenligning med VVM-redegørelsen

47

7.3

Miljøvurdering

47

7.3.1

Bilag IV-arter

48

7.4

Konklusion

48

8

Menneskers sundhed og befolkning – støjpåvirkninger

49

8.1

Forudsætninger for vurderingen

49

8.2

Sammenligning med VVM-redegørelsen

49

8.2.1

Kildedata for møllerne

51

8.3

Miljøvurdering

51

8.4

Konklusion

57

8.5

Ny vindmøllebekendtgørelse

57

8.5.1

Nye beregninger

58

8.5.2

Kommentar

63

8.6

Samlet vurdering

63

9

Materielle goder – sejladsforhold

64

9.1

Forudsætninger

65

9.2

Sammenligning med VVM-redegørelsen

66

9.2.1

Trafikmønstre

66

9.2.2

Skibstrafik

67

9.2.3

Fiskeri

68

9.3

Vurdering af miljøpåvirkning

68

9.3.1

Anlægsfasen

68

9.3.2

Driftsfasen

68

Kollisioner med vindmøller eller transformerplatforme.

68

9.4

Konklusion

69

10

Kumulative virkninger

70

10.1

Kumulative virkninger i VVM-redegørelsen

70

10.1.1

Tranetrækket over Østersøen

73

10.2

Nye projekter med mulige kumulative virkninger

73

10.2.1

Mulige nye havmølleparker i Østersøen

74

Tranetrækket over Østersøen

74

Havpattedyr og undervandsstøj ved samtidige anlægsarbejder

74

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

Øvrige miljøfaktorer

74

10.2.2

Baltic Pipe Gasledningen

74

10.3

Konklusion

75

11

Grænseoverskridende virkninger

76

11.1

Emneafgrænsning

76

11.2

Marine pattedyr

76

11.3

Flagermus

76

11.4

Fugle

76

11.5

Radaranlæg

77

11.6

Kommercielt fiskeri

77

11.7

Visuelle forhold

77

11.8

Sejladsforhold

77

11.9

Natura 2000-områder

77

11.9.1

Forudsætninger for vurderingen

78

11.9.2

Metode

80

11.9.3

Sammenligning med VVM-redegørelsen

81

11.9.4

Vurdering af påvirkningen

83

Natura 2000-område Sydvästskånes Utsjövatten

83

Kumulative effekter i forbindelse med opførelsen af
nærliggende havmølleparker

84

11.10

Konklusion

84

12

Afværgeforanstaltning og manglende viden

86

13

Ikke-teknisk resumé

87

13.1

Indledning

87

13.2

Beskrivelse af projektet

87

13.2.1

Opstillingsmønstret

87

13.2.2

Afstanden fra møllens vingespids til havoverfladen

88

13.2.3

Støj

88

13.2.4

Undervandsstøj ved nedramning af monopæle

88

13.3

Miljøfaktorer der ligger inden for VVM-rammen

89

13.4

Landskab og visuelle forhold

90

13.5

Fugle

92

13.6

Havpattedyr

94

13.7

Støj fra møllerne

94

13.8

Sejladsforhold

95

13.9

Påvirkninger der kan forstærkes af andre projekter

96

13.9.1

Baltic Pipe gasledningen

97

13.10

Miljøeffekter på tværs af grænser

97

13.11

Hvordan kan miljøpåvirkningerne mindskes

98

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

13.12

Konklusion

98

14

Referencer

99

Appendix 1: Visualiseringer

102

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

1 Indledning og baggrund
Dette tillæg til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (NIRAS A/S, 2015) er udarbejdet som følge af
Vattenfalls detailprojektering for etablering af vindmøller på Kriegers Flak i Østersøen. I detailprojektet indgår
nye oplysninger om projektet i relation til det endelige opstillingsmønster og valg af mølletype. Energistyrelsen
har på baggrund af de fremkomne oplysninger vurderet, at de konkrete ændringer i opstillingsmønster og
valgte mølletype ikke kan afvises, at kunne medføre ændrede virkninger på det omgivende miljø, som kunne
ligge udenfor rammerne af den allerede gennemførte VVM-redegørelse. Energistyrelsen har derfor besluttet, at
der skal udarbejdes et tillæg til VVM-redegørelsen med supplerende høring. VVM-tillægget omfatter en vurdering af detailprojektets mulige væsentlige påvirkninger på miljøet, og vurderingerne sammenholdes med de
vurderinger, der fremgår af VVM-redegørelsen.
Kriegers Flak Havmøllepark er en del af Energiforliget for 2012 – 2020 vedtaget i Folketinget 22. marts 2012 og
omfatter opførelse af en storskala havmøllepark i Østersøen ved Kriegers Flak på 600 MW.
VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark blev udarbejdet i perioden maj 2013 til oktober 2015. I december 2016 gav Energistyrelsen en etableringstilladelse til Vattenfall til opførelse af Kriegers Flak Havmøllepark. På det tidspunkt var havmølleparken og det tilhørende landanlæg ikke endeligt projekteret. VVM-redegørelsens rammer for anlæg af Kriegers Flak Havmøllepark og den tildelte etableringstilladelse har været udgangspunkt for den efterfølgende detailprojektering af Vattenfalls anlæg på havet.
Detailprojektet for anlæg af Kriegers Flak Havmøllepark var ikke kendt da VVM-redegørelsen blev gennemført.
VVM-redegørelsen var baseret på fastlagte worst-case rammer defineret ved etablering af havmølleparken med
møllestørrelser fra 3 – 10 MW i opstillingsmønstre indenfor VVM-redegørelsens undersøgelsesområde. I dette
tillæg til VVM-redegørelsen er detailprojekt sammenholdt med VVM-redegørelsens miljøvurdering. Indenfor
VVM-redegørelsens rammer blev der etableret et ”worst-case scenarie” for hvert miljøforhold, og disse worstcase scenarier dannede baggrund for miljøvurderingen af hvert enkelt miljøforhold. Formålet med dette var at
sikre, at de påvirkninger, som blev vurderet i VVM-redegørelsen, ville vise den maksimale påvirkning, som projektet kunne resultere i for alle miljøforhold.
Vattenfalls detailprojekt omfatter opstilling af 72 havmøller på hver 8,4 MW. Detailprojektets opstilling af havmøllerne udnytter blandt andet et større areal indenfor VVM-redegørelsens undersøgelsesområde end de worstcase scenarier, VVM-redegørelsen var baseret på. Samtidig falder enkelte af den valgte havmølles specifikationer udenfor VVM-redegørelsens fastlagte møllespecifikationer.
Det forventes, at der kan meddeles tilladelse til anlægsarbejdet januar 2020. Anlægsarbejdet for Kriegers Flak
Havmøllepark kan herefter igangsættes i februar 2020. Dette VVM-tillæg er offentliggjort i 8 ugers høring i perioden 22. oktober til 17. december 2019.

7

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

2 Lovgrundlag og miljøvurdering
VVM-tillægget til Kriegers Flak Havmøllepark gennemføres med opfyldelse af de lovkrav, der gør sig gældende
ifølge dansk lovgivning og herunder bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) herefter miljøvurderingsloven, hvor anlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 3j. Miljøvurderingslovens overgangsbestemmelser beskrevet i lovens § 57,
stk. 5, pkt. 3 fastslår, at ændringerne i projektet skal behandles efter bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012
om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet,
da ansøgeren (dengang Energinet) har fremsendt VVM-redegørelsen til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens §
3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet (16. maj 2017) for miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).
VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (NIRAS A/S, 2015) blev gennemført med opfyldelse af de
dengang gældende danske lovkrav og herunder bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet (historisk) og bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (historisk) for projektets landanlæg.
Nærværende VVM-tillæg beskriver mulige væsentlige virkninger som følge af ændringer af projektet på havet
for opstilling af vindmøller beskrevet i VVM-redegørelsen og gennemføres jf. bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg
på havet, § 3, stk. 3, da Energistyrelsen har besluttet, at der som følge af ændringerne i projektet skal tilvejebringes yderligere materiale til vurdering af virkninger på miljøet. VVM-tillægget sendes i offentlig høring i
mindst 8 uger jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4.
Da der alene er tale om ændringer af projektets anlæg på havet, er den udstedte VVM-tilladelse til Kriegers
Flak Havmøllepark – landanlæg (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016) gældende og berøres ikke
af nærværende VVM-tillæg med tilhørende offentlige høring. Ligeledes er Energistyrelsens etableringstilladelse
til Energinet til nettilslutningsanlægget på havet (Ilandføringskabler og transformerplatforme) jf. § 4a i Lov om
Energinet.dk ikke berørt af ændringerne i det konkret projekt for havmølleparkens opstillingsmønster og valg af
mølletype.
Formålet med VVM-tillægget (Miljøkonsekvensrapporten) er at:
•
•
•
•
•
•

Supplere beskrivelsen så vindmølleprojekt er velbeskrevet overfor myndigheder og offentligheden.
Vurdere mulige væsentlige miljøpåvirkninger som følge af ændringer i Vattenfalls detailprojekt for opstilling af 8,4 MW vindmøller på havet.
Redegøre for mulige tilpasninger af projektet så væsentlige miljøpåvirkninger mindskes eller undgås
(projekttilpasninger).
Beskrive de mulige afværgeforanstaltninger, der skal sikre at væsentlige miljøpåvirkninger kan undgås.
Danne grundlag for inddragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen.
Danne grundlag for Energistyrelsens afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades.

2.1 Processen for VVM-tillægget
Som følge af, at der er fremkommet nye oplysninger om projektet efter der er gennemført en offentlig høring af
VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (NIRAS A/S, 2015) gennemfører Energistyrelsen nu en supplerende høring af Vattenfalls tillæg til VVM-redegørelsen. Vattenfalls VVM-tillæg vedrører alene mulige miljøpåvirkninger som følge af ændringerne af projektet på havet set i forhold til det projekt, der dannede grundlag for
VVM-redegørelsen. Vattenfall har udarbejdet VVM-tillægget, der efterfølgende er vurderet af Energistyrelsen
forud for den offentlige høring af VVM-tillægget.
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Der gennemføres en supplerende offentlig høring af VVM-tillægget i 8 uger med igangsættelse 22. oktober
2019.
Efter gennemførelse af den supplerende offentlige høring af projektændringerne for anlæg på havet af Kriegers
Flak Havmøllepark behandles de indkomne høringssvar og disse indgår i den endelige udstedelse af tilladelse til
etablering af anlæg på havet. Tilladelsen forventes offentliggjort i januar 2020.

2.2 Inddragelse af offentligheden
En vigtig del af miljøvurderingen af projektet er at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. Der er tidligere sket inddragelse af offentligheden i forbindelse med Kriegers Flak Havmøllepark og senest ved den offentlige høring af VVM-redegørelsen, plangrundlag og udkast til tilladelse i perioden 9. oktober til 4. december
2015.
På baggrund af den offentlige høring og de indkomne høringssvar blev der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (Energinet og NIRAS A/S, 2016). Der indkom 10 høringssvar, der berørte havmølleparkens anlæg på
havet, og disse høringssvar berørte følgende emner:
•

•

•

•

•

•

•
•

Bekymring for gener på land fra støj og vibrationer
o
Såvel gener fra vibrationer med installation af fundamenter som støj i forbindelse med drift af
havmølleparken er dokumenteret ikke at medføre væsentlige gener.
Bekymring for påvirkning af fiskerierhverv og beskæftigelse
o
Fiskeri over søkabler reguleres af kabelbekendtgørelsen og eventuelt erstatningsspørgsmål
indgår som efterfølgende forhandling. VVM-redegørelsen har vurderet og dokumenteret, at der
ikke er væsentlige påvirkninger på fisk og fiskeri fra anlægsarbejder og fra magnetfelter ved
kablerne.
Påvirkning af radarer og radiokæder
o
Er vurderet i VVM-redegørelsen og forslag til vilkår jf. Eurocontrol Guidelines skal indgå i tilladelsen på grundlag af det konkret projekt.
Bekymring for påvirkninger af trækkende traner og rovfugle og fortrængning af havlit i området
o
VVM-redegørelsen har belyst mulige påvirkninger af fugle og herunder trækkende traner og
rovfugle samt mulig påvirkning i form af fortrængning af havlit, og det er dokumenteret, at
projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af fugle.
Bekymring for påvirkning af flagermus
o
VVM-redegørelsen har belyst mulige påvirkninger af flagermus, og det er dokumenteret, at
projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af flagermus.
Bekymring for påvirkning af havpattedyr fra undervandsstøj under anlæg
o
VVM-redegørelsen har belyst mulige påvirkninger af havpattedyr og i vilkår til tilladelse til anlæg på havet vil der indgå vilkår, der sikrer overholdelse af nyeste tålegrænser for undervandsstøjpåvirkning af havpattedyr og unødig anvendelse af sælskræmmer.
Bekymring for efterladt ammunition (UXO) i området
o
Forhold vedrørende UXO vil indgå i tilladelsen til anlægsprojektet på havet.
Bekymring for fortidsminder i anlægsområdet
o
VVM-redegørelsen har vurderet mulige påvirkninger på kulturarven, og det fremgår at museumslovens bestemmelser skal overholdes under anlægsarbejderne.

2.3 Øvrigt lovgrundlag
Generelt gælder, at Vattenfall skal tilrettelægge og gennemføre bygge- og anlægsarbejdet i overensstemmelse
med gældende lovgivning. I forbindelse med gennemførelsen af projektet er der en række love og bekendtgørelser, direktiver og konventioner som regulerer projektet. Foruden disse skal Vattenfall i forbindelse med udfø-
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relse af anlægsarbejdet indhente de fornødne tilladelser til relevante aktiviteter under anlæg, som f.eks. bestemmelserne om anlægsarbejder på havet. Herunder gennemgås nationalt og internationalt lovgrundlag relateret til miljøvurderingen af ændringer af det konkrete projekt på havet – gennemgangen er ikke udtømmende.

2.3.1

Espoo-konventionen
Ændringerne i det detailprojekt for opstilling af vindmøller i undersøgelsesområdet kan muligvis også medføre
ændringer i de grænseoverskridende virkninger af projektet. Grænseoverskridende virkninger af et konkret
projekt er omfattet af Espoo-konventionen som implementeret i miljøvurderingsloven og desuden omfattet om
høring af nabostater jf. artikel 7 i EU’s VVM-direktiv. Derfor skal der gennemføres en høring af nabostater, som
Miljøstyrelsen er ansvarlig for. Det forventes, at høringen af nabostater vil omfatte Sverige, Polen og Tyskland,
som også deltog i Espoo-høringen af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark.

2.3.2

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, Ramsar-konventionen
Natura 2000 er en fælles betegnelse for forskellige typer af beskyttede naturområder i EU omfattet af EU-habitatdirektivet og EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, herunder Ramsar-områderne. Natura 2000 områderne skal beskytte naturtyper og beskyttede arter af vilde dyr og planter. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Der skal foretages en vurdering af om detailprojektet kan medføre væsentlige påvirkninger på Natura
2000-områder. Hvis dette ikke kan afvises, skal der gennemføres en konsekvensvurdering.
I forhold til VVM-redegørelsen (NIRAS A/S, 2015), er den mindste afstand til nærmeste Natura 2000 område
nr. 207 Klintskov Kalkgrund berørt af detailprojektets ændrede opstillingsmønster.

2.3.3

Habitatdirektivet – bilag IV-arter
Ifølge Habitatdirektivet skal der træffes de fornødne foranstaltninger for at sikre, at en streng beskyttelse af
dyre- og plantearter jf. direktivets bilag IV overholdes i arternes naturlige udbredelsesområde. De danske regler fremgår af Miljømålsloven. Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor habitatområderne, og et projekt
kan ikke gennemføres, hvis projektet kan ødelægge yngle- eller rasteområder for arterne.
Mulige påvirkninger af bilag IV-arter som hvalarter og flagermus som følge af ændringerne i detailprojektet belyses i VVM-tillægget.

2.3.4

Vandrammedirektivet og vandområdeplaner
Miljømålsloven og bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav fastlægger rammerne for beskyttelse af overfladevand
og implementeringen af EU’s vandrammedirektiv i Danmark. I de statslige vandområdeplaner er der fastlagt
mål for god økologisk tilstand i forekomster af overfladevand og for god kemisk tilstand for de marine kystvande underfor basislinjen.
Detailprojektet medfører ændringer i udstrækningen af området for opstilling af vindmøller til Kriegers Flak
Havmøllepark. Området ligger udenfor vandplanens basislinje, og ændringerne berører derfor kun målsætningen om god kemisk tilstand i vandområdeplanen for vandområdedistrikt Sjælland.

2.3.5

Havstrategidirektivet og lov om havstrategi
Danmark er gennem havstrategidirektivet (Rådets direktiv nr. 2008/56/EF) forpligtet til at sikre og opretholde
en god miljøtilstand i havområderne udenfor basislinjen inden 2020. Havstrategidirektivet er implementeret ved
bekendtgørelse af lov om havstrategi (LBK nr. 117 af 26. januar 2017). Havstrategidirektivet er gældende for
undersøgelsesområdet for opstilling af vindmøller til Kriegers Flak Havmøllepark, der ligger udenfor basislinjen.
Ændringerne i projektet kan muligvis får betydning for projektets mulige virkning i forhold til havstrategidirektivet.

2.3.6

Havmiljøloven
Havmiljøloven regulerer blandt andet spild/udtømning af olie, flydende stoffer transporteret i bulk, spildevand,
affald og dumpning af materialer og stoffer mv. Ændringerne i det konkret projekt for opstilling af vindmøller i
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undersøgelsesområdet er omfattet af Havmiljølovens bestemmelser og ændringerne i projektet kan muligvis få
betydning for anlægsprojektets behandling efter havmiljøloven.

2.3.7

Museumsloven
Alle kulturlevn og skibsvrag på havbunden, der er ældre end 100 år er umiddelbart beskyttede af museumslovens bestemmelser og alle fund skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen. Vikingeskibsmuseet i Roskilde er
ansvarligt museum for de arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med Kriegers Flak Havmøllepark. Ændringerne i projektet er omfattet af reglerne i museumsloven.

2.3.8

Lov om sikkerhed til søs
Søfartsstyrelsen regulerer sejladssikkerheden i danske farvande jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar
2014. Loven fastsætter bestemmelser for anlægsarbejder til søs og herunder også for anlæg af Kriegers Flak
Havmøllepark. Nærmere bestemmelser er givet i bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed i forbindelse med entreprenørarbejder og andre aktiviteter i danske farvande. Detailprojektets reguleres
af Søfartsstyrelsens i forbindelse med anlægsarbejderne til søs.
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3 Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen omhandler de ændringer, der er sket som følge af fastlæggelse af opstillingsmønster og
valg af mølletype i forbindelse med Vattenfalls detailprojektering efter Energistyrelsens tildeling af etableringstilladelse til Kriegers Flak Havmøllepark i december 2016.

3.1 Detailprojektets tekniske anlæg
Etableringstilladelsen (Energistyrelsen, 2016) giver mulighed for at placere vindmøller i området for den planlagte placering af havmølleparken som vist i Figur 3.1. Vattenfalls detailprojektering af havmølleparkens layout
og forventede placering af vindmøller indenfor opstillingsområdet og EEZ-grænser til Sverige og Tyskland er
vist i Figur 3.2. Det område der i VVM-redegørelsen er undersøgt for opstilling af havmølleparken er på 250
km2. I etableringstilladelsen er der stillet krav om, at havmølleparken maksimalt må optage et areal på 132
km2. Tekniske data for havmølleparken fremgår af Tabel 3.1. Der opstilles 72 Siemens vindmøller på 8,4 MW.
Den valgte mølle er en 8,0 MW mølle, hvor produktionskapaciteten er forøget til 8,4 MW. Vindmøllerne etableres på fundamenter af monopæle, der nedrammes i havbunden.

Figur 3.1 Etableringstilladelsen angiver områder for opstilling af vindmøller KFA og KFB samt tilhørende hjørnekoordinater (markeret
med cirkler på kortet herover).
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Figur 3.2 Kriegers Flak Havmøllepark og placeringen af 72 vindmøller på hver 8,4 MW i Vattenfalls endelige opstillingsmønster.

Tabel 3.1 Tekniske data for Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark
Havmølleparkens samlede kapacitet

604,8 MW

Havmølle type

Siemens SWT-8.0-167 (8.4 MW med boost)

Interne søkabler - spændingsniveau

33 kV

Mindste afstand til kyst

Ca. 15 km

Navhøjde over middel havniveau (MSL)

104,2 m

Vingespids højde over middel havniveau (MSL)

187,9 m

Rotor diameter

167 m

Bestrøget areal

22009 m2

Diameter af monopæl og overgangsstykke

6,0 – 6,8 m
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3.2 Ændringer i det tekniske anlæg i forhold til VVM-redegørelsen
I VVM-undersøgelsen blev der udarbejdet en teknisk anlægsbeskrivelse for Kriegers Flak havmølleprojekt
(Energinet.dk, 2015). Anlægsbeskrivelsen indeholder de fastlagte rammer for det tekniske anlæg og opstillingsmønster, som derefter blev anvendt i miljøvurderingerne. Rammerne blev fastlagt på baggrund af, at der skal
kunne etableres en havmøllepark med en kapacitet på 600 MW, bestående af møller af en størrelse fra 3 – 10
MW.

3.2.1

Antal vindmøller og opstillingsområdet
I VVM-redegørelsen er der vurderet for en kapacitet på 600 MW, svarende til opstilling af 203 stk. 3 MW eller
64 stk. 10 MW vindmøller med en totalhøjde fra 137 m til 220 m afhængigt af møllekapaciteten. Da enkelte
møller vil være ude af drift i forbindelse med periodisk service mv., er VVM-redegørelsens rammer baseret på
opstilling af tre ekstra 3 MW møller (203 møller og ikke 200 stk. 3 MW møller) og fire ekstra 10 MW møller (64
møller og ikke 60 stk. 10 MW møller). VVM-redegørelsen er endvidere baseret på en opstilling af en produktionskapacitet på 200 MW i det vestlige delområde og 400 MW i det østlige delområde. Der er i etableringstilladelsen ikke stillet vilkår om fordelingen af møller imellem det vestlige og det østlige delområde. I detailprojektet opstilles 72 stk. 8,4 MW møller, og alle møller opstilles indenfor det tilladte opstillingsområde. Der opstilles
24 stk. 8,4 MW møller (201,6 MW) i det vestlige delområde og 48 stk. 8,4 MW møller (403,2 MW) i det østlige
delområde. Denne opstilling er inklusiv de tilladte ekstra møller til kompensation, når enkelte møller er taget ud
af drift. Helt overordnet er detailprojektet derfor indenfor rammerne af VVM-redegørelsen med hensyn til opstillet kapacitet og fordelingen af møller mellem de to delområder for opstilling.
Opstillingsmønstrene behandlet i VVM-redegørelsen for hhv. en opstilling med 3 MW møller og en opstilling med
10 MW møller er vist i Figur 3.3 og i Figur 3.4.
De opstillinger af vindmøller, der er benyttet i VVM-redegørelsen udnytter ikke hele undersøgelsesområdet,
men opstiller møllerne på de mest lavvandede dele af undersøgelsesområdet. Særligt for det vestlige delområde er der større arealer indenfor undersøgelsesområdet, som ikke udnyttes til opstilling af vindmøller (Figur
3.3 og Figur 3.4).
Vattenfalls detailprojekt for opstilling af 8,4 MW møller er vist i Figur 3.2. Som det fremgår, udnyttes undersøgelsesområdet i detailprojektets opstillingsmønster næsten fuldt ud. Sammenlignes opstillingsmønstrenes samlede areal opmålt som arealet afgrænset af rette linjer imellem alle møllepositioner i opstillingsområdernes perimeter, beregnes de arealer, der fremgår af Tabel 3.2. Tabellen viser også arealet afgrænset af perimeter tillagt
en bufferzone med en bredde af 3 km, da dette har relevans i forhold til havmølleparkens mulige fortrængning
af havdykænder (se kapitel 6). For opstillingsmønstret for 8,4 MW møller er der også beregnet et areal tillagt
en bufferzone med en bredde på 2 km, som alternativ relevans for vurderingerne af fortrængningen af havdykænder. Denne er kun beregnet for 8,4 MW opstillingen, da en 2 km bufferzone ikke indgår i VVM-redegørelsen
(NIRAS A/S, 2015).
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Figur 3.3 Opstillingsmønster anvendt i VVM-redegørelsen for 3 MW møller. Layoutet indeholder 203 møller. Den sorte grænse angiver
afgrænsningen af undersøgelsesområdet for Kriegers Flak, herunder de to delområder. Den tyske vindmøllepark Baltic II er vist med
vindmøllernes opstillingsmønster..

Figur 3.4 Opstillingsmønster anvendt i VVM-redegørelsen for 10 MW møller. Layoutet indeholder 64 møller. Den sorte grænse angiver
afgrænsningen af undersøgelsesområdet for Kriegers Flak, herunder de to delområder. Den tyske vindmøllepark Baltic II er vist med
vindmøllernes opstillingsmønster.
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Tabel 3.2: Beregnet areal for opstillingsmønstre anvendt i VVM-redegørelsen for hhv. 3 MW og 10 MW møller samt for detailprojektets opstillingsmønster belyst i VVM-tillægget for 8,4 MW møller. Arealerne er beregnet som areal afgrænset af rette linjer mellem
møller på opstillingsmønstrets perimeter og dette areal tillagt en bufferzone med hhv. 2 (kun 8,4 MW opstilling) og 3 km bredde.
Areal med vurderet størst miljøpåvirkning er markeret med fed skrift.

Beskrivelse

8,4 MW

3 MW

10 MW

Areal indenfor perimeter

129 km2

96 km2

85 km2

Areal indenfor perimeter + 2 km bufferzone

306 km2

Areal indenfor perimeter + 3 km bufferzone

407 km2

323 km2

302 km2

Som det fremgår af Tabel 3.2 udnytter detailprojektet et areal på 129 km2 til opstilling af møller. Til sammenligning dækker VVM-redegørelsens opstillingsmønstre for hhv. 3 MW og 10 MW arealer på hhv. 96 km2 og 85
km2. Opstillingsmønstret for 8,4 MW vindmøller benytter altså 33 km2 og 44 km2 større arealer, end der er forudsat udnyttet i VVM-redegørelsens opstillingsmønstre for hhv. 3 MW og 10 MW møller (Tabel 3.2). De konkrete opstillingsmønstre udnytter hhv. 98%, 73 % og 64 % af det maksimalt tilladeligt udnyttede areal på 132
km2 jf. etableringstilladelsen.

Tabel 3.3: Opstillingsmønster for den detailprojektets 8,4 MW mølletype sammenlignet med VVM-redegørelsens opstillingsmønster
for 3 MW og 10 MW mølletyper med hensyn til afstanden imellem nabomøller i opstillingsmønstret. Afstand, der vurderes at give
størst miljøpåvirkning, er markeret med fed skrift.

Beskrivelse

8,4 MW

3 MW

10 MW

Gennemsnitlige afstand mellem nabomøller

1.230 m

533 m

972 m

Største afstand imellem nabomøller

2.224 m

614 m

1.006 m

Mindste afstand imellem nabomøller

859 m

496 m

905 m

Samlet længde kabler imellem møllerne

163,7 km

173,4 km

-

Da opstillingen af 8,4 MW mølletype i detailprojektet udnytter et større areal af VVM-redegørelsens undersøgelsesområde, end det er tilfældet for opstillingsmønstrene i VVM-redegørelsen, er det også relevant at vurdere
om afstanden imellem nabomøller er ændret i forhold til VVM-redegørelsen, hvor der er flest møller i en opstilling med 3 MW møller og færrest møller i en opstilling med 10 MW møller. Oplysninger om afstanden imellem
nabomøller fremgår af Tabel 3.3 for VVM-redegørelsens opstillingsmønstre og detailprojektet med opstilling af
8,4 MW møller. Det fremgår, at afstanden imellem nabomøller er størst i detailprojektet for 8,4 MW vindmøller
og afstanden mellem nabomøller er mindst i opstillingsmønstret for 3 MW vindmøller. Da opstillingsmønstret for
8,4 MW vindmøllerne udnytter det største areal, er afstanden imellem nabomøller altså større end for opstillingsmønstret for 10 MW vindmøller, selvom der opstilles flere møller – 72 stk. 8,4 MW møller er sammenlignet
med 64 stk. 10 MW vindmøller (Tabel 3.2). Dog ses det, at den mindste afstand imellem to nærmeste nabomøller, er lidt større i opstillingen for 10 MW vindmøller (859 m) sammenlignet med i opstillingsmønstret for 8,4
MW møller (905 m).
Den samlede længde kabler, der skal forbinde de enkelte møller, er bestemt ud fra det antal møller, der kan
kobles på en kabelstreng og antal nødvendige kabelstrenge. Kabelstrengene forbinder møllerne til de to transformerplatforme. Den samlede længde af interne kabler vil være størst for en opstilling af 203 stk. 3 MW møller
(Tabel 3.3). Den samlede længde kabler er ikke bestemt for en opstilling med 10 MW møller.
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Da detailprojektet for 8,4 MW møller udnytter et større areal til opstilling af møller, betyder det også, at afstanden mellem nærmeste mølle og fotostandpunkter på land (vigtige udsigtspunkter fra land ud over det kystområde, hvor møllerne opstilles) kan være mindre end i de opstillingsmønstre, der er belyst i VVM-redegørelsen. I
Tabel 3.4 er der for de forskellige opstillingsmønstres vist afstanden til nærmeste mølle fra de fotostandpunkter
på land i Danmark og Sverige, der er benyttet i VVM-redegørelsen.
Tabel 3.4: Opstillingsmønster for detailprojektets 8,4 MW mølletype sammenlignet med VVM-redegørelsens opstillingsmønster for 3
MW og 10 MW mølletyper med hensyn til afstanden til fotostandpunkter på land til nærmeste mølle. Korteste afstand til land, der vurderes at give størst miljøpåvirkning, er markeret med fed skrift.

Beskrivelse

8,4 MW

3 MW

10 MW

Afstand fra Møns Klint til nærmeste mølle (DK)

13,8 km

15,5 km

16,1 km

Afstand fra Stevnsfortet til nærmeste mølle (DK)

32,3 km

35,2 km

35,3 km

Afstand fra Falsterbonæsset til nærmeste mølle (SE)

33,1 km

34,3 km

34,0 km

Afstand fra Smygehuk til nærmeste mølle (SE)

36,7 km

36,8 km

36,9 km

Som det fremgår af Tabel 3.4, er afstanden fra fotostandpunkter på land generelt mindst for detailprojektets
opstillingsmønster for 8,4 MW mølletypen i forhold til alle belyste fotostandpunkter på kysterne i Danmark (DK)
og Sverige (SE) i VVM-redegørelsen.

3.2.2

Tekniske specifikationer for vindmøller
De tekniske specifikationer baseret på VVM-redegørelsens tekniske anlægsbeskrivelse for en havmøllepark med
hhv. en 3 MW og en 10 MW vindmølle er i Tabel 3.5 sammenlignet med detailprojektets tekniske specifikationer.
Tabel 3.5 Sammenligning af VVM-redegørelsens tekniske anlæg med detailprojektets tekniske anlæg for vindmøllernes dimensioner,
specifikationer for monopæl, erosionsbeskyttelse, smøremidler og støjkilder. For hvert emner er data for den mølletype, der vurderes at
medfører potentielt størst miljøpåvirkning, markeret med fed skrift. Summer for alle møller er vist med kursiv.

