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1. Baggrund  

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye 

havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. 

Den første af disse, Thor Havvindmøllepark, placeres 20 km ud for kysten ved 

Thorsminde på Jyllands vestkyst ud for Nissum Fjord. Hvem der skal opføre par-

ken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2021 og parken skal stå 

helt færdig med udgangen af 2027. Den fremtidige koncessionsejer bliver ansvar-

lig for opførelse og drift af alle anlæggene på havet, ilandføringen af søkablerne, 

landkabel frem til den nye højspændingsstation ved Volder Mark, samt en del-sta-

tion på stationen. Energinet bliver ansvarlig for opførelse og drift af en anden del-

station på Volder Mark station, kabelanlæg herfra til den eksisterende højspæn-

dingsstation i Idomlund ved Holstebro samt udvidelse af Idomlund station. 

 

Thor Havvindmøllepark kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, 

transformerplatform og eksportkabler) og et anlæg på land (nedgravede landkab-

ler og to højspændingsstationer). Strømmen fra parken vil blive ført i land med sø-

kabler ved Tuskær på Jyllands vestkyst nord for Nissum Fjord, hvorfra nedgra-

vede landkabler vil føre strømmen frem til højspændingsnettet ved Idomlund. 

 

Landanlægget skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at idriftsættel-

sen af havvindmølleparken kan ske rettidigt. Det er derfor nødvendigt, at miljøvur-

deringen af landanlægget sker tidligt i processen. Det sker med henblik på, at 

Energinet kan få udstedt tilladelse til landanlæggene og kan påbegynde deres 

etablering, inden etablering af selve havvindmølleparken starter. 

 

Thor havvindmøllepark er omfattet af miljøvurderingspligt og der skal derfor udar-

bejdes en strategisk miljøvurdering og senere en miljøkonsekvensvurdering for 

projektet på havet og frem til ilandføringspunkt i strandzonen. Af denne grund skal 

landanlæggene automatisk undergå en miljøkonsekvensvurdering jf. miljøvurde-

ringslovens § 15. 

 

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen 

for Thor Havvindmøllepark og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af den 

marine del af projektet, dvs. for selve havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myn-

dighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene.  

 

Energinet er som beskrevet bygherre for landanlæggene fra sin del-station på den 

nye højspændingsstation ved Volder Mark til og med udvidelsen af Idomlund sta-

tion, mens den fremtidige koncessionshaver bliver bygherre på ilandføringen, ka-

belstrækningen op til Volder Mark samt den ene del-station på Volder Mark sta-

tion. 

 
2. Om Udtalelsen (Afgrænsningsnotatet) 

Denne Udtalelse fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, hvor 

omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten for Landanlæg til 

                                                             
1 LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Thor havvindmøllepark skal indeholde, for at Miljøstyrelsen samlet kan vurdere an-

læggets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag.  

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbe-

kendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 22, idet Energinet er Energinet for projektet. 

Kravet om miljøvurdering af landanlægget indebærer, at projektet først kan reali-

seres, når Miljøstyrelsen har gennemgået Energinets miljøkonsekvensrapport i 

henhold til miljøvurderingslovens § 24, stk. 1, og offentligheden og berørte myn-

digheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil jf. miljøvur-

deringslovens § 24, stk. 2, samt at Miljøstyrelsen har udstedt en tilladelse til pro-

jektet jf. lovens § 25, stk. 1. 

 
3. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene efter 

miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7.  

Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra 

offentligheden og andre myndigheder i idefasen samt Miljøstyrelsens faglige viden 

og erfaringer om potentielle miljøpåvirkninger fra lignende projekter. 

Der kan også i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller 

problemstillinger, der bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. 

Hvis dette behov skulle opstå, vil Miljøstyrelsen gå i dialog med Energinet om pro-

cessen.  

4. Projektbeskrivelse og beliggenhed 

Projektet er beliggende i Lemvig og Holstebro kommuner. Thor Havvindmøllepark 

består som beskrevet i afsnit 1 af et anlæg på havet og en anlæg på land. Anlæg-

get på havet indgår ikke i denne beskrivelse. 

Anlægget på land består af to eller tre nedgravede 220 kV landkabler og højspæn-

dingsstationer. Strømmen føres i land med søkabler fra havvindmølleparken ved 

Tuskær knap 3 km nord for Nissum Fjord i Lemvig kommune (ilandføringen er ikke 

del af dette projekt). Herfra føres strømmen med nedgravede landkabler til høj-

spændingsnettet ved Idomlund i Holstebro kommune. 

Det samlede anlægsprojekt på land består af følgende elementer: 

 I Lemvig Kommune kommer to eller eventuelt tre parallelle jordkabelsyste-

mer fra stranden ved Tuskær nord for Nissum Fjord til den eksisterende 

Idomlund station ved Idomlund i Holstebro Kommune. Kabeltracéet der i 

alt ca. 31 km langt og op til 30 meter bredt forløber i en overvejende vest-

sydvestlig retning (Figur 1).  

 Etablering af en ny højspændingsstation ved Volder Mark, der er placeret 

4,5 km fra kysten. Stationsområdet der er 49 ha stort opdeles i to delstati-

oner – en med plads til den kommende koncessionsejers tekniske anlæg 

og en med plads til Energinets tekniske anlæg.  

                                                             
2 BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for pla-
ner, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 
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 Koncessionsejers stationsområde er på ca. 7000 m2, mens Energinets 

stationsområde er på ca. 3400 m2. Stationsbygningerne bliver maksimalt 

op til 14 meter høje og de tilhørende lynfangsmaster bliver op til 25 meter 

høje. Stationerne bliver indhegnet hver for sig. På det resterende areal 

skal der være skærmende beplantninger og evt. jordvolde/terrænregule-

ring som at mindske påvirkninger.  

 Et 25 km langt kabeltracée fra Volder Mark til Idomlund højspændingssta-

tion med plads til to eller eventuelt tre parallelle 220 kV-jordkabelsystemer. 

 Udvidelse af den eksisterende højspændingsstation ved Idomlund, så 

havstrømmen kan transformeres fra 220 kV til 400 kV og tilsluttes det ek-

sisterende højspændingsnet. Stationsområdet for udvidelsen er ca. 10 ha 

inkl. skærmende beplantning, hegning mv., mens det samlede areal for 

stationen herefter vil være på ca. 37 ha, hvoraf 8-10 ha vil fremstå som 

naturareal med minimalt plejebehov. 

Energinet er ansøger for landprojektet og er også bygherre for den østlige del af 

højspændingsstation ved Volder Mark, kabelanlæg til Idomlund samt udvidelsen af 

den eksisterende Idomlund station. Den fremtidige indehaver af koncessionen til 

havmølleparken bliver bygherre for kabelanlægget fra kysten, den vestlige delsta-

tion ved Volder Mark samt kablet mellem de to delstationer.  