VVM: 3 MW

VVM: 10 MW

VVM-tillæg: 8,4
MW

203

64

72

Total højde (m)

137

220

187,9

Rotor diameter (m)

112

190

167

Navhøjde (m)

81

125

104,2

Bestrøget areal (m²), pr. mølle

9.852

28.400

22.009

Bestrøget areal (m²), i alt

1.999.956

1.817.600

1.584.648

Afstand vingespids – hav (m)

25

30

20,3

Vægt (t), pr. mølle

300-700

900-1.400

505-808

Vægt (t), i alt

60.900-142.100

57.600-89.600

36.360-58.176

Diameter ved havbunden (m)

4,5-6,0

7,0-10,0

6,0-6,8

Nedtrængning i havbunden (m)

25-32

30-40

21-40

Antal møller
Dimensioner

Monopæl

Erosionsbeskyttelse
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Areal (m²), pr. mølle

1.500

2.000

615

Areal (m²), i alt

304.500

128.000

44.280

Volumen (m³), pr. mølle

2.100

3.800

88

Volumen (m³) i alt

426.300

243.200

6.336

Hydraulikolie (l), pr. mølle

250

1.200

670

Hydraulikolie (l), i alt

50.750

76.800

48.240

Krøjeolie (l), pr. mølle

96

100

160

Krøjeolie (l), i alt

19.488

6.080

11.520

Transformerolie (l), pr. mølle

-ikke relevant-

6.000

3.500

Transformerolie (l), i alt

-ikke relevant-

384.000

252.000

Gearboks olie (l), pr, mølle

1.190

1.900

Ikke relevant

Gearboks olie (l) i alt

241.570

121.600

Ikke relevant

SUM: Total olie (l) i alt

311.808

466.880

311.760

Kildestyrker (ved 6 m/s) (dB(A))

105

111

110,6

Kildestyrker (ved 8 m/s) (dB(A))

107

113

113

Kildestyrker (lavfrekvent støj ved
6 m/s) (dB(A))

93

99

100,7

Kildestyrker (lavfrekvent støj ved
8 m/s) (dB(A))

96

102

103,1

Ramning af monopæl slagstyrke

-

3000 kJ

3500 KJ

-

221,6

224,2

Smøremidler

Støj kildestyrker1

(undervandsstøj)
Ramning af monopæl – kildestyrke (dB re

1µPa2s)

Dimensionerne på den anvendte 8,4 MW mølle er for alle worst case parametre, bortset fra mindste afstand
mellem vingespids og havoverfladen, indenfor VVM-redegørelsens worst case ramme for det tekniske anlæg.
Generelt vil opstillingen af en 10 MW mølletype medføre de største virkninger på det omgivende miljø. Den anvendte monopæls dimensioner, dimensioner og materialer anvendt til erosionsbeskyttelse og anvendelsen af
olie som smøremiddel og i transformatorer ligger for alle parametre indenfor VVM-redegørelsens worst case
ramme. Dog anvendes der mest krøjeolie i 8,4 MW møllen, men den samlede mængde olie er markant størst
ved anvendelse af en 10 MW mølletype.
Kildestyrker for støj fra møller i drift er dog sammenlignelige for 10 MW og 8,4 MW møllerne og størst for 8,4
MW møllen, når det gælder lavfrekvent støj. Kildestyrkerne fra 8,4 MW møllen er her en smule større end den
estimerede kildestyrke for 10 MW mølletypen.

I VVM-redegørelsen er luftbåren støj beregnet for en 3 MW og en 8 MW mølle. Luftbåren støj fra en 10 MW mølle antages at
være den samme som fra en 8 MW mølle.
1
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4 Metode og afgrænsning af miljøvurderingen
I VVM-tillægget gennemføres en vurdering af mulige væsentlige miljøpåvirkninger for de miljøfaktorer, hvor
detailprojektet ikke på forhånd kan afvises at kunne medføre andre miljøpåvirkninger end den påvirkning, der
er vurderet i VVM-redegørelsen. Fastlæggelse af, hvilke miljøfaktorer, der skal vurderes nærmere, sker ved at
sammenholde ændringerne i detailprojektet fastlagt i kapitel 3 med deraf følgende mulige påvirkninger på miljøfaktorerne i det brede miljøbegreb beskrevet i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012, bilag 2. Miljøvurderingen af detailprojektet gennemføres med samme metode som beskrevet i VVM-redegørelsen del 2: Formål og
baggrund (NIRAS A/S, 2015). Miljøfaktorerne beskriver tilsammen det omgivende miljø (det brede miljøbegreb), som vurderes for mulige påvirkninger, når detailprojektet anlægges, er i drift, eller når det senere skal
afvikles.

4.1 Metode og miljøvurdering
Der er i VVM-redegørelsen vurderet mulige virkninger på miljøet for anlægget på havet ud fra en række ”værst
tænkelige scenarier” (NIRAS A/S og COWI A/S, 2015), hvor der for hver miljøfaktor er foretaget en vurdering
af, hvilken teknisk løsning, der vil medføre de største miljøpåvirkninger. Nærværende tillæg til VVM-redegørelsen behandler mulige væsentlige miljøpåvirkninger som følge af detailprojektet for opstilling af 8,4 MW møller.
En nærmere miljøvurdering foretages, hvor ændringerne i detailprojektet i anlæg, drift eller afvikling ikke på
forhånd kan afvises, at give anledning til miljøpåvirkninger, der afviger væsentligt fra vurderingerne i VVM-redegørelsen. Det vurderes om disse påvirkninger kan give anledning til væsentlige virkninger på miljøet. Vurderingerne baseres på samme metode som beskrevet i afsnit 7.2 i VVM-redegørelsens del 2 – Formål og baggrund
(NIRAS A/S og COWI A/S, 2015).

4.2 Afgrænsning af miljøvurderingen
For de miljøfaktorer, hvor det ikke umiddelbart kan udelukkes, at der kan være en påvirkning som følge af
en/flere virkninger i en af detailprojektets faser (anlæg, drift og afvikling) er der gennemført en supplerende
vurdering af mulige miljøpåvirkninger. Der er tale om følgende emner: luftbåren støj i driftsfasen og undervandsstøj i anlægsfasen, landskab og visuelle forhold i driftsfasen, fugle i driftsfasen, materielle goder – sejladsforhold i driftsfasen og grænseoverskridende virkninger i anlægsfasen, se oversigten i Tabel 4.1
En række miljøfaktorer kan på forhånd afvises at være udsat for en ændret miljøpåvirkning som følge af detailprojektets gennemførelse. Miljøpåvirkningen på disse miljøfaktorer kan altså på forhånd anses for at være uændret eller reduceret i forhold til vurderingen i VVM-redegørelsen. Miljøfaktorerne er defineret i det brede miljøbegreb jf. bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af indvirkning på miljøet (VVM) ved projekter
om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet, § 3, bilag 2 og vurderingen tager stilling til virkninger i anlægs-, drifts- og afviklingsfaserne.

4.2.1

Virkninger på land
Det kan på forhånd generelt afvises, at ændringerne i detailprojektet kan medføre direkte påvirkninger på land,
da ændringerne kun vedrører anlæg og drift på havet. Dog kan ændringerne i opstillingsmønstret og den ændrede kildestøj fra møller i drift muligvis medføre ændrede virkninger på land. Disse virkninger er vurderet herunder i hhv. kapitel 5 og kapitel 8. Tilknyttede aktiviteter på land i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af
anlægget, som f.eks. udskibning fra havne og transporter på land er ikke ændrede som følge af detailprojektet.
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Befolkning og menneskers sundhed
Støj
VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af mulige virkninger fra luftbåren støj under anlæg og afvikling af
havmølleparken og luftbåren støj under drift af anlægget.
Detailprojektet med valg af en 8,4 MW mølle omfatter en lidt forøget kildestyrke på lavfrekvent luftbåren støj i
forhold til den kildestyrke, der er anvendt i VVM-redegørelsen for vurderinger af virkninger i driftsfasen. Derfor
er vurderinger af mulige væsentlige virkninger af luftbåren støj i driftsfasen belyst nærmere i kapitel 8.
Der er i VVM-redegørelsen ikke identificeret nogen væsentlige virkninger på befolkning og menneskers sundhed
ved anlæg og afvikling af havmølleparken. Detailprojektet ændrer ikke på de forhold, der ligger til grund for
denne vurdering, idet ændringerne i opstillingsmønster og dermed geografisk placering af anlægsstøj sker på
havet og langt fra land og menneskers ophold. I øvrigt omfatter detailprojektet anlægsstøj fra væsentligt færre
møller end i VVM-redegørelsens projekt for opstilling af 203 stk. 3 MW møller. Det kan afvises, at detailprojektet medfører væsentlige virkninger under anlæg og afvikling af havmølleparken.

4.2.3

Den biologiske mangfoldighed – fauna og flora
Natura 2000-områder
I VVM-redegørelsen er de Natura 2000-områder, der er relevante i forhold til mulige påvirkninger fra anlæg,
drift og afvikling af havmølleparken, vurderet at ligge i så stor afstand, at der ikke kan ske en påvirkning. Dette
vurderes også at være gældende for den valgte opstilling af 8,4 MW møller, da der ikke er ændret væsentligt
på afstanden til Natura 2000-områderne. Afstanden til nærmeste Natura 2000-område nr. 207 Klintskov Kalkgrund er ca. 10 km. Afstanden til Habitatområde nr. 147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund,
hvor spættet sæl og gråsæl er på udpegningsgrundlaget er endnu større, og området ligger delvist bag Møn. I
VVM-redegørelsen er det vurderet, at der ikke kan ske påvirkninger af Natura 2000-områderne, da anlæg, drift
og afvikling af selve havmølleparken ikke vurderes at medføre væsentlige virkninger udenfor selve undersøgelsesområdet (området for opstilling af vindmøller) bortset fra den undervandsstøj, der sker under nedramning af
monopæle i anlægsfasen. Mulige væsentlige påvirkninger fra undervandsstøj under anlæg er vurderet i kapitel
7.
For trækkende traner fra den svensk-norske bestand er der i VVM-redegørelsen gennemført konsekvensvurderinger baseret på analyser af kollisionsrisiko med vindmøllerne. Den valgte opstilling af 8,4 MW vindmøller sker
i et opstillingsmønster, der inddrager en større horisontal udbredelse. Desuden har den valgte mølle en ændret
rotorhøjde i forhold til VVM-redegørelsens belyste 3 MW og 10 MW mølleopstillinger. Derfor indgår en nærmere
vurdering i dette VVM-tillæg for mulige væsentlige konsekvenser for tranetrækket i kapitel 6. Det skal dog bemærkes, at det samlede bestrøgne areal er mindre for detailprojektets opstilling af 8,4 MW vindmøller end for
såvel 3 MW som 10 MW opstillinger af vindmøller.
Det svenske habitatområde Falsterbohalvöen (SE0430095) har spættet sæl og gråsæl på udpegningsgrundlaget. Sverige har i 2017 udpeget et nyt Habitatområde: Sydvästskånes Utsjövatten (SE0430187) med marsvin,
spættet sæl og gråsæl på udpegningsgrundlaget. Der er i VVM-redegørelsen identificeret behov for dæmpning
af undervandsstøj, og dette indgår i vurderingen af om ændringerne i detailprojektet sammenholdt med den
nye udpegning kan medføre væsentlige påvirkninger i det svenske Natura 2000 område. Mulige påvirkninger på
det nyligt udpegede svenske habitatområde Sydvästskånes Utsjövatten samt øvrige relevante Natura 2000områder i nabolandene er behandlet i kapitel 11 om grænseoverskridende virkninger.
Den ændrede kildestyrke på støjemissionen ved ramning af monopæle til 8,4 MW møller er beregnet til at være
større end VVM-redegørelsens worst-case kildestyrke for undervandsstøj. Derfor gennemføres der i VVM-tillægget en supplerende vurdering af mulige miljøpåvirkninger af havpattedyr på udpegningsgrundlaget i relevante
habitatområder, herunder det nyligt udpegede svenske habitatområde Sydvästskånes Utsjövatten.
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Bunddyr og bundplanter
I VVM-redegørelsen er mulige virkninger på miljøet som følge af sedimentopblanding i vandfasen under anlæg
og afvikling af anlægget vurderet til ingen til mindre, virkningen af aflejret sediment vurderet som ubetydelig til
mindre og virkningen af forstyrrelser og tab af havbund vurderet som mindre. Antallet af vindmøller, der installeres i Vattenfalls detailprojekt (72 stk. 8,4 MW møller) er betydeligt færre end i VVM-redegørelsens worst-case
vurdering baseret på installation af 203 stk. 3 MW vindmøller. Ligeledes er den samlede længde af installerede
kabler imellem møllerne kortere end i VVM-redegørelsens worst-case projekt for opstilling af 3 MW møller (Tabel 3.3). Det forhold, at anlægsarbejderne spredes over et geografisk større område, har ingen betydning for
vurderingen, da den samlede forstyrrelse er væsentligt reduceret.
Detailprojektets anlægsarbejder, der kan give anledning til sedimentspredning og aflejring af sediment og et
samlet tab af havbund, er betydeligt reduceret sammenlignet med projektet i VVM-redegørelsen, og en væsentlig påvirkning på bunddyr og bundplanter kan afvises.
Fisk
Det er i VVM-redegørelsen vurderet at påvirkningen af fisk fra undervandsstøj i anlægsfasen, som følge af nedramningen af monopæle, er mindre. Øvrige støjbidrag og undervandsstøj i drifts- og afviklingsfasen vil være
ubetydelig. Nedramningen af monopæle til 8,4 MW vindmøller har en kildestyrke, der er øget med 2,6 dB (øget
fra 221,6 dB re 1 μPa2s til 224,2 dB dB re 1 μPa2s) i forhold til den kildestyrke, der i VVM-redegørelsen er estimeret for nedramning af monopæle til 10 MW vindmøller. Ændringen i kildestyrken er meget begrænset, og det
kan afvises, at detailprojektet vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af fisk. Påvirkningerne på fisk vil fortsat være lokale og ubetydelig på trods af øgningen i kildestyrken.
Påvirkninger på fisk fra elektromagnetiske felter omkring kabler er vurderet til ubetydelig i VVM-redegørelsen.
Virkning fra kabler imellem møllerne i detailprojektet for 8,4 MW møller vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af fisk fra elektromagnetiske felter, da kabeltypen er uændret og kabellængden imellem møllerne er mindre
end for opstilling af 3 MW møller (Tabel 3.3).
Påvirkning af fisk fra suspenderet sediment og den efterfølgende aflejring i forbindelse med anlæg og afvikling
af havmølleparken er vurderet til ubetydelig – mindre. Antallet af fundamenter vil være betydeligt færre ved
etablering af 8,4 MW møller end for 3 MW møller og længden af kabler imellem møllerne vil være mindre end
beskrevet i VVM-redegørelsen. På den baggrund kan det afvises, at detailprojektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger af fisk.
Marine pattedyr
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at undervandsstøjen i forbindelse med nedramning af monopæle under
anlæg skal afværges med en støjdæmpning af støjkilden på op til 16 dB ved anvendelse af boblegardiner. Med
denne afværge vurderes påvirkningen af marsvin at være moderat som følge af adfærdspåvirkninger og mindre-moderat som følge af temporære hørenedsættelser. Da støjkilden bliver øget med 2,6 dB fra 221,6 dB re 1
μPa2s til 224,2 dB re 1 μPa2s i detailprojektet for enkelte nedramninger af monopæle i forholdt til vurderingerne
i VVM-redegørelsen er der i kapitel 7 foretaget en vurdering af mulige væsentlige miljøpåvirkninger som følge
af den ændrede kildestyrke for nedramning af monopæle.
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at støj i forbindelse med afviklingen af havmølleparken kan medføre moderate påvirkninger på marsvin og sæl. Antallet af møller, der skal afvikles i detailprojektet, er betydeligt færre
end i VVM-redegørelsen, hvor worst-case er defineret ved afviklingen af 203 stk. 3 MW møller. Det kan på den
baggrund umiddelbart afvises, at afviklingen af detailprojektet kan medføre væsentlige påvirkningen af havpattedyr.
Støj fra skibe i anlæg, drift og afvikling af havmølleparken er vurderet til at medføre mindre virkninger på havpattedyr. Støj fra vindmøller i drift vurderes ligeledes at medføre mindre påvirkninger. Detailprojektet medfører
anlæg af færre møller (72 stk. 8,4 MW møller) end i VVM-redegørelsens worst-case projekt baseret på anlæg af
203 stk. 3 MW møller. Den valgte mølle på 8,4 MW er mindre end 10 MW møllen, der indgår i VVM-redegørelsen og det vurderes, at udbredelsen af undervandsstøj fra de to mølletyper vil være sammenlignelig. Det kan
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afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige virkninger på havpattedyr fra skibsstøj og støj fra driften af
møller. Endvidere vurderes det forhold, at den endelige havmøllepark udnytter et større havareal end opstillingerne med 3 MW eller 10 MW møller i VVM-redegørelsen ikke at medføre væsentlige påvirkninger af havpattedyr. Støjkilderne spredes over et større areal, men samtidig bliver afstanden imellem de enkelte støjkilder også
større.
Flagermus
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at påvirkninger af flagermus som følge af kollisioner med vindmøllerne vil
være moderate. Påvirkninger i form af forstyrrelse fra øget skibstrafik i forbindelse med anlæg og afvikling af
havmølleparken er vurderet som ubetydelige.
Afstanden imellem møllerne er større i detailprojektets opstillingsmønster og den valgte 8,4 MW vindmølle
medfører et samlet bestrøget areal for hele havmølleparken, der er hhv. 20 % og 13 % mindre end det samlede bestrøgne areal for 3 MW og 10 MW mølleopstillinger. Møllehøjden i detailprojektet er mindre end møllehøjden af 10 MW møller, og afstanden imellem havoverfladen og nederste vingeposition er for detailprojektet
reduceret til 20,3 meter. På den baggrund kan det afvises, at detailprojektet kan medføre væsentlige påvirkning af flagermus ved kollisioner.
Påvirkninger som følge af øget skibstrafik i forbindelse med anlæg og afvikling er vurderet til ubetydelige i VVMredegørelsen. Det må forventes, at antallet af skibe ved anlæg af 72 stk. 8,4 MW vindmøller vil være mindre
end ved anlæg af 203 stk. 3 MW vindmøller hvorfor det kan afvises at detailprojektet vil medføre væsentlige
virkninger på flagermus.
Fugle
I VVM-redegørelsen er fortrængningen af havdykænder (havlit) fra havmølleområdet i driftsfasen vurderet til at
medføre en moderat påvirkning. I anlæg og afvikling vurderes påvirkningen ved fortrængning af havdykænder
at være mindre. Da detailprojektets opstilling af 8,4 MW vindmøller vil benytte et større areal end såvel opstilling af 3 MW som opstilling af 10 MW vindmøller (Tabel 3.2) er der foretaget en vurdering af, om dette kan
medføre mulige væsentlige påvirkninger på havdykænder i driftsfasen. Se kapitel 6.
Fortrængningen af havdykænder i anlægs- og afviklingsfasen vurderes ikke at være væsentligt ændret i detailprojektet, selvom den færdige havmøllepark vil være etableret på et større areal. Under anlæg vil fortrængningen kun ske fra de områder, hvor der er anlægsaktiviteter. Da detailprojektet omfatter anlæg af færre vindmøller end projektet for 3 MW vindmøller, kan det afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige virkninger ved
fortrængningen af havdykænder i anlægs- og afviklingsfasen.
I VVM-redegørelsen er risiko for kollisioner mellem vindmøllerne og havfugle, rovfugle og traner vurderet til at
være ubetydelig-mindre for havfugle og rovfugle og som mindre for traner. Da rotorhøjden over havoverfladen
er mindre end forudsat i VVM-redegørelsen, den horisontale udbredelse af møllerne er større, den gennemsnitlige afstand mellem de enkelte vindmøller større og det samlede bestrøgne areal er mindre for detailprojektet
er det i kapitel 6 vurderet, om detailprojektet kan medføre væsentlige påvirkninger på fugle i forbindelse med
risiko for kollisioner med vindmøllerne.
Vindmøller kan medføre en barrierevirkning for havfugle og denne påvirkning er i VVM-redegørelsen vurderet til
at være en ubetydelig – mindre påvirkning. Da detailprojektet for opstilling af 8,4 MW vindmøller benytter et
større areal og dermed også har en større horisontal udbredelse, er der i kapitel 6 vurderet, om påvirkningen af
havfugle, som følge af detailprojektets barrierevirkning, kan være væsentlig.
Bilag IV arter
Det europæiske habitatdirektiv forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en
række dyr og planter overalt, hvor de findes. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
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I VVM-redegørelsen er påvirkningen af bestandene af hvalarter (marsvin) vurderet ikke at medføre negative
virkninger på arternes gunstige bevaringsstatus og områdets økologiske funktionalitet for bestandene. Detailprojektets mulige væsentlige virkninger på havpattedyr er vurderet i kapitel 7. På baggrund af konklusionerne i
kapitel 7 kan det afvises, at detailprojektet vil medføre negativ påvirkning af bestandene af havpattedyr eller
områdets økologiske funktionalitet for bestandenes gunstige bevaringsstatus.
Påvirkningen af flagermus – troldflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus og sydflagermus er vurderet
uændret ved etablering af detailprojektet. I VVM-redegørelsen er det vurderet, at den gunstige bevaringsstatus
for flagermus og områdets økologiske funktionalitet ikke vil være negativt påvirket af projektet. Denne vurdering vil fortsat være gældende, da bestrøget areal og dermed risiko for kollisioner med møllerne er mindst for
detailprojektet (Tabel 3.5).

4.2.4

Havbunden, sediment- og kystmorfologi
I VVM-redegørelse er det vurderet, at spredning og efterfølgende aflejring af sedimenter i forbindelse med anlæg og afvikling af havmølleparken kun vil medføre ubetydelige virkninger på havbundens sedimenter. Ligeledes er det vurderet, at projektets mulige påvirkninger af strøm- og bølgeforhold i driftsfasen kun vil medføre
ubetydelige påvirkninger af havbundsmorfologien, og at der ingen påvirkning vil være på kystmorfologien, da
der er stor afstand til de nærmeste kyster. Indførelsen af nye hårdbundssubstrater ved erosionsbeskyttede
havmøllefundamenter er også vurderet til at medføre en ubetydelig påvirkning på havbundsforholdene. Alle
nævnte virkninger er proportionale med antal etablerede vindmøller og det samlede havbundsareal, der påvirkes.
Detailprojekt etableres på væsentligt færre møllefundamenter end ved opstilling af 203 stk. 3 MW vindmøller.
Det samlede areal af påvirket havbund er 304.500 m2 for opstilling af 203 stk. 3 MW vindmøller, men kun
44.280 m2 for opstilling af 72 stk. 8,4 MW vindmøller (Tabel 3.5). I detailprojekt bliver vindmøllerne spredt
over et større areal end opstillingerne vurderet i VVM-redegørelsen. Længden af etablerede interne kabler i
havmølleparken vil være kortere i detailprojekt end for anlæg af en 3 MW havmøllepark (Tabel 3.3).
Det kan afvises, at detailprojekt vil medføre væsentlige påvirkninger af havbunden, sediment og kystmorfologi.

4.2.5

Vand – hydrografi og vandkvalitet
Hydrografi
De hydrografiske forhold, beskrevet ved opblanding og lagdelingsforhold i vandmasserne, vandgennemstrømning i Bælthavet og bølgeforhold er i VVM-redegørelsen belyst i forhold til en mulig påvirkning fra den fysiske
tilstedeværelse af vindmøllernes monopæle og fundamenter. Vurderingen er foretaget i forhold til den gældende vandområdeplans målsætning om god fysisk-kemisk tilstand i vandområdet. I VVM-redegørelsen er det
vurderet, at der ingen påvirkning er af gennemstrømningen i Bælthavet, og at øvrige påvirkninger er ubetydelige til mindre. Alle nævnte påvirkninger er proportionale med antal etablerede vindmøller og det samlede havbundsareal, der potentielt kan påvirkes.
Detailprojektet etableres på væsentligt færre møllefundamenter (72 stk.) end ved etablering af 203 stk. 3 MW
vindmøller som beskrevet i VVM-redegørelsen. Det samlede areal påvirket havbund er 304.500 m2 for opstilling
af 203 stk. 3 MW vindmøller, men kun 44.280 m2 for opstilling af 72 stk. 8,4 MW vindmøller (Tabel 3.5). I detailprojekt spredes møllerne over et større areal end opstillingerne vurderet i VVM-redegørelsen.
Det kan afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige påvirkninger af hydrografien i området.
Vandkvalitet
I VVM-redegørelsen er vandkvaliteten vurderet for mulige påvirkninger fra frigivelse af stoffer fra suspenderet
sediment og frigivelse af stoffer fra korrosionsbeskyttelsen på vindmøllerne. Vurderingen er foretaget i forhold
til den gældende vandområdeplans målsætning om god fysisk-kemisk tilstand i vandområdet. Alle påvirkninger
er vurderet til at være fra ingen påvirkning til mindre påvirkning. Alle nævnte påvirkninger er proportionale
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med antal etablerede vindmøller og det samlede havbundsareal, der påvirkes. Som det fremgår af afsnit 4.2.4
påvirkes havbund og sediment mindre i detailprojektet og dette vil dermed også gælde vandkvaliteten.
Det kan afvises, at detailprojekt vil medføre væsentlige påvirkninger af vandkvaliteten i området.

4.2.6

Luft og klima
I VVM-redegørelsen er der vurderet en positiv effekt på luft- og klima i driftsfasen, der langt opvejer de negative virkninger i anlægs og afviklingsfasen af projektet. De negative virkninger i form af øgede emissioner af
CO2 og tilknyttet klimapåvirkning vil være ubetydelige. De negative virkninger som følge af emissioner af CO2
er knyttet til materialeforbrug og emissioner fra anlægsmateriel, og de største emissioner sker ved etablering af
203 stk. 3 MW vindmøller.
Etablering af detailprojekt baseret på 72 stk. 8,4 MW vindmøller vil medføre et betydeligt mindre materialeforbrug og færre anlægsarbejder (Tabel 3.5), og det kan på den baggrund afvises, at detailprojekt vil medføre
væsentlige virkninger på luft og klima.

4.2.7

Landskab og visuelle forhold
De visuelle virkninger af havmølleparken på landskabet er i VVM-redegørelsen vurderet fra fire betydende indsigtspunkter til havmølleparken. Fra Møns Klint er virkningen vurderet til at være moderat og fra hhv. Stevns
Klint og fra Falsterbonæsset og Smyghug i Sverige som værende mindre.
Detailprojekt er baseret på opstilling af 72 stk. 8,4 MW vindmøller, der spredes over et større areal end de opstillinger, der er belyst i VVM-redegørelsen. Desuden vil enkelte vindmøller etableres nærmere kysterne (Tabel
3.2 og Tabel 3.4). Det kan derfor ikke afvises, at de visuelle virkninger på landskabet kan være væsentlige.
Derfor er der udført en supplerende miljøvurdering i kapitel 5 for detailprojekts virkninger på landskab og visuelle forhold.

4.2.8

Materielle goder
Sejladsforhold
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at havmølleparken i drift vil medføre en påvirkning af risiko for kollision
mellem skibe og vindmøllerne, som vil være en mindre påvirkning. Havmølleparkens påvirkning af risiko for
skib-skib kollisioner er vurderet til ingen påvirkning.
I detailprojektet er møllerne spredt over et større samlet areal og særligt længere mod nordvest end de opstillingsmønstre, der indgår som en forudsætning i sejladsanalysen i VVM-redegørelsen. Opstillingen af vindmøllerne mod nordvest sker indenfor en eksisterende sejlrute, og det kan ikke afvises, at dette kan medføre en
væsentlig miljøpåvirkning ved etablering af detailprojektet. Dette vurderes nærmere i dette tillæg til VVM-redegørelsen i kapitel 5.
Radar og radiokæder
I VVM-redegørelsen er opstillingen af vindmøller i området ved Kriegers Flak vurderet til at kunne medføre væsentlige virkninger i form af radarskygger på de danske kystraderanlæg. Det forudsættes, at der etableres afværgeforanstaltninger i form at f.eks. gab-filler radaranlæg. Ved etablering af afværgeforanstaltningen er virkningen vurderet til at være mindre. Afværgeforanstaltningerne skal efterfølgende aftales mellem Vattenfall og
ejerne af radaranlæggene. Virkningen på skibsradar er vurderet til at være mindre uden etablering af afværgeforanstaltninger.
Detailprojekt for opstilling af 72 stk. 8,4 MW vindmøller omfatter færre vindmøller end VVM-redegørelsens projekt for opstilling af 203 stk. 3 MW vindmøller og mindre vindmøller end projektet for opstilling af 10 MW møller. Detailprojektets påvirkning af radar og radiokæder vil være omfattet af samme vurdering som fremlagt i
VVM-redegørelsen. Som i VVM-redegørelsen forudsættes for detailprojektet, at Vattenfall og ejeren af kystradaranlæggene indgår en aftale om etablering af nødvendige afværgeforanstaltninger.
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Det kan afvises at detailprojektet giver anledning til en væsentlig påvirkning af radar og radiokæder, idet det
forudsættes, at der etableres de nødvendige afværgeforanstaltninger.
Flytrafik
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at virkningen på flytrafikken primært vil være relateret til indskrænkning
af luftrummet og risiko for kollision mellem fly og vindmøller/arbejdsfartøjer. Den potentielle påvirkning af flytrafikken er baseret på opstilling af 3 MW vindmøller med en højde på 137 meter og opstilling af 10 MW vindmøller med en højde på op til 220 meter. Påvirkningen på flytrafik er vurderet som værende mindre.
Detailprojektet er baseret på opstilling af 72 stk. 8,4 MW vindmøller med en møllehøjde på 187,9 meter. Detailprojektets vindmøller er lavere end 10 MW vindmøllerne, og der etableres færre vindmøller end ved opstilling af
203 stk. 3 MW vindmøller. Detailprojektet udnytter et større areal end opstillingerne vurderet i VVM-redegørelsen, men afstanden imellem de enkelte vindmøller er også større.
Det afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige virkning på flytrafikken.
Kommercielt fiskeri
Havmølleparkens mulige påvirkning af det kommercielle fiskeri er vurderet for det samlede opstillingsområde
for vindmøller (undersøgelsesområdet). I VVM-redegørelsen er påvirkningen vurderet til at være ubetydelige til
mindre i anlægs- og driftsfasen og som værende ingen til mindre ved afviklingen af havmølleparken.
Idet detailprojektet baseret på 8,4 MW vindmøller også opstilles indenfor undersøgelsesområdet vil vurderingen
af havmølleparkens virkninger på kommercielt fiskeri som gennemført i VVM-redegørelsen også være gældende
for detailprojekt. Det kan derfor afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige virkninger på kommercielt
fiskeri.
Socioøkonomiske forhold i øvrigt
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at påvirkninger på socioøkonomiske forhold relateret til ejendomsværdier
vil være ingen til ubetydelige, påvirkningen på turisme og rekreative værdier ingen til ubetydelig eller positiv,
på beskæftigelsen som positiv og på råstofindvindingen som ubetydelige.
Detailprojektet medfører ændringer relateret til tekniske specifikationer på den valgte mølletype (støj, materialer og dimensioner) og størrelsen af det areal indenfor undersøgelsesområdet, der udnyttes til opstilling af vindmøller. Der er ingen af disse ændringer, der vurderes at ændre på VVM-redegørelsens vurdering af begrænsede
virkninger på de socioøkonomiske forhold forbundet med ejendomsværdier, turisme og rekreative værdier, beskæftigelse eller råstofindvinding. Vurderingen af virkninger på råstofindvindingen er i VVM-redegørelse baseret
på udnyttelse af hele undersøgelsesområdet til opstilling af vindmøller. Derfor har detailprojektets opstilling af
vindmøller i en større del af undersøgelsesområdet ingen betydning for vurderingen af påvirkningen på råstofinteresser.
Det afvises, at detailprojekt kan medføre væsentlige påvirkninger på socioøkonomiske forhold.

4.2.9

Grænseoverskridende virkninger
I VVM-redegørelsen er mulige grænseoverskridende virkninger belyst for en række miljøfaktorer. For de enkelte
miljøfaktorer er der i nærværende tillæg til VVM-redegørelsen foretaget en vurdering af detailprojektet. Det er
vurderet, at der ikke kan forekomme grænseoverskridende virkninger. Der henvises til kapitel 11.

4.2.10

Virkninger der belyses nærmere i VVM-tillægget
Miljøemner der er afgrænset til at kunne medføre en mulig væsentlig påvirkning som følge af detailprojektet er
opsummeret i nedenstående Tabel 4.1.
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Oversigt over de miljøfaktorer/-påvirkninger, der er undersøgt nærmere i dette VVM-tillæg.

Miljøfaktor/-påvirkning

Miljøvurdering i VVM-tillægget

Landskab og visuelle virkninger (kapitel 5)
Kystlandskab

Afstand til vindmøller

Horisontal udbredelse

Afstanden til vigtige udsigtspunkter på land er mindre i detailprojekts opstillingsmønster baseret på 8,4 MW vindmøller og mulige
væsentlige påvirkninger på landskab og visuelle forhold vurderes
Detailprojektets opstillingsmønster udnytter et større areal end de
opstillingsmønstre, der indgår i VVM-redegørelsen. Det samlede anlægs visuelle virkninger, vurderes for mulige væsentlige virkninger
på landskab og visuelle forhold.