 

 

Figur 1   Kabeltrace fra ilandføring til stationsområdet ved Volder Mark i vest og 

Idomlund højspændingsstation i øst med et ca. 25 km langt kabeltracé i 

mellem.  
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5. Forholdet til anden lovgivning og planlægning 

Forholdet til anden lovgivning og planlægning skal indgå i miljøkonsekvensrappor-

ten. Såfremt et plangrundlag måtte være nødvendigt, vil dette skulle vedtages, før 

der kan gives en tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven. Energinet har af-

klaret med Lemvig Kommune, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokal-

plan for etablering af en ny højspændingsstation ved Volder Mark, og Energinet 

har tilsvarende afklaret med Holstebro Kommune, at der skal udarbejdes kommu-

neplantillæg og lokalplan, med tilhørende miljørapport, for udvidelsen af den eksi-

sterende højspændingsstation ved Idomlund. Begge planprocesser er i gang. 

På nedenstående kort (Figur 2) ses de for projektområdet særlige arealmæssige 

bindinger og udpegninger der er relevante: 

 

Figur 2  Særlige arealmæssige bindinger og udpegninger langs kabeltracéet.  

I de tilfælde, hvor der er konflikter med arealmæssige bindinger og beskyttelses-

mæssige interesser, skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om di-

spensation/tilladelser fra de relevante love og bekendtgørelser hos de pågæl-

dende myndigheder. Relevant lovgivning i forhold til dette projekt, listen er ikke ud-

tømmende: 

 Naturbeskyttelsesloven 

 Lov om vandplanlægning 

 Indsatsbekendtgørelsen 
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 Habitatbekendtgørelsen 

 Skovloven 

 Vandløbsloven 

 Jordforureningsloven 

 Miljøbeskyttelsesloven 

 Planloven 

 Museumsloven 

 Eventuelle øvrige love 

 

6. Idéfase og høringen af berørte myndigheder 

For projektet vil det primært være Lemvig og Holstebro kommuner, der er berørte 

myndigheder. Herudover vil Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Miljø- og Fødevare-

ministeriet, Miljøstyrelsen, Transportministeriet, Forsvarsministeriet, Kystdirektora-

tet, Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Slots- og Kul-

turstyrelsen, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeri-

ets Ejendomsstyrelse, Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune blive 

hørt som berørte myndigheder.  

Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af 

ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten i perioden 24. april til 29. maj 2020.  

Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle for-

hold fremdraget ved høringen af berørte myndigheder. Desuden skal forhold frem-

draget i 1. offentlighedsfase inkluderes i det omfang, Miljøstyrelsen finder det rele-

vant. 

I forbindelse med 1. offentlighedsfases indkaldelse af idéer og forslag, er der ind-

kommet i alt 66 høringssvar hvoraf de 10 er fra berørte myndigheder. 

Tabel 1 sammenfatter de indkomne høringssvar fra myndigheder samt de over-

ordnede emner der er indkommet fra borgere og øvrige interessenter, der har væ-

ret rejst i offentlighedsfasen, og hvordan de indgår i den videre proces.  

De indkomne høringssvar er samlet i et høringsnotat, som er vedlagt denne udta-

lelse. De emner som relaterer sig til miljøpåvirkninger fra projektets landdel, er op-

listet herunder, høringssvar som alene vedrører selve havvindmølleparken og de 

marine områder er udeladt.  

Tabel 1. Sammenfatning af indkomne høringssvar fra myndigheder samt øvrige 

relevante for miljøkonsekvensvurderingen og deres inddragelse i miljøvurderings-

processen 

 

Emner for høringssvar 

 

Konsekvens for miljøvurderingen 

 

Miljøstyrelsen 

Ønsker at eventuelle påvirkninger af 

kystvandområdet ved etablering af 

højspændingsstation indgår. 

En eventuel påvirkning af kystvandområdet skal indgå i det om-

fang det konstateres ved vurderingerne.  

Ønsker at landanlæggets direkte og 

indirekte påvirkning af overfladevand 

og grundvandsforekomster indgår, 

Påvirkning på overfladevand herunder vandløb skal vurderes 

kvalitativt og holdt op imod målsætningerne fra vandområdepla-

nerne. Påvirkningen af overfladevand skal vurderes ud fra de to 
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samt påvirkning på målsatte overfla-

devandområder og grundvandsfore-

komster indgår. 

 

Ønsker at miljørapporten på overord-

net niveau beskriver projektets mu-

lige påvirkninger af de konkrete hav-, 

kystvandområder og vandløb. 

primære områder; udledningsmængde samt indhold af miljø-

fremmede stoffer i dette. 

 

 

 

Påvirkning af grundvand og drikkevandsinteresser skal beskri-

ves kvalitativt og holdt op imod målsætningerne fra vandområ-

deplanerne. 

Ønsker at en redegørelse for vigtige 

gyde eller opvækstområder for fisk 

indgår, samt en redegørelse for risi-

koen for, at sedimentspredning kan 

udgøre en barriere for fisk der van-

drer fra hav op i målsatte vandløb 

Landanlæggets påvirkning på vandløb blandt andet med sedi-

ment og risiko ved underboring af vandløb skal indgå i miljøkon-

sekvensvurderingen, hvor det beskrives og vurderes kvalitativt.  

Miljø og Fødevareministeriet 

Bemærker at det anbefales at kon-

krete støjberegninger vil varetages i 

vurderingen af det konkrete projekt. 

Der skal udføres kvantitativ vurdering ved brug af støjberegnin-

ger i programmet SoundPLAN af driftssituationen på statio-

nerne i dag, aften og nattetimerne. 

Holstebro Kommune 

Ønsker en beskrivelse og vurdering 

af nedtagningsfasen, herunder brug 

af møllevinger, tårne mv. 

En kvalitativ vurdering skal indgå.  

Foreslås at kabelføringen til Idomlund 

fra ca. 2000 m til 500 m før stationen 

tager udgangspunkt i en linjeføring 

længst mod nordøst i det viste trace 

for at tilgodese jordbrugsformål eller 

lignende formål i fremtiden. 

Miljøkonsekvensvurderingen tager ikke stilling til den endelige 

kabelføring, men høringssvaret er taget til efterretning. Alle rele-

vante miljøforhold inden for korridoren vil blive beskrevet jf. ta-

bel 3, således at beslutningen om den eksakte placering af kab-

let kan ske på et oplyst grundlag. 

Trafik: Ny overkørsel fra Ringkøbing-

vej til stationsområdet 

Ny adgang til stationsområdet fra Ringkøbingvej kan kun etab-

leres efter tilladelse fra VD. I anlægsfasen sker al trafik til og fra 

området fra Idomlundvej og i driftsfasen vil der være meget be-

grænset service trafik til området. Trafik og adgangsforhold ind-

går ikke i miljøkonsekvensvurderingen 

Øvrige relevante høringssvar 

 

Justering af projektområde: et hø-

ringssvar omhandler ønsket om at 

rykke linjeføring 200-300 meter syd i 

et område mellem ilandføringen og 

Volder mark for at skåne læhegn, 

skov og sø/mose  

En justering af projektområdet på baggrund af høringssvaret 

vurderes relevant for at skåne eksisterende læhegn, skov og 

beskyttet sø/mose mest muligt. I fald en supplerende høring af 

evt. nye berørte lodsejere er nødvendig vil denne blive foreta-

get. 

Generelt: Anlægsarbejdets påvirk-

ning på flora og fauna 

Vurdering af anlægsarbejdets påvirkning på flora og fauna, be-

skyttede naturtyper og arter skal indgå og udføres på baggrund 

af feltkortlægning af naturen.  