Biologisk mangfoldighed – fugle (kapitel 6)
Fugle

Barrierevirkning

Fortrængning

Kollisioner

Detailprojektets opstillingen af 8,4 MW vindmøller udnytter et større
areal og udgør dermed en ændret barrierevirkning. Mulige væsentlige virkninger i driftsfasen vurderes nærmere.
Detailprojektets opstillingen af 8,4 MW vindmøller udnytter et større
areal end opstillinger vurderet i VVM-redegørelsen. Mulige væsentlige virkninger som følge af havmølleparkens fortrængning af havdykænder vurderes nærmere.
I forhold til kollisionsrisiko for trækkende traner udnytter opstillingen af detailprojektets 8,4 MW vindmølle et større areal og har dermed en større horisontal udbredelse end opstillingerne belyst i
VVM-redegørelsen. Desuden er den mindste højde af vingespidsen
over dagligt højvande (HAT) mindre end for vindmøller belyst i
VVM-redegørelsen. Derfor vurderes mulige miljøkonsekvenser for
trækkende traner og for andre trækkende eller fouragerende fugle i
undersøgelsesområdet.

Biologisk mangfoldighed – havpattedyr (kapitel 7)
Havpattedyr

Undervandsstøj

En større kildestyrke ved ramning af monopæle til 8,4 MW vindmøller kan muligvis medføre en væsentlig påvirkning af havpattedyr
med undervandsstøj og mulige virkninger vurderes nærmere.

Befolkning og menneskers sundhed - støj (kapitel 8)
Støj

Lavfrekvent støj

Lavfrekvent støj fra den valgte mølletype i drift er lidt større end
kildestyrken vurderet i VVM-redegørelsen. Mulige væsentlige virkninger vurderes nærmere.

Materielle goder – sejladsforhold (kapitel 9)
Sejladsforhold

Kollisionsrisiko skibmølle og skib-skib

Det større areal udnyttet til opstilling af vindmøller i detailprojektet
og opstilling af vindmøller i eksisterende sejlruter betyder, at der er
gennemført en sejladsanalyse for at vurdere sejladsrisikoen. Mulige
væsentlige virkninger på sejladsforhold vurderes nærmere.

Grænseoverskridende virkninger (kapitel 11)
Havpattedyr/
Natura 2000

Undervandsstøj

Ny udpegning af svensk habitatområde med marsvin, spættet sæl
og gråsæl på udpegningsgrundlaget giver anledning til vurdering af
detailprojektets mulige grænseoverskridende virkninger i forhold til
international naturbeskyttelse af havpattedyr.
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5 Landskab og visuelle forhold
I dette kapitel gennemføres en vurdering, af om detailprojektets opstillingsmønster for Kriegers Flak Havmøllepark kan medføre en væsentlige visuel påvirkning. Vurderingen er sammenholdt med de vurderinger, der fremgår af VVM-redegørelsen (Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2015c).
Vurderingen tager afsæt i VVM-redegørelsen (Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2015c), bilag til VVM om Visualiseringer (Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma, 2015), notat til VVM-redegørelsen om landskab og vurdering af
visuelle forhold (NIRAS A/S, 2015) samt visualiseringer af detailprojektet (Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma,
2019). Herudover er der udarbejdet nye illustrationer til at formidle vurderingerne i dette VVM-tillæg.
I VVM-redegørelsen er den visuelle påvirkning fra vindmøllerne vurderet for såvel anlægsfasen, driftsfasen som
afviklingsfasen. I nærværende vurdering er det alene relevant at se på den visuelle påvirkning fra havmølleparken i driftsfasen, idet de andre vurderinger ikke er afhængige af opstillingsmønster.
For at vurdere, om detailprojektet ligger inden for rammerne i VVM-redegørelsen, er der i de følgende afsnit
vurderet på opstillingsmønster, visualiseringspunkter samt visualisering af detailprojektet i sammenligning med
scenariet med 10 MW vindmøller.

5.1 Forudsætninger for vurderingen
Ved vurdering af detailprojektet i forhold til VVM-redegørelsen er der forudsat, at VVM-redegørelsens visualiserede scenarier for havmølleparker er eksempler på opstillingsmønstre inden for undersøgelsesområdet og ikke
konkrete projekter. Dermed er det forudsat, at VVM-redegørelsens vurderinger ikke er begrænset til kun at forholde sig til disse to scenarier, men at scenarierne er brugt til at vurdere påvirkningen fra opstilling inden for
hele undersøgelsesområdet. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at opstillingen i visualiseringerne er valgt for at
illustrere den værst tænkelige situation set fra de danske kyster (Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2015c).
Desuden er det angivet i et notat til redegørelsen, at havmølleparken kan ende med at afvige fra disse scenarier i både antallet af møller, møllernes størrelse og deres opstillingsmønster (NIRAS A/S, 2015).
Vurderingerne i VVM-redegørelsen betragtes med baggrund her i ikke at være begrænset til de to illustrerede
scenarier, men at være vurderinger af udnyttelse af hele området til vindmøller med en samlet effekt på op til
600 MW med anvendelse af vindmøller med effekt på 3-10 MW. Vurderingerne i dette VVM-tillæg fokuserer derfor alene på, om detailprojektets opstillingsmønster giver anledning til en væsentlig visuel påvirkning, der overskrider den vurderede påvirkning i VVM-redegørelsen.
Vurderingen af detailprojektet i forhold til VVM-redegørelsen sammenligner i høj grad projektet med VVM-redegørelsens scenarie for 10 MW vindmøller, da det er det scenarie, der i møllernes størrelse og antal kommer
tættest på det fastlagte opstillingsmønster. Dog er det i notat til VVM-redegørelsen (NIRAS A/S, 2015) angivet,
at der i den samlede vurdering af den visuelle påvirkning ikke er skelnet mellem påvirkningen fra 3 MW og 10
MW møller, da positive og negative effekter ved de to møllestørrelser ikke påvirker den samlede vurdering
(NIRAS A/S, 2015).

5.2 Sammenligning med VVM-redegørelsen
Tabel 5.1 indeholder en oversigt over forskelle mellem scenarierne i VVM-redegørelsen og detailprojektets layout, der kan have betydning for den visuelle påvirkning. I dette afsnit sammenlignes Vattenfalls layout med
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VVM-redegørelsens scenarie for 10 MW møller. Vurderingen af Vattenfalls layout i forhold til VVM-rammen findes i afsnit 5.3.
Tabel 5.1 Oversigt over forskelle mellem de layouts, der er vurderet i VVM-redegørelsen, og detailprojektets layout.

Layouts i VVM-redegørelsen

Detailprojekt layout

3 MW: 203 stk., totalhøjde 137 m

8,4 MW: 72 stk., totalhøjde 187,9 m

Antal og totalhøjde
10 MW: 64 stk., totalhøjde 220 m

Symmetrisk opstilling. Møllerne står på
lige linjer med en øst-vestlig orientering
samt med ens indbyrdes afstand.

Asymmetrisk opstilling. Møllerne står
generelt ikke på linje og med store forskelle i den indbyrdes afstand.

Møllerne langs områdets ydre grænse
står med forskellig indbyrdes afstand,
især set fra nordvest.

Møllerne står på linje med nogenlunde
ens indbyrdes afstand langs områdets
ydre grænser mod den danske og svenske kyst.

Afgrænsning

Vindølleområdet vil fra de fleste punkter
langs kysten optræde med en fragmenteret afgrænsning, der gør vindmølleparken svære at opfatte som en helhed.
Især fra nordvest vil vindmølleområdet
optræde som to adskilte delområder.

Vindmølleområdet vil fra kysterne generelt optræde som én samlet og velafgrænset enhed.

Afstand til kyst

Nærmeste mølle står 15,5 km fra kysten på Møn og 35,2 km fra kysten på
Stevns

Nærmeste mølle står 13,8 km fra kysten på Møn og 32,3 km fra kysten på
Stevns

Udbredelse

I sin helhed har mølleområdet en udbredelse i horisonten på ca. 11 km set
fra Møn og ca. 16 km set fra Stevns.

Mølleområdet har en udbredelse i horisonten på ca. 14 km set fra Møn og ca.
19 km set fra Stevns.

Visualiseringspunkter

To punkter i Danmark og to punkter i
Sverige.

De samme punkter er anvendt af hensyn til sammenligneligheden.

Synlighed

Fra Møn vil det meste af møllegruppen
blive betragtet fra mellemzonen (afstand på 15-25 km). Fra øvrige kyster
fra fjernzonen (mere end 25 km).

Fra Møn vil de nærmeste møller blive
betragtet fra den ydre del af nærzonen
(under 15 km). Fra øvrige kyster fra
fjernzonen (mere end 25 km).

Opstilling i to delområder medfører flere
hjørner og kanter, der skal belyses.
Dermed et større lysbillede.

Overordnet set ét samlet område med
færre kanter og hjørner, der skal belyses. Dermed et mere begrænset lysbillede.

Opstillingsmønster

Belysning

28

Vattenfall Vindkraft

5.2.1

14. oktober 2019

www.niras.dk

Møllernes antal og totalhøjde
I VVM-redegørelsen er der vurderet på en parkstørrelse i intervallet 203 stk. 3 MW møller med en totaleffekt på
609 MW og 64 stk. 10 MW møller med en totaleffekt på 640 MW. Detailprojektet omfatter 72 stk. 8,4 MW møller med en totaleffekt på 604,8 MW.
I VVM-redegørelsen er der illustreret opstillingsscenarier med 137 m høje 3 MW møller og 220 m høje 10 MW
møller. Detailprojektet anvender en opstilling af 187,9 m høje 8,4 MW møller.

5.2.2

Opstillingsmønster og afgrænsning
Møllernes opstillingsmønster har betydning for, hvordan den samlede havmøllepark optræder på havfladen og
påvirker omgivelserne visuelt.
I VVM-redegørelsen er der gennemført vurderinger for opstilling af vindmøller inden for undersøgelsesområdet i
intervallet fra 203 stk. 3 MW møller til 64 stk. 10 MW møller. De opstillingsmønstre, der er visualiseret i VVMredegørelsen er de to scenarier, der er illustreret på Figur 5.1 for 3 MW møller og på Figur 5.2 for 10 MW møller. Detailprojektets opstillingsmønster med 72 stk. 8,4 MW møller er vist på Figur 5.3. I alle tre scenarier er
opstillingsområdet delt i en østlig og vestlig del af eksisterende råstofindvindingsområde.

Figur 5.1

Opstillingsmønster anvendt i VVM-redegørelsen for 3 MW møller. Layoutet indeholder 203 møller. Den sorte grænse
angiver afgrænsningen af undersøgelsesområdet for Kriegers Flak, herunder de to delområder, samt afgrænsningen
af den svenske Kriegers Flak 2 havmøllepark. Den tyske vindmøllepark Baltic II er vist med møllernes opstillingsmønster.
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Opstillingsmønster anvendt i VVM-redegørelsen for 10 MW møller. Layoutet indeholder 64 møller. Den sorte grænse
angiver afgrænsningen af undersøgelsesområdet for Kriegers Flak, herunder de to delområder, samt afgrænsningen
af den svenske Kriegers Flak 2 havmøllepark og den tyske vindmøllepark Baltic II.
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Detailprojektets opstillingsmønster med opstilling af 72 stk. 8,4 MW møller. Den sorte grænse angiver afgrænsningen
af undersøgelsesområdet for Kriegers Flak, herunder de to delområder, samt afgrænsningen af den svenske Kriegers
Flak 2 havmøllepark. Den tyske vindmøllepark Baltic II er vist med møllernes opstillingsmønster.

Opstillingsscenarierne i VVM-redegørelsen er tænkte, realistiske scenarier, der er valgt med fokus på at illustrere den værst tænkelige visuelle påvirkning set fra de danske kyster (NIRAS A/S, 2015), samt ud fra bundforhold og produktionstekniske forhold (Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma, 2015). Både 3 MW og 10 MW er
placeret i et grid med ens indbyrdes afstand. Denne opstilling placerer møllerne i lige linjer orienteret N-S, Ø-V
og diagonalt, samt i to tydeligt opdelte delområder. Det betyder også, at møllerne langs områdets ydre afgrænsning står med meget varierende indbyrdes afstand, bl.a. set fra nordvest og nordøst. Det kan få vindmølleområdet til at fremstå med en fragmenteret og svært opfattelig afgrænsning (Hasløv & Kjærsgård og NIRAS
A/S, 2015).
Detailprojektets opstillingsmønster er valgt ud fra produktionstekniske hensyn og hensyn til bundforhold
(Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma, 2019). Opstillingsmønstret adskiller sig fra VVM-redegørelsens scenarier
på en række punkter. Mest iøjefaldende er den asymmetriske opstilling, der placerer møllerne med forskellig
indbyrdes afstand og fordelt i næsten hele undersøgelsesområdet. Dog er møllerne langs områdets ydre afgrænsning mod vest, nordvest og nordøst placeret med nogenlunde ens indbyrdes afstand, hvilket medvirker til
at vindmølleområdet vil fremstå som én samlet enhed set fra disse retninger.

5.2.3

Afstand til kyst og udbredelse i horisonten
Figur 5.4 viser forskellen på opstillingsmønstrene af hhv. VVM-redegørelsens scenarie for 10 MW møller samt
detailprojektet for 8,4 MW møller. Af figuren fremgår, at detailprojektet placerer møller tættere på den danske
kyst, mens der ikke er forskel på afstanden til den svenske kyst. Samtidig fremgår det, at opstillingen med 8,4
MW møller har en større udbredelse, når man betragter møllerne fra kysten.
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Figuren viser VVM-redegørelsens scenarie for 10 MW møller (røde prikker) samt Vattenfalls detailprojekt med opstilling af 8,4 MW Møller (sorte prikker). Den sorte grænse angiver afgrænsningen af undersøgelsesområdet for Kriegers
Flak, herunder de to delområder, samt afgrænsningen af den svenske Kriegers Flak 2 havmøllepark. Den tyske vindmøllepark Baltic II er vist med møllernes opstillingsmønster. Afstanden fra fotostandpunkter på kysten i Danmark og
Sverige til nærmeste mølle, er vist med hvide stiplede linjer.

Møn
Den vestligste række af 8,4 MW møller står i en afstand af 13,8-16,1 km fra Møns kyst og dermed ca. 2,3 km
nærmere kysten end den nærmeste møllerække i scenariet med 10 MW møller. På grund af jordens krumning,
vil en del af møllerne være skjult bag horisonten, når man ser møllerne fra strandlinjen. For 10 MW møllerne vil
10-14 m af møllerne i den forreste møllerække være skjult, mens det for 8,4 MW møllerne vil være 6-10 m af
møllerne i den forreste møllerække, der vil være skjult (ligge under horisonten som følge af jordens krumning).
Selv om 8,4 MW møllerne vil stå op til 2,5 km nærmere kysten, vil totalhøjden af den synlige del af møllen
være ca. 30 m lavere end de nærmeste 10 MW møller. Se Tabel 5.5.2 og Figur 5.5.
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Tabel 5.5.2: På grund af jordens krumning vil en del af møllerne være skjult bag horisonten, når man betragter møllerne fra strandkanten.

Effekt

Totalhøjde

Afstand til kyst

Skjult bag horisonten

Synlig del af mølle

10 MW

220 m

16 km

10 m

210 m

10 MW

220 m

18 km

14 m

206 m

8,4 MW

187,9

13,5 km

6,1 m

181,8 m

8,4 MW

187,9

16 km

10 m

177,9 m

Når man står på toppen af Møns Klint, er man så højt over havoverfladen, at møllerne vil være synlige i deres
helhed. Klinten er 128 meter høj, og fra denne højde vil møllerne være synlige i deres helhed ud på en afstand
af 40 km. De bagerste møller i opstillingen af både 8,4 MW og 10 MW møller står ca. 36 km fra Møns Klint.

Figur 5.5: Illustration af at jordens krumning og afstanden til møllerne har betydning for, hvor meget af møllerne, der er synlige i horisonten.

Set fra Møns kyst vil opstillingen af 8,4 MW møller have en større udbredelse i horisonten end scenariet med 10
MW møllerne, fordi en større del af undersøgelsesområdet udnyttes. Mens 10 MW møllerne breder sig over ca.
11 km, vil 8,4 MW møllerne udfylde ca. 14 km af horisonten.
Stevns
Set fra Stevns vil opstillingen af 8,4 MW møller placere møller i den nordvestlige del af undersøgelsesområdet,
der står ca. 3 km tættere på kysten. Dermed vil de nærmeste møller stå ca. 32 km fra kysten.
Også set fra Stevns kyst vil mølleområdet have en større udbredelse i horisonten. Mens scenariet med 10 MW
møller optræder i to delområder, der tilsammen udfylder ca. 16 km i horisonten, vil opstillingen med 8,4 MW
møller optræde som en helhed, der udfylder næsten 19 km af horisonten.
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Sverige
Set fra den svenske kyst vil Vattenfalls opstilling af 8,4 MW placere møllerne med samme afstand til kysten,
som scenariet for 10 MW møller.
Lige som fra Stevns og Møn, vil opstillingen med 8,4 MW møllerne også set fra Sverige fylde ca. 3 km mere i
horisonten set fra de nærmeste kyster nordøst for området. Dermed vil opstillingen med 8,4 MW møller fylde
ca. 23 km i horisonten, mens scenariet med 10 MW møller fylder ca. 20 km.

5.2.4

Visualiseringspunkter
For at illustrere og vurdere, om Vattenfalls detailprojekt ligger inden for VVM-rammen, er der lavet visualiseringer af detailprojektet, der kan sammenlignes med visualiseringerne i VVM-redegørelsen. Formålet med visualiseringerne er at vurdere, om Vattenfalls opstillingsmønster medfører en visuel påvirkning, der overstiger vurderingerne af den visuelle påvirkning i VVM-redegørelsen. Visualiseringerne af detailprojektet er derfor udarbejdet
fra samme visualiseringspunkter og med samme fotomateriale, som er anvendt i VVM-redegørelsen til illustration af det to opstillingsscenarier for hhv. 3 MW og 10 MW møller. Som for VVM-redegørelsen vurderes de
valgte visualiseringspunkter at være fuldt ud dækkende, til at beskrive detailprojektets mulige væsentlige virkninger på de visuelle forhold for befolkning og landskab.
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Figur 5.6 Oversigt over de punkter, hvorfra der er lavet visualiseringer af Vattenfalls opstillingsmønster. Samme punkter er brugt til
visualiseringerne til VVM-redegørelsen. Opstillingsmønster for 8,4 MW mølle vist. Den sorte grænse angiver afgrænsningen af undersøgelsesområdet for Kriegers Flak, herunder de to delområder, samt afgrænsningen af den svenske Kriegers Flak 2 havmøllepark. Den
tyske vindmøllepark Baltic II er vist med møllernes opstillingsmønster.

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at de visuelle påvirkninger ved etablering af Kriegers Flak Havmøllepark er
vurderet med fokus på de kystnære landskabers oplevelsesværdier, samt den potentielle virkning på befolkningen, der bor i eller gæster disse områder (Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2015c).
Både VVM-redegørelsens to scenarier og detailprojektet er visualiseret fra to punkter langs den danske kyst og
to punkter langs den svenske kyst. Punkterne er vist på Figur 5.6 og repræsenterer kystlandskaber med en høj
landskabs- og oplevelsesværdi (Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2015c).
Vindmøllerne står så langt fra land, at deres visuelle fremtoning ikke vurderes at ændre sig betydeligt, når man
bevæger sig langs kysten. Derfor repræsenterer de to punkter langs den danske kyst og de to punkter langs
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den svenske kyst hele den kyststrækning, hvorfra møllerne vil kunne ses (Hasløv & Kjærsgård og NIRAS A/S,
2015).
Punkterne er valgt med fokus på steder langs kysten, der ligger tæt på Kriegers Flak, hvor der kommer mange
mennesker, hvor landskabet er sårbart over for teknisk påvirkning og hvor udsigten over havet er en attraktion. Desuden er der i Danmark lagt vægt på at vælge lokaliteter oven for kystklinter, da vindmølleparken herfra vil være mere synlig end fra klintfoden. I Sverige er der udvalgt naturfølsomme steder på den lave kyst
(Hasløv & Kjærsgård og NIRAS A/S, 2015).

5.2.5

Synlighed og belysning
Kriegers Flak ligger så langt fra kysten, at havmølleparken fra de fleste kyststrækninger vil blive betragtet fra
mølleparkens mellemzone, hvor afstanden til vindmøllerne er ca. 15-25 km, eller fjernzone, hvor afstanden til
vindmøllerne er mere en 25 km. I mellemzonen vil man på trods af afstanden til møllerne tydeligt se de enkelte
møller, deres opstilling og vingernes rotation. På grund af Jordens krumning, vil dele af møllen være skjult bag
horisonten, når man står ved vandlinjen, mens hele møllen vil være synlig fra højtliggende terræn. I fjernzonen
vil møllerne være små, og en stor del af møllen vil være skjult bag horisonten af Jordens krumning når man
står i vandlinjen, mens møllerne vil være synlige i deres helhed når man står højt i terræn. Eksempelvis vil møllerne set fra Møns Klint være synlige i sin helhed i en afstand af 40 km. I fjernzonen er det især møllernes antal
og udbredelse i horisonten, der har betydning for møllernes synlighed (Hasløv & Kjærsgård og NIRAS A/S,
2015).
Møns Klint er den kyststrækning, hvor afstanden til Kriegers Flak er kortest. Herfra vil mølleparken med Vattenfalls opstilling blive betragtet fra den ydre del af nærzonen (nærmeste mølle står 13,8 km fra kysten) mens
scenariet med 10 MW møller har nærmeste møllerække placeret i den nærmeste del af mellemzonen med en
afstand på ca. 16 km. Fra denne afstand vil møllerne optræde tydelige i landskabsbilledet, og man vil tydeligt
kunne se de enkelte møller, deres opstilling og vingernes rotation. Særligt et stort antal møller vil fra denne
afstand kunne optræde markante og med en dominerende visuel effekt (Hasløv & Kjærsgård og NIRAS A/S,
2015).
Nedenfor er visualiseringerne fra de fire visualiseringspunkter gennemgået som grundlag for at vurdere, om
detailprojektet overstiger den visuelle påvirkning, der er vurderet i VVM-redegørelsen. Visualiseringerne skal
ses i bilag 1 i A3-format eller i fuld skærmstørrelse for at illustrere en retvisende visuel påvirkning. Visualiseringerne er derfor ikke indsat i teksten nedenfor.
Beskrivelserne nedenfor tager afsæt i vurderingerne fra VVM-redegørelsen og sammenligner scenarierne herfra
med detailprojektet.
Uden lysmarkering

5.2.5.1.1

Møns Klint – afstand til nærmeste mølle er ca. 15 km
I VVM-redegørelsen beskrives den visuelle påvirkning således: ”Selv om afstanden til vindmøllerne er relativ
stor, vurderes de at komme til at præge den stor del af horisonten, hvor der for var frit udsyn til en ubrudt horisont. Havmølleparkens synlighed og visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen forstærkes af, at landskaber
opleves fra et højtliggende terræn, ca. 128 meter over havoverfladen. Samtidig forventes møllevingernes bevægelse i nogen grad synlige på denne afstand, hvilket skaber uro i landskabsbilledet, der før var mere statisk.”
Opstillingsmønster for 8,4 MW møller udnytter omtrent hele undersøgelsesområdet for vindmøller, der er omfattet af VVM-redegørelsen, mens de visualiserede 10 MW møller til VVM-redegørelsen er mere samlet centralt i
de to delområder, se Figur 5.2 og Figur 5.3. Set fra Møn betyder det, at 8,4 MW møllerne vil stå med tydeligt
større indbyrdes afstand end de visualiserede 10 MW møller, de vestligste møller vil stå ca. 2,3 km tættere på
kysten, og mølleparkens udbredelse nord-syd vil være ca. 3 km større. 8,4 MW møllerne vil dermed udfylde en
større del af horisonten og vil fra visse punkter langs kysten tydeligt stå foran de mindre møller i den tyske
havmøllepark Baltic II.
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Stevns Klint og Stevnsfortet – afstand til nærmeste mølle er ca. 36 km
I VVM-redegørelsen beskrives den visuelle påvirkning således: ”Afstanden til Kriegers Flak er fra Stevns Klint så
stor, at den visuelle påvirkning vil være af begrænset omfang. Vindmøllerne vil muligvis kunne erkendes i klart
vejr, men vil ikke være synlige i mere diset vejr.
Det helt kystnære landskab på Stevns har flere steder en naturpræget karakter, hvor landskabets oplevelsesværdi vurderes sårbar over for visuel påvirkning fra tekniske anlæg, eksempelvis landskabet ved Stevnsfortet.
Den store afstand til havmølleparken reducerer dog påvirkningen markant.”
Opstillingsmønster for 8,4 MW møller udnytter næsten hele undersøgelsesområdet i VVM-redegørelsen, og særligt står der møller med jævn indbyrdes afstand langs områdets grænser mod vest, nord og nordøst. Dermed
tegner disse linjer en sammenhængende afgrænsning af havmølleparken mod den danske og svenske kyst. De
visualiserede 10 MW møller er derimod samlet mere centralt i de to delområder, se Figur 5.2 og Figur 5.3. Set
fra Stevnsfortet betyder det, at opstillingen af 10 MW møllerne optræder som to grupper med møllerne placeret
i et symmetrisk mønster, mens opstillingen af 8,4 MW møllerne optræder som én stor gruppe med en mere vilkårlig/asymmetrisk opstilling af møllerne inden for gruppen.

5.2.5.1.3

Falsterbonæsset og Smygehuk – afstand til nærmeste mølle er ca. 35 km
I VVM-redegørelsen beskrives den visuelle påvirkning således: ”Den visuelle påvirkning af den svenske kyst vil
ligeledes være begrænset. Afstanden er ca. den samme som afstanden til Stevns Klint. Afstanden til vindmøllerne vurderes at blive så stor, at de ikke eller kun i mindre grad vil forstyrre oplevelsen af landskaberne.”
Vattenfalls opstillingsmønster for 8,4 MW møller vil fra den svenske kyst ikke fremstå meget anderledes end
opstillingen af 10 MW møllerne, der indgår i VVM-redegørelsen, se Figur 5.2 og Figur 5.3. Afstanden til havmølleparken er den ca. den samme, og i begge scenarier vil havmølleparken på denne afstand fremstå som én
samlet gruppe på havet.
Med lysmarkering
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af møllerne vil den visuelle påvirkning også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr. Kravet til lysafmærkning er fastlagt af Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen af
hensyn til luftfartssikkerhed og skibstrafikken.
Belysningen vil bestå af et rødt lys om natten, mens der om dagen er krav til et intensivt hvidt blinkende lys,
da møllerne er over 150 m. Det hvide lys er væsentligt stærkere end det røde lys. Begge typer belysning skal
være monteret på møllernes nacelle og blinke med et fast interval. Det vurderes, at blinkene i nogen grad vil
forstærke den visuelle effekt.
I VVM-redegørelsen er følgende beskrevet for synligheden ved Møns Klint: ”Endelig vil den visuelle påvirkning
forstærkes af vindmøllernes lysafmærkning, der især i skumringen og i de mørke timer vil fremhæve havmølleparken på vandfladen. Den visuelle påvirkning vurderes at kunne sidestilles med oplysning fra en lille by, der vil
præge horisonten. Lysbilledet vil være komplekst, fordi det blinkende lys vil opleves tydeligt og skabe visuel
uro.”
På grund af opstillingsmønstret for 8,4 MW møllerne, vil lysbilledet være anderledes end visualiseret for 10 MW
møllerne, da kravene til lysmarkering for dette opstillingsmønster er anderledes og generelt har et mindre omfang. Ved Møns Klint vil de nærmeste 8,4 MW møller stå ca. 2,5 km tættere på kysten end de visualiserede 10
MW møller, og dermed vil lysmarkeringen af de enkelte møller være tilsvarende tydeligere samtidig med, at
antallet af lys vil være mindre. Fra de øvrige kystlandskaber vil lysmarkeringen have samme eller mindre omfang, som vurderet i VVM-redegørelsen.
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5.3 Vurdering
I dette afsnit er det med afsæt i ovenstående sammenligninger vurderet, om detailprojektet kan medføre væsentlige visuelle genevirkninger på landskabet. Vurderingen af mulige væsentlige visuelle virkninger er foretaget for de situationer, hvor detailprojektet adskiller sig fra VVM-redegørelsens worst-case ramme for det tekniske anlæg som beskrevet i kapitel 3 og tidligere i dette kapitel.

5.3.1

VVM-redegørelsens miljøvurdering
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at opstillingsmønstrene vil medføre en moderat virkning på landskabet set
fra Møns Klint. Den moderate virkning skyldes dels, at havmølleparken her er nærmest ved land, visualiseringspunktets høje beliggenhed over havniveau og områdets høje landskabelige værdi. Da møllerne her er nærmest
land vurderes, at møllevingernes rotation kan erkendes og dermed bidrager til en større forstyrrelse samt at
lyssætningen af møller med blinkende lys også vil bidrage til forstyrrelse af landskabsoplevelsen trods den relativt store afstand til kysen.
Fra Stevnsfortet og fra de svenske visualiseringer set fra Falsterbonæsset og Smyghug er den visuelle påvirkning vurderes som værende mindre som følge af at afstanden til møllerne fra disse punkter er betydeligt større
end fra Møns Kling. Den store afstand gør at det under de fleste vejrforhold vil være vanskeligt at erkende møllerne og da såvel vingerotation som lyssætning herfra vil være svært erkendeligt.

5.3.2

Opstillingsmønster og opfattelse af møllerne fra kysten
Opstillingsmønsteret for 8,4 MW møller udnytter næsten hele undersøgelsesområdet til vindmøller, idet opstillingsmønstret optager 129 km2 ud af undersøgelsesområdet areal på 132 km2, hvilket er tydeligt større arealer
end VVM-redegørelsens opstillingsmønstre optager. Opstillingsmønstret i Vattenfalls detailprojekt adskiller sig
fra de opstillingsmønstre, der er vurderet i VVM-redegørelsen som eksempler på ”worst-case” ved en større horisontal udbredelse betragtet fra flere indsigtsretninger. Det har betydning for vurderingen af opstillingsmønsterets visuelle effekt, hvordan vindmølleparken er afgrænset mod kysten og dermed vil optræde set fra kysten,
samt afstanden fra kysten til nærmeste møllerække.
Opstillingen af 8,4 MW møllerne bevirker, at der står møller med jævn indbyrdes afstand langs områdets afgrænsning mod den danske og svenske kyst. Dermed vil vindmølleområdet generelt optræde som én enhed på
vandfladen fra både den danske og svenske kyst, mens VVM-redegørelsens opstillingsmønstre især fra Stevns
vil optræde som to delområder. Desuden er der i VVM-redegørelsens vurderet på opstillingsmønstre, hvor møllerne står på lige rækker med ens indbyrdes afstand, mens detailprojektets opstillingsmønster er et mere vilkårligt opstillingsmønster, hvor den indbyrdes afstand mellem møllerne varierer.
Opfattelsen af den visuelle effekt af opstillingsmønstre er subjektiv og det vil være individuelt, om den visuelle
påvirkning opleves størst fra én stor gruppe eller to adskilte grupper, der står tæt på hinanden. Tilsvarende om
en opstilling i rækkemønster med kort indbyrdes afstand eller en opstilling med mere vilkårligt mønster med
større indbyrdes afstand opleves som med største visuel virkning. Generelt er der en grundlæggende opfattelse
af, at vindmøller bør stå i tydeligt afgrænsede grupper, hvilket også er væsentligt ud fra en landskabsfaglig betragtning. Der er en overvejende opfattelse af, at en opstilling i et rækkemønster med lige, parallelle linjer giver
vindmølleparken et mere teknisk udtryk i landskabet end vindmølleparker, hvor opstillingen er mere ustruktureret, men hvor møllerne som helhed fortsat optræder som en velafgrænset gruppe. Der vurderes ikke at være
landskabelige argumenter for eller imod de to typer opstillingsmønster. Dog vurderes det væsentligt, at mølleparken optræder som en helhed og som et velafgrænset element i landskabsbilledet, her kystlandskabet.
De nærmeste møller i den vestligste del af havmølleparken står i detailprojektets opstillingsmønster tættere på
Møns Klint end møllerne i de opstillingsmønstre, der er visualiseret i VVM-redegørelsen.
Med de ovennævnte betragtninger in mente vurderes virkningerne fra detailprojektets opstillingsmønster at adskille sig fra VVM-redegørelsens opstillingsmønster, men påvirkningen vurderes samtidig at være sammenlignelig med påvirkningen vurderet for opstillingsmønstrene i VVM-redegørelsen. Den større horisontale udbredelse
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og placering af møller nærmere land vil medføre en større påvirkning, mens opfattelsen af et mere sammenhængende opstillingsområde uden opdeling i to delområder, vil medføre en mindre påvirkning.
Detailprojektets visuelle virkninger vurderes ikke at medføre væsentlige virkninger på den visuelle oplevelse af
landskabet set fra de danske og svenske kyster. Påvirkningen vurderes moderat set fra Møns Klint og mindre
set fra Stevnsfortet og set fra Sverige fra Falsterbonæsset og Smyghug.