Befolkning og rekreative forhold: 

Ilandføring, fri passage på tværs 

Vurdering af anlægsfasens påvirkning på den rekreative benyt-

telse af stranden skal beskrives og vurderes.  

Befolkning og rekreative forhold: 

Kabelføring frem mod Idomlund, øn-

sker at jordbrugsformål tilgodeses 

Projektets konsekvenser for jordarealer skal beskrives.  

Befolkning og rekreative forhold: 

Idomlund transformatorstation, Sti- 

og vejforbindelse 

Vurdering af projektets påvirkninger på adgangsforhold, herun-

der stier skal beskrives og vurderes.  
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Natur: Kablers linjeføring, stationen 

ved Volder Mark og Idomlund trans-

formerstation. Påvirkning af flora og 

fauna  

Vurdering af projektets påvirkning på flora og fauna, beskyttet 

naturtyper og arter skalindgå og udføres på baggrund af felt-

kortlægning af naturen. 

Visuelle påvirkninger: Stationen 

ved Volder Mark, Visuelle påvirknin-

ger, stationsudformning, ønske om 

arkitektdesign 

Vurdering af de visuelle påvirkninger fra stationen ved Volder 

Mark og Idomlund Transformerstation skal indgå og udføres på 

baggrund af visualiseringer.  

Støj: Idomlund transformatorstation, 

Støjpåvirkninger 

Vurdering af støjpåvirkninger fra Idomlund Transformerstation 

skal indgå og udføres på baggrund af støjberegninger udført ef-

ter Miljøstyrelsens vejledning 

Projekt: Ønske om fremtidssikring af 

kablet til solceller i området, så der 

ikke skal lægges flere kabler i områ-

det 

Fremtidssikring af stationsområdet ved Volder Mark og kabelsy-

stemet frem til Idomlund er inkluderet i projektet, med mulighed 

for at der kan ske tilslutning af eventuelle fremtidige projekter i 

området 

Projekt: Ønske om undersøgelse af 

benyttelsen af overskudsvarme. 

Undersøgelse af benyttelsen af overskudsvarme fra transfor-

merstationen på Volder Mark er ikke en del af det nuværende 

projekt og skal ikke indgå i miljøkonsekvensvurderingen. 

Projekt: Ønsker et øget arbejdsbælte 

da 50-70 meter kan være for lidt.  

I miljøkonsekvensvurderingen tages der udgangspunkt i et ar-

bejdsbælte på op til 45 meter, som vurderes tilstrækkeligt når 

der ses på tidligere lignende projekter. 

  

 

7. Indhold, form, krav og struktur i miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere pro-

jektets miljøpåvirkninger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten 

er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrel-

sen skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten sikre 

sig, at disse krav er opfyldt. 

Tabel 2 og 3 afgrænser, hvor omfattende og detaljerede oplysninger Energinet 

skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. 

Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emnetabellen 

(tabel 3), men det er afgørende, at rapporten behandler de angivne miljøpara-

metre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de krav til kvaliteten af miljøkonsekvens-

rapporten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1. 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal klart formidle projekt og resultater af miljøundersø-

gelserne på en læsevenlig måde, og der lægges derfor vægt på det ”Ikke-tekniske 

resumé”, som skal kunne læses af personer uden faglig viden om miljøpåvirknin-

ger. I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Miljøstyrelsen vægt på, at der 

ikke gås på kompromis med det faglige indhold og kvaliteten, for at øge læseven-

ligheden.  

Miljøkonsekvensrapporten og høringssvarene fra 2. offentlighedsfase vil danne 

baggrunden for afgørelsen om projektet. Det vil blive meddelt en samlet § 25-tilla-

delse til projektet, såfremt miljøkonsekvensrapporten opfylder betingelserne for 

meddelelse af §25-tilladelse. Energinet ønsker dog, at vilkårene i tilladelsen bliver 

opdelt i vilkår til Energinets del af anlægget og vilkår til den fremtidige koncessi-

onshavers del af projektet. For at kunne imødekomme Energinets ønske, skal mil-

jøkonsekvensrapporten udformes, så projektet stadigvæk vurderes som helhed, 

men at der i vurderinger og forslag til afværgeforanstaltninger mv. skelnes mellem 
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den del af anlægget, som skal bygges og drives af Energinet, og den del, som 

skal bygges og drives af den fremtidige koncessionshaver. 

Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvens-

rapporten kan vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter, mens beskrivel-

ser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag kan indgå i en kondenseret 

form i selve miljøkonsekvensrapporten.  

Dette notat kan revideres, ifald Energinet foretager ændringer i projektet, som be-

virker, at nye oplysninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis der 

skulle tilgå Miljøstyrelsen eller Energinet nye væsentlige oplysninger, som kan på-

virke miljøvurderingen. 

 
Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 

Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige 

positive virkninger. Vurderingen af karakteren af en påvirkning vil ofte være sub-

jektiv, og det er derfor vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser ikke undlades, 

selvom de fra Energinets synspunkt er positive.  

 
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at der fra Energinets side ofte er et ønske om at 

anvende en specifik metode til konkluderingen af væsentlighed, for projekters på-

virkninger på miljøet. Formålet med dette er at sikre, at vurderingen sker på en 

ensartet måde på tværs af de enkelte miljøpåvirkninger i rapporten. Det anbefales 

derfor, at Energinet og dennes rådgiver drøfter et eventuelt ønske om en specifik 

metode med Miljøstyrelsen, når arbejdet med miljøkonsekvensrapporten påbegyn-

des. Formålet med denne anbefaling er at forhindre, at der opstår uenighed om en 

sådan metode, når styrelsen får forelagt Energinets første udkast til miljøkonse-

kvensrapport. Dermed imødekommes eventuel kritik af vurderingsmetoden og en 

større omskrivning af rapporten, som i sidste ende kan resultere i fx ændringer i 

den fastlagte tidsplan. 

 

I tabel 3 indeholder hvert afsnit om miljøparametre, som skal undersøges, en kort 

beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkonsekvens-

rapporten forventes at være baseret på. De nævnte data- og informationskilder 

samt tekniske anvisninger og lign. er Miljøstyrelsens vurdering af, hvor relevant 

materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, men er ikke udtøm-

mende. Miljøstyrelsen forudsætter således, at Energinet (eller rådgiverne til pro-

jektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 

  

Når der i notatet fremgår, at feltundersøgelser kan være nødvendige, er det et ud-

tryk for, at Miljøstyrelsen vurderer, at der skal foretages konkrete undersøgelser i 

området for at give det bedst mulige grundlag for vurdering af det givne miljøfor-
hold. Det betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendige i vur-

deringen af andre miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under doku-

mentationsgrundlag. 

 

Det er således Energinets ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrap-

porten er af tilstrækkelig høj faglig kvalitet, og at oplysningerne er fyldestgørende. 

 

Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplys-

ninger for givne miljøforhold eller på anden måde er væsentlig usikkerhed om kon-

klusionerne. 
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Tabel 2. Lovkrav til indhold i miljøkonsekvensrapporten 

Punkt i Miljøvurderingsbekendtgørelsen  Håndtering i miljøkonsekvensrapporten 

 

Et ikke-teknisk resumé på grundlag af oplysninger i miljø-

konsekvensrapporten.  

(Bilag 7, pkt. 9) 

 

Der skal udarbejdes et ikke-teknisk resumé af hele miljøkonsekvensrapporten i et 

letlæseligt sprog.  

1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig: 

 

a) en beskrivelse af projektets placering 

 

 

 

 

 

 

b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika, 

herunder, hvor det er relevant, fornødne nedrivningsarbej-

der, og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og driftsfaserne 

 

 

 

 

 

 

a) Projektområdet skal beskrives og vises på kort i forskellige størrelsesforhold, 

f.eks. 1:50.000 og 1:10.000 og med både topografisk kort og nyeste tilgænge-

lige luftfoto herunder et kort med synlige matrikelgrænser. Med baggrund i kor-

tene skal det være muligt at afgrænse projektområdet i forhold til de enkelte 

matrikler. Det skal fremgå, hvilke dele af projektet, der skal etableres af Energi-

net, og hvilke dele, der skal etableres af den fremtidige koncessionsejer. 

 

b) Der skal udarbejdes en beskrivelse af projektets fysiske udformning og karak-

teristika, de nødvendige anlægsarbejder og nedrivningsarbejder samt arealan-

vendelsesbehovet under anlægs- og driftsfasen (f.eks. hvis der skal bruges ar-

bejdsarealer eller skabes adgang til områder med store maskiner).  
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c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved pro-

jektets driftsfase (navnlig en eventuel produktionsproces), 

f.eks. energibehov og energiforbrug, typen og mængden af 

de anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand, 

jordarealer, jordbund og biodiversitet) 

 

d) et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer 

og emissioner (såsom vand-, luft-, jordbunds- og under-

grundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og 

mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfa-

serne. 

 

(Bilag 7, pkt. 1 (a-d)) 

 

 

Hvis dele af projektet ikke er endeligt fastlagt, skal projektbeskrivelsen tage 

højde for dette og klart beskrive de forskellige muligheder, som Energinet ar-

bejder med.  

 

c) Der redegøres for de forskellige aktiviteter i forbindelse med kabellægningen 

og stationerne herunder forbrug og type af materialer, energiforbrug, jordarea-

ler mv. 

 

 

 

d) Der redegøres for emissioner som fx støj, lys, vand, stråling, varme, jordbund, 

jordforurening samt type af affald i anlægs- og driftsfasen. 

 

 

2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. vedrø-

rende projektets udformning, teknologi, placering, dimensio-

ner og størrelsesorden), som Energinet har undersøgt, og 

som er relevante for det fremlagte projekt og dets særlige 

karakteristika, og angivelse af hovedårsagerne til det trufne 

valg, herunder en sammenligning af miljøpåvirkningerne. 

 

(Bilag 7, pkt. 2) 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal det klart beskrives, om der arbejdes med flere mu-

ligheder for udformning af projektet. Eksempelvis, hvis Energinet først senere i pro-

jektforløbet lægger sig fast på f.eks. præcise dimensioner. Her skal det bl.a. 

fremgå, om der findes et hovedforslag, som Energinet foretrækker, eller om der er 

flere ligestillede muligheder.  

 

Energinet har ikke alternativer til landanlægget, som de ønsker undersøgt og der er 

i idéfasen ligeledes ikke foreslået alternativer. Derfor undersøges der ikke alternati-

ver til det ansøgte projekt (ud over 0-alternativet). 
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Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af 0-alter-

nativet, det vil sige en beskrivelse af området, såfremt projektet ikke gennemføres. 

Herunder skal indgå, hvordan den eksisterende arealanvendelse i området kan for-

ventes at udforme sig, hvis projektet ikke gennemføres. 

 

Energinet har et fravalgt alternativ som indebar en løsning med ilandføring ved Ve-

dersø Klit syd for Nissum Fjord. Rapporten skal også indeholde en kort beskrivelse 

af dette fravalgte alternativ. Herunder skal indgå begrundelserne for, hvorfor alter-

nativerne ikke ønskes realiseret. Denne beskrivelse skal være med til at synliggøre, 

hvorfor den konkrete projektudformning er valgt og er med til at give baggrundsin-

formation om projektet og den projektudviklings- og designproces, som Energinet 

har været i gang med.  

 

 

3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den aktuelle 

miljøstatus (referencescenarie) og en kort beskrivelse af 

dens sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres, 

for så vidt naturlige ændringer i forhold til referencescenariet 

kan vurderes ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af 

tilgængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig vi-

den. 

 

(Bilag 7, pkt. 3) 

De relevante aspekter af den aktuelle miljøstatus fremgår af beskrivelserne af vur-

deringen for de enkelte miljøforhold nedenfor. 

 

Beskrivelsen af den sandsynlige udvikling bør dog behandles under afsnittet om 0-

alternativet, som derfor også skal omfatte en kort vurdering af udviklingen i miljøsta-

tus for relevante miljøforhold, såfremt projektet ikke gennemføres.  

 

Dette afsnit skal tillægges øget betydning og omfang, hvis projektets gennemfø-

relse eksempelvis hindrer en ellers forventet eller forudset udvikling af de relevante 

miljøforhold. Det kunne være fra andre igangsatte eller planlagte initiativer, som på-

virkes eller umuliggøres i forbindelse med projektet. 

 

0-alternativet vurderes for det tidspunkt, hvor projektet vil være fuldt gennemført. 
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4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der 

kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet: 

befolkningen, menneskers sundhed, biodiversiteten (f.eks. 

fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), 

jordbund (f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og are-

albefæstelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandringer, 

kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner, 

virkninger, der er relevante for tilpasning), materielle goder, 

kulturarven, herunder den arkitektoniske og arkæologiske 

aspekter, og landskab. 

 

 

Bilag 7, pkt. 4 og 5 omhandler de faktorer, dvs. de miljøforhold, som skal indgå i 

miljøkonsekvensrapporten, fordi de kan forventes at blive væsentligt påvirket af pro-

jektet, og karakteren og omfanget af de forventede væsentlige virkninger på miljøet, 

herunder kumulative, indirekte, kort- og langsigtede virkninger. 

  

I tabel 3 uddybes de miljøforhold, som ifølge bilag 7, pkt. 4 og 5 skal indgå i miljø-

konsekvensrapporten. 

 

 

 

 

 

5. En beskrivelse af projektets forventede væsentlige virk-

ninger på miljøet som følge af bl.a.: 

 

a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, herunder, 

hvor det er relevant, nedrivningsarbejder 

 

b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund, 

vand og biodiversitet, så vidt muligt under hensyntagen til en 

bæredygtig adgang til disse ressourcer 

 

c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, 

varme og stråling, opståelsen af gener og bortskaffelsen og 

genvindingen af affald 

 

Se tabel 3. 
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d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og miljøet 

(f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer) 

 

e) kumulationen af projektets virkninger med andre eksiste-

rende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til 

eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med 

områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forven-

tes at blive berørt, eller anvendelsen af naturressourcer 

 

f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget 

af drivhusgasemissioner) og projektets sårbarhed over for 

klimaændringer 

 

g) de anvendte teknologier og stoffer. 