5.3.3

Synlighed på grund af lysafmærkning
På grund af den lovpligtige lysafmærkning af møllerne vil den visuelle påvirkning også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr.
Omfanget af lysafmærkningen i Vattenfalls opstillingsmønster for 8,4 MW møller vil ikke overstige omfanget af
lysafmærkninger i de scenarier, der indgår i VVM-redegørelsen, da lyssætningen af 8,4 MW møllerne i høj grad
vil afmærke én samlet gruppen af møller. VVM-redegørelsens opstillingsmønstre for 3 MW møller og 10 MW
møller fremstår som to grupper af afmærkede møller, der står tæt på hinanden.
Set fra Møns Klint vil lysmarkeringen af de nærmeste 8,4 MW møller i den vestligste del af mølleparken være
tydeligere end illustreret på visualiseringerne for 10 MW møller i VVM-redegørelsen, da møllerne vil stå lidt tættere på kysten. Den samlede påvirkningsgrad fra lysafmærkningen vurderes dog ikke at adskille sig fra de visuelle virkninger, der er belyst i VVM-redegørelsen med scenarierne for 10 MW møller. Det er begrundet med at
selv om udbredelsen af mølleområdet er større og tættere på kysten, er lysbilledet mindre.
I marts 2017 blev Møn sammen med Nyord certificeret Dark Sky Park og Dark Sky Community af International
Dark Sky Association (Dark Sky Gruppen, 2019). Det er en international anerkendelse af områdets mørke nattehimmel, hvor der i særlig grad kan opleves klar stjernehimmel. Med denne certificering er området omkring
Møns Klint sårbart over for lysforurening, der forringer oplevelsen af stjernehimlen og grundlaget for Dark Sky
Park, der af Vordingborg Kommune og SydkystDanmark fremhæves med turismepotentiale for Kystdestination
Møns Klint (Sydkyst Danmark, 2019). Vindmøllernes lysafmærkning vil ikke i sig selv oplyse nattehimlen, men
påvirkning af Dark sky og oplevelsen af stjernehimlen vurderes at være moderat, når man ser udover havet i
retning af vindmøllerne.
Med afsæt i ovenstående vurderes den visuelle påvirkning fra de lyssatte møller i Vattenfalls detailprojekt ikke
at medføre væsentlige visuelle påvirkninger af landskabelige forhold, lokalbefolkning eller Dark Sky Park. Påvirkningen vurderes moderat fra Møns Klint og mindre fra Stevnsfortet og fra de svenske kyster ved Falsterbonæsset og ved Smyghug.

5.4 Konklusion
Detailprojektet vil ikke medføre en væsentlig landskabelig eller visuel påvirkning. Den visuelle påvirkning vurderes at have samme eller mindre omfang som vurderet for 10 MW møllerne i VVM-redegørelsen.
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6 Biologisk mangfoldighed - fugle
I VVM-redegørelsen er påvirkningen af fugle fra vindmøllerne vurderet for såvel anlægsfasen, driftsfasen som
afviklingsfasen. I nærværende tillæg til VVM-redegørelsen er det alene relevant at se på påvirkningen fra havmølleparken i driftsfasen, idet påvirkninger i anlægs- og afviklingsfasen ikke er afhængige af opstillingsmønsteret, men af omfanget af anlægsaktiviteter indenfor opstillingsområdet. Detailprojektets virkninger på fugle i anlægs- og afviklingsfasen vil altså være de samme som virkningerne af projektet belyst i VVM-redegørelsen (se
afsnit 4.2.3.6). Vurderingen af virkninger i driftsfasen tager udgangspunkt i VVM-redegørelsen og den tekniske
baggrundsrapport for fugle og flagermus (Energinet, 2015).

6.1 Forudsætninger for vurderingen
Tillægget til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark er udarbejdet på baggrund af oplysninger om
detailprojektets valgte opstillingsmønster samt vindmølletype. Detailprojektet for opstilling af 72 stk. 8,4 MW
vindmøller udnytter et areal på 129 km2 indenfor VVM-redegørelsens undersøgelsesområde. Til sammenligning
udnytter VVM-redegørelsens scenerier for opstilling af 3 MW og 10 MW vindmøller et areal på hhv. 96 km2 og
85 km2 (Tabel 3.2). Da detailprojektets opstillingsmønster udnytter et større areal, betyder det, at den mulige
barrierevirkning af havmølleparkens horisontale udbredelse er ændret i forhold til vurderingen af barrierevirkningen af VVM-redegørelsens opstillingsmønstre for de fleste indflyvningsretninger og særligt fra sydvest (Figur
6.1). Selvom vindmøllerne er spredt over et større areal, er det samlede bestrøgne areal (det samlede areal
påvirket af roterende møllevinger) mindre for opstillingen af 8,4 MW vindmøller sammenlignet med scenarier
for såvel 3 MW som 10 MW opstillingsmønstrene (Tabel 3.5). Endvidere er afstanden imellem nabomøller større
i opstillingen af 8,4 MW møller end for opstillingsmønstrene belyst i VVM-redegørelsen. Den valgte mølletype på
8,4 MW har en frihøjde over havoverfladen til vingespids som er 20,3 meter og dermed en mindre frihøjde end
for mølletyperne belyst i VVM-redegørelse (Tabel 3.5).

6.2 Sammenligning med VVM-redegørelsen
I VVM-redegørelsen er der gennemført en vurdering af påvirkning på fugle ved opstilling af vindmøller fra 203
stk. 3 MW til 64 stk. 10 MW indenfor opstillingsområdet for vindmøller. I det følgende er det vurderet, om detailprojektets opstillingsmønster for 72 stk. 8,4 MW møller kan medføre væsentlige virkninger på fugle og flagermus og vurderingen af virkninger er sammenlignet med vurderingen af miljøpåvirkninger i VVM-redegørelsen. Hvor det er muligt og relevant, er VVM-redegørelsens scenarie baseret på 8 MW inddraget i denne sammenligning, da 8 MW møllen har omtrent de samme dimensioner som 8,4 MW møllerne i detailprojektet.
Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at den største påvirkning af fugle ved etablering af Kriegers Flak Havmøllepark vil ske ved fortrængning af havlit fra området, når møllerne er etableret og ved risiko for kollisioner mellem trækkende traner og vindmøller i drift.
Påvirkningen af havlit ved fortrængningen fra havmølleområdet i drift er i VVM-redegørelsen vurderet til at
medføre en moderat påvirkning og fortrængningen i anlægs- og afviklingsfasen som værende mindre. Mulige
virkninger på havlit i forhold til inddragelsen af habitat og eventuel ødelæggelse af habitat i alle projektets faser
blev vurderet som værende ubetydelig.
Påvirkningen af trækkende traner i form af kollisionsrisiko er vurderet til en mindre påvirkning, der vil ikke
være nogen barrierevirkning i forhold til trækkende traner. Trækkende havfugle er i VVM-redegørelsen vurderet
til at være påvirket ubetydeligt-mindre som følge af såvel kollision med vindmøllerne som ved havmølleparkens
barrierevirkning. Trækkende rovfugle er vurderet til at være påvirket ubetydeligt-mindre af mulige kollisioner
med vindmøllerne og vil ikke blive påvirket af havmølleparkens barrierevirkning. I det følgende vurderes, om
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detailprojektet kan medføre væsentlige påvirkninger på rastende fugle ved fortrængning fra havmølleområdet
og på trækkende fugle som følge af kollisionsrisiko og barrierevirkning.

6.2.1

Trækfugle
De forhold, der påvirker trækkende fugle, er barriereeffekt fra vindmølleparken og risiko for kollision med de
enkelte vindmøller. De beregnede rumlige fordelinger af trækkende fugle ligger til grund for vurderingerne af
både barriereeffekt og kollisionsrisiko.
I VVM-redegørelsen er der modelleret rumlige fordelinger af trækkende fugle ud fra resultaterne fra forundersøgelserne i forbindelse med planlagte vindmølleparker på og nær Kriegers Flak, GPS-mærkning af 6 traner, observationer fra FINO 2 forskningsplatformen i den tyske del af Kriegers Flak, Falsterbo Rev Fyr og fra kysterne i
det østlige Danmark og det sydlige Sverige. Den rumlige fordeling siger noget om, hvordan fuglene fordeler sig,
når de møder mølleparken.
Barriereeffekt
For at vurdere barriereeffekten af vindmølleparken er der i VVM-redegørelsen regnet på bredden af vindmølleparken i relation til den samlede bredde af trækkorridoren for fugle. Der er i VVM-redegørelsen vurderet på to
forskellige scenarier for henholdsvis landfugle og vandfugle. Barriereeffekten opstår, når havmølleparken
skræmmer visse arter af fugle fra at flyve over eller igennem havmølleparken.

Figur 6.1 De 3 vurderede opstillingsmønstre og deres teoretiske udbredelse i forhold til barriereeffekt for trækkende fugle. De sorte, blå
og røde linjer viser estimeret udstrækning af barrieren fra trækkorridorerne vest mod øst og syd mod nord.
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I VVM-redegørelsen er bredden af vindmølleparken beregnet som bredden af det østlige plus det vestlige delområde af Kriegers Flak Havmøllepark set fra en trækretning fra syd mod nord og altså som to adskilte barrierer. Denne bredde er for 3 MW opstillingsmønstret angivet til 18,3 km i Appendix B til baggrundsrapporten for
fugle (Energinet, 2015). Bredden er lidt mindre for 10 MW opstillingsmønstret og opmålt til 17,7 km. Opstillingsmønsteret i detailprojektet udnytter et større areal og har langs den nordlige rand en sammenhængende
opstilling af vindmøller (Figur 3.2). Detailprojektets opstillingsmønster vil derfor i værste fald udgøre en sammenhængende barriere for fugle, der trækker nord-syd eller omvendt. Derfor er der, i dette tillæg til VVM-redegørelsen ud fra et forsigtighedsprincip, regnet med en samlet barriere med en bredde på 23 km for 8,4 MW opstillingsmønstret. Det giver en bredde, der udgør 16 % af trækkorridoren på 140 km. Scenarierne brugt i VVMredegørelsen udgør 13 % af trækkorridoren (Figur 6.1). Som det fremgår af afsnit 6.2.1.2 herunder udviser de
væsentligste nord-syd gående træk af rovfugle og traner ikke undvigelser i forhold til en havmøllepark, der ikke
opfattes som en barriere. Barrierevirkningen i trækretning nord-syd og omvendt er derfor ikke belyst nærmere.
For vandfugle vil bredden af mølleparken ved opstilling af detailprojektets 8,4 MW møller kun blive forøget i
mindre grad, da trækket af vandfugle foregår øst-vest. I den trækretning betyder den ændrede udbredelse af
vindmøllerne mindre og barrieren vil være øget fra 13 % til 14 % af trækkorridorens bredde (Figur 6.1).
Kollision
De rumlige fordelinger af trækkende fugle blev i VVM-redegørelsen brugt til at estimere antallet af kollisioner.
Der blev ikke regnet specifikt på trækkende vandfugle, idet vandfugle generelt trækker lavt over havoverfladen,
og har en lave kollisionsrisiko med vindmøller. Vandfugletrækket har også tendens til at følge kysten, og dermed vil trækket gå udenom havmølleområdet.
For trækkende rovfugle og traner blev kollisionsrisikoen beregnet ved hjælp af en modificeret version af Band
2012 modellen tilpasset trækkende fugle. I den modificerede model antages det, at fuglene kun passerer havmølleparken én gang. Modellen blev anvendt for 10 MW møller (forventet worst-case) for rovfuglearter og for 3
MW, 4 MW, 6 MW, 8 MW og 10 MW møller for trækkende traner. En dødelighed på 50% blev antaget for flokke,
der kolliderer med møllerne. De følgende undvigelsesrater blev anvendt i kollisionsmodellerne; -0,24 (tiltrækning) for rovfugle ved brug af data fra Rødsand 2 havmøllepark og 0,69 for traner ved brug af data indsamlet
under en undersøgelse ved Baltic II vindmølleparken på den tyske del af Kriegers Flak i foråret 2015. Undersøgelsen viste meget lave niveauer af makroundvigelse (tæt på nul), eftersom tranerne blev observeret at flyve
ind i vindmølleparken uden tøven. Moderat vandret og lodret mesoundvigelse blev registreret hos tranerne inde
i mølleparken. Makroundvigelse er undvigelsesadfærd på afstand af den samlede havmøllepark, hvor fuglene
f.eks. flyver udenom havmølleparken. Mesoundvigelse er undvigelsesadfærd i forhold til de enkelte møller for
fugle, der flyver igennem havmølleparken.
Vindmøllerne i VVM-redegørelsen var opstillet i lige rækker og ikke, som i detailprojektet i et mere ”tilfældigt”
opstillingsmønster. Ved den eksisterende tyske havmøllepark Baltic II, er både rovfugle og traner blevet observeret flyvende ind imellem møllerne som er opstillet i en vifteform (se Figur 6.1). Dermed kan det antages, at
fuglene ikke vil opfatte en havmøllepark som et samlet hele, men opfatter møllerne enkeltvis. Traner og rovfugle har altså ikke behov for at kunne se mellem rækkerne af møller til den anden side af parken, før de bevæger sig ind i parken. På den baggrund vurderes det, at detailprojektet ikke vil udgøre en anderledes helhed,
end det der er vurderet på i VVM-redegørelsen. Friholdningszonen i midten vil derfor også for detailprojektets
opstillingsmønster udgøre en korridor, når rovfugle og traner trækker igennem havmølleparken. For rovfugle og
traner, er det den samlede risiko for kollision med vindmøller ved trækket igennem havmølleparken, og dermed
det samlede bestrøgne areal, der har betydning.
I forhold til vindmøllestørrelserne, der blev vurderet på i VVM-redegørelsen, har 8,4 MW møllen væsentligt lavere frihøjde over havoverfladen (HAT). Dette har dog ikke nogen betydning for modelleringen af kollisionsrisiko for trækkende landfugle, da de modellerede arter enten fløj 100% i roterhøjden eller delvist over rotorhøjden. Landfugle foretrækker at passere vand så langt over vandoverfladen som muligt, da landfuglearterne ofte
svømmer dårligt, og har stor risiko for at drukne, hvis de lander på vandet. Derfor vil en lavere frihøjde over
havoverfladen, og dermed en lavere totalhøjde, medføre en lavere kollisionsrisiko for landfugle og herunder
rovfugle og traner.
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Ved indsættelse af detailprojektets opstillingsmønster (specifikationer for 72 8,4 MW møller og samlet parkbredde på 23 km) i Band-modellen (2012), med de samme overordnede parametre som i VVM-redegørelsen,
beregnes et årligt antal kollisioner på 139 traner. Dette antal ligger lavere end det beregnede antal kollisioner
for de forskellige møllestørrelser i VVM-redegørelsen (216-296 traner). Kollisionsrisiko for rovfugle er i VVMredegørelsen vurderet til, at være mindre end for traner. Dermed vil kollisionsrisiko ved etablering af detailprojektet også være mindre for rovfugle end vurderet for de forskellige møllestørrelser i VVM-redegørelsen.

6.2.2

Rastefugle
I VVM-redegørelsen er rastende fugle på og omkring Kriegers Flak vurderet ud fra modellerede tætheder af
fugle i to perioder: 1987 – 1993 og 2004 - 2009. Modellerne er baseret på en nylig gennemgang af overvintrende vandfuglebestande i Østersøen, danske vandfugle overvågningsdata fra 2004 og 2008 og forundersøgelser foretaget i forbindelse med planlagte vindmølleparker på de svenske og tyske dele af Kriegers Flak. De højeste tætheder af havlit blev estimeret i de sydlige dele af undersøgelsesområdet i Pommerske Bugt og vest for
Rügen, samt ved visse kystområder og offshore banker som Kriegers Flak. Tæthederne af havlit var langt højere midt i 90’erne - cirka en faktor 10 højere i forhold til tætheden i de nyeste tællinger af havlit fra 2004 2009. Dette var også tydeligt på Kriegers Flak, hvor maksimale tætheder på 100 fugle/km2 blev estimeret i
1990’erne sammenlignet med maksimale tætheder på 10 fugle/km2 i de seneste tællinger af havlit fra 2004 2009.
I VVM-redegørelsen blev der regnet med en middeltæthed af de tre mest udbredte vandfugle, havlit, sortand og
fløjlsand, på henholdsvis 2,42; 0,845 og 0,012 individer per km2 i beregningerne af, hvor mange fugle, der estimeres fortrængt af havmølleparken. I VVM-redegørelsen blev beregningerne baseret på den antagelse, at rastende fugle fortrænges fra et samlet areal på 302 km2. Dette areal er angivet til at være vindmølleparkens afgrænsning plus en bufferzone med en bredde på 3 km omkring de enkelte vindmøller, der udgør den ydre afgrænsning. Havmølleparkens afgrænsning defineres af en linje mellem centerpositionerne for de møller, der
står i opstillingsmønstrets perimeter. Opstillingsmønstrene i VVM-redegørelsen er adskilt i to delområde - et
vestligt og et østligt delområde. Fortrængningseffekten består i, at visse arter af havdykænder i større eller
mindre grad skræmmes bort fra selve havmølleparken og fra en zone omkring havmølleparken (bufferzonen).
Der er ikke tilgængelige oplysninger om specifikke mølletypers fortrængningseffekt, og det antages derfor at
alle mølletyper har den samme effekt uanset størrelse og afstand imellem de enkelte møller. Der er heller ikke
taget højde for om fuglene bliver fortrængt 100% fra hele bufferzonen eller om fortrængningen aftager med
afstanden til de enkelte vindmøller. Derfor kan den anvendte bufferzone og det samlede areal, der antages at
medføre en fuldstændig fortrængning betragtes som en meget konservativ beregningsforudsætning.
Opstillingsmønsteret for 72 stk. 8,4 MW møller udnytter en større del af opstillingsområdet end de mere kompakte opstillingsmønstre belyst i VVM-redegørelsen. Det samlede areal, hvorfra rastende fugle kan fortrænges,
er beregnet som opstillingsmønsterets afgrænsning, plus en bufferzone med en bredde på 3 km omkring de
enkelte møller i havmølleparkens ydre afgrænsning. Dette areal er beregnet til 407 km2 (Tabel 3.2) for opstillingsmønstret i Vattenfalls detailprojekt, og altså et betydeligt større areal end for opstillingsmønstrene belyst i
VVM-redegørelsen.
Detailprojektets opstillingsmønster med en større arealmæssige udbredelse medfører en beregnet stigning på
35% i antallet af fortrængte havlit. Samme relative stigning vil være gældende også for andre fortrængte arter
af havfugle som sortand og fløjlsand. Det ændrede antal fortrængte havlit svarer til en fortrængning på mellem
217 og 1.753 (middel 985) havlitter fra mølleområdet mod 160 - 1.304 (middel 732) angivet i VVM-redegørelsen. Dette er beregnet som en simpel arealrelateret forøgelse af middelværdien af antallet med samme standartafvigelse (+/- 78 %).

43

Vattenfall Vindkraft

14. oktober 2019

www.niras.dk

6.3 Vurdering af påvirkning
6.3.1

Trækfugle
Barriereeffekt
I VVM-redegørelsen blev barriereeffekten vurderet til kun at have betydning for trækkende vandfugle i en vest
– øst retning, og at medføre en ubetydelig til mindre virkning. For vandfugle vil barrierevirkning for detailprojektet blive øget fra 13 % til 14 % af den samlede bredde af trækkorridoren. Dette er en begrænset forøgelse
af barriereeffekten, og derfor vurderes det ændrede projekt ikke at medføre væsentlige virkninger på vandfugle
som følge af barrierevirkninger. Virkningen vurderes at være sammenlignelig med VVM-redegørelsens vurdering som var en ubetydelig til mindre virkning.
Kollision
VVM-redegørelsen vurderede den samlede påvirkning fra kollisioner til at være ubetydelig-mindre for rovfugle
og som værende mindre for traner. Detailprojektets opstillingsmønster har det mindste bestrøgne areal af
samtlige opstillingsmønstre, der er belyst i VVM-redegørelsen. Det betyder, at den beregnede risiko for kollisioner for de relevante trækkende fugle som traner og rovfugle er mindre for detailprojektet. Dermed vurderes
det, at der ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger på trækkende fugle.

6.3.2

Rastefugle
Den samlede påvirkning fra fortrængning af rastefugle vurderes i VVM-redegørelsen at have en moderat påvirkning på havlit, som er den art, der påvirkes mest af fortrængning. Detailprojektets opstillingsmønster fortrænger vandfugle fra et større areal end for de opstillingsmønstre, der er vurderet i VVM-redegørelse.
Det vurderes, at detailprojektet ikke vil medføre nogen væsentlig fortrængning af rastefugle fra området for
opstilling af Kriegers Flak Havmøllepark, idet fortrængningen af den mest sårbare art, havlit maksimalt vil udgøre ca. 1 ‰ af den regionale bestand af havlit.
I VVM-redegørelsen var antallet af havlit, der potentielt kan blive påvirket af havmølleparken vurderet til at udgøre lige under 1 ‰ af den samlede regionale bestandsstørrelse, hvorimod den med detailprojektets opstillingsmønster vil udgøre ca. 1 ‰. VVM-redegørelsen vurderede graden af påvirkningerne på havlit, og de øvrige
rastende fugle, til at være mindre til moderat. Opstillingsmønsteret for 8,4 MW vindmøllerne vil medføre en lignende påvirkning og vurderes også at være mindre til moderat. Ligesom for vurderingerne i VVM-redegørelsen
er det et grundlag for vurderingerne, at havlit (og andre arter af rastende fugle) ikke forekommer i store tætheder på Kriegers Flak. Det muligt påvirkede antal havlitter vil stadig være langt under 1 % af den samlede bestand, der raster i Østersøen (1.482.000 havlitter). 1 % bruges ofte som niveau for, hvornår en påvirkning på
en bestand kan give anledning til målbare ændringer i bestandsstørrelsen.
Det beregnede estimat af fortrængningen vurderes at være et temmelig konservativt estimat, da det i beregningen forudsættes, at der sker en 100 % fortrængning af rastende fugle fra havmølleparkens afgrænsning tillagt en bufferzone på 3 km’s bredde. Undersøgelser ved havmølleparkerne Nysted og Horns Rev 1 viser, at
havfugle og herunder også havlit ikke fortrænges fuldstændigt fra hverken havmølleparken eller bufferzonen
omkring denne (NERI Report, 2006). Denne rapport kunne ikke påvise nogen statistisk signifikant fortrængningseffekt for havlit i mere end 2 km’s afstand fra vindmøllerne.
Antages det, at bufferzone omkring havmølleparken, hvorfra havlit fortrænges, er 2 km i stedet for 3 km bred,
vil det betyde, at havlit fortrænges fra et areal på 306 km2 og ikke 407 km2 (Tabel 3.2). Fortrængningen vil
dermed ske fra et areal, der er stort set det samme, som det areal på 302 km2, der indgår i VVM-redegørelsen
vurdering af fortrængningen af havlit.
Ved en fortrængning fra detailprojektets opstillingsområde tillagt en bufferzone på 2 km’s bredde (et areal på
306 km2), beregnes en fortrængning på mellem 163 og 1.323 (middel 743) havlitter. Yderligere indikerer resul-
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taterne fra Petersen et al. (NERI Report, 2006), at fortrængningen af havlit ikke er fuldstændig, hverken indenfor havmølleparken eller i en 2 km bred bufferzone. I en 2 km bufferzone rundt om havmølleparken ved Nysted
estimeres fortrængningen af havlit at resultere i, at tætheden reduceres fra ca. 1,9 til en tæthed på ca. 0,7
havlitter per observationskilometer. Reduktionen svarer til, at ca. 37 % af arten ikke fortrænges fra bufferzonen på 2 km’s bredde omkring havmølleparken. Antages en 100 % fortrængning i selve opstillingsområdet for
detailprojektet og en 63 % fortrængning i bufferzonen på 2 km’s bredde i stedet for 100 % kan fortrængningen
beregnes til at være reduceret med 157 havlitter i forhold til VVM-redegørelsens vurdering. Dermed vil fortrængningen estimeres til mellem 129 og 1.043 (middel 586) havlitter. Antages disse forudsætninger som gældende vil antallet af fortrængte havlit være væsentligt mindre end 1 ‰ af den regionale bestand.

6.4 Konklusion
Detailprojektets opstilling af 72 vindmøller med en effekt på hver 8,4 MW etableres i et opstillingsmønster, der
udnytter et større areal end de opstillingsmønstre, der er vurderet i VVM-redegørelsen. Det vurderes på grundlag ovenstående, at detailprojektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på fugle i form af fortrængninger,
kollisioner med møller eller barrierevirkninger.
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7 Biologisk mangfoldighed – marine pattedyr
I VVM-redegørelsen blev påvirkningen af marine pattedyr fra vindmøllerne vurderet for såvel anlægsfasen,
driftsfasen som afviklingsfasen. I nærværende vurdering fokuseres på påvirkningen fra havmølleparken i anlægsfasen, idet påvirkninger fra detailprojektet i drifts- og afviklingsfasen vil være de samme som påvirkningerne beskrevet i VVM-redegørelsens vurderinger (se afsnit 4.2.3.6). Vurderingen for virkninger af detailprojektet i anlægsfasen sammenholdes med vurderingerne i VVM-redegørelsen og den tekniske baggrundsrapport for
marine pattedyr (DCE, DHI, NIRAS, 2015).

7.1 Forudsætninger for vurderingen
Tillægget til VVM-redegørelsen Kriegers Flak Havmøllepark er udarbejdet på baggrund af oplysninger om detailprojektets valgte opstillingsmønster samt vindmølletype. De valgte 8,4 MW vindmøller resulterer i en stigning i
den estimerede maksimale kildestyrke under nedramning af monopæle. Endvidere er fundamenterne til 8,4 MW
vindmøller spredt over et større areal end i de opstillinger af 10 MW vindmøller (se Tabel 3.4), der er anvendt
som worst-case i VVM-redegørelsen. Den større spredning af vindmøllerne betyder også, at kilderne til undervandsstøj spredes over et større område.
I VVM-redegørelsen fra 2015 er der foretaget beregninger af, hvilke undervandsstøjniveauer, der vil forekomme
som følge af nedramning af monopæle med en diameter på 10 meter. Modellering af støjudbredelsen blev udført på tre lokationer valgt ud fra korteste afstand til de omkringliggende landes kyster (NIRAS A/S, 2015). Beregningerne tog udgangspunkt i et nedramningsforløb, hvor der anvendes en soft-start og ramp-up metode.
Ved at anvende denne metode udføres de første hammerslag med en svag hammerslagkraft (soft-start), som
efterfølges af ramp-up fasen, hvor hammerslagkraften øges langsomt indtil fuld hammerslagkraft. Metoden giver de marine dyr mulighed for at flygte, inden undervandsstøjen når sit maksimum, og derved minimeres risikoen for høreskader. I beregningerne blev de første 400 slag udført ved 15% af den fulde hammerslagkraft.
Herefter 1400 slag ved 20% hammerslagkraft, 1400 slag ved 40% osv. op til 1200 slag ved 100% hammerslagkraft på 3000 kJ – i alt 7000 slag pr. monopæl. Den benyttede maksimale kildestyrke var SEL(single strik) @1m
= 221,6 dB re 1µPa2s (NIRAS A/S, 2015). Denne værdi er tidligere estimeret for vindmølleparken Horns Rev 3
og blev ligeledes benyttet til beregninger for Kriegers Flak Havmøllepark, idet der fortsat ikke er erfaringer fra
ramning af monopæle med 10 meter diameter.
I Energistyrelsens retningslinjer for undervandsstøj fra ramning af pæle fra 2015 foreskrives en tålegrænse for
marsvin på SEL(cum) = 183 dB re 1µPa2s. Yderligere er det et krav, at der anvendes pingere og sælskræmmere
inden opstart af nedramning, så havpattedyrene får mulighed for at flygte fra det nærliggende område før pælenedramningen påbegyndes. Dette for at minimere risikoen for høreskader. I Energistyrelsens retningslinjer er
det antaget at marsvin flygter kontinuert med 1,5 m/s direkte væk fra nedramningen. Da effekten af bortskræmning med pinger og sælskræmmer ikke var endeligt fastlagt på tidspunkt for udfærdigelse af VVM-redegørelsen blev beregningerne foretaget med en forudsætning om en bortskræmmeafstand for både 1000 meter og
2000 meter. Med ovenstående forudsætninger blev det beregnet, at kildestyrken skulle dæmpes med hhv. min.
SEL = 16 dB for en bortskræmmeafstand på 1000 m, og en min. SEL = 14 dB for en bortskræmmeafstand på
2000 meter (DCE, DHI, NIRAS, 2015), ud fra beregningsmetoden for gældende retningslinjer fra 2015 for nedramning af monopæle i dansk farvand (Working Group, 2015). Grundet usikkerhed i forhold til bortskræmningsafstanden, blev det dog besluttet at benytte 1000 meter efter forsigtighedsprincippet. Derfor blev der i
VVM-redegørelsen oplyst en anlægsforudsætning om en dæmpning af kildestyrken på op til 16 dB.
Retningslinjerne er sidenhen revideret i 2016 til de nuværende gældende retningslinjer (Energistyrelsen, 2016).
I de reviderede retningslinjer anno 2016 er tålegrænsen for marsvin øget til SEL(cum) = 190 dB re 1µPa2s, mens
bortskræmmeafstanden er ændret til 1300 m for marsvin. Det er de nye retningslinjer, der vil være gældende
som vilkår for etableringen af Kriegers Flak Havmøllepark.
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Vattenfall har fået udført en prognose for undervandsstøj fra installation af den valgte monopæl. I prognosen
indgår beregninger for 72 stk. 8,4 MW vindmøller installeret på monopæle med en diameter på 6,8 meter. Der
vil i få tilfælde anvendes 3500 kJ hammerslagkraft og op til 6462 pæleslag for den mest støjende pæl. Størsteparten af hammerslagene vil dog have energiniveauer under det maksimale estimat. I støjprognosen er der udført en beregning af kildestyrken baseret på faktiske målinger under installation af fundamenter af tilsvarende
diameter. Den resulterende maksimale kildestyrke er her beregnet til 224.2 dB re 1µPa2s (Van Oord Offshore
Wind b.v., 2019). Med det individuelt tilpassede nedramningsforløb for hver pæl er det i prognosen beregnet, at
dæmpningskravet efter de gældende retningslinjer for nedramning af monopæle i dansk farvand, vil være op til
SEL = 10 dB for den mest støjende pæl. Støjdæmpningen kan bl.a. opnås ved at omslutte pælenedramningsområdet med et boblegardin. Fra en ring af perforeret slange på havbunden frigives en ”væg” af luftbobler, som
reflekterer en stor del af undervandsstøjen. En markant andel af undervandsstøjen vil derfor ikke passere væggen af luftbobler, og dermed ikke spredes ud i det omkringliggende område.

7.2 Sammenligning med VVM-redegørelsen
Den valgte pælestørrelse, forventede hammerslagkraft samt installationsforløbet er ændret i forhold til VVMredegørelsen. Fundamenterne til 8,4 MW vindmøllerne er spredt over et større areal sammenholdt med VVMredegørelsen. Herudover er bortskræmningsafstand samt tålegrænsen for marsvin øget i forhold til vurderingsgrundlaget i VVM-redegørelsen, idet de danske retningslinjer for nedramning af monopæle er ændret i 2016.
Pælenes diameter bliver reduceret fra 10 meter til 6,8 meter, mens den maksimale hammerslagkraft bliver øget
fra 3000 kJ til 3500 kJ for de mest støjende pæle pga. forholdene i havbunden. Den estimerede maksimale kildestyrke er øget med 2,6 dB fra 221.6 dB re 1µPa2s i VVM-redegørelsen til 224.2 dB re 1µPa2s for detailprojekt,
jf. Vattenfalls støjprognose. Kildestyrken i VVM-redegørelsen for en 10 meter monopæl er en ekstrapoleret
værdi på baggrund af målinger på mindre pæle, mens den kildestyrke, der benyttes i støjprognosen for en 6,8
meter monopæl er baseret på faktiske målinger af samme pælestørrelse. I henhold til beregningsmetoden for
dæmpningskrav (Energistyrelsen, 2016) afhænger dæmpningskravet ikke kun af kildestyrken, men også af installationsforløbet, bortskræmningsafstanden og grænseværdierne for støjpåvirkningen af havpattedyr.
Installationsforløbet er i Vattenfalls støjprognose individuelt sat for hver pæleinstallation, både hvad angår antal
slag og tidsintervallet mellem de individuelle slag. For den mest støjende pæle, benyttes en soft-start, med 110
slag ved 13 % hammerslagkraft, og et ramp-up forløb, der stiger fra ca. 15 % hammerslagkraft til 100 % hammerslagkraft i løbet af 60 minutter fra opstart. Dette er markant hurtigere end antaget i VVM-redegørelsen,
hvor maksimal hammerslagkraft nås efter 5 timer og vil derfor øge behovet for dæmpning i forhold til VVM-redegørelsens beregning. Afstand for bortskræmning inden pælenedramningens start er øget fra 1000 m til 1300
m jf. de gældende retningslinjer fra 2016, og tålegrænsen for marsvin er øget fra SEL(cum) = 183 dB re 1µPa2s
til SEL(cum) = 190 dB re 1µPa2s. Disse to ændringer resulterer i reducerede behov for dæmpning af undervandsstøjen i forhold til VVM-redegørelsens beregning. Det fremgår af støjprognosen, at krav om dæmpning af kildestyrken (beregnet efter de nuværende retningslinjer) er beregnet til at være op til SEL = 10 dB, trods en højere maksimal kildestyrke og et kortere ramp-up forløb.
Det vurderes derfor, at til trods for en 2,6 dB højere kildestyrke end forudsat i VVM-redegørelsen, så medfører
de nye retningslinjer om øget bortskræmningsafstand og en højere tålegrænse for marsvin, at dæmpningskravet er reduceret i forhold til VVM-redegørelsen for at leve op til kravene i Energistyrelsens gældende retningslinjer.

7.3 Miljøvurdering
I den oprindelindelige VVM blev det vurderet, at nedramning af monopæle kan forårsage moderate og væsentlige påvirkninger af marsvin og sæler, såfremt der ikke foretages bortskræmning og afværge-foranstaltninger,
der dæmper støjudbredelsen. Ved at anvende bortskræmning og støjdæmpning af kildestyrken på op til 16 dB
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blev det vurderet, at påvirkningen kan reduceres væsentligt, men at der fortsat vil være en moderat påvirkning
på marsvin i forhold til adfærd. Påvirkningen i forhold til midlertidigt høretab blev vurderet at være mindre til
moderat. Påvirkningen på spættet sæl blev vurderet at være af mindre grad, mens gråsæl påvirkes i ubetydelig
- mindre grad i forhold til midlertidige høreskader.
Forskellene mellem installationsforløb, pælestørrelse, bortskræmningsafstand og tålegrænser i VVM-redegørelsen og Vattenfalls støjprognose medfører en reduktion i dæmpningskrav fra 16 dB til 10 dB, når den samlede
støjudbredelse vurderes i henhold til retningslinjerne (Energistyrelsen, 2016). Vurderingen af påvirkningen på
marsvin og sæler baseret på detailprojektet vil ikke give anledning til ændringer i vurderingen af påvirkninger
af havpattedyr. Det konkrete projekt vil således kunne realiseres indenfor samme betingelser som for VVM-redegørelsen. Under forudsætning af Energistyrelsens retningslinjer for installation af monopæle til vindmøller
følges, og at der anvendes en støjdæmpning på op til 10 dB ved brug af boblegardiner eller anden form for afværgende foranstaltning, så vurderes det, at påvirkningen på spættet sæl vil være af mindre grad i forhold til
midlertidige høreskader (ikke eksisterende i forhold til permanente høreskader) mens påvirkningen på gråsæl
vil være af ubetydelig - mindre grad i forhold til midlertidige høreskader (ikke eksisterende i forhold til permanente høreskader). Det vurderes, at påvirkning på marsvin vil være mindre-moderat i forhold til høretab (ikke
eksisterende i forhold til PTS) i anlægsfasen. I forhold til adfærdsforstyrrelser vurderes det, at der vil være en
moderat påvirkning af marsvin. Kun få pæle forventes dog nedrammet under maksimal hammerslagkraft og
dermed maksimal undervandsstøjeksponering, som kan medføre mulige adfærdsmæssige forstyrrelser på marsvin. Nedramning vil være af få timers varighed og påvirkninger relateret til udbredelsen af undervandsstøj vurderes at være kortvarige og reversible. Det understøttes af flere adfærdsstudier udført i forbindelse med etableringen af andre havmølleparker, som viser at fortrængning af havpattedyr forårsaget af pælenedramning er reversibel og at sæler og marsvin vender tilbage til området indenfor 2-24 timer efter pælenedramningens ophør
(Brandt, Diederichs, Betke, & Nehls, 2018; Russel, Hastie, & Thompson, 2016).

7.3.1

Bilag IV-arter
Marsvin er sammen med alle andre arter af hvaler opført på det europæiske habitatdirektivs bilag IV. Det kan
afvises, at detailprojektet kan give anledning til negative påvirkninger på marsvin som bilag IV art og områdets
økologiske funktionalitet for marsvin, idet de tekniske ændringer ikke vil medføre væsentlige påvirkninger. Vurdering af virkninger er de samme for detailprojektet sammenlignet med VVM-redegørelsen. Som nævnt i ovenstående afsnit er det kun ganske få pæle, der forventes nedrammet under maksimal hammerslagkraft og dermed maksimal undervandsstøjeksponering, som kan medføre potentielle adfærdsresponser hos marsvin. Desuden vurderes påvirkninger relateret til udbredelsen af undervandsstøj at være kortvarige og reversible. Det kan
derfor afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige påvirkninger på bilag IV-arter.

7.4 Konklusion
Der er behov for implementering af støjdæmpende foranstaltninger ved opfyldelse af Energistyrelsens retningslinjer for installation af monopæle til vindmøller under anlæg (Energistyrelsen, 2016) for at minimere påvirkningen af havpattedyr. Kravet til støjdæmpning på op til 10 dB er beregnet til at være lavere end angivet i VVMredegørelsen. Ved at opfylde dette krav, vil det konkrete anlægsprojekt, ved installation af monopæle for 72
stk. 8,4 MW og ændrede retningslinjer, ikke medføre væsentlige påvirkninger. Påvirkningerne vil være de
samme som vurderet i VVM-redegørelsen.
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8 Menneskers sundhed og befolkning – støjpåvirkninger
I dette kapitel beskrives støjbelastningen af luftbåren støj fra detailprojektet. Det vurderes om der kan forekomme en støjpåvirkning, der overstiger den påvirkning, der blev vurderet i VVM-redegørelsen (Naturstyrelsen
og Energistyrelsen, 2015c), eller om den ligger inden for VVM-redegørelsens rammer.
I VVM-redegørelsen er støjpåvirkning fra havmøllerne vurderet for såvel anlægsfasen, driftsfasen som afviklingsfasen. I nærværende vurdering er det alene relevant at se på støj fra havmølleparken i driftsfasen, idet der
ikke sker ændringer i forudsætninger og beregninger for støj i anlægsfasen og afviklingsfasen.

8.1 Forudsætninger for vurderingen
I dette afsnit er der gennemført en sammenligning af det valgte tekniske anlæg i forhold til de skitserede scenarier i VVM-redegørelsen.
Indledningsvist skal det nævnes, at der den 7. februar 2019 er udgivet en ny vindmøllebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 135 om støj fra vindmøller). I afsnit 8.5 er der redegjort for, hvordan støjforholdene ser ud,
når der regnes efter denne bekendtgørelse.
Jf. § 15 stk. 8 finder Bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller fortsat anvendelse
for vindmøller på havet, der har en gyldig etableringstilladelse efter lov om fremme af vedvarende energi eller
er sat i drift før 13. februar 2019, jf. dog stk. 11.
Stk. 11. Uanset stk. 8 finder reglerne i denne bekendtgørelse anvendelse ved ændring af en vindmølle på havet, når ændringen kræver tilladelse efter reglerne om tilladelse til væsentlige ændringer i bestående anlæg i
lov om fremme af vedvarende energi.
Etableringstilladelsen blev givet til Vattenfall d. 22. december 2016, og det forudsættes derfor, at de på daværende tidspunkt gældende regler også er gældende for denne vurdering af detailprojektet (Bekendtgørelse nr.
1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller). Støjgrænserne i bekendtgørelsen fremgår af nedenstående:

§ 3. Den, der ejer en vindmølle, er ansvarlig for, at den etableres, drives og vedligeholdes således, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse er overholdt.
§ 4. Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:
a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
2) I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse:
a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Stk. 2. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støj
følsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s.

8.2 Sammenligning med VVM-redegørelsen
I beregningerne udført i VVM redegørelsen er der gjort følgende forudsætninger:
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Der er taget udgangspunkt i, at havmølleparken skal producere en samlet effekt på 600 MW. Der blev skitseret
scenarier for 200 stk. 3 MW møller eller 75 stk. 8 MW møller eller 64 stk. 10 MW møller.
Der er i VVM-redegørelsen forudsat følgende kildestyrker for møllerne for alm. støj (63 Hz - 8 kHz):
Kildestyrke 3 MW ved 6 m/s: LWA re 1pW = 105 dB(A).
Kildestyrke 3 MW ved 8 m/s: LWA re 1pW = 107 dB(A).
Kildestyrke 8 og 10 MW ved 6 m/s: LWA re 1pW = 111 dB(A). 2
Kildestyrke 8 og 10 MW ved 8 m/s: LWA re 1pW = 113 dB(A).
Kildestyrken for lavfrekvent støj (10 – 160 Hz) er forudsat til:
Kildestyrke 3 MW ved 6 m/s: LWA, LF re 1pW = 93 dB(A).
Kildestyrke 3 MW ved 8 m/s: LWA, LF re 1pW = 96 dB(A).
Kildestyrke 8 og 10 MW ved 6 m/s: LWA, LF re 1pW = 99 dB(A).
Kildestyrke 8 og 10 MW ved 8 m/s: LWA, LF re 1pW = 102 dB(A).
Der er i VVM-redegørelsen foretaget beregninger ved nærmeste punkt på land, som er ved Møn.
Der er i Tabel 8.8.2 vist det resulterende støjbelastning (udendørs) ved Møn fra forskellige mølletyper på Kriegers Flak sammenholdt med støjgrænserne (for alm. støj):
Tabel 8.8.2: Beregnet udendørs støjbelastning ved Møn fra Kriegers Flak vindmøllerne

Mølletype

Antal

Støjbelastning
ved 8 m/s

200

Støjbelastning
ved
6 m/s
13 dB(A)

3 MW
8 MW

75

18 dB(A)

20 dB(A)

37/42 dB(A)

39/44 dB(A)

Vilkår

15 dB(A)

Der er i Tabel 8.8.3 vist det beregnede resulterende støjbelastning for lavfrekvent støj ved Møn (indendørs) fra
alle vindmøller på Kriegers Flak sammenholdt med støjgrænserne:
Tabel 8.8.3: Beregnet indendørs støjbelastning (lavfrekvent støj) ved Møn fra Kriegers Flak vindmøllerne

Mølletype

Antal

3 MW

200

Lavfrekvent
støjbelastning
ved 6 m/s
LpA,LF
< 0 dB

Lavfrekvent
støjbelastning
ved 8 m/s
LpA,LF
< 0 dB

I VVM-redegørelsen er luftbåren støj beregnet for en 3 MW og en 8 MW vindmølle. Luftbåren støj fra en 10 MW vindmølle
antages at være den samme som fra en 8 MW vindmølle.
2
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For 10 MW møllerne vil støjbidraget være en smule lavere, da der vil blive opstillet færre møller, men kildestyrken er forudsat at være den samme.
Der er i VVM redegørelsen ikke foretaget beregninger af det akkumulerede støjbidrag fra havmøllerne ved Krigers Flak og vindmøller på land. Dette skyldes at støjbidraget er så langt fra grænseværdierne, at der ikke vil
være noget kumulativt bidrag fra andre møller (støjbidraget er mere end 15 dB under støjgrænserne), der kan
betyde at det samlede støjniveau fra vindmøller vil kunne overskrides støjgrænserne.
Såfremt støjbidraget ligger mere end 15 dB under støjen fra andre møller vil møllernes støjbidrag ikke være
betydende i forhold til overholdelse af støjgrænserne, og der vil dermed ikke være risiko for, at støjgrænserne
ved boliger kan blive overskredet for det samlede støjbidrag fra alle møller.

8.2.1

Kildedata for møllerne
Der er i VVM-redegørelsen skitseret et forslag med 75 stk. 8 MW møller. I detailprojektet skal der etableres 72
stk. 8,4 MW møller med et andet opstillingsmønster. Der installeres en samlet effekt på 604,8 MW.
Siemens har oplyst nedenstående kildestyrker for alm støj (63 Hz - 8 kHz):
Kildestyrke 8,4 MW ved 6 m/s: LWA re 1pW = 110,5 dB(A).
Kildestyrke 8,4 MW ved 8 m/s: LWA re 1pW = 115,0 dB(A).
Kildestyrken for lavfrekvent støj (10-160 Hz) er oplyst til:
Kildestyrke 8,4 MW ved 6 m/s: LWA, LF re 1pW = 100,6 dB(A).
Kildestyrke 8,4 MW ved 8 m/s: LWA, LF re 1pW = 105,1 dB(A).
Kildestyrkerne er således lidt større end de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne i VVM-redegørelsen for 8-10 MW møller. Det er specielt kildestyrken ved 8 m/s, der er øget.

8.3 Miljøvurdering
Der er foretaget støjberegninger af detailprojektet med de angivne kildestyrker, jf. Bekendtgørelse nr. 1736 af
21. december 2015 om støj fra vindmøller.
Energi- og Miljødata (EMD) har for Vattenfall foretaget støjberegningerne med de justerede forudsætninger der
er gældende for Vattenfalls detailprojekt. Der henvises til bilagsrapport (EMD International A/S, 2019a)
I dette afsnit er resultaterne gennemgået og vurderet.
Figur 8.1 viser støjudbredelsen, hvor kurverne for støjgrænser ved boliger er vist.
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Figur 8.1 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s alm. støj. Figuren viser hvor støjgrænserne overholdes for hhv. boliger i det åbne land (rød kurve) og boliger i støjfølsomme områder (blå kurve). (EMD International A/S, 2019a)

EMD har foretaget en beregning og vurdering af, om der findes møller på land, hvis støjbidrag skal inddrages
for at vurdere om støjgrænserne overholdes. Der er ikke fundet møller på land, der sammen med Kriegers Flak
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møllerne kan give et samlet akkumuleret støjbidrag, der overskrider støjgrænserne hverken for alm. støj eller
for lavfrekvent støj.
Figur 8.2 viser støjudbredelsen for møllerne ved en vindhastighed på hhv. 6 m/s og 8 m/s. Der er vist kurver
for hhv. 24/29 og 22/27 dB(A), svarende til 15 dB(A) lavere end støjgrænsen ved bolig på land. Såfremt støjbidraget ligger mere end 15 dB under støjen fra andre møller vil møllernes støjbidrag ikke være betydende i forhold til overholdelse af støjgrænserne og der vil dermed ikke være risiko for, at støjgrænserne ved boliger kan
blive overskredet for det samlede støjbidrag fra alle møller.
Begge kurver falder ude på havet mere end 3 km fra kysten. Støjbidraget ved kysten vurderes ud fra figuren at
være på ca. 20 dB(A) eller lavere. Beregningerne er således stort set identiske med forudsætninger og resultater i VVM-redegørelsen og støjgrænserne kan overholdes med stor margin.
Som det er tilfældet i VVM-redegørelsen er der i de opdaterede beregninger – som nævnt ovenfor - ikke foretaget beregninger af det akkumulerede støjbidrag fra havmøllerne ved Krigers Flak og vindmøller på land. Dette
skyldes, at støjbidraget er så langt fra grænseværdierne, at der ikke vil være noget kumulativt bidrag, (støjbidraget er mere end 15 dB under støjgrænserne), der kan betyde at det samlede støjniveau fra detailprojektet
sammen med andre vindmøller vil kunne overskride støjgrænserne.
Der er ved beregningerne forudsat, at der ikke er tydeligt hørbare toner i støjen fra havmøllerne. På baggrund
af bl.a. den store afstand og de lave støjbidrag vurderes det, at der ikke vil forekomme toneindhold i støjen af
en sådan karakter, at der skal tildeles et 5 dB genetillæg ved beregningerne.
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Figur 8.2 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s alm. støj. Figuren viser hvor støjbidraget ligger 15
dB under støjgrænserne. (EMD International A/S, 2019a)

Figur 8.3 og Figur 8.4 viser de tilsvarende figurer for lavfrekvent støj som for almindelig støj. For lavfrekvent
støj gælder den samme støjgrænse indendørs (20 dB(A)) ved alle boliger. Figurerne viser det beregnede lavfrekvente indendørs støjbidrag fra vindmølleparken.
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Figur 8.3 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 6m/s og 8 m/s lavfrekvens støj, indendørs. Kurven viser hvor støjgrænsen på 20 dB(A) er overholdt. (EMD International A/S, 2019a)
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Figur 8.4 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s lavfrekvens støj, indendørs. Kurven viser 5 dB(A).
Ved støjbidrag under 5 dB(A) giver detailprojektet ikke et betydende bidrag til det samlede støjbidrag. (EMD International A/S, 2019a)
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Som det fremgår af Figur 8.4 ligger støjkurven for 5 dB(A) omkring kysten inde på land ved Møn. Ved 8 m/s
går den lige ind over Møn. Ved støjbidrag mindre end 5 dB(A) vil Kriegers Flak møllerne ikke give et støjbidrag,
der sammen med andre møller vil medføre overskridelser af støjgrænsen på 20 dB(A). I VVM-redegørelsen er
der beregnet et støjbidrag på ca. 2 dB(A) ved kysten. Beregningsresultaterne for detailprojektet viser således
højere støjbidrag end beregnet i VVM-redegørelsen, men overholder støjgrænsen på 20 dB(A) med stor margin.
EMD har foretaget beregninger af støjbidraget for lavfrekvent støj fra detailprojektet inklusive møller på land,
ved den bolig på land der potentielt udsættes for det største støjbidrag, og hvor der også vil være en bidrag fra
eksisterende møller på land. Støjbidraget fra detailprojektet er beregnet til 3,8 dB(A) og det samlede støjbidrag
er beregnet til 4,0 dB(A) med de eksisterende møller inkluderet. Støjgrænsen på 20 dB(A) er således overholdt
med stor margin.
Da der ikke er andre møller på land, der i området på spidsen af Møn vil give et støjbidrag, der ligger tæt på
grænseværdien, vil der således ikke være risiko for at støjgrænserne overskrides ved etablering af detailprojektet.
Kildestyrkerne for lavfrekvent støj er ca. 3 dB højere for detailprojektet ved 8 m/s sammenlignet med kildestyrken forudsat i VVM redegørelsen. Beregninger for støjudbredelsen ved vindhastighed på 6 m/s viser stort set
identiske resultater for de nye beregninger sammenholdt med resultaterne i VVM-redegørelsen. Bemærk at
støjkurverne gælder indendørs, idet der er korrigeret med dæmpning på ca. 20 dB(A) for støjreduktion i boligen, jf. bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller.
Beregningerne viser, at møllerne kan overholde støjgrænserne med stor margin, idet grænsen på 20 dB(A) ligger ca. 10 km fra kysten.
Der er som nævnt ikke foretaget beregninger for almindelig støj (63 Hz – 8 kHz) af det akkumulerede støjbidrag fra havmøllerne ved Krigers Flak og vindmøller på land. Dette skyldes at støjbidraget er så langt fra grænseværdierne, at der ikke vil være noget kumulativt bidrag (støjbidraget er ca. 15 dB under støjgrænserne), der
kan betyde, at det samlede støjniveau fra vindmøller vil kunne overskrides støjgrænserne.

8.4 Konklusion
Samlet set vurderes den luftbårne støj i forbindelse med driften af havmølleparken på havet at medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningen.
Det skal bemærkes, at den lavfrekvente støj ved specielt 8 m/s er højere end i VVM-redegørelsen, men støjgrænserne vil stadig blive overholdt og støjen fra møllerne vil ikke bidrage til det kumulerede støjbidrag på
land.
Det ændrede opstillingsmønster og de justerede kildestyrker vil således kun medføre små ændringer i støjbidraget og ikke give nogen ændring i de vurderinger, der er foretaget i VVM redegørelsen.

8.5 Ny vindmøllebekendtgørelse
For at belyse konsekvenserne af de nye regler for beregning af støj fra vindmøller er der foretaget en beregning
af støjbidraget, når der regnes efter den nye vindmøllebekendtgørelse.
Ændringerne i den nye bekendtgørelse omfattet bl.a.:
•
•

Opdatering af metode for beregning af støjudbredelse fra havvindmøller
Indførsel af et gradueret tillæg for tydeligt hørbare toner i støj fra vindmøller
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Ændret lydisolationstal for beregning af lavfrekvent støj indendørs i sommerhusområder

Ændringerne indebærer, at de beregnede støjbidrag fra havvindmøller ved boliger i det åbne land og ved områder for støjfølsom arealanvendelse, vil blive højere end hidtil. Bidraget afhænger af møllehøjden og for møllerne
på Kriegers Flak øges støjbidraget i afstande over 6 km fra møllen. Dette skyldes, at der ved beregninger af
støj over store afstande på vand opereres med begrebet ”multiple refleksioner”, som forøger støjens refleksion
hen over havoverfladen, og som afhængig af vind og højden på vindmøllen kan opstå, når støjen bevæger sig
over store afstande fra vindmøllen og ind mod land.
Disse forhold vil alt andet lige betyde, at støjbidraget fra detailprojektet øges ved de nærmeste boliger. I sommerhusområder vil støjbidraget indendørs øges endnu mere sammenlignet med beregningen efter beregningsmetoden i den tidligere bekendtgørelse.
Da støjbidraget fra detailprojektet ligger meget lavt i forhold til grænseværdierne, vil ændringerne dog ikke betyde, at støjbidraget fra vindmøllerne bliver betydende i forhold til det samlede støjbidrag fra alle vindmøller.
Indførsel af gradueret tonetillæg i beregningerne vurderes ikke at få nogen betydning i forhold til detailprojektet, da støjbidraget vil være væsentligt mindre end baggrundsstøjen og dermed ikke hørbart. Derfor vurderes
der ikke at være risiko for, at der vil skulle gives tonetillæg.
Ændringen indebærer, at ny viden om lette sommerhuses lavere lydisolation overfor lavfrekvent støj end almindelige huse, skal indgå ved beregning af lavfrekvent støj fra nye eller ændrede vindmøller. Ændringen vil indebære en øget beskyttelse af sommerhusområder og dermed den samlede beskyttelse af danske boliger mod
indendørs lavfrekvent støj fra vindmøller. Ændringen vil have lokal betydning i situationer, hvor vindmøller
planlægges så tæt på sommerhusområder, at lavfrekvent støj kan være kritisk. Der kan også være en påvirkning i situationer, hvor der findes eksisterende vindmøller nær et område for ny vindmølleudbygning, som delvist udnytter den tilladelige ramme for lavfrekvent støj. Med de ændrede lydisolationstal reduceres denne
ramme, og det kan derfor blokere for et yderligere støjbidrag fra nye vindmøller.
Det vil således først og fremmest være ved beregning af lavfrekvent støj i sommerhusområder, at der vil kunne
være større forskelle i de beregnede støjbidrag.
Der er endnu ikke udarbejdet vejledende retningslinjer for, hvordan beregninger af støj efter den nye bekendtgørelse skal gennemføres, herunder hvordan og i hvilket omfang de nye regler skal anvendes for eksisterende
godkendte møller.

8.5.1

Nye beregninger
EMD har med afsæt i ovenstående foretaget beregninger af støjudbredelsen (EMD International A/S, 2019b).
Beregningerne viser helt overordnet, at støjbidraget fra Krigers Flak vil øges på land. Dette vil specielt gælde
for sommerhusområder, hvor der udover et generelt lidt forøget støjbidrag også er sket en beregningsmæssig
forøgelse af lavfrekvent støj på ca. 5 dB, idet facadedæmpningen af huset reduceres.
Figur 8.5 viser støjudbredelsen, hvor kurverne for støjgrænser ved boliger er vist.
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Figur 8.5 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s alm. støj. Figuren viser, hvor støjgrænserne overholdes for hhv. boliger i det åbne land (røde kurver) og boliger i støjfølsomme områder (blå kurver). (EMD International A/S, 2019b)

Til vurderingen af i hvilke arealer, der er relevant at medtage i støjberegningen for Kriegers Flak, har EMD taget
udgangspunkt i en ”eksklusions linje”, som afgrænser det område (udenfor linjen), hvor de nye møllers bidrag
ligger mere end 15 dB under støjgrænsen.
Figur 8.6 viser støjudbredelsen for møllerne ved en vindhastighed på hhv. 6 m/s og 8 m/s. Der er vist kurver
for hhv. 24/29 og 22/27 dB(A), svarende til 15 dB(A) lavere end støjgrænsen ved bolig på land. For 6 m/s går
22 dB(A) kurven tæt på land, mens den for 24 dB(A) når et stykke ind over Møn. Der er dog ingen boliger på
spidsen af Møn, der bliver påvirket med støj over støjgrænserne, idet de eksisterende møller ikke giver et bidrag tæt på støjgrænserne i det område, hvor støjbidraget fra Kriegers Flak møllerne ligger mindre end 15
dB(A) under støjgrænserne. På figuren er eksisterende vindmøller på land markeret med blåt (> 0,1 MW) og
med lilla (<0,1 MW).
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Figur 8.6 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s alm. støj. Figuren viser hvor støjbidraget ligger 15
dB under støjgrænserne. (EMD International A/S, 2019b)

For lavfrekvent støj er der vist figurer tilsvarende dem for almindelig støj. For lavfrekvent støj gælder den
samme støjgrænse indendørs (20 dB(A)) ved alle boliger. Figur 8.7 viser hvor Kriegers Flak møllerne teoretisk
set overholder støjgrænsen på 20 dB(A). Kurverne falder ude på havet.
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Figur 8.7 Støjkort for 72 stk. 8,4 MW møller ved vindhastighed på 8 m/s lavfrekvens støj, indendørs (ved helårsboliger og ved sommerhusområder). Kurven viser hvor støjgrænsen på 20 dB(A) er overholdt. (EMD International A/S, 2019b)

EMD har undersøgt, hvor langt ind over land en eksklusionslinje på 15 dB(A) for lavfrekvent støj omkring Krigers Flak ligger.
En 15 dB eksklusionslinje svarer, med en grænseværdi på 20 dB(A) for lavfrekvent støj, til en 5 dB(A) støjlinje.
Anvendelsen af en sådan 15 dB eksklusionslinje vil indebære, at lavfrekvensstøjpåvirkningen skal undersøges i
sommerhusområder mere end 90 km væk fra Kriegers Flak.
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Et undersøgelsesområde af dette omfang giver ingen miljømæssig mening. På sådanne afstande vil der ske refleksioner og skærmning, som vil reducere støjen, når den fortsætter ind over land, hvorfor det er ikke giver
reel mening at vurdere bidrag fra Kriegers Flak på ned til 5 dB(A). EMD har derfor i stedet undersøgt en mindre
konservativ 10 dB(A) eksklusionslinje, som afgrænser et område omkring havmølleparken, indenfor hvilken bidraget fra Kriegers Flak er over 10 dB(A) indendørs. Dette er vist på Figur 8.8

Figur 8.8 Viser 10 dB linjen for hhv. helårsboliger (grøn linje) og sommerhusområder (lilla linje). (EMD International A/S, 2019b)

EMD har inden for de viste områder undersøgt om der er møller, der sammen med Kriegers Flak møllerne giver
et samlet støjbidrag, der overstiger støjgrænsen på 20 dB(A). Der er kun foretaget beregninger for vindhastigheder på 8 m/s, da disse vil være mere restriktive end 6 m/s.
Det højeste kumulerede støjbidrag optræder ved et sommerhusområde på Falster, hvor der er beregnet et
samlet støjbidrag på 19,1 dB(A). Støjgrænsen for den akkumulerede støj overholder således støjgrænsen på 20
dB(A).
På tilsvarende vis er der foretaget beregninger for helårsboliger. Her er der ved en bolig på Stevns fundet et
samlet akkumuleret støjbidrag på 19,7 dB(A).
I begge tilfælde er de primære støjkilder andre møller end Krigers Flak.
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Kommentar
I den eksisterende vejledning om støj fra vindmøller (Miljøstyrelsen, 2012) er der angivet, at hvis støjbidraget
fra en ny vindmøllepark ved en bolig eller overalt i et støjfølsomt område er mindst 15 dB svagere end støjbidraget fra de eksisterende møller, vil støjbidraget fra de nye møller som udgangspunkt ikke have nogen praktisk betydning for støjbelastningen ved denne bolig eller det støjfølsomme område, der derfor kan udelades af
beregningerne. Heraf følger at relevansen omvendt bør vurderes for områder/boliger, hvor møller, der giver et
støjbidrag, der ligger mindre end 15 dB under bidraget fra andre møller bør indgå i vurderingerne af om støjgrænserne kan overholdes. Der foreligger endnu ikke en vejledning til den nye bekendtgørelse.
For beregning af lavfrekvent støj vil en 15 dB eksklusionslinje udløse, at der skal foretages beregninger for et
område, der dækker det meste af Sjælland. Indenfor dette meget store areal ville boliger og støjfølsomme områder i nærheden af eksisterende vindmøller skulle beregnes. Særligt for beregning af lavfrekvent støj i sommerhusområder bliver det område, der skal undersøges meget stort. Dette vurderes ud fra et helt overordnet
synspunkt ikke at være miljømæssigt relevant. Dette er begrundet med bl.a. følgende forhold:
1.
2.

Et støjbidrag (lavfrekvent støj) på mellem 5 dB(A) og 10 dB(A) vil næppe kunne høres eller registreres
og er derfor ikke miljømæssigt relevant.
En 10 dB forskel mellem bidraget fra Kriegers Flak og bidraget fra eksisterende møller vurderes at give
en god beskyttelse af naboer til vindmøller i drift mht. lavfrekvent støj. Ændringen af støjen med et
støjbidrag fra fjerne offshore på under 10 dB vil reelt ikke kunne registreres, da det altid vil være støjen fra de nærmeste møller, der opleves og man vil derfor ikke opleve en forøget miljøpåvirkning på
den pågældende bolig.

Det bør understreges, at der i EMD’s rapport ikke er fundet møller i det undersøgte område, hvor det samlede
lavfrekvente støjbidrag fra de eksisterende møller og Kriegers Flak møllerne ligger på mere end 19,1 dB(A) ved
sommerhusområder og 19,7 dB(A) ved andre boliger. Derfor vurderes det ikke relevant at gennemføre omfattende undersøgelser af et langt større område.

8.6 Samlet vurdering
Uanset om der anvendes den nye eller den gamle bekendtgørelse til beregning og vurdering af støjbidraget vurderes det, at støjbidraget fra Kriegers Flak Havmøllepark vil give en ubetydelig miljøpåvirkning, idet støjbidraget fra mølleparken vil ligge væsentligt under støjgrænserne.
Det samlede støjbidrag fra alle relevante vindmøller i området vil kunne overholde støjgrænserne angivet i såvel den nye som den gamle bekendtgørelse.
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9 Materielle goder – sejladsforhold
Opstillingsmønsteret for Kriegers Flak Havmøllepark etableres i detailprojektet med 72 møller på hver 8,4 MW i
en opstilling, der udnytter 129 km2 (Figur 9.1) Dette er en ændring i forhold til VVM-redegørelsen, hvor worstcase scenariet for sejladsforhold er baseret på et opstillingsmønster med 203 møller på hver 3 MW, der udnytter et areal på samlet 96 km2. Disse ændringer kan medføre en ændret virkning på sejladsforhold ved Kriegers
Flak Havmøllepark og indgår derfor i miljøvurderingen i dette VVM-tillæg.
De potentielle påvirkninger af sejladsforholdene er kollision mellem skib og vindmøller enten som følge af, at
skibe driver eller aktivt sejler ind i vindmøller. Dertil kommer en øget risiko for skib-skib kollisioner samt grundstødning pga. omlagte sejlruter og øget trafik i havmølleparken.
De primære bekymringer ved skibskollisioner eller grundstødninger er typisk ulykker med alvorlige konsekvenser i form af tab af menneskeliv og/eller olie- og kemikalieudslip.
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Figur 9.1 Detailprojektets opstillingsmønster for 72 stk. 8,4 MW møller (sorte punkter) sammenlignet med VVM-redegørelsens opstillingsmønster for 203 stk. 3 MW møller (blå punkter). Kortet viser også sejladsintensitet baseret på AIS data fra 2018 og de vigtigste
sejlruter 1, 2 og 6-11.