 

Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i 

§ 20, stk. 4, angivne faktorer bør omfatte projektets direkte 

virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumula-

tive, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, 

vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative 

virkninger. I beskrivelsen bør der tages hensyn til de miljø-

beskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstats-

plan, og som er relevante for projektet 

 

(Bilag 7, pkt. 4 og 5) 

6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der er an-

vendt til identificeringen og forudberegningen af de væsent-

lige virkninger på miljøet, herunder oplysninger vedrørende 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ”metodeafsnit” (kan også som indgå 

som flere afsnit under beskrivelserne af de enkelte miljøforhold), hvor de anvendte 

metoder og grundlag for vurderingerne skal beskrives. I afsnittet skal indgå, hvis 
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eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller 

manglende viden) i forbindelse med indsamlingen af de kræ-

vede oplysninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder.  

 

(Bilag 7, pkt. 6)  

der i forhold til aktuel miljøtilstand eller miljøpåvirkninger er væsentlig manglende 

viden eller usikkerhed.  

7. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med hen-

blik på at undgå, forebygge, begrænse eller om muligt  
neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger 

på miljøet og, om relevant, af eventuelle foreslåede overvåg-

ningsordninger (f.eks. udarbejdelse af en analyse efter pro-

jektets afslutning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i 

hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet 

undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, og bør 

dække både anlægs- og driftsfasen.  

 

(Bilag 7, pkt. 7)  
 

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse og begrunde behovet for afværge- eller kom-

penserende foranstaltninger. Rapporten skal klart angive, om foranstaltningerne  
iværksættes egenhændigt af bygherre som en del af projektet, eller om der er tale 

om forslag til foranstaltninger. Herunder skal det også klart angives, om det er for-

anstaltninger, som skal iværksættes umiddelbart, eller det er foranstaltninger, som 

kan iværksættes, såfremt en given negativ miljøpåvirkning måtte blive konstateret. 

Den forventede effekt af foranstaltningerne skal også klart beskrives og begrundes. 

Det skal fremgå af rapporten, konkret hvilke afværgeforanstaltninger, der vedrører 

Energinets del af anlægget, og hvilke der vedrører den fremtidige koncessionsejers 

del af anlægget. 

 

Rapporten skal også klart beskrive relevante tiltag ift. overvågning, og om disse 

iværksættes egenhændigt af Energinet som en del af projektet. Det kan eksempel-

vis være overvågning for at dokumentere effekten af afværgeforanstaltninger eller 

overvågning af, om identificerede skadelige virkninger opstår, som dermed kan 

kræve igangsættelse af afværgeforanstaltninger.  
 

8. En referenceliste med oplysninger om kilderne til de i rap-

porten indeholdte beskrivelser og vurderinger.  

 

(Bilag 4, pkt. 10)  

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det mu-

ligt at genfinde forskning, undersøgelser, rapporter mv., som danner grundlag for 

vurderingerne i rapporten.  
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Tabel 3. Emnetabel 

 

 

Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Befolkningen og menneskers sundhed 

Støj  

Anlægsfase 

 

 

 

 

Driftsfase 

Der vil midlertidigt forekomme støj 

fra arbejdet med at grave kabelren-

den, ved nedlæggelse og tildækning af 

kablerne fra maskiner samt ved opfø-

relse af højspændingsstationerne.  

 

I driftsfasen vil der være støj fra høj-

spændingsstationerne.  

 

Støjen fra anlægsaktiviteterne forventes 

ikke at overskride Lemvig og Holstebro 

Kommuners grænseværdier for støj ved na-

bobebyggelser, men det kan ikke udeluk-

kes.  

 

Støjen fra højspændingsstationerne forven-

tes ikke at overskride de forskriftsmæssige 

eller de vejledende grænseværdier ved na-

bobebyggelser, men det kan ikke udeluk-

kes.   

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

Der skal udføres en kvalitativ vurdering på 

baggrund af omfang, type og varighed af 

anlægsaktiviteter. 

 

 

 

Der skal udføres kvantitativ vurdering ved 

brug af støjberegninger i programmet 

SoundPLAN af de mest støjende anlægsak-

tiviteter, og af driftssituationen på statio-

nerne i dag, aften og nattetimerne. 

 

Vibrationer 

Anlægsfase/Driftsfase 

 

Der forventes ikke påvirkninger af 

miljøet som følge af vibrationer i an-

lægs- eller driftsfasen. 

På baggrund af erfaring og viden fra lig-

nende projekter, hvor der ikke har været 

konstateret påvirkning på miljøet eller om-

givelserne som følge af vibrationer i an-

lægs- og driftsfaser forventes det heller ikke 

i dette projekt 

Ingen Ikke relevant 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Magnetfelter 

Anlægsfase 

 

 

Driftsfase 

I anlægsfasen vil ikke være strøm i 

kablerne, hvorfor der ikke vil være 

magnetfelter. 

 

Alle strømførende anlæg skaber mag-

netfelter, når der løber en strøm i 

dem. Selvom der ikke er videnskabe-

ligt belæg for, at lavfrekvente magnet-

felter har sundhedsskadelige effekter, 

kan langtidseffekter heller ikke fuld-

stændig afvises. 

Der er ingen magnetfelter. 

 

 

 

Magnetfelterne kan påvirke naboer til kab-

lerne.  

Ingen 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

Det skal beskrives og vurderes i hvilket 

omfang nabobebyggelser bliver påvirket af 

magnetfelter og på baggrund af dette kvali-

tativt vurderes i hvilket omfang dette vil 

medføre sundhedsskadelige effekter.  

Luft og lugt 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I anlægsfasen udledes udstødnings-

gasser, som indeholder partikler og 

miljøfarlige stoffer, fra entreprenør-

maskiner samt fra transport af mate-

rialer på vejene. Udstødningen kan lo-

kalt medføre midlertidige lugtgener 

samt bidrage til midlertidig dårligere 

luftkvalitet. I tørkeperioder kan vej-

transport og entreprenørmaskiner 

forårsage midlertidige, lokale støvge-

ner. 

Når kablerne lægges i jorden, vil entrepre-

nørarbejdet være kortvarigt, nogle få uger 

på samme lokalitet. Eventuelle lugtgener, 

støvgener og forringelse af luftkvaliteten vil 

være lokal omkring entreprenørmaski-

nerne og ubetydelig for det omkringlig-

gende miljø.  

 

Højspændingsstationernes etableres i 

åbent land med gode spredningsforhold. 

Skal indgå  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal udføres en kvalitativ vurdering af 

luftkvalitet, lugt- og støvgener i anlægsfa-

sen, og relevante tiltag til at minimere 

disse 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

 

 

 

 

I driftsfasen af kabler og højspæn-

dingsstationer vil der ikke eller kun i 

meget lille omfang ske udledninger 

som kan lugte eller påvirke luftkvali-

teten lokalt ved højspændingsstatio-

nen.  

 

 

Eventuelle lugtgener, støvgener og forrin-

gelse af luftkvaliteten vil være af lokal ka-

rakter. På grund af de gode spredningsfor-

hold vil påvirkningen være ubetydelig.  

 

Da der i driftsfasen kun er tale om en me-

get lille udledning som kun kan påvirke lo-

kalt, vil der være ingen påvirkning på om-

kringliggende beboelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant 

Lys  

Anlægsfase 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

Lys fra entreprenørmaskiner og byg-

gepladsbelysning kan påvirke de om-

kringliggende områder.  