9.1 Forudsætninger
Vurderingerne af mulige miljøkonsekvenser af detailprojektet er baseret på en opdateret sejladsrisikoanalyse
(COWI A/S, 2019). Den opdaterede sejladsrisikoanalyse er baseret på VVM-redegørelsens sejladsrisikoanalyse
(DNV-GL, 2015) og har fokuseret på de forhold, der er ændret ift. til projektet som er vurderet i VVM-redegørelsen, hvad angår møllernes opstillingsmønster og type samt potentielle ændringer i skibstrafikken. Desuden
omfatter den opdaterede sejladsrisikoanalyse en vurdering af mulige virkninger på sejladsforhold under an-
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lægsfasen, som tidligere kun er beskrevet og vurderet helt overordnet i VVM-redegørelsen og den bagvedliggende sejladsrisikoanalyse, da der var begrænset kendskab til byggemetode og omfang af anlæg på daværende tidspunkt. Detailprojektet er mere præcist beskrevet med hensyn til byggemetode og omfang af anlægsarbejder, og derfor er der i den opdaterede risikoanalyse inddraget nærmere vurderinger af anlægsfasen.
Den opdaterede sejladsrisikoanalyse er baseret på nyere data fra 2018 i forhold til VVM-redegørelsens sejladsrisikoanalyse, som er baseret på data fra 2010-2011. Der er dog ingen større ændringer i skibstrafikken i området, der kan have væsentlig betydning for sejladsrisikoanalysens sammenlignelighed med VVM-redegørelsens
oprindelige analyser.

9.2 Sammenligning med VVM-redegørelsen
I VVM-redegørelsen er der gennemført en sejladsrisikovurdering ved opstilling af 203 vindmøller på hver 3 MW.
Dette scenarie blev valgt, fordi det kan betragtes som worst-case, da dette opstillingsmønster udnytter det
største samlede areal og havde vindmøllerne placeret nærmest benyttede sejlruter.
Det endelige møllelayout præsenteret i Vattenfalls detailprojekt består af 72 vindmøller på hver 8,4 MW, og
vindmøllerne opstilles over et større samlet areal inden for afgrænsningen af undersøgelsesområdet. Opstilling
af færre vindmøller over et større areal medfører, at afstanden mellem vindmøllerne øges fra ned til omkring
500 m i VVM-redegørelsens worst-case scenarie til at være mindst 1000 m i detailprojektets opstillingsmønster.
Vindmøllerne er flyttet længere ud mod grænsen af undersøgelsesområdet, og placeres dermed op til 3 km
længere mod nord, op til 2 km længere mod vest og op til 1 km længere mod syd. Det ændrede opstillingsmønster betyder bl.a., at parkens nordvestligste vindmøller nu i større grad ligger midt i sejlruten mellem Trelleborg
og Rostock. Dette medfører, som det også var tilfældet i VVM-redegørelsens identificerede afværgetiltag, at
færgeruten skal omlægges. Derfor har den opdaterede sejladsrisikoanalyse medtaget en detaljeret analyse af
ruteomlægningen og beregning af risikoen for, at skibe vælger at følge deres nuværende rute mod havmølleparken og ikke foretager den nødvendige kursændring (en såkaldt ”glemme-at-dreje kollision”). Denne beregning er ikke medtaget i den oprindelige sejladsanalyse, da opstillingsmønsteret ikke gav anledning til kollision,
selvom skibe glemte at skifte kurs og følge den omlagte færgerute. Dertil er der i den opdaterede sejladsanalyse gennemført beregninger af risiko for grundstødning, som er aktuelt grundet den større kursændring, som
det endelige layout afstedkommer.

9.2.1

Trafikmønstre
Sammenlignet med VVM-redegørelsen viser de analyserede skibstrafikdata (AIS) fra 2018 et uændret mønster i
skibstrafikken i området omkring vindmølleparken med undtagelse af de ændringer som følge af servicesejlads
til den nu opførte tyske vindmøllepark Baltic II, sejlads i forbindelse med forundersøgelser til Krigers Flak havmøllepark og etablering af transformerplatforme samt etablering af kabel mellem Kriegers Flak transformerplatform og Baltic II platformen. Ændring i trafikmønsteret på rute 11 mellem Rødvig og Kriegers Flak/Baltic II som
følge af servicesejlads kan give anledning til forøget sejladsrisiko.
Da vindmøllerne i det endelige layout bl.a. er flyttet længere mod nordvest i undersøgelsesområdet, vil færgetrafikken mellem Rostock/Travemünde og Trelleborg kunne påvirkes i højere grad, hvorfor færgernes sejlruter
(rute 6 og 7) skal omlægges (Figur 9.2), så de passerer udenom de nordvestlige vindmøller i detailprojektets
opstillingsmønster. En omlægning var også aktuel i VVM-redegørelsen, men påvirkningen af trafikken på rute 6
og 7 i form af behov for en eller flere kursændringer for at sejle udenom havmølleparken er øget ved det endelige vindmøllelayout.
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Figur 9.2 Intensitetskort for AIS skibstrafikken fra 2018 i området for etablering af Kriegers Flak Havmøllepark. Sejlruter 1, 2 og 6-11
vist sammen med opstillingsmønster for Vattenfalls detailprojekt med 8,4 MW vindmøller (sorte prikker). Mulig omlægning af sejlrute 6
og 7 nordvest om detailprojektets nordvestligste vindmøller er vist.

I opstillingsområdet er de sydligste møller i Vattenfalls detailprojekt flyttet ca. 1 km længere mod syd og dermed nærmere rute 1 og 2. Afstanden mellem sejlruterne og mølleparken er stadig stor (ca. 15 km) og havmølleparken udgør dermed ingen væsentlig risiko for sejladsen. Sejladsrisiko for rute 1 og 2 er dermed sammenlignelig med sejladsrisiko belyst i VVM-redegørelsen.

9.2.2

Skibstrafik
Trafikken er generelt uændret mellem 2010/2011 og 2018, bortset fra den ny trafik til/fra etableringen af
transformerplatforme til Kriegers Flak Havmøllepark, etableringen af søkabel imellem Kriegers Flak transformerplatform og transformerplatformen i den tyske havmøllepark Baltic II.
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Fiskeri
Trawlfiskeri er den mest udbredte form for fiskeri i området. Analysen af fiskeri i VVM-redegørelsen er baseret
på VMS-data (Vessel Monitoring System) og dermed er risikoen for kollision mellem vindmølle og fisker estimeret ud fra omfanget af trawlaktiviteten i området. Ud fra AIS-data fra 2018 samt fangstmængder fra Klintholm
Havn, der er den dominerende havn for fiskeri i området, finder den opdaterede sejladsanalyse ikke, at der kan
forventes at være en betydelig ændring i omfanget af fiskeri ved havmølleparken.

9.3 Vurdering af miljøpåvirkning
9.3.1

Anlægsfasen
Der er i VVM-redegørelsen kun foretaget en overordnet vurdering af sejladsrisikoen i anlægsfasen grundet det
manglende kendskab til byggemetode og omfang på daværende tidspunkt.
Da antallet af vindmøller og fundamenttypen nu er fastlagt, ligesom det er kendt, hvorfra de forskellige delkomponenter til havmølleparken skal udskibes, er der i den opdaterede sejladsrisikoanalyse foretaget en nærmere vurdering af risikoen i anlægsfasen.
De forskellige mølleelementer udskibes fra forskellige havne og med stor variation i antallet af ture, der skal
sejles fra hver havn. Der er estimeret ca. 170 ture til og fra havmølleparken med elementer, og det vurderes,
at denne begrænsede trafik i løbet af installationsfasen på 2 år ikke vil medføre en signifikant ændring i sejladssikkerheden.
Den dominerende trafikmængde i anlægsfasen udgøres af mandskabsbåde, estimeret til 2000 ture til og fra
mølleparken (i alt 4000 enkeltture) i løbet af installationsfasen. Sejlruten for mandskabsbådene vil skulle
krydse rute 9 og 10 vest for havmølleparken samt rute 6 og 7, som bl.a. besejles af færgen mellem Rostock/Travemünde og Trelleborg. Varigheden mellem kollisioner, også betegnet returperioden3, mellem mandskabsbåde og krydsende trafik er beregnet til 152 år svarende til 0.7 % sandsynlighed pr. år for kollision under
hele anlægsfasen, og det vurderes, at dette ikke reducerer sejladssikkerheden væsentligt.
Påvirkningen i anlægsfasen vurderes samlet at være af mindre grad.

9.3.2

Driftsfasen
Kollisioner med vindmøller eller transformerplatforme.
I VVM-redegørelsen vurderes varigheden mellem to skib-mølle-kollisioner, også betegnet returperioden, samlet
set at være 72 år, hvor det største bidrag til kollisioner er drivende skib (72 år) fra rute 1 og 2 (T-ruten mellem
Fehmern Bælt og Bornholm), hvor også trafikken er størst. Risikoen for aktiv/direkte påsejling er, som følge af
de fleste sejlruters placering i betydelig afstand til havmølleparken, langt mindre (beregnet til en påsejling
hvert 377.000 år). Returperioden for kollision mellem skib og transformerplatform er 3.200 år. Samlet er påvirkningen vurderet at være af mindre grad.
Det vurderes, at sandsynligheden for drivende kollisioner ikke ændres betydeligt med det ændrede møllelayout.
Vurderingen er baseret på, at den overordnede trafik på de dominerende sejlruter ikke er ændret signifikant
mellem 2010/11 og 2018, og at den reducerede risiko som følge af færre møller opvejes af den øgede risiko
som følge af, at møllerne dækker et større område. Risikoen fra drivende skibe forventes således at være uændret.

3

Returperiode er et gentagelsesinterval og angiver det tidsrum, der statistisk kan beregnes imellem en hændelse gentages
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Da vindmøllerne i detailprojektets layout bl.a. er flyttet længere mod nordvest i undersøgelsesområdet vil færgetrafikken mellem Rostock/Travemünde og Trelleborg kunne påvirkes i højere grad, hvorfor færgernes sejlruter (rute 6 og 7) skal omlægges, så trafikken passerer udenom møllerne. En omlægning var også vurderet påkrævet ved gennemførelse af VVM-redegørelsens worst-case layout, men påvirkningen af trafikken på rute 6 og
7, i form af behov for en eller flere kursændringer for at sejle udenom parken, er forstærket ved det detailprojektets møllelayout. Denne ruteomlægning med kursændringer medfører en forøget risiko for grundstødning
ved Møn eller kollision med havmølleparken, hvis færgen/skibet glemmer at ændre kurs. Returperioden for kollision mellem skib og vindmølle som følge af aktiv/direkte påsejling beregnes samlet set at være 610 år, mens
returperioden for grundstødninger ved Møn er beregnet til 64 år. Grundstødninger er primært vurderet betydende for mindre skibe og handelsskibe og i mindre grad færger.
Samlet set reduceres den beregnede returperiode for kollision eller grundstødning fra 72 år i VVM-redegørelsen
til 32 år med det endelige møllelayout, hvilket må betragtes som en betydelig stigning i frekvensen af grundstødning/kollisioner. Derfor er konsekvenserne ved kollisioner og grundstødninger i form af tab af menneskeliv
og olie- og kemikaliespild bestemt for det endelige møllelayout.
Ses der alene på risikoen for tab af menneskeliv ved kollision mellem færger og havmølle/transformerplatform
er der i VVM-redegørelsen beregnet en returperiode på 205 år med tab af ét menneskeliv og påvirkningsgraden
er vurderet at være mindre. Udover konsekvensen ved færgekollisioner er også den generelle tendens for drivende og direkte påsejlinger samt ”glemme-at-dreje” påsejlinger og grundstødninger vurderet i den opdaterede
sejladsanalyse ift. vurdering af omfanget af tab af menneskeliv. Samlet er frekvensen af ulykker med tab af
menneskeliv med det endelige mølledesign beregnet til en returperiode på 5.028 år med i gennemsnit 3 omkomne pr. ulykke. Søfartsstyrelsen anser dette for at være acceptabelt, og påvirkningsgraden vurderes derfor
at være mindre.
Udslip af olie og kemikalier er ikke vurderet i VVM-redegørelsen. Beregninger af returperioden af udslip som
følge af grundstødninger og kollisioner for det endelige møllelayout viser, at det største bidrag stammer fra de
drivende kollisioner med en returperiode på 850 år, hvor langt størstedelen af disse udslip vil være mindre
spild. Påvirkningen i form af kemikalie- og olieudslip vurderes at være af ubetydelig grad.

9.4 Konklusion
Den dominerende trafikmængde i anlægsfasen udgøres af mandskabsbåde. Returperioden for kollisioner mellem mandskabsbåde og krydsende trafik er beregnet til 152 år svarende til 0.7 % sandsynlighed pr. år for en
kollision under hele anlægsfasen, og det vurderes, at dette ikke reducerer sejladssikkerheden væsentligt. Påvirkningen i anlægsfasen vurderes samlet at være af mindre grad.
I driftsfasen er der beregnet en betydelig stigning i frekvensen af kollisioner (skib-skib, skib-mølle) og grundstødninger for det endelige layout ift. VVM-redegørelsen, med en reduktion i returperioden fra 72 til 32 år. Returperioden for tab af menneskeliv og/eller olie- og kemikalieudslip er konservativt estimeret til hhv. 5.028 år
med gennemsnitlig 3,2 omkomne pr. ulykke og 850 år. Dette vurderes som acceptabelt, og påvirkningen som
følge af kollisioner og grundstødninger vurderes at være af mindre grad.
Samlet set vurderes påvirkningen som følge af kollisioner mellem skib og vindmølle/transformerplatform og
grundstødninger med Vattenfalls detailprojekt som mindre og dermed uden væsentlige virkninger på sejladssikkerheden.
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10 Kumulative virkninger
VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (NIRAS A/S, 2015) inkluderede en redegørelse for mulige
kumulative virkninger med andre projekter. Den opdaterede gennemgang af VVM-redegørelsens identificerede
mulige relevante projekter er suppleret med en vurdering af, hvilke nye projekter fremlagt efter VVM-redegørelsens offentliggørelse, der kan medføre mulige kumulative virkninger.

10.1 Kumulative virkninger i VVM-redegørelsen
I VVM-redegørelsen blev der vurderet på kumulative virkninger for 13 projekter i Østersøen heraf 11 mulige
havmølleparker, hvoraf fem projekter efterfølgende er aflyst, to projekter er under forberedelse og fire projekter er i drift i dag. Foruden havmølleprojekterne er der også vurderet kumulative virkninger i forhold til råstofindvinding på Kriegers Flak til Femern forbindelsen og for Sea Lion kablet. En opdatering af vurderingen af mulige kumulative virkninger i forhold til disse projekter fremgår af Tabel 10.1 herunder.
Tabel 10.1:

Mulige kumulative virkninger mellem Kriegers Flak Havmøllepark – Vattenfalls detailprojekt og projekter angivet i
tabellen vurderes. De oplyste projekter er identiske med listen af projekter i VVM-redegørelsen (NIRAS A/S, 2015)
kapitel 22 – Kumulative effekter

Projekt/aktivitet

Råstofindvinding
på Kriegers Flak

VVM-redegørelsens vurdering
Sandindvinding til Femern Bælt-forbindelsen på Kriegers Flak forventes at foregå i
perioden juni 2016 til november 2018. Det
forventes, at der samlet skal indvindes op
til 6 mio. m3. Det er planlagt, at sandindvindingen vil foregå jævnt over en 2,5årig periode.
Vurdering:
Sedimentforhold – ubetydelig
Fisk – mindre
Sejladsforhold – acceptabel
Havpattedyr – mindre
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I anlægsfasen i perioden 2014-2015. Lokaliseret tæt ved Kriegers Flak Havmøllepark i tysk farvand. Havmølleparken dækker et areal på ca. 30 km² på vanddybder
mellem 23 og 44 m. Totalkapacitet: 288
MW (80 stk. 3,6 MW havmøller).

Baltic II

Kriegers Flak 2

Vurdering:
Hydrografi – ingen-mindre
Kystmorfologi – ubetydelig
Fisk – ubetydelig
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle – mindre
Traner – moderat-væsentlig
Sejladsforhold – positiv
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I planlægningsfasen. Lokaliseret tæt ved
Kriegers Flak Havmøllepark på svensk territorium. Der er gennemført en VVM-undersøgelse, og der foreligger tilladelse
(2006). Planerne for havmølleparken er
ikke konkrete, der findes ingen aktuel

Detailprojektet -vurdering

Indvinding forsinket. Ansøgning indsendt maj
2019. Detailprojektet medfører ikke ændringer
af betydning for de nævnte miljøforhold. Detailprojektet medfører ingen væsentlige virkninger
på de nævnte miljøforhold
Vurdering: uændret

Baltic II er i fuld drift september 2015. Kumulative virkninger under anlæg kan afvises. Detailprojektet medfører ingen væsentlige virkninger
på de nævnte miljøfaktorer
Vurdering:
Havpattedyr – ingen
Fisk – ingen
Øvrige miljøfaktorer uændret

Kriegers Flak 2 (Sverige) er under forberedelse
(Vattenfall). Anlægsperioden vil ikke være sammenfaldende med dansk Kriegers Flak.
Vurdering:
Fisk – ingen
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VVM-redegørelsens vurdering

Detailprojektet -vurdering

tidsplan for projektet, og det er tvivlsomt,
om det kan realiseres. Projektets areal er
63 km2. Vanddybden er mellem 16 og 39
m og kapaciteten er 640 MW (128 havmøller på 5 MW).

Kommercielt fiskeri – ingen
Øvrige miljøfaktorer uændret

Vurdering:
Kystmorfologi – ubetydelig
Fisk – ubetydelig
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Sejladsforhold – neutral-positiv
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
Visuelle forhold – potentielt væsentlig

Bornholm Havmøllepark

I planlægningsfasen. Bornholm Havmøllepark er en af seks kystnære lokaliteter,
som undersøges i forbindelse med etableringen af kystnære havmølleparker i dansk
farvand. Kapaciteten af havmølleparken er
op til 50 MW (3-16 vindmøller).

Bornholm Havmøllepark er udtaget af de kystnære lokaliteter for etablering af havmøllepark.

Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig

Vurdering:
Alle miljøfaktorer - ingen

I planlægningsfasen. Lokaliseret i tysk farvand. Arealet er ca. 35 km² på vanddybder mellem 25 og 45 m. Projektet har en
kapacitet på 350 MW (70 møller på 5
MW).
Wikinger

Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I planlægningsfasen. Lokaliseret i tysk farvand. Arealet er ca. 30km² på vanddybder
mellem 23 og 37 m. Projektet har en kapacitet på 155 MW (5 MW havmøller).

Arkona-Becken
Südøst

Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I planlægningsfasen. Havmølleparken er
lokaliseret i tysk farvand på vanddybder
mellem 29 og 36 m. Projektet har en kapacitet på 385 MW (5-6 MW havmøller).

Adlergrund

Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig

Aflyst

I drift. Kumulative virkninger under anlæg kan
afvises.
Vurdering:
Havpattedyr – ingen
Øvrige miljøfaktorer uændret

Navneændring til Arkona
I drift. Kumulative virkninger under anlæg kan
afvises.
Vurdering:
Havpattedyr - ingen
Øvrige miljøfaktorer uændret

Adlergrund Nordkap og Adlergrund GAP
Begge aflyst
Vurdering:
Alle miljøfaktorer - ingen
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I planlægningsfasen. Havmølleparken er
lokaliseret i tysk farvand på vanddybder
mellem 43 og 45 m. Projektet har en kapacitet på 348 MW (6 MW havmøller).

Arcadis ost II

Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I planlægningsfasen. Havmølleparken er
lokaliseret i tysk farvand på vanddybder
mellem 34 og 37 m. Projektet har en kapacitet på 72 MW (3,6 MW havmøller).

Adlergrund 500

Windanker

Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I planlægningsfasen. Havmølleparken er
lokaliseret i tysk farvand og dækker et
areal på ca. 24 km² på vanddybder mellem 41 og 48 m. Projektet har en kapacitet på op til 348 MW (3,6-6 MW havmøller).
Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I drift. Havmølleparken er lokaliseret i tysk
farvand på vanddybder mellem 16 og 19
m med en total kapacitet på 48,3 MW (2,3
MW havmøller).

Baltic I

Sea Lion Cable

Vurdering:
Hydrografi – ingen-mindre
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
I planlægningsfasen. Telesøkabel (fiberoptisk kabel) mellem Finland og Tyskland.
Kablet forventes installeret i 2015.
I planlægningsfasen. Havmølleparken ligger i tysk farvand og har en totalkapacitet
på 348 MW (58 havmøller).

Arcadis Ost 1

Vurdering:
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering
Havfugle - mindre
Traner – moderat-væsentlig
Kommercielt fiskeri – potentielt væsentlig
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Detailprojektet -vurdering

Samme område som Adlergrund 500 og Adlergrund GAP. Tre overlappende udbud.
Aflyst
Vurdering:
Alle miljøfaktorer - ingen

Aflyst
Vurdering:
Alle miljøfaktorer - ingen

Aflyst
Vurdering:
Alle miljøfaktorer - ingen

I drift. Kumulative virkninger under anlæg kan
afvises.
Vurdering:
Alle miljøfaktorer uændret

Installation afsluttet 2016
Vurdering:
Alle miljøfaktorer – ingen

Tilladelse udstedt til 247 MW. Koncession købt
af ParkWind i maj 2018. Status ukendt. Sammenfald i anlæg usandsynlig
Vurdering:
Alle miljøfaktorer uændret
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Tranetrækket over Østersøen
I forbindelse med vurderingen af kumulative virkninger på trækkende traner over Østersøen fra syd mod de
skandinaviske yngleområder, blev der i VVM-redegørelsen foruden de projekter, der er angivet i Tabel 10.1
også inddraget Dansk Kriegers Flak Havmøllepark og Havmølleparken Baltic Eagle, der begge i dag er tildelt
tilladelse til etablering. Foruden disse to projekter blev følgende projekter, der i dag alle er aflyst inddraget:
Wikinger Nord, Baltic Power, Adlergrund 500, Ostseeschatz, Strom-Nord og Ostseeperle på samlet planlagt
1.352 MW. De aflyste projekter udgør godt 30 % målt på installeret kapacitet i MW af de projekter, der indgik i
vurderingen af kumulative virkninger på trækkende traner over Østersøen.
I VVM-redegørelsen blev de kumulative virkninger baseret på de projekter der i dag enten er i drift eller har opnået tilladelse vurderet til at medføre en moderat påvirkning på bestanden af traner. Foruden de projekter, der
indgik i den vurdering, er der i dag på tysk søterritorium tildelt tilladelse til etablering af Baltic Eagle havmøllepark med en forventet installeret effekt på 476 MW.

10.2 Nye projekter med mulige kumulative virkninger
Foruden de projekter, der i VVM-redegørelsen blev inddraget i vurderingen af mulige kumulative virkninger, er
der en række nye projekter, der er under udvikling eller har fået tildelt tilladelse til etablering og som kan medføre mulige kumulative virkninger med detailprojektet. Disse projekter fremgår af Tabel 10.2.
Tabel 10.2:

Projekt

Baltic Eagle

Wikinger Süd

Gennaker

Skåne

Skåne North

Aflandshage

Projekter i østersøregionen som er fremlagt efter indsendelse af VVM-redegørelsen til Kriegers Flak Havmøllepark og
som vurderes at kunne medføre mulige kumulative virkninger med Vattenfalls detailprojekt.

Beskrivelse

Vurdering af kumulativ virkning

Tysk havmøllepark tildelt tilladelse i april
2018. Forventet installeret effekt på 476
MW. Beliggende ca. 75 km NØ for Rügen og
ca. 70 km SØ for Kriegers Flak Havmøllepark. Layout, type fundamenter og installationsmetoder mv. ikke kendte

Vurdering:
Traner – potentielt væsentlig (NB indgik i
VVM-redegørelsens vurdering af kumulative
virkninger)
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering

Tysk havmøllepark tildelt tilladelse i 2018.
Forventet installeret effekt på 10 MW. Beliggende ca. 75 km NØ for Rügen og ca. 90 km
SØ for Kriegers Flak Havmøllepark. Layout,
type fundamenter og installationsmetoder
mv. ikke kendte
Tysk havmøllepark tildelt tilladelse i juni
2019. Forventet installeret effekt på 865
MW. Havmølleparken ligger ca. 60 km SV
for Kriegers Flak Havmøllepark og ca. 20 km
øst for Rügen. Layout, type fundamenter og
installationsmetoder mv. ikke kendte
Svensk udviklingsområde for havvind. Intet
konkret projekt. Ligger blot 15 km øst for
Kriegers Flak Havmøllepark.

Vurdering:
Traner – potentielt væsentlig
Havpattedyr – behov for særskilt vurdering

Vurdering:
Traner – potentielt væsentlig
Øvrige miljøfaktorer - ingen

Vurdering:
Traner – potentielt væsentlig
Øvrige miljøfaktorer - ingen

Svensk udviklingsområde for havvind. Intet
konkret projekt. Ligger ca. 30 km NØ for
Kriegers Flak Havmøllepark.

Vurdering:
Traner – mindre
Øvrige miljøfaktorer – ingen

Dansk havmølleprojekt tildelt forundersøgelsestilladelse i 2019. Installeret effekt på op
til 250 MW. Ligger i Køge Bugt og ca. 60 km
nord for Kriegers Flak Havmøllepark. Layout, type fundamenter og installationsmetoder mv. ikke kendte

Vurdering:
Traner – mindre
Øvrige miljøfaktorer - ingen
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Beskrivelse

Dansk havmølleprojekt tildelt forundersøgelsestilladelse i 2019. Installeret effekt på op
til 160 MW. Ligger i Øresund ud for Saltholm
og ca. 80 km nord for Kriegers Flak Havmøllepark. Layout, type fundamenter og installationsmetoder mv. ikke kendte.
Dansk-Polsk naturgasledning fra Danmark
til Polen. Tilladelse til installation i Østersøen
forventes tildelt i 2019. Gasledningen passerer nord om Kriegers Flak Havmøllepark i
en afstand på minimum 5,3 km
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Vurdering af kumulativ virkning

Vurdering:
Traner – mindre
Øvrige miljøfaktorer - ingen

Vurdering:
Alle miljøfaktorer - ingen

Mulige nye havmølleparker i Østersøen
De nye mulige projekter for etablering af havmølleparker i Østersøen vil kunne give anledning til kumulative
virkninger sammen med de projekter, der blev identificeret i vurderingen af kumulative virkninger i VVM-redegørelsen. En række af projekterne fra VVM-redegørelsen er i dag aflyst og nye projekter er kommet til.
Tranetrækket over Østersøen
I VVM-redegørelsen blev det vurderet, at der ved etablering af samtlige havmølleprojekter i Østersøen ville
være en mulig væsentlig påvirkning af tranebestanden, da op mod estimeret ca. 2700 traner årligt kunne kollidere med havmøller i Østersøen. Vurderingerne var baseret på et konservativt skøn.
I forhold til vurderingsgrundlaget i VVM-redegørelsen er der som nævnt tidligere aflyst 6 havmølleprojekter
som dermed ikke vil medføre kumulative virkninger på tranetrækket over Østersøen. Af Tabel 10.2 fremgår, at
der er identificeret fire nye projekter i Østersøen og to nye projekter i Øresund. Projekterne i Øresund vil ikke
medføre potentielt væsentlige virkninger, da blot et begrænset antal traner trækker over Øresund. Samlet set
er der altså for en opdateret kumulativ påvirkning på tranetrækket over Østersøen to færre havmølleprojekter,
der indgår i forhold til den vurdering, der blev gennemført i VVM-redegørelsen. Usikkerheden på vurderingen er
dog så stor at det samlet set fortsat må anses som sandsynligt at en etablering af samtlige projekter for etablering af havmølleparker i Østersøen vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af den skandinaviske bestand af
traner.
Havpattedyr og undervandsstøj ved samtidige anlægsarbejder
Det kan ikke udelukkes, at der skal udføres samtidige anlægsarbejder ved etablering af Kriegers Flak Havmøllepark og de to tyske havmølleparker Baltic Eagle og Wikinger Süd, da begge disse projekter har opnået tilladelse
i 2018. Det vurderes dog at være mindre sandsynligt, at anlægsarbejderne for de to tyske projekter vil kunne
gennemføres samtidigt med etableringen af dansk Kriegers Flak Havmøllepark. Desuden vil der være en betydelig afstand imellem anlægsarbejderne på mellem 70 – 90 km. Ved eventuel sammenfaldende nedramning af
monopæle vurderes det, at der må gennemføres en særskilt vurdering af de kumulative virkninger. Det er dog
mest sandsynligt, at mulige kumulative virkninger ikke vil være væsentlige.
Øvrige miljøfaktorer
Det vurderes, at mulige kumulative virkninger for alle øvrige miljøfaktorer vil være usandsynlige alene som
følge af den forholdsvis store afstand imellem detailprojektet for Kriegers Flak Havmøllepark og de nævnte projekter for etablering af havmølleparker i Tabel 10.2.

10.2.2

Baltic Pipe Gasledningen
Efter indsendelse af VVM-redegørelsen i 2015 er det beslutte, at gennemføre etableringen af en gasledning fra
Danmark til Polen for transport af naturgas til Polen (GAZ-SYSTEM S.A., 2019). I VVM-redegørelsen for Baltic
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Pipe Project i Østersøen er de mulige kumulative virkninger i forhold til Kriegers Flak Havmøllepark vurderet
med hensyn til spredningen af sediment i havmiljøet, udbredelsen af undervandsstøj og forstyrrelser på havet i
forbindelse med anlægssejlads. Ingen af de nævnte mulige kumulative virkninger, er vurderet at kunne medføre væsentlige virkninger, idet sedimentspredningen i begge projekter vil være af lokal karakter. Undervandsstøjen fra anlæg af Baltic Pipe gasledningen vil være begrænset og forstyrrelserne som følge af sejlads under
anlægsarbejderne vil være begrænsede i begge projekter. Baltic Pipe gasledningen planlægges bygget minimum 5,3 km nord for Kriegers Flak Havmøllepark.

10.3 Konklusion
Detailprojekt for Kriegers Flak Havmøllepark vil ikke ændre på VVM-redegørelsens vurdering af mulige virkninger i kumulation med andre projekter.
Det vurderes, at det kan medføre mulige væsentlige kumulative virkninger på tranetrækket over Østersøen,
hvis alle igangværende og planlagte projekter gennemføres for etablering af havvindmølleparker i Østersøen.
Dette kan muligvis betyde, at senere projekter for etablering af havmølleparker i Østersøen, ikke kan gennemføres.
Endvidere vil det kræve en nærmere vurdering af mulige kumulative væsentlige virkninger på havpattedyr i det
tilfælde, der gennemføres samtidig anlægsarbejder på de igangværende projekter Baltic Eagle og Wikinger Süd.
Men en forholdsvis store afstand fra Kriegers Flak til disse projekter betyder, at mulige kumulative virkninger
på udbredelsen af undervandsstøj, næppe vil være væsentlige.
Kombinerede begrænsninger i det kommercielle fiskeri ved samtidig anlægsarbejder på flere af de igangværende projekter for etablering af havmølleparker i Tyskland, Sverige og Danmark kan muligvis medføre væsentlige kumulative virkninger på det kommercielle fiskeri.
Alle øvrige mulige kumulative virkninger vurderes ikke at være væsentlige.
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11 Grænseoverskridende virkninger
Espoo-konventionen fastlægger rammer for, hvornår nabolande skal orienteres og konsulteres om projekter,
der kan have en grænseoverskridende effekt. Espoo-konventionen blev ratificeret af Danmark i 1997 og er implementeret i dansk lovgivning i Bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (BKI nr. 71 af 04/11/1999).
Nærværende kapitel belyser mulige grænseoverskridende påvirkninger som følge af detailprojektet for opstilling
af 8,4 MW vindmøller. Beskrivelserne indledes med en afgrænsning af de emner, der er relevante i forhold til
grænseoverskridende påvirkninger.

11.1 Emneafgrænsning
I VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (NIRAS A/S, 2015) er mulige grænseoverskridende påvirkninger vurderet for følgende miljøemner: marine pattedyr, flagermus, fugle, radaranlæg, kommercielt fiskeri
samt visuelle forhold. I de følgende afsnit er disse emner gennemgået, og det er beskrevet, om detailprojektet
for opstilling af 8,4 MW vindmøller vil medføre grænseoverskridende virkninger for disse emner. Derudover indgår Natura 2000-områder og sejladsforhold i den følgende emneafgrænsning. Dette skyldes blandt andet, at
der ved den dansk-svenske maritime grænse (EEZ) og umiddelbart nordøst for Kriegers Flak, er udpeget et nyt,
svensk Natura 2000-område efter VVM-rapportens udgivelse. Desuden er det vurderet, at omlægningen af sejlruten nordøst om detailprojektet for Kriegers Flak Havmøllepark muligvis kan medføre grænseoverskridende
virkninger.

11.2 Marine pattedyr
I afsnit 4.2.3.4 er det vurderet, at påvirkningen af havpattedyr med undervandsstøj fra havmølleparken ikke vil
være ændret væsentligt i forhold til vurderingerne i VVM-redegørelsen. Detailprojektet vil derfor heller ikke
medføre væsentlige ændringer af de grænseoverskridende påvirkninger af havpattedyr.
Det skal bemærkes, at marsvin, gråsæl og spættet sæl er på udpegningsgrundlaget for det nye Natura 2000område ’Sydvästskånes Utsjövatten’, der er udpeget i svensk farvand efter VVM-rapportens udgivelse i 2015.
Grænseoverskridende påvirkninger af marsvin og sæler på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område er beskrevet i afsnit 11.9 om Natura 2000-områder.

11.3 Flagermus
I VVM-redegørelsen fra 2015 blev det vurderet, at der ikke vil være væsentlige grænseoverskridende virkninger
på flagermus (NIRAS A/S, 2015). Dette vil som beskrevet i afsnit 4.2.3.5 også være gældende for detailprojektet.

11.4 Fugle
Opstilling af 72 vindmøller med en effekt på hver 8,4 MW i et opstillingsmønster, der udnytter et større areal
end de opstillingsmønstre, der er vurderet i VVM-redegørelsen fra 2015, er vurderet i forhold til virkninger på
fugle. Miljøvurderingen af detailprojektet i kapitel 6 viser, at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på
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fugle i form af fortrængninger fra havmølleområder, kollisioner mellem vindmøller og fugle eller i form af barrierevirkninger på trækkende fugle. Det kan derfor afvises, at detailprojektet vil give anledning til væsentlige
grænseoverskridende virkninger på fugle.

11.5 Radaranlæg
Det er i VVM-redegørelsen fra 2015 vurderet, at der ikke vil være grænseoverskridende virkninger på svenske
og tyske radaranlæg, på grund af den store afstand mellem Kriegers Flak havmølleparken og radaranlæggene.
Samme vurdering er også gældende for detailprojektet, hvilket er beskrevet i afsnit 4.2.8.2. Det kan derfor afvises, at detailprojektet vil give anledning til væsentlige grænseoverskridende virkninger på radaranlæg.

11.6 Kommercielt fiskeri
Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at Kriegers Flak Havmøllepark vil give anledning til en mindre påvirkning af
svensk og tysk kommercielt fiskeri (NIRAS A/S, 2015). Denne vurdering er også gældende for detailprojektet
(se afsnit 4.2.8.4), og det kan derfor afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige grænseoverskridende
virkninger på kommercielt fiskeri.

11.7 Visuelle forhold
Det er i VVM-redegørelsen fra 2015 vurderet, at de visuelle virkninger fra svenske indsigtspunkter til Kriegers
Flak Havmøllepark vil være mindre (NIRAS A/S, 2015). En vurdering af detailprojektets visuelle virkninger set
fra den svenske kyst i nærværende tillæg til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark konkluderer, at
der ikke er væsentlige visuelle påvirkninger. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 5. Det kan derfor afvises, at
detailprojektet vil medføre væsentlige grænseoverskridende virkninger på visuelle landskabelige forhold.

11.8 Sejladsforhold
Kriegers Flak Havmøllepark ligger i et område af Østersøen, som benyttes af færgeruten mellem Trelleborg i
Sverige til Rostock eller Travemünde i Tyskland. Færgeruten er den sejlads i området, der påvirkes mest af en
havmøllepark. Der er derfor gennemført en sejladsanalyse, som det fremgår af kapitel 9. Den viser at færgeruten må omlægges, som det også var tilfældet for VVM-redegørelsens projekt. I detailprojektet er møllerne
spredt over et større havområde og længere mod nord og vest. Derfor er påvirkningen på sejladsen og herunder færgeruten øget, men ikke i et omfang, som ændrer på vurderingen af, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger.

11.9 Natura 2000-områder
Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at der ikke vil være grænseoverskridende virkninger i forbindelse med undervandsstøj fra anlægsfasen af Kriegers Flak havmøllepark, på det svenske Natura 2000-område ’Falsterbohalvöen’ (SE0430095), der har gråsæl og spættet sæl på udpegningsgrundlaget. Vurderingen heraf var blandt
andet baseret på, at Natura 2000-området ligger mere end 10 km fra det undersøgelsesområde, der indgik i
VVM-redegørelsen fra 2015. Detailprojektets opstilling af fundamenterne til 8,4 MW vindmøller udnytter et
større areal i opstillingsmønstret, hvilket medfører en reduktion af afstanden til det svenske Natura 2000-område ’Falsterbohalvöen’ til cirka 9 km. Det forudsættes, at Energistyrelsens retningslinjer for undervandsstøj fra
installation af monopæle til vindmøller følges, og at der anvendes en støjdæmpning på op til 10 dB under anlæg. Støjdæmpningen kan bl.a. opnås ved at omslutte pælenedramningsområdet med et boblegardin. Fra en en
perforeret slange på havbunden frigives en ”væg” af luftbobler, som reflekterer en stor del af undervandsstøjen. En markant andel af undervandsstøjen vil derfor ikke passere væggen af luftbobler og dermed ikke spredes
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ud i det omkringliggende område. Yderligere er det et krav, at der anvendes pingere og sælskræmmere inden
opstart af nedramning, så havpattedyrene får mulighed for at flygte fra det nærliggende område før pælenedramningen påbegyndes. Dette for at minimere risikoen for høreskader. Når Energistyrelsens retningslinjer
overholdes, vurderes det, at reduktion af afstanden mellem Natura 2000-området og Kriegers Flak ikke vil påvirke området anderledes, end det er vurderet i VVM-redegørelsen. Kun få pæle forventes nedrammet under
anvendelse af maksimal hammerslagkraft og dermed maksimal undervandsstøjeksponering, som kan medføre
mulige adfærdsmæssige forstyrrelser på havpattedyr. Nedramning vil være af få timers varighed og virkninger
relateret til udbredelsen af undervandsstøj vurderes at være kortvarige og reversible. Få timer efter pælenedramnings ophør vil sælerne vende tilbage til området (Russel, Hastie, & Thompson, 2016). Det kan derfor afvises, at der vil forekomme væsentlige påvirkninger af arter af havpattedyr på udpegningsgrundlaget (spættet
sæl og gråsæl) for Natura 2000-område ’Falsterbohalvön’, og dermed kan det også afvises, at detailprojektet
vil medføre væsentlige grænseoverskridende virkninger på det svenske Natura 2000-område ’Falsterbohalvön’.
Efter VVM-rapportens udgivelse i 2015 er der ved den dansk-svenske maritime grænse (EEZ) og umiddelbart
nordøst for Kriegers Flak udpeget et nyt svensk Natura 2000-område. Området betegnes ’Sydvästskånes Utsjövatten’ (SE0430187). Området er omfattet af EU’s Habitatdirektiv (Direktiv 92/43/EØF af 12. maj 1992) og er
som andre Natura 2000-områder strengt beskyttet. På udpegningsgrundlaget er de marine habitatnaturtyper
rev (1170) og sandbanker (1110) samt arterne marsvin, spættet sæl og gråsæl (European Environment
Agency, 2019). Udpegningen af det nye Natura 2000-område i svensk farvand giver anledning til, at der skal
foretages en vurdering af, om detailprojektet i anlægsfasen af Kriegers Flak Havmøllepark, kan medføre væsentlige grænseoverskridende virkninger på de udpegede habitatnaturtyper som følge af sedimentspredning og
på havpattedyr som følge af undervandsstøj ved nedramning af monopæle. Detailprojektet må ikke på nogen
måde påvirke bevaringsstatus for Natura 2000-området eller skade naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.
Habitatnaturtyperne rev og sandbanker, der som tidligere beskrevet er på udpegningsgrundlaget for ’Sydvästskånes Utsjövatten’, kan potentielt blive påvirket af sedimentspredning fra detailprojektet. Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at spredning og efterfølgende aflejring af sedimenter i forbindelse med anlæg og afvikling af
havmølleparken kun vil medføre ubetydelige virkninger på havbundens sedimenter (NIRAS A/S, 2015). Vattenfalls detailprojekt etableres på væsentligt færre antal havmøllefundamenter end VVM-redegørelsens opstilling af
203 stk. 3 MW vindmøller, og det er i afsnit 4.2.4vurderet, at detailprojektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af havbunden. Påvirkningen af havbunden ved sedimentspredning i forbindelse med anlæg vil ske
lokalt omkring anlægsområdet og være kortvarigt. Afstanden mellem Natura 2000-området ’Sydvästskånes
Utsjövatten’ og den nærmeste vindmølle i detailprojektet vil være omkring 600 meter. På baggrund af denne
afstand og da sedimentspredning og sedimentation kun vil medføre ubetydelige påvirkninger på havbunden,
kan det afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige grænseoverskridende virkninger på marine habitatnaturtyper i Natura 2000-området ’Sydvästskånes Utsjövatten’.
De følgende vurderinger af grænseoverskridende påvirkninger af Natura 2000-områder omfatter påvirkninger af
havpattedyr på udpegningsgrundlaget for det nye Natura 2000-område ’Sydvästskånes Utsjövatten’ som følge
af undervandsstøj fra etablering af vindmøller fremgår af afsnit 11.9.1 til 11.10

11.9.1

Forudsætninger for vurderingen
Afgrænsningen i afsnit 11.2 viser, at det eneste emne, der er relevant i forhold til vurdering af grænseoverskridende påvirkninger fra detailprojektet, er undervandsstøj-påvirkninger af havpattedyr, der er på udpegningsgrundlaget for det nye, svenske Natura 2000-område: ’Sydvästskånes Utsjövatten’ (SE0430187).
Natura 2000-området har et areal på 115.128 ha og grænser op mod den danske maritime grænse (EEZ) mod
vest og den tyske maritime grænse (EEZ) mod syd (se Figur 11.1). Mod nord grænser Natura 2000-området
direkte op mod et andet svensk Natura 2000-område: ’Falsterbohalvön’, der er beskrevet i afsnit 11.9.
Da Natura 2000-området ’Sydvästskånes Utsjövatten’ først er udpeget for nyligt, foreligger der ikke en såkaldt
’Bevarandeplan’ for området. Det fremgår dog af beskrivelser fra Naturvardsverket og det Europæiske Miljøagentur (Naturvardsverket, 2019) (European Environment Agency, 2019), at Natura 2000-området er vigtig for
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havpattedyr i vinterhalvåret, hvor området sandsynligvis benyttes af både Bælthavs- og Østersø-populationen
af marsvin. I sommerhalvåret er det højest sandsynligt kun marsvin fra Bælthavs-populationen, der benytter
området. Spættet sæl og gråsæl benytter også området, og arterne indgår i udpegningsgrundlaget for Natura
2000-området ’Sydvästskånes Utsjövatten’. Området er dog ikke udpeget som yngle-/rasteområde for hverken
spættet sæl eller gråsæl. Selv om området ikke er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, så fremgår det af
beskrivelsen af området, at den nordvestlige del af området er af betydning som overvintrings-/rasteområde for
forskellige andefugle.4
I de følgende afsnit vurderes, hvorvidt undervandsstøj i forbindelse med anlæg af detailprojektet for Kriegers
Flak Havmøllepark vil medføre grænseoverskridende påvirkninger af havpattedyr på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-området ’Sydvästskånes Utsjövatten’. Vurderingen af mulige påvirkninger fra etableringen af den
danske Kriegers Flak Havmøllepark tager afsæt i den videnskabelige baggrundsrapport, som ligger til grund for
vurdering af de potentielle påvirkninger på havpattedyr i det svenske Natura 2000-område for ’Sydvästskånes
Utsjövatten’ ved etableringen af den svenske havmøllepark Kriegers Flak 2 (Tougaard & Michaelsen, 2018).
Desuden inddrages oplysninger om det danske detailprojekt med anlæg af 72 stk. 8,4 MW vindmøller, opstillingsmønstret og den estimerede kildestyrke under nedramning af vindmøllefundamenter.

Som beskrevet i afsnit 11.4, så kan det afvises, at detailprojektet vil give anledning til væsentlige grænseoverskridende virkninger på fugle. Fugle, der lever i tilknytning til Natura 2000-område Sydvästskånes Utsjövatten, beskrives derfor ikke yderligere i det følgende.
4
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Figur 11.1: Placering af Kriegers Flak Havmøllepark, den svenske havmøllepark Kriegers Flak 2, den allerede etableret tyske vindmøllepark Baltic II og det nyligt udpegede svenske Natura 2000-område: Sydvästskånes Utsjövatten.

11.9.2

Metode

På baggrund af udpegningen af det nye svenske Natura 2000-område ’Sydvästskånes Utsjövatten’ har DCE,
Aarhus Universitet på foranledning af Vattenfall AB, Sweden udført en vurdering af påvirkningen på havpattedyr
i området i forbindelse med opførelsen af den svenske havmøllepark Kriegers Flak 2 (Tougaard & Michaelsen,
2018). Den svenske havmøllepark Kriegers Flak 2 grænser op mod den danske havmøllepark Kriegers Flak mod
vest/sydvest samt direkte op mod Natura 2000-området ’Sydvästskånes Utsjövatten’ mod øst/nordøst, hvor
den svenske havmøllepark også delvist overlapper med dette Natura 2000-område (Figur 11.1). Vurderingen af
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potentielle påvirkninger på havpattedyr ved udbredelse af undervandsstøj fra anlægsfasen af den danske Kriegers Flak Havmøllepark tager afsæt i DCE’s rapport og de metoder, den er baseret på. I nedstående beskrives
grundlaget for vurderingerne i DCE’s rapport.
Der er fra svenske myndigheder ikke fastsat grænseværdier for høreskader og adfærdsændringer hos havpattedyr. Man har derfor i DCE’s rapport fulgt anbefalingerne fra Skjellerup et al. (2015), som svarer til de gældende
danske retningslinjer for vurdering af påvirkning af havpattedyr under pælenedramning til vindmøller på havet
(Energistyrelsen, 2016). Dog adskiller den anvendte metode i rapporten sig fra de danske retningslinjer ved at
bruge frekvensvægtning på hørbarhed til fastsættelse af grænseværdier i forhold til høreskader samt estimering af kumuleret lydeksponering (SEL(cum)). Ved anvendelse af frekvensvægtning vægtes lyde efter hørbarhed
for de enkelte arter. Det vil sige, at lyde med energi i det frekvensområde, hvor en art hører bedst, vægtes
med større potentiale for påvirkning end en lyd med samme energiniveau, men hvor energien er uden for frekvensområdet, hvor arten hører bedst. Marsvin hører bedst i frekvensområdet 10 kHz – 160 kHz. Da hovedparten af energien i undervandstøjen i forbindelse med pælenedramning ligger i frekvensområdet under 10 kHz,
har frekvensvægtningen en markant betydning for vurderingen af påvirkningens omfang. Skjellerup et al.
(2015) inkluderede ikke frekvensvægtning af grænseværdier, da der på daværende tidspunkt ikke var konsensus om, hvordan frekvensvægtning udføres. Dette har sidenhen ændret sig, og US National Marine Fisheries
Service (2018) samt Southall et al. (2019) anbefaler, at grænseværdier for høreskader baseret på frekvensvægtning anvendes fremadrettet. De danske retningslinjer for støjdæmpning ved nedramning af monopæle til
vindmøller (Energistyrelsen, 2016) benytter ikke frekvensvægtning, hvorfor grænseværdierne for PTS, TTS
samt estimeret SEL(cum) ikke kan sammenlignes med vurderingerne i den svenske undersøgelse.
Grænseværdien for adfærdsændringer hos marsvin er ikke baseret på frekvensvægtning, hverken i den anvendte metode i DCE’s rapport eller den danske metode for vurdering af påvirkninger på marsvin. Vurdering af
adfærdsrespons i den svenske baggrundsrapport er derfor sammenlignelig med vurderingen i nærværende
VVM-tillæg. I modsætning til marsvin, så er der meget begrænset viden om sælers adfærdsrespons, når de udsættes for undervandsstøj fra pælenedramning, men få studier beskriver, at de udviser en adfærdsrespons på
omtrent samme påvirkningsafstande som marsvin (Tougaard & Michaelsen, 2018).
DCE’s rapport er baseret på et worst-case scenarie med opstilling af 20 MW vindmøller placeret ned til 40 meters dybde samt en støjdæmpning af det bredbåndede pælenedramningssignal på 5,5 dB, hvilket er en konservativ dæmpning ved anvendelse af boble-gardin på store dybder (>30 meter). Støjdæmpningen på 5,5 dB er
beregnet til at være den nødvendige dæmpning for at opnå en acceptabel støjpåvirkning på marsvin. Påvirkning
på både Bælthavs- og Østersø-populationen af marsvin ved anlæg af svensk Kriegers Flak 2 blev vurderet til at
være ubetydelig i forhold til høretab (ingen PTS og begrænset TTS). Ligeledes blev det vurderet, at påvirkning
på spættet sæl og grå sæl vil være ubetydelig i forhold til høretab (ingen PTS og begrænset TTS). I forhold til
adfærdsforstyrrelser blev det vurderet, at der vil være en mindre påvirkning af alle populationer med undtagelse af Østersøpopulationen af marsvin i sommerhalvåret, hvor påvirkningen vil være ubetydelig, da kun et
begrænset antal marsvin fra Østersø-populationen opholder sig i Natura 2000-område ’Sydvästskånes Utsjövatten’ i sommerhalvåret (Tougaard & Michaelsen, 2018). Desuden blev det vurderet, at forstyrrelsen af Natura
2000-området i anlægsfasen vil udgøre en mindre påvirkning, da den procentvise andel af det område, som
havpattedyrene fortrænges fra, er estimeret til maksimalt 2,5% af det totale Natura 2000-områdes areal. Påvirkningen er overestimeret, da beregningen er baseret på, at alle pælenedramninger foregår på grænsen til
Natura 2000-området, hvilket ikke vil være tilfældet. Yderligere foregår nedramningen i en begrænset periode,
samtidig med at fortrængningen vil være reversibel.

11.9.3

Sammenligning med VVM-redegørelsen
Det tekniske projekt for den svenske havmøllepark Kriegers Flak 2 (opstillingsmønster af vindmøller, størrelse
og antal af monopælene) er fastlagt som worst-case ved beregning af undervandsstøj. Beregning af undervandsstøj er således baseret på nedramning af vindmøllefundamenter med en diameter på 15 meter, maksimal
hammerslagkraft på 5.000 kJ, maksimal estimeret kildestyrke på SEL@1m = 227,4 dB re 1µPa2s samt en støjdæmpning på 5,5 dB af det bredbåndede pælenedramningssignal. Vattenfall har for dansk Kriegers Flak Havmøllepark fået udført en prognose for undervandsstøjen fra installation af den valgte monopæl med en diame-
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ter på 6,8 meter. For de mest ”støjende” pæle anvendes 3.500 kJ hammerslagkraft pga. forholdene i havbunden. Den maksimale kildestyrke under disse forhold er estimeret til 224,2 dB re 1µPa2s, jf. Vattenfalls støjprognose. Nedramning under maksimal hammerslagkraft vil kun omfatte få pæle og varigheden af nedramningen vil
være begrænset til nogle få timer. Under nedramning af monopæle benyttes en soft-start/ramp-up metode,
hvor lydens intensitet, i forbindelse med pælenedramning, øges langsomt for at give de marine dyr mulighed
for at flygte, inden undervandsstøjen når sit maksimum, og derved minimere risikoen for høreskader. Nedramningsforløbet for den pæle, der vil generere mest støj, vil bestå af en soft-start, med 110 slag ved 13 % hammerslagkraft, og et ramp-up forløb, der stiger fra ca. 15 % hammerslagkraft til 100 % hammerslagkraft i løbet
af 60 min fra opstart. I Tabel 11.1 sammenlignes nedramningsforløbet for worst-case scenariet fra DCE’s rapport med nedramningsforløbet for installation af den mest støjende monopæl for Vattenfalls detailprojekt for
den danske Kriegers Flak havmøllepark.
Tabel 11.1: Sammenligning af nedramningsforløb for den mest støjende monopæl i Vattenfalls danske detailprojekt på Kriegers Flak
med et worst-case scenarie i forbindelse med etablering af svensk Kriegers Flak 2, ifht. størrelse på monopæl, hammerslagkraft,
SEL(single strike), varighed, antal pæleslag, samt dæmpning. Faktor med størst miljøvirkning er markeret med fed skrift.

Nedramningsforløb Dansk Kriegers Flak

Nedramningsforløb “worst-case”
Svensk Kriegers Flak 2

Monopæl diameter (m)

6,8

15

Maksimal hammerslagsstyrke (kJ)

3486

5000

Estimeret maksimal kildestyrke
SEL(single strike)@1m dB re 1µPa2s

224,2

227,4

Varighed af pælenedramning
(timer)

2,5

4,5

Antal pæleslag

4717

7200

Soft start fase (2 min)
• 110 pæleslag at 13% hammerslagkraft (464 kJ) ~53
slag/min.

Nedramningsforløb

Ramp-up fase (60 min)
• 645 pæleslag ved 15-29% hammerslagkraft (max 996 kJ) ~51
slag/min.
• 1029 pæleslag ved 38-58%
hammerslagkraft (max 2009 kJ)
~39 slag/min.
• 526 pæleslag ved 75-93% hammerslagkraft (max 3228 kJ) ~27
slag/min.
Fuld hammerslagkraft (7 min)
• 176 pæleslag ved 100% hammerslagkraft (3486 kJ) ~24
slag/min.

Soft start fase (20 min)
•300 pæleslag ved 10% hammerslagkraft (750 kJ) , 15 slag/min.
Ramp-up fase (40 min)
•150 pæleslag ved 20% hammerslagkraft (1000 kJ) 15 slag/min.
•150 pæleslag ved 40% hammerslagkraft (2000 kJ) 15 slag/min.
•150 pæleslag ved 60% hammerslagkraft (3000 kJ) 15 slag/min.
•150 pæleslag ved 80% hammerslagkraft (4000 kJ) 15 slag/min.
Fuld hammerslagkraft (3.5 time)
•6300 pæleslag ved 100% hammerslagkraft (5000 kJ) 30
slag/min

Ramp-down fase (67 min)
•2231 pæleslag hvor hammerslagkraften dæmpes fra 84-36%
af fuld hammerslagkraft ~33
slag/min.
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Til sammenligning så er de valgte monopæle for Vattenfalls detailprojekt i den danske Kriegers Flak havmøllepark, hammerslagkraft og den estimerede maksimale kildestyrke betydeligt mindre i forhold til det tænkte
worst-case scenarie i det svenske nedramningsforløb. Den estimerede maksimale kildestyrke (SEL(single strike)) er
3,1 dB lavere i Vattenfalls danske detailprojekt, hvilket er en reduktion i kildestyrke svarende til en halvering i
energiniveauet af undervandstøjen under pælenedramning sammenlignet med beregninger for worst-case scenariet i det svenske projekt. Yderligere er det en anlægsforudsætning, at undervandstøjen i Vattenfalls danske
detailprojekt i anlægsfasen dæmpes med op til 10 dB, hvilket er en meget kraft reduktion af undervandstøjen,
der svarer til en 10 gange dæmpning af undervandsstøjen ved pælenedramning.
Hammerslagsfrekvensen er dog betydeligt højere i Vattenfalls detailprojekt, ca. 3,5 gange så høj i starten af
pælenedramningen sammenlignet med det svenske nedramningsforløb. Men sammenholdes den højere hammerslagsfrekvens med den lavere maksimale kildestyrke og dæmpning af kildestyrken, så vil det kumulerede
energiniveau i det danske scenarie være betydeligt mindre sammenlignet med det svenske nedramnings-scenarie. Yderligere er varigheden af den totale periode med nedramning kortere, og der anvendes færre hammerslag under den danske nedramning. Desuden er afstanden mellem den nordligste vindmølle i dansk Kriegers
Flak 600 meter fra Natura 2000-område ’Sydvästskånes Utsjövatten’. Påvirkningen fra undervandsstøj fra Vattenfalls detailprojekt af havpattedyr i det svenske Natura 2000-område vil derfor være væsentligt mindre end
påvirkningen fra etableringen af svensk Kriegers Flak 2 beregnet ud fra et worst-case scenarie.

11.9.4

Vurdering af påvirkningen
I den svenske miljøkonsekvensvurdering tog man afsæt i et worst-case scenarie. Under forudsætning af, at en
konservativ støjdæmpning på 5,5 dB anvendes, blev det vurderet, at påvirkning på både Bælthavs- og Østersøpopulationen af marsvin samt spættet sæl og gråsæl vil være ubetydelig i forhold til høretab (ingen PTS og begrænset TTS) i anlægsfasen af svensk Kriegers Flak. I forhold til adfærdsforstyrrelser blev det vurderet, at der
vil være en mindre påvirkning af alle populationer med undtagelse af Østersø-populationen af marsvin i sommerhalvåret, hvor påvirkningen vil være ubetydelig. Forstyrrelsen af havpattedyr på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-område ’Sydvästskånes Utsjövatten’ i anlægsfasen vil være mindre, da den procentvise andel af
det område, som havpattedyrene fortrænges fra, er estimeret til maksimalt 2,5% af det totale Natura 2000områdes areal. Fortrængningen vil være kortvarig og af nogle timers varighed i forbindelse med installation af
enkelte monopæle, hvor der kræves maksimal hammerslagkraft.
Natura 2000-område Sydvästskånes Utsjövatten
Udbredelsen af undervandsstøjen fra etableringen af dansk Kriegers Flak vil være betydeligt mindre end undervandsstøjen beregnet ud fra et wost-case scenarie i forbindelse med etableringen af svensk Kriegers Flak 2.
Detailprojektet for Kriegers Flak anvender væsentligt mindre møllefundamenter og udføres på lavere dybder,
hvilket samlet set vil medføre et lavere støjaftryk end det worst-case scenarie, der er vurderet på for det svenske projekt. Kun få pæle forventes nedrammet under anvendelse af maksimal hammerslagkraft og dermed
maksimal undervandsstøjeksponering, der kan medføre mulige adfærdsmæssige forstyrrelser på havpattedyr.
Nedramning vil være af få timers varighed og virkninger relateret til udbredelsen af undervandsstøj vurderes at
være kortvarige og reversible. Yderligere er afstanden mellem den danske havmøllepark Kriegers Flak og det
svenske Natura 2000-område: ’Sydvästskånes Utsjövatten’ større end afstanden mellem svensk Kriegers Flak 2
og det samme Natura 2000-område.
Under forudsætning af Energistyrelsens retningslinjer for installation af monopæle til vindmøller følges, og at
der anvendes en støjdæmpning på op til 10 dB, så vurderes det, at påvirkning på både Bælthavs- og Østersø-
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populationen af marsvin vil være ubetydelig i forhold til høretab (ikke eksisterende i forhold til PTS og ubetydelig i forhold til TTS) i anlægsfasen. Ligeledes vurderes det, at påvirkning på både spættet sæl og grå sæl vil
være ubetydelig i forhold til høretab (ikke eksisterende i forhold til PTS og ubetydelig i forhold til TTS) i anlægsfasen. I forhold til adfærdsforstyrrelser vurderes det, at der vil være en ubetydelig påvirkning af både marsvin
og sæler. Adfærdsforstyrrelser vil være kortvarige, og vil kun være mulige i forbindelse med installation af de
enkelte monopæle, der kræver maksimal hammerslagkraft ved nedramning.
Forstyrrelsen af havpattedyr på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område ’Sydvästskånes Utsjövatten’ i
anlægsfasen vurderes ikke at være væsentlig, da den procentvise andel af den del af Natura 2000-området,
som havpattedyrene midlertidig fortrænges fra under opførelsen af dansk Kriegers Flak 2, vil være betydeligt
mindre end 2,5 % af det totale Natura 2000-områdes areal. Desuden viser flere studier af adfærdsresponser
hos marsvin i forbindelse med pælenedramning (uden brug af boble-gardiner), at fortrængningen vil være reversibel og marsvinene vender tilbage indenfor 2-24 timer efter pælenedramningens ophør. Både marsvin og
sæler vil hurtigt vende tilbage til området, når undervandsstøjen ophører. På baggrund af ovenstående kan det
afvises, at undervandsstøj fra etablering af vindmøller i dansk Kriegers Flak vil medføre væsentlige påvirkninger
af havpattedyr (spættet sæl, gråsæl og marsvin) på udpegningsgrundlaget for ’Sydvästskånes Utsjövatten’. Det
kan derfor også afvises, at detailprojektet vil medføre væsentlige grænseoverskridende virkninger på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område’Sydvästskånes Utsjövatten’.
Kumulative effekter i forbindelse med opførelsen af nærliggende havmølleparker
Der er flere planlagte havmølleparker i farvandet i nærheden af den danske Kriegers Flak Havmøllepark. Den
nærmeste havmøllepark er svensk Kriegers Flak 2. Anlæg af havmøllefundamenter i forbindelse med dansk Kriegers Flak forventes at være afsluttet indenfor de næste par år og det forventes dermed at være afsluttet, før
anlæg af svensk Kriegers Flak 2 påbegyndes. Yderligere er der givet tilladelse til to tyske havmølleparker, Baltic
Eagle og Wikinger Süd, hvor der potentielt kunne forekomme overlap i anlægsfaserne. Begge tyske havmølleparker er placeret mere end 30 km sydøst for Kriegers Flak. En nærmere vurdering af potentielle væsentlige
kumulative påvirkninger på havpattedyr vil være nødvendig i det tilfælde, at der udføres anlægsarbejder på de
igangværende projekter Baltic Eagle og Wikinger Süd samtidig med etableringen af Kriegers Flak.