 

 

 

Der er ikke permanent lys på høj-

spændingsstationerne som kan på-

virke de omkringliggende områder. 

Det kan ikke udelukkes at omfanget af be-

lysning i anlægsfasen af kabelstrækningen 

og højspændingsstationerne kan påvirke de 

omkringliggende områder, herunder na-

boer og naturen.  

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

Der skal foretages en kvalitativ vurdering 

af lyspåvirkningerne fra anlægsarbejdet på 

baggrund af arbejdets placering og om-

fang.  

 

 

Der skal foretages en kvalitativ vurdering 

af lyspåvirkningerne fra stationerne i 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Men belysning af stationer vil blive 

aktiveret ved servicearbejde/tilsyn i 

mørke situationer. 

Da højspændingsstationerne vil blive oplyst 

ved servicearbejde/tilsyn i mørkesituatio-

ner kan der være en miljøpåvirkning på de 

omkringliggende områder i driftsfasen. 

driftsfasen på baggrund af det forventede 

omfang af lys. 

 

Trafik og transport 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

Der vil være trafik fra entreprenørma-

skiner og samt trafik/transport fra 

lastbiler langs hele strækningen og 

ved stationerne i anlægsfasen. 

 

 

 

I driftsfasen vil der være trafik til og 

fra stationerne i forbindelse med drif-

ten. Der vil være trafik i forbindelse 

ned tilsyn med kabelstrækningen 

 

Transport af maskinel, materialer og rå-

stoffer i anlægsfasen til centrale oplags-

pladser og i øvrigt kan have et større om-

fang som kan påvirke den øvrige trafik, 

herunder bløde trafikanter, naboer, små 

veje og vejadgange. 

 

Da tilsyn med såvel strækningen som stati-

onerne i driftsfasen har karakter af enkelt-

stående tilfælde, vil der ikke være nogen 

væsentlige påvirkninger af det omgivende 

miljø. 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

Omfanget og påvirkningen af trafik og 

transport i anlægsfasen for både stræknin-

gen og stationerne skal kortlægges og rede-

gøres for og arten og graden af påvirkning 

vurderes. 

 

Friluftsliv og rekreativ 

værdi  

Anlægsfase 

 

 

 

I anlægsfasen kan der være forstyrrel-

ser af friluftsliv og de rekreative vær-

dier herunder midlertidig luk-

ning/omlægning af stier, øvrige æn-

drede adgangsforhold. Påvirkning kan 

Påvirkningen kortlægges således at omfan-

get kan beskrives og vurderes. 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Der skal redegøres for eksisterende rekrea-

tive interesser, inkl. områder og infrastruk-

tur (stier, shelters etc.) på baggrund af bl.a. 

kommuneplaner og evt. andre planer. Der 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

 

 

 

Driftsfase 

 

ske af gæster på stranden, langs ka-

beltracéet og ved højspændingsstatio-

nerne.   

 

Da kablerne er nedgravede, vil der 

ikke være nogen påvirkning på fri-

luftsliv eller rekreative interesser.   

 

Ubebyggede arealer indenfor stati-

onsområderne, der henligger som na-

tur med lavt plejeniveau, kan med-

virke til at styrke rekreative værdier.  
Tekniske anlæg i det åbne land kan 

ved støj og visuel effekt påvirke det 

omkringliggende friluftsliv og de re-

kreative interesser.  

 

 

 

Da der ikke vurderes at være påvirkninger 

langs kabeltracéet, vil dette ikke blive vur-

deret nærmere. 

 

Omfanget af en eventuel påvirkning skal 

belyses og vurderes.   

 

 

 

 

Ingen 

 

 

 

Skal indgå 

foretages en kvalitativ vurdering af påvirk-

ningen på disse på baggrund af bl.a. areal-

behov, støjberegninger og lyspåvirkning. 

 

 

 

 

 

 

Der skal foretages en kvalitativ vurdering 

af påvirkningen på områdernes eksiste-

rende rekreative værdi samt en beskrivelse 

og vurdering af eventuelle øgede rekreative 

værdier som følge af projektet. Udføres på 

baggrund af blandt andet visualiseringer af 

stationerne og støjberegninger. 

 
Tryghed, herunder 

risiko for større ulykker 

og katastrofer 

Anlægsfase/Driftsfase 

 

Der er ikke identificeret potentielt 

skadelige virkninger på miljøet eller 

befolkning som følge af projektets sår-

barhed overfor større ulykker og/eller 

katastrofer.  

Da der ikke vurderes at være en potentiel 

miljøpåvirkning, beskrives dette ikke nær-

mere i miljøkonsekvensrapporten. 

Ingen  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

 

Biodiversiteten 

§ 3-natur 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

Områderne for etablering af ny høj-

spændingsstation og udvidelse af ek-

sisterende højspændingsstation rum-

mer § 3-beskyttet natur. 

 

Projektområdet for kabelanlægget in-

deholder en lang række større og min-

dre § 3-beskyttede naturtyper som 

vandløb, moser, enge og heder, mens 

kysten er omfattet af klitfredning. An-

læg af kablerne kan potentielt påvirke 

de beskyttede naturområder. 

 

 

I driftsfasen forventes kabler eller sta-

tioner ikke at kunne medføre en per-

manent påvirkning på beskyttet na-

tur. 

Kabelanlægget vil så vidt muligt blive ført 

uden om § 3-beskyttede områder. Kryds-

ning af vandløb evt. med flankerende eng-

områder vil som udgangspunkt ske ved sty-

ret underboring, således at vandløb og enge 

ikke vil blive påvirket. Det kan dog ikke 

udelukkes at nedgravning af kablet kan 

medføre påvirkning på beskyttede natur-

områder enkelte steder. Hvis midlertidig 

afvanding af kabelgrave bliver nødvendig, 

kan det potentielt ændre hydrologien mid-

lertidigt i nærliggende våde beskyttede na-

turområder. 

 

Da der ikke forventes en påvirkning, vil 

dette ikke indgå.  

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

Der skal gennemføres en feltbesigtigelse i 

sommer 2020 med henblik på at kortlægge 

naturindholdet i områderne. På baggrund 

af feltkortlægningen og øvrige eksisterende 

tilgængelige data udføres en kvalitativ vur-

dering af påvirkningen på de beskyttede 

naturområder og lavbundsområder.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Bilag IV-arter/Rødli-

stede arter 

Anlægsfase 

 

 

 

Driftsfase 

 

Der er en potentiel risiko for, at an-

lægsaktiviteter kan medføre negativ 

påvirkning af bilag IV-arter/rødli-

stede arter som måtte forekomme in-

den for projektområdet.  

 

I driftsfasen vurderes projektet ikke at 

kunne medføre en yderligere påvirk-

ning på bilag IV-arter 

Da påvirkningen ikke kan udelukkes på det 

foreliggende grundlag, vil denne blive kort-

lagt, beskrevet og vurderet 

 

 

 

Da ingen yderligere påvirkning forventes, 

vil vurdering af driftsfasen ikke indgå.  