11.10 Konklusion
Det er vurderet at potentielle grænseoverskridende påvirkninger i forbindelse med etableringen af Kriegers Flak
Havmøllepark vil være relateret til marine pattedyr (undervandsstøjpåvirkning i anlægsfasen), sejladsforhold
(omlægning af sejlruter nordøst om havmølleparken), flagermus (mulige kollisioner med vindmøllerne), fugle
(mulige påvirkninger i forhold til fortrængninger fra havmølleområder, kollisioner eller barrierevirkninger på
trækkende fugle), radaranlæg, kommercielt fiskeri, visuelle forhold samt påvirkninger på udpegningsgrundlaget
for geografisk nært beliggende Natura 2000-område, Sydvästskånes Utsjövatten på svensk søterritorium. Det
er vurderet at detailprojektet ikke vil medføre væsentlige grænseoverskridende påvirkninger, og at der ikke vil
forekomme yderligere grænseoverskridende virkninger i forhold til den allerede gennemførte ESPOO høring ved
fremlæggelse af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark.
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12 Afværgeforanstaltning og manglende viden
I forbindelse med VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark blev der redegjort for afværgeforanstaltninger i forhold til marine pattedyr, fugle, radaranlæg og kommercielt fiskeri.
I forhold til manglende viden blev det konkluderet, at der generelt var tilstrækkelig viden til at gennemføre vurderinger af projektets virkninger på miljøet. Dog blev der peget på at viden omkring kumulative virkninger på
fugle og havpattedyr med fordel kunne forbedres.
Vurderingerne i dette tillæg til VVM-redegørelsen for virkninger af Vattenfalls detailprojekt for etableringen af
Kriegers Flak Havmøllepark på miljøet har ikke identificeret behov for yderligere afværgeforanstaltninger, idet
der ikke er væsentlige virkninger på miljøet som følge af anlæg, drift og afvikling af detailprojektet.
Det vil således være nødvendigt at dæmpe undervandsstøj fra nedramning af fundamenter af monopæle i havbunden for at undgå væsentlige påvirkninger på havpattedyr. Undervandsstøjen kan minimeres ved etablering
af boblegardin omkring de områder, hvor pælene nedrammes eller anden form for afværgeforanstaltning.
Når havmølleparken skal bygges, skal Vattenfall og Forsvaret fastlægge de indgreb, der skal modvirke havmølleparken påvirkning af radarsignalerne på de kystradaranlæg, der fungerer i dag på Møn og ved Stevns. Desuden vil det være nødvendigt at omlægge sejlruten for færgen imellem Trelleborg i Sverige og Rostock/Travemünde i Tyskland.
Der er ikke i forhold til manglende viden identificeret nye oplysninger. Det har generelt været tilstrækkeligt viden som grundlag til at gennemføre vurderingerne af mulige væsentlige virkninger som følge af etablering, drift
og afvikling af Vattenfalls detailprojekt for Kriegers Flak Havmøllepark.
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13 Ikke-teknisk resumé
13.1 Indledning
Dette tillæg til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark (NIRAS A/S, 2015) er udarbejdet som følge af
Vattenfalls detailprojektering for etablering af vindmøller på Kriegers Flak i Østersøen. Her er det endelige opstillingsmønster og valg af mølletype blevet fastlagt med opstilling af 72 vindmøller på hver 8,4 MW. I VVMredegørelsen fra 2015 er vurderingerne baseret på worst-case scenarier, da detailprojektet på daværende tidspunkt ikke var fastlagt. Der kan derfor være forskelle på miljøpåvirkningerne fra detailprojektet og worst-case
scenarierne i VVM-redegørelsen. Med den valgte opstilling har Energistyrelsen besluttet, at der skal gennemføres en ny undersøgelse af risiko for sejlads i området, og at der skal udarbejdes et tillæg til VVM-redegørelsen
med supplerende høring. VVM-tillægget omfatter også en vurdering af detailprojektets mulige væsentlige påvirkninger på samtlige miljøfaktorer fra VVM-redegørelsen, og vurderingerne er blevet sammenholdt med de
vurderinger, der fremgår af VVM-redegørelsen.
Dette Ikke-tekniske resumé beskriver alene de tekniske forskelle mellem detailprojektet og det projekt, der er
vurderet i VVM-redegørelsen samt de mulige miljøpåvirkninger som følge heraf. En beskrivelse af det samlede
projekt kan findes i det Ikke-tekniske resumé fra VVM-redegørelsen (NIRAS A/S, 2015), der blev sendt i offentlig høring d. 9. oktober 2015 til d. 4. december 2015.
Den endelige opstilling af vindmøllerne udnytter blandt andet et større areal indenfor VVM-redegørelsens undersøgelsesområde end de worst-case scenarier, VVM-redegørelsen var baseret på. Samtidig falder enkelte af den
valgte havmølles specifikationer udenfor VVM-redegørelsens fastlagte møllespecifikationer. VVM-tillægget skal
derfor beskrive de tekniske ændringer og vurdere de mulige miljøpåvirkninger som følge af ændringerne.
Det forventes, at der kan meddeles tilladelse til etablering af mølleparken i januar 2020. Anlægsarbejdet for
Kriegers Flak Havmøllepark kan herefter igangsættes i februar 2020. Dette VVM-tillæg er sammen med udkast
til tillæg til VVM-tilladelse offentliggjort i 8 ugers høring i perioden 22. oktober til 17. december 2019.

13.2 Beskrivelse af projektet
Vattenfalls detailprojekt for opstilling af 72 stk. 8,4 MW møller svarer i næsten alle forhold til det projekt, der er
vurderet i VVM-redegørelsen, men det adskiller sig fra på følgende punkter:
•
•
•
•
•

13.2.1

Opstillingsmønstret udnytter et 33 km2 større areal
Afstanden fra møllernes vingespids til havoverfladen er reduceret med 4,1 meter
Kildestyrken for lavfrekvent støj fra møllerne er hhv. 1,6 og 3,1 dB(A) større ved hhv. 6 m/s og 8 m/s vindhastighed
Kildestyrken for alm. støj er 0,2 dB(A) lavere ved 6 m/s og 2,0 dB(A) højere ved 8 m/s
Kildestyrken for undervandsstøj ved nedramning af monopæle er 2,6 dB

Opstillingsmønstret
Opstillingsmønstrene anvendt i VVM-redegørelsen fra 2015 er vist sammen med opstillingsmønstret i Vattenfalls detailprojekt i Figur 13.1. Som det fremgår, er en del møller placeret længere mod nord, længere mod vest
og længere mod syd i detailprojektets opstillingsmønster end i VVM-redegørelsens opstillingsmønster. Den
større udstrækning af det område, der udnyttes til opstilling af møller, betyder at detailprojektet udnytter 129
km2 sammenlignet med opstillingsmønstret for 10 MW vindmøller i VVM-redegørelsen, der udnytter 96 km2.
Dette er worst-case i VVM-redegørelsen. Begge opstillingsmønstre er indenfor det undersøgelsesområde, der er
reserveret til opstillingen af Kriegers Flak Havmøllepark.
Den større udbredelse af møllerne i detailprojektet betyder, at møllerne står 1,7 km nærmere Møns Klint og 2,9
km nærmere Stevnsfortet. Møllerne i detailprojektet står dog stadig langt fra kysten og henholdsvis mindst
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13,8 km fra Møns Klint og mindst 32,3 km fra Stevnsfortet. Afstanden til de svenske kyster er for detailprojektet reduceret med 0,9 km til Falsterbonæsset og med 0,1 km til Smyghug. Dog er afstanden til de svenske kyster stadig stor og mindst 33,1 km til Falsterbonæsset og mindst 36,7 km til Smyghug.

Figur 13.1 Opstillingsmønstre anvendt i VVM-redegørelsen for hhv. 3 MW og 10 MW vindmøller sammenlignet med opstillingsmønstret
anvendt i detailprojektets 8,4 MW møller.

13.2.2

Afstanden fra møllens vingespids til havoverfladen
Den 8,4 MW mølle, som Vattenfall har valgt til detailprojektet, er i alle dimensioner mindre end den største
mølletype på 10 MW, der indgår i VVM-redegørelsen. Men afstanden mellem vingespidsens nederste position
under rotation og havoverfladen er 4,1 meter mindre end for den 3 MW mølle og 9,1 meter mindre end for den
10 MW mølle, der er beskrevet i VVM-redegørelsen. Afstanden overholder fortsat mindstekravet til højde over
havoverfladen, der er 20 meter. Afstanden mellem vingespids og havoverfladen for detailprojektets 8,4 MW
mølle er 20,9 meter, hvor denne afstand for 3 MW møllen er 25 meter.

13.2.3

Støj
Der etableres 72 stk. 8,4 MW møller på Kriegers Flak. Den 8,4 MW mølle, som Vattenfall har valgt til detailprojektet, udsender lidt mere støj end de 8 MW møller, der er foretaget beregninger for i VVM-redegørelsen. Kildestyrken er op til 2 dB højere for almindelig støj og op til 3 dB højere for lavfrekvent støj end forudsat i VVMredegørelsen. Det er specielt ved vindhastigheden 8 m/s, at kildestyrken er øget. I VVM-redegørelsen er det
antaget, at 10 MW møllen har samme kildestyrker for lavfrekvent støj og almindelig støj som 8 MW møllen. Kildestyrken er udtryk for den samlede støjeffekt fra en mølle og oplyses typisk for forskellige vindhastigheder, da
møllen støjer mere ved højere vindhastighed.

13.2.4

Undervandsstøj ved nedramning af monopæle
De monopæle, som udgør fundamenterne til vindmøllerne, nedrammes i havbunden. Kildestyrken for undervandsstøj er et udtryk for den samlede støjeffekt, der spreder sig i vandet ud fra monopælene, når de nedram-
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mes i havbunden og som potentielt kan påvirke havpattedyr i form af høreskader og adfærdsændringer. I detailprojektet er den kildestyrke, der er anvendt til beregninger af udbredelsen af undervandsstøj fra nedramning
af monopælfundamenter, baseret på faktiske målinger ved nedramning af en monopæl af samme dimensioner
som fundamenterne til Vattenfalls 8,4 MW møller. Kildestyrken for monopælene til 8,4 MW møller er 2,6 dB
større end den kildestyrke, der er anvendt i VVM-redegørelsen for 10 MW møllernes monopæle. Den større kildestyrke for undervandsstøj i detailprojektet skyldes blandt andet, at den energi, der anvendes til nedramningen af monopæle, vil være maksimalt 3500 kJ, hvor det er forudsat i VVM-redegørelsen, at energien ved nedramning af fundamenter til 10 MW møller vil være maksimalt 3000 kJ.

13.3 Miljøfaktorer der ligger inden for VVM-rammen
En lang række af de miljøfaktorer, der er belyst i VVM-redegørelsen, vil ikke ændres som følge af detailprojektet. Det skyldes, at disse miljøfaktorer enten i forvejen var meget lidt berørt af projektet for Kriegers Flak Havmøllepark, eller at forskellen på detailprojektet og VVM-redegørelsens worst-case scenarie ikke har nogen betydning for omfanget af påvirkningen. Miljøfaktorerne beskriver tilsammen det omgivende miljø, som vurderes
for mulige påvirkninger, når detailprojektet anlægges, er i drift, eller når det senere skal afvikles.
De miljøfaktorer, der ikke er vurderet nærmere i tillægget til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark
fremgår af tabel 13.1.
Tabel 13.1: Miljøfaktorer der ikke er vurderet nærmere i VVM-tillægget til Kriegers Flak Havmøllepark.

Miljøfaktor
Direkte virkninger på land

Dyr og planter på havbunden

Fisk

Flagermus
Bilag IV arter: flagermus

Havbunden, sediment og kystmorfologi

Hydrografi (strøm og bølger)

Vandkvalitet

Luft og klima

Begrundelse for ikke at vurdere nærmere
Detailprojektet er kun ændret på havet, hvor vindmøllerne opstilles. Afstanden er så stor, at der ikke er virkninger på land.
Detailprojektet omfatter færre vindmøller end VVM-redegørelsens worst-case scenarie og påvirker derfor et mindre areal af
havbunden. Det har ingen betydning at vindmøllerne er spredt
over et større område.
Detailprojektet omfatter færre vindmøller end VVM-redegørelsens worst-case scenarie og derfor påvirkes havvandet og havbunden mindre. Antallet af kabler, der skaber magnetfelter er
også færre. Magnetfelter kan måske påvirke fiskenes orientering.
Detailprojektet har færre vindmøller og en mindre diameter på
vingernes rotation. Derfor er risikoen for at flagermus kolliderer
med vindmøllerne mindre.
Flagermus er som nævnt ovenfor mindre påvirket af detailprojektet.
Detailprojektet bygger færre vindmøller end worst-case scenariet i VVM-redegørelsen, og disse bruger et mindre areal af havbunden og fylder mindre i vandsøjlen. Derfor er påvirkningerne
fra detailprojektet mindre.
Detailprojektet bygger færre vindmøller end worst-case scenariet i VVM-redegørelsen og har mindre areal af fundamenter.
Strukturer i vandsøjlen, der kan påvirke strøm og bølger, er derfor mindre.
Detailprojektet bygger færre vindmøller end worst-case scenariet i VVM-redegørelsen, og påvirker derfor et mindre areal af
havbunden. Derfor spredes der mindre sediment til vandsøjlen,
og vandkvaliteten påvirkes derfor mindre.
Detailprojektet har som VVM-projektet også en positiv virkning
på klima. Negative virkninger ved anlæg og materialeforbrug er
mindre, da der bygges færre møller.
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Miljøfaktor

Radar og radiokæder

Flytrafik
Kommercielt fiskeri

Socioøkonomiske forhold
Grænseoverskridende virkninger
Flagermus
Fugle
Radaranlæg
Fiskeri
Landskab
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Begrundelse for ikke at vurdere nærmere
Detailprojektet bygger færre og mindre vindmøller end worstcase scenariet i VVM-redegørelsen. Det er som i VVM-redegørelsen en forudsætning, at der gennemføres de nødvendige afværgeforanstaltninger i forhold til Forsvarets kystradaranlæg. Virkningen er den samme.
Detailprojektets vindmøller er lavere end VVM-projektets og er
belyst ifølge krav for luftfartsafmærkning. Antallet af vindmøller
er færre. Virkningen er den samme eller mindre.
Detailprojektet bygger færre vindmøller end worst-case scenariet, og indenfor det samme undersøgelsesområde som i VVMredegørelsen. Virkningen på fiskeri er den samme eller mindre.
Detailprojektet bygger færre og mindre vindmøller end worstcase scenariet i VVM-redegørelsen. Virkninger på ejendomsværdi, turisme og beskæftigelse vil være den samme eller mindre.
Detailprojektets påvirkning af flagermus, fugle, radaranlæg,
kommercielt fiskeri samt visuelle forhold og landskab er uændret
eller mindre i forhold til VVM-redegørelsens projekt, og ingen af
disse påvirkninger er væsentlige. Disse grænseoverskridende
virkninger er derfor uændrede eller mindre.

13.4 Landskab og visuelle forhold
I detailprojektet opstilles en del af møllerne nærmere land og udsigtspunkterne ved Møns Klint og ved Stevnsfortet. Den nærmeste mølle står 1,7 km nærmere Møns Klint og 2,9 km nærmere Stevnsfortet. Detailprojektets
8,4 MW møller er dog 32 meter lavere end de 10 MW møller, der indgår i VVM-redegørelsen. Det betyder, at
selvom detailprojektets møller står nærmere Møns Klint og Stevnsfortet, vil de syne mindre sammenlignet med
de større 10 MW møller placeret i større afstand fra disse områder (Figur 13.2).
Afstanden fra de svenske kyster ved Falsterbonæsset og ved Smyghug er betydeligt større end 30 km og
selvom detailprojektet stiller møllerne hhv. 900 og 100 meter nærmere kysten, vil det ikke ændre på møllernes
synlighed.

Figur 13.2 Skitse der viser sammenhæng mellem møllernes højde og afstanden land – her Møns Klint
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Detailprojektets opstillingsmønster betyder en større horisontal udbredelse af møller særligt set fra Møns Klint
og fra Stevnsfortet (Figur 13.3). Da møllerne i detailprojektet er spredt mere i opstillingsområdet, betyder det
også, at havmølleparken opleves som en større samlet gruppe af møller, end det er tilfældet for opstillingsmønstret benyttet til VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsens opstilling af 10 MW møller opleves særligt fra Stevnsfortet som to adskilte grupper af møller (Figur 13.3). Den visuelle oplevelse af de forskellige opstillingsmønstre
vil være påvirket af den horisontale udbredelse af møllerne, men også af om opstillingen opleves som en sammenhængende eller to adskilte grupper. En sammenhængende gruppe af møller vil opleves mindre generende
end to adskilte grupper og en mindre horisontal udbredelse vil opleves som mindre generende. Fælles for begge
opstillinger er, at afstanden til kysten er så stor, at der set fra kysterne ikke erkendes detaljer i opstillingsmønstret.
I skumring og om natten vil lyssætningen af møllerne af hensyn til flytrafik og sejladssikkerheden betyde at lysafmærkningerne vil være synlige på stor afstand i klare nætter. De visuelle forskelle på detailprojektet sammenlignet med VVM-redegørelsen vil også gøre sig gældende i forhold til den visuelle oplevelse af lysafmærkningen på møllerne i mørket.
Detailprojektets landskabelige virkning vil ikke adskille sig væsentligt fra virkningen af VVM-redegørelsens projekter, og der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning af de landskabelige forhold. Virkningen af detailprojektet på de landskabelige forhold vurderes som for VVM-redegørelsens projekter at være moderat for den landskabelige oplevelse fra Møns Klint og som mindre fra Stevnsfortet og fra den svenske kyst.
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Sammenligning af detailprojektets opstilling af 8,4 MW vindmøller og VVM-redegørelsens projekt for opstilling af 10
MW vindmøller. Af figuren fremgår også udsigtspunkterne fra Møns Klint og fra Stevnsfortet.

13.5 Fugle
Detailprojektet, hvor der opstilles 72 stk. 8,4 MW vindmøller, udnytter et større areal på havet end det projekt,
der er vurderet i VVM-redegørelsen. Det betyder en mulig ændring af havmølleparkens påvirkning på fugle.
Havmølleparker kan påvirke nogle af de fugle, der finder føde og opholder sig på havet, ved at skræmme dem
væk fra havmølleområdet og de nærmeste omgivelser – det gælder særligt havdykænder som eksempelvis
havlit. En havmøllerpark kan også påvirke trækkende fugle ved enten at skræmme fuglene til at trække
udenom havmølleparken, eller ved at fugle, der trækker igennem havmølleparken, kolliderer med de roterende
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møllevinger. Disse påvirkninger af fugle er gældende, når havmølleparken er etableret. Under anlæg og afvikling af havmølleparken er påvirkningerne langt mindre, da anlægsarbejdet sker i mindre områder ad gangen.
Detailprojektets opstillingsmønster udnytter et større havområde end VVM-redegørelsens opstillingsmønster for
10 MW møller (Figur 13.3). Derfor vil påvirkningen af havdykænder være størst for detailprojektet, da flere
fugle potentielt skræmmes væk fra deres opholds- og fødesøgningsområde. Kun arten havlit er særligt påvirket, da den er den mest følsomme art af havdykænder i området. I VVM-redegørelsen er havlit vurderet til at
blive moderat påvirket af tilstedeværelsen af havmølleparken og de aktiviteter, som foregår i området. Vurderingen er baseret på, at meget få individer af havlit skræmmes bort, men da havmølleparken vil bestå i mere
end 25 år, vil påvirkningen være langvarig, hvorfor den er vurderet til at være moderat. Nye beregninger af,
hvor mange havlit, der vil blive bortskræmt som følge af detailprojektets større areal viser, at det fortsat er
meget få individer af havlit der bortskræmmes. Det er estimeret, at langt under 1 % af bestanden af havlit
bortskræmmes. Derfor vil detailprojektet medføre en moderat påvirkning af havlit, lige som det er vurderet i
VVM-redegørelsen. Andre arter af havdykænder er betydeligt mindre følsomme over for forstyrrelser end havlit,
og de er derfor ikke vurderet nærmere. På denne baggrund konkluderes det, at detailprojektet for Kriegers Flak
Havmøllepark ikke vil medføre væsentlige påvirkninger som følge af fortrængning af fugle på havet.
Påvirkningen på trækkende fugle, der undgår havmølleparken og flyver udenom, er i VVM-redegørelsen vurderet til at være ubetydelig til mindre. Havmølleparken virker kun som en barriere for vandfugle, der trækker i en
øst-vestlig retning og omvendt. Detailprojektet har i netop øst-vestlig retning kun en begrænset øget horisontal
udbredelse, der udgør blot ca. 14 % af trækkorridorens bredde (Figur 13.4). Opstillingsmønstret for 3 MW møller belyst i VVM-redegørelsen har en barriere der udgør 13 % af trækkorridorens bredde.
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Opstillingsmønstre for hhv. 3 MW, 10 MW og 8,4 MW vindmøller ved Kriegers Flak. I øst-vest og nord-syd retning er
møllernes horisontale udstrækning (bredde af barrierevirkning) vist for hver type opstillingsmønster.

Fugletrækket i nord-syd retning og omvendt består fortrinsvis af rovfugle, traner og arter af småfugle. Disse
arter forventes ikke at ville påvirkes af tilstedeværelsen af en havmøllepark på Kriegers Flak. Undersøgelser har
vist, at de forekommende arter vil trække enten igennem eller over havmølleparken.
Detailprojektet vil tilsvarende VVM-redegørelsens projekt kun medføre en ubetydelig til mindre påvirkning på
trækkende vandfugle, som eksempelvis havlit, sortand og fløjlsand. Vandfuglene trækker lavt over havoverfladen i en øst-vestretning, og der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning fra havmølleparkens barrierevirkning.
Fugle som f.eks. traner og rovfugle, der eventuelt vil trække direkte igennem havmølleparken, er i VVM-redegørelsen vurderet til at være ubetydeligt til mindre påvirket som følge af kollisioner med de roterende møllevinger. Langt hovedparten af fuglene forventes at trække over eller undvige møllerne. Detailprojektets samlede
areal, der er dækket af roterende møllevinger, er faktisk det mindste areal sammenlignet med de andre mølleopstillinger fra VVM-redegørelsen. Derfor er risikoen for kollisioner mellem trækkende fugle og møllevingerne
også mindre.
Samlet vurderet, så udgør detailprojektet ikke nogen væsentlige påvirkninger på de fugle, der opholder sig eller
flyver på træk i området, hvor havmølleparken bygges.

13.6 Havpattedyr
Målinger af kildestyrken til generering af undervandsstøj for detailprojektets 8,4 MW vindmøller har vist sig at
være højere end den kildestyrke, der blev forudsat i VVM-redegørelsen. Undervandsstøjen generes, når monopælene nedrammes i havbunden. I tidsrummet fra VVM-redegørelsens vurderinger blev udført og frem til i dag
er der gennemført nye undersøgelser af havpattedyrs sårbarhed overfor undervandsstøj, og de retningslinjer
som Energistyrelsen kræver overholdt, når der bygges vindmøller på havet er blevet opdateret. Marsvin er den
danske art af havpattedyr, som er mest sårbar overfor undervandsstøj. Tålegrænserne for støjpåvirkningen af
marsvin er i forbindelse med ny viden hævet med 7 dB. For Vattenfalls detailprojekt er det vurderet, at der skal
ske en støjdæmpning af undervandsstøj ved nedramningen af monopæle med op til SEL = 10 dB for den mest
støjende pæl. Denne støjdæmpning kan bl.a. opnås ved at omslutte området, hvor nedramningen sker, med
såkaldte boblegardiner. Boblegardiner er en ”væg” af luftbobler, der frigives fra en perforeret slange på havbunden. Boblerne reflekterer en stor del af undervandsstøjen. En stor andel af undervandsstøjen vil derfor ikke
passere væggen af luftbobler og dermed ikke spredes ud i det omkringliggende område.
Med de ændrede retningslinjer og med den krævede dæmpning af undervandsstøjen, vil der ikke være nogen
væsentlige påvirkninger på havpattedyr som følge af nedramningen af monopæle til detailprojektet.

13.7 Støj fra møllerne
Effekten af den støj, som vindmøllerne udsender (kildestyrken), er som nævnt højere for specielt lavfrekvent
støj ved vindhastighed på 8 m/s sammenlignet med VVM-redegørelsen. På grund af de store afstande til kysten
vil støjbidraget fra vindmølleparken dog stadig være meget lavt og ikke hørbart ved kysten og længere inde i
land. Miljøstyrelsen støjgrænser i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller kan overholdes med stor margin. Da
støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen gælder for det akkumulerede støjbidrag, hvor støj fra eksisterende
møller skal medregnes, er der foretaget beregninger af det samlede akkumulerede støjbidrag for såvel lavfrekvent støj som for almindelig støj. Beregningerne viser, at grænseværdierne kan overholdes. Som supplement
er der desuden foretaget støjberegninger efter den nye vindmøllebekendtgørelse fra 2019, der er gældende for
fremtidige projekter. Beregninger efter den nye vindmøllebekendtgørelse giver et højere støjbidrag fra vindmølleparken på land, specielt for lavfrekvent støj ved sommerhusområder. Beregningerne viser dog også, at støjgrænserne for det akkumulerede støjbidrag er overholdt.
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Det ændrede opstillingsmønster og de justerede kildestyrker vil således kun medføre små ændringer i støjbidraget og ikke give nogen ændring af de vurderinger, der er foretaget i VVM-redegørelsen.
Uanset om der anvendes den nye eller den gamle bekendtgørelse vurderes det, at støjbidraget fra Kriegers Flak
vil give en ubetydelig miljøpåvirkning, idet støjbidraget fra mølleparken vil ligge væsentligt under støjgrænserne.

13.8 Sejladsforhold
Kriegers Flak Havmøllepark ligger i et område af Østersøen, som benyttes af færgeruten mellem Trelleborg i
Sverige til Rostock eller Travemünde i Tyskland. Færgeruten er den sejlads i området, der påvirkes mest af en
havmøllepark. Færgeruten må omlægges, sådan at der sejles vest og nord om havmølleparken (Figur 13.5).
Dette var også tilfældet for VVM-redegørelsens projekt, hvor møllerne også etableres indenfor sejlruten mellem
Trelleborg og Rostock/Travemünde. I detailprojektet er møllerne som nævnt spredt over et større havområde
og længere mod nord og vest. Derfor er påvirkningen på sejladsen og herunder færgeruten øget, men ikke i et
omfang, som ændrer på vurderingen af, at der fortsat vil være en mindre påvirkning af sejladsen og herunder
omlægningen af sejlruten vest og nord om havmølleparken.
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Kriegers Flak Havmøllepark vist med detailprojektets opstilling af 72 stk. 8,4 MW vindmøller. Kortet viser også de
vigtigste sejlruter i nærheden af havmølleparken

13.9 Påvirkninger der kan forstærkes af andre projekter
Ved etableringen og den efterfølgende drift af Kriegers Flak Havmøllepark, kan der opstå påvirkninger på miljøet, som kan falde sammen med påvirkninger fra andre projekter, som planlægges eller er besluttet gennemført indenfor det samme tidsrum som anlæg af Kriegers Flak Havmøllepark. Sådanne sammenfald i etablering
og drift af projekter kan medføre en forstærket virkning på miljøet – såkaldte kumulative virkninger. I VVMredegørelsen er der vurderet på en lang række mulige projekter som muligvis kan medføre kumulative virkninger. Disse projekter er en række tyske, svenske og danske havmølleprojekter, råstofindvinding ved Kriegers
Flak til Femern Bælt forbindelsen og etableringen af lyslederkablet Sea Lion Cable mellem Finland og Tyskland.
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De kumulative virkninger er vurderet for påvirkninger på hydrografiske forhold og kystmorfologien, påvirkninger på havbunden og sediment, fisk og fiskeri, havpattedyr, fugle, flagermus, radaranlæg og påvirkninger af de
visuelle forhold. I VVM-redegørelsen er det konkluderet, at det ikke kan afvises, at der kan forekomme væsentlige kumulative virkninger af havpattedyr i anlægsfasen og på trækkende traner i driftsfasen. Desuden er det
vurderet at påvirkningen på kommercielt fiskeri kan være væsentlig, hvis der bliver overlap i anlægsarbejde fra
en række andre havmølleparker.
Detailprojekt for Kriegers Flak Havmøllepark vil ikke ændre på VVM-redegørelsens vurdering af mulige virkninger i kumulation med andre projekter.
Det vurderes, at det kan medføre mulige væsentlige kumulative virkninger på tranetrækket over Østersøen,
hvis alle igangværende og planlagte projekter gennemføres for etablering af havvind i Østersøen. Dette kan
muligvis betyde, at senere projekter for etablering af havmølleparker i Østersøen, ikke kan gennemføres.
Endvidere vil det kræve en nærmere vurdering af mulige kumulative væsentlige virkninger på havpattedyr i det
tilfælde, der gennemføres samtidig anlægsarbejder på de igangværende projekter Baltic Eagle og Wikinger Süd.
Den forholdsvis store afstand fra Kriegers Flak til disse projekter betyder, at mulige kumulative virkninger på
udbredelsen af undervandsstøj, næppe vil være væsentlige.
Kombinerede begrænsninger i det kommercielle fiskeri ved samtidig anlægsarbejder på flere af de igangværende projekter for etablering af havmølleparker i Tyskland, Sverige og Danmark kan muligvis også medføre
væsentlige kumulative virkninger.

13.9.1

Baltic Pipe gasledningen
Efter gennemførelsen af VVM-redegørelsen i 2015 er det besluttet at gennemføre etableringen af en gasledning
fra Danmark til Polen for transport af naturgas til Polen (GAZ-SYSTEM S.A., 2019). I VVM-redegørelsen for Baltic Pipe Project i Østersøen er de mulige kumulative virkninger i forhold til Kriegers Flak Havmøllepark vurderet
med hensyn til spredningen af sediment i havmiljøet, udbredelsen af undervandsstøj og forstyrrelser på havet i
forbindelse med anlægssejlads. Ingen af de nævnte mulige kumulative virkninger er vurderet at kunne medføre
væsentlige virkninger idet sedimentspredningen i begge projekter vil være af lokal karakter, undervandsstøjen
fra anlæg af Baltic Pipe gasledningen vil være begrænset og forstyrrelserne ved sejlads vil være begrænsede i
begge projekter. Baltic Pipe gasledningen planlægges bygget minimum 5 km nord for Kriegers Flak Havmøllepark.

13.10 Miljøeffekter på tværs af grænser
Det er vurderet, at der ikke vil være væsentlige grænseoverskridende virkninger i tilknytning til etableringen af
detailprojektet for Kriegers Flak Havmøllepark.
Grundlaget for vurderingen er baseret på en nærmere vurdering af mulige grænseoverskridende virkninger i
forhold til sejladsforhold, kommercielt fiskeri, havmølleparkens visuelle virkning, fortrængningen af havfugle fra
deres raste- og fødesøgningsområder, virkninger på udpegningsgrundlaget for geografisk nært beliggende Natura 2000-område på svensk søterritorium. Ingen af disse vurderinger har givet anledning til at konkludere væsentlige grænseoverskridende virkninger ved etableringen af detailprojektet.
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13.11 Hvordan kan miljøpåvirkningerne mindskes
Når Kriegers Flak Havmøllepark etableres, vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at mindske påvirkningerne
på miljøet. Det vil være nødvendigt at dæmpe den undervandsstøj, der opstår når fundamenterne til vindmøllerne nedrammes i havbunden. Undervandsstøjen minimeres ved etablering af boblegardin eller anden form for
afværgeforanstaltning omkring de områder, hvor der nedrammes monopæle som fundamenter til vindmøllerne.
Når havmølleparken skal bygges, vil det også blive fastlagt, hvilke indgreb der er nødvendige for at modvirke
havmølleparkens påvirkning af radarsignalerne på Forsvarets kystradaranlæg ved Stevns og på Møn. Disse indgreb fastlægges i et samarbejde imellem Vattenfall og Forsvaret. Tilsvarende vil det også være nødvendigt at
omlægge sejlruten for færgen imellem Trelleborg i Sverige og Rostock/Travemünde i Tyskland.

13.12 Konklusion
Det vurderes samlet, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger på miljøet i forbindelse med etableringen af
detailprojektet for Kriegers Flak Havmøllepark.
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Bilag 1. Visualiseringer
Kriegers Flak Havmøllepark
VVM-tillæg

Oversigtskort, der viser placeringen af Kriegers Flak og de valgte fotostandpunkter.

Fotostandpunkt 1. Møns Klint. Eksisterende forhold med Baltic 2

Betragtningsafstand 13,5 km.

Fotostandpunkt 1. Møns Klint. Eksisterende forhold om natten med Baltic 2

Fotostandpunkt 1. Møns Klint. 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 1. Møns Klint om natten med 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 1. Møns Klint. 10 MW møller

Fotostandpunkt 1. Møns Klint om natten med 10 MW møller

Fotostandpunkt 2. Stevnsfortet. Eksisterende forhold med Baltic 2

Betragtningsafstand 35,9 km.

Fotostandpunkt 2. Stevnsfortet. Eksisterende forhold om natten med Baltic 2

Fotostandpunkt 2. Stevnsfortet. 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 2. Stevnsfortet om natten med 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 2. Stevnsfortet. 10 MW møller

Fotostandpunkt 2. Stevnsfortet om natten med 10 MW møller

Fotostandpunkt 3. Falsterbonæsset, Sverige. Eksisterende forhold med Baltic 2

Betragtningsafstand 34,8 km.

Fotostandpunkt 3. Falsterbonæsset, Sverige. Eksisterende forhold om natten med Baltic 2

Fotostandpunkt 3. Falsterbonæsset, Sverige. 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 3. Falsterbonæsset, Sverige om natten med 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 3. Falsterbonæsset, Sverige. 10 MW møller

Betragtningsafstand 34,8 km.

Fotostandpunkt 3. Falsterbonæsset, Sverige om natten med 10 MW møller

Fotostandpunkt 4. Smygehuk, Sverige. Eksisterende forhold med Baltic 2

Betragtningsafstand 36,4 km.

Fotostandpunkt 4. Smygehuk, Sverige. Eksisterende forhold om natten med Baltic 2

Fotostandpunkt 4. Smygehuk, Sverige. 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 4. Smygehuk, Sverige om natten med 8,4 MW møller

Fotostandpunkt 4. Smygehuk, Sverige. 10 MW møller

Fotostandpunkt 4. Smygehuk, Sverige om natten med 10 MW møller