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Ingen 

Der skal gennemføres feltbesigtigelse i 

sommer 2020 med henblik på at kortlægge 

yngle- og rasteområder for bilag IV-arter 

og tilstedeværelsen af rødlistede arter. På 

baggrund af feltkortlægningen og øvrige 

eksisterende tilgængelige data udføres en 

kvalitativ vurdering af påvirkningen på bi-

lag IV-arter og rødlistede arter.  

Terrestrisk (Natura 

2000) 

Anlægsfase/Driftsfase 

 

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 

58 – Nissum Fjord. Området berøres 

ikke direkte af projektet. 

Området indeholder et større habitatom-

råde (nr. 58 – Nissum Fjord med bl.a. 

strandenge og klitter på udpegningsgrund-

laget). Der vil blive foretaget en væsentlig-

hedsvurdering (foreløbig Natura 2000-vur-

dering) for at afdække eventuelle påvirk-

ninger på udpegningsgrundlaget for områ-

det.  

 

Skal indgå Der skal gennemføres væsentlighedsvurde-

ring (foreløbig Natura 2000-vurdering) og 

om nødvendigt konsekvensvurdering. Vur-

deringen foretages på baggrund af projek-

tets karakter, omgang og viden om areal-

inddragelse.  

Marin (Natura 2000) 

Anlægsfase/Driftsfase 
 

Nærmeste marine Natura 2000-om-

råde er nr. 258 Sandbanker ud for 

Thorsminde, området ligger ca. 3 km 

fra projektområdet.  

På grund af afstanden til det marine om-

råde og da landprojektet ikke vurderes at 
Ingen  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

kunne påvirke det marine miljø vil en vur-

dering af påvirkning på marine Natura 

2000-områder ikke indgå.  

Jord, Vand og Klima 

Jordbund og jordforure-

ning 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

 

I forbindelse med nedgravning af kab-

lerne og etablering af højspændings-

stationerne sker der en opgravning af 

jord, der så vidt muligt genanvendes 

på stedet. Det er uvist om der skal 

håndteres foruret jord, dog forventes 

der håndtering af boremudder.  

 

I anlægsfasen vil der være risiko for 

spild af olie fra entreprenørmaskiner 

mv. både langs strækningen og ved 

bygning af stationsanlæggene. 

 

I driftsfasen vil der være olietanke og 

andre oliefyldte anlæg på stationerne. 

  

Omfanget af jordhåndteringen i anlægsfa-

sen beskrives og en eventuel mulig risiko 

for forurening af jorden, eller håndtering af 

forurenet jord beskrives og vurderes.  

 

 

 

 

Risikoen for uheld der medfører oliespild 

vil blive håndteret efter kommunens anvis-

ninger. 

 

 

Generelt vil oliefyldte apparater være pla-

ceret på fundament så evt. spild kan op-

samles og der installeres olieudskiller ved 

udendørs placering hvor de er eksponeret 

for regnvand 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

Der skal redegøres for kendte forureninger 

inden for projektområdet på baggrund af 

tilgængelige oplysninger på Miljøportalen 

og fra kommuner. Omfanget af den forven-

tede håndtering af forurenet jord samt risi-

koen for forurening fra spild beskrives og 

vurderes.  

 

 

 

 

 

 

Mængder og risici, samt sikrende foran-

staltninger mod udslip skal beskrives i rap-

porten. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

 

Råstoffer 

Anlægsfase 

 

 

 

 

Driftsfase 

Projektet vil kun benytte råstoffer i 

mindre omfang i form af grus om-

kring kablerne samt jern og ce-

ment/grus til opførsel af højspæn-

dingsstationerne.   

 

Der er i driftsfasen ikke et forbrug af 

råstoffer 

Omfanget af råstoffer kendes endnu ikke. 

Omfanget skal klarlægges. 

 

 

 

 

Da der ikke er et forbrug af råstoffer i 

driftsfasen, vil dette ikke indgå  

Skal indgå  

 

 

 

 

 

Ingen 

Projektets forbrug af råstoffer skal klarlæg-

ges og beskrives. 

Overfladevand og grund-

vand (fysik, kemi og bio-

logi) 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabeltracéet krydser en række vand-

løb og der skal i anlægsfasen håndte-

res regnvand ved kabelgraven og are-

alerne for højspændingsstationerne 

der kan påvirke recipienter blandt an-

det med sediment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krydsning af vandløb vil som udgangs-

punkt blive gennemført ved styret underbo-

ring, hvorved der ikke vil være påvirkning 

af vandløb. 

Krydsning af søer og vandhuller vil så vidt 

muligt blive undgået. 

Behovet for tørholdelse af kabelgrave vil af-

hænge af den aktuelle nedbør, mens an-

lægsarbejdet udføres, samt af, om der ar-

bejdes i jorder med højtliggende grund-

vand  

En påvirkning på vandmiljøet i anlægsfa-

sen kan ikke udelukkes og vil derfor blive 

beskrevet og vurderet.   

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal foretages en vurdering af projek-

tet i forhold til lov om vandplanlægning 

samt indsatsbekendtgørelsen. Projektets 

påvirkning på overfladevand i anlægsfasen 

og i driftsfasen skal vurderes kvalitativt og 

holdt op imod målsætningerne fra de gæl-

dende vandområdeplaner. Påvirkningen af 

overfladevand vurderes ud fra de to pri-

mære områder; udledningsmængde samt 

indhold af miljøfremmede stoffer i dette. 

Herudover skal påvirkning fra sediment-

spild/spredning indgå. Påvirkningen skal 

sættes i forhold til fastlagte miljømål, bio-
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to højspændingsstationer vil blive 

anlagt med et befæstet område i be-

grænset omfang, hvorfra der skal afle-

des regnvand til bassin. Alle oliehol-

dige anlæg bliver etableret med op-

samlingskar, der kan rumme mindst 

hele mængden af olie, og der etableres 

olieudskillere på alle afløb. 

 

Kabeltracéet forløber forbi og gennem 

områder med drikkevandsinteresser, 

indvindingsoplande og nitratføl-

somme indvindingsområder mv. I an-

lægsfasen kan der ske midlertidige 

grundvandssænkninger, hvor det ikke 

kan udelukkes at der kan være en på-

virkning på grundvandet.  

 

 

 

 

 

Der er risiko for påvirkning af vandmiljøet i 

driftsfasen og at dette skal beskrives i rap-

porten 

 

 

 

 

 

 

En påvirkning på grundvandet og drikke-

vansinteresser i anlægsfasen kan ikke ude-

lukkes og vil derfor blive beskrevet og vur-

deret.   

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

 

logiske kvalitetselementer og de understøt-

tende fysisk-kemiske og hydromorfologi-

ske kvalitetselementer. 

 

Mængder og risici, samt sikrende foran-

staltninger mod udslip skal beskrives i rap-

porten. 

 

 

 

 

 

Der skal redegøres for hvilke grundvands-

forekomster der er i projektområdet, deres 

nuværende tilstand og målsætning samt 

hvordan grundvandsforekomsterne for-

ventes påvirket.   
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

 

Driftsfase 

 

I driftsfasen forventes kablerne eller 

højspændingsstationerne ikke at 

kunne påvirke grundvandet da der 

ikke sker grundvandssænkninger og 

regnvand ledes gennem oliefil-

ter/sandfang før det opsamles i bassi-

ner.  

 

Ingen 

Klima 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

 

Anlæg af projektet vil medføre udled-

ning af CO₂. – pga. forbrug af råmate-

rialer, transport af råmaterialer og 

maskinel samt udledninger fra entre-

prenørmaskiner. 

 

 

Det samlede projektet vil bidrage po-

sitivt til nedbringelse af CO₂-udled-

ningen. Landdelens udledningen af 

CO2 er så beskeden i driftsfase, at 

dets direkte bidrag er helt ubetydeligt. 

 

 

 

Omfanget af råstoffer har en effekt på det 

samlede CO₂-udledning fra projektet. An-

læggets bidrag til klimaeffekter ved CO2-

ækvivalenter i anlægsfasen vil blive vurde-

ret.  

 

 

Da påvirkningen er ubetydelig, vil det ikke 

indgå. 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-udledning fra bygning af landanlæg 

skal estimeres på baggrund af råstoffor-

brug og forudsætninger om transport af rå-

materialer samt emissioner fra entrepre-

nørmaskiner. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Herudover vurderes landanlæg umid-

delbart at kunne være sårbare overfor 

oversvømmelser eller lignende som 

følge af klimaændringer som f.eks. 

havspejlsstigninger. 

 

 

Projektet forløber igennem flere lavbunds-

områder, som evt. vil kunne blive over-

svømmet permanent i anlæggets levetid. 

Risikoen for dette og konsekvenserne heraf 

vil blive beskrevet og vurderet. 

 

Stationen ved Volder Mark og Idomlund 

ligger så højt, at der ikke vil være nogen 

umiddelbar fare for oversvømmelse i an-

læggets levetid. 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Ubetydelig 

Skal beskrives og vurderes kvalitativt på 

baggrund af projektets beliggenhed og ka-

rakter.  

Materielle goder, kulturarv og landskab 

Materielle goder 

Anlægsfase/Driftsfase 

 

Kabeltracéet forløber igennem et om-

råde der forventes planlagt til solcelle-

anlæg i nærhed til projektområdet. 

Området er meget tidligt i planlægningsfa-

sen og endnu ikke konkret nok til at vur-

dere en evt. påvirkning af. 

 

Ubetydelig  

Råstofindvinding 

Anlægsfase/Driftsfase 

Der er ingen råstofområder nær pro-

jektområdet som kan blive påvirket. 

Da ingen råstofområder kan blive påvirket, 

indgår en yderligere vurdering ikke i miljø-

konsekvensrapporten. 

Ingen  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Affald  

Anlægsfase 

 

 

Driftsfase 

 

Der genereres affald i anlægsfasen 

 

I driftsfasen vil der ikke blive generet 

affald af betydelig mængde.  

Det forventede art og omfang af affald vil 

blive estimeret, og regler for håndtering vil 

blive beskrevet.  

 

Da driftsfasen ikke generer affald af bety-

delige mængder, vil en vurdering af affald 

ikke indgå yderligere. 

Skal indgå 

 

 

 

Ubetydelig 

I muligt omfang skal der foretages en 

kvantitativ beskrivelse og vurdering og el-

lers en kvalitativ vurdering.  

Landskab 

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

Anlægsarbejde langs kabeltracéet vil 

være kortvarigt på de enkelte lokalite-

ter ligesom opførsel af højspændings-

stationerne vil have en begrænset an-

lægstid. Påvirkning på landskabet i 

anlægsfasen vil være kortvarig og ube-

tydelig  

 

I driftsfasen vil kablerne være nedgra-

vede og dermed ikke synlige. 

 

 

 

Da anlægsarbejdet er af midlertidig karak-

ter, vurderes landskabet kun at blive ubety-

deligt påvirket, hvorfor påvirkning på land-

skabet i anlægsfasen ikke vil indgå i miljø-

konsekvensvurderingen. 

 

 

 

Kablerne vil ikke være synlige i driftsfasen, 

hvorfor påvirkning på landskabet i anlægs-

fasen ikke vil indgå i miljøkonsekvensvur-

deringen.  

 

Ubetydelig 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Stationerne vil blive synlige elementer 

i landskabet som kan påvirke landska-

bet. Især stationen ved Volder Mark 

vil være et nyt synligt element i land-

skabet, hvorimod Idomlund er en 

mindre udbygning af en eksisterende 

station og dermed en mindre landska-

belig påvirkning. 

 

Synlighed og påvirkning på det omgivende 

landskab fra højspændingsstationerne vil 

blive beskrevet og vurderet. 

Skal indgå Der skal udarbejdes visualiseringer til brug 

for vurderingen af højspændingsstationer-

nes påvirkning af landskabet og omgivel-

serne. Der skal laves op til fem visualise-

ringer per station fra offentlige tilgænge-

lige steder.  Visualiseringerne skal udarbej-

des ved anvendelse af fotomatch, hvor pro-

jektet digitalt lægges ind i fotos taget fra ud 

valgte punkter i omgivelserne. Visualise-

ringerne skal sammenlignes med fotos, der 

viser den nuværende situation. 

Kulturarv og arkæologi  

Anlægsfase 

 

 

 

 

 

 

Driftsfase 

 

 

Projektet kan potentielt medføre på-

virkninger af fortidsminder i forbin-

delse med anlægsarbejdet. 

 

 

 

 

I driftsfasen vil der ikke kunne ske på-

virkninger af fortidsminder eller kul-

turarv. 

 

Der er ikke foretaget en arkæologisk forun-

dersøgelse af kabeltrace.  

 

 

 

 

 

Der er ikke risiko for at fortidsminder på-

virkes i driftsfasen, hvorfor påvirkning på 

disse i driftsfasen ikke vil indgå i miljøkon-

sekvensvurderingen. 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Ingen 

 

Der skal foretages en arkivalsk kontrol af 

området for at afdække behovet for arkæo-

logiske forundersøgelser. Herudover skal 

der redegøres for eksisterende fund og for-

tidsminder. På denne baggrund skal even-

tuelle påvirkninger på fortidsminder be-

skrives og vurderes.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirk-

ning 

 

 

Begrundelse for vurdering af af-

grænsning 

Vurdering af 

påvirkning  

Ingen/ ubetyde-

lig, Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering 

af miljøfaktorer, der kan inddra-

ges i miljøkonsekvensrapporten 

Kumulative effekter 

Indbyrdes forhold mel-

lem nedenstående miljø-

faktorer, samt med an-

dre projekter i området 

(kumulativ effekt) 

Det kan ikke udelukkes at der vil være 

en indbyrdes påvirkning mellem mil-

jøpåvirkninger fra ovenstående miljø-

faktorer. 

 

 

 

Det kan ikke udelukkes at der i an-

lægsfasen kan være en kumulativ på-

virkning med nedgravningen af kabler 

fra Vesterhav Nord Havvindmøllepro-

jekt 

Den indbyrdes påvirkning kan være af et 

væsentligt omfang. 

 

 

 

 

 

Den indbyrdes påvirkning kan være af et 

væsentligt omfang. 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

Skal indgå 

 

Der skal redegøres for sammenhængen 

mellem identificerede mulige effekter. 

 

For alle parametre skal der foretages en 

vurdering og beskrivelse af eventuelle ind-

byrdes kumulative effekter, som projektet 

måtte have. 

 

 


