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1 Offentlig fremlæggelse 
1.1 Offentlig høring 

Naturstyrelsen offentliggør hermed: 

Forslag til kommuneplantillæg, del 1. 

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport på land med ik-
ke-teknisk resumé,  del 2. 

Materialet er i offentlig høring fra den 22. maj 2015 til 3. august 2015. Kommu-
neplanforslagets offentliggørelse er annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
www.nst.dk, på www.plansystem.dk samt på Energinet.dk 

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg skal være modtaget senest den 3. 
august 2015 og sendes eller mailes til følgende adresse med angivelse af journal-
nummer NST-131-00170: 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Mail: nst@nst.dk  

 

1.2 Yderligere oplysninger 

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

 

1.3 Processen 

1.3.1 Indkaldelse af idéer og forslag 

Naturstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. 

VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægnin-
gen og dels til de eventuelt indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante 
og nødvendige miljømæssige påvirkninger bliver behandlet. 
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På baggrund af Naturstyrelsens og Energistyrelsens gennemgang af projektet er 
bygherren Energinet.dk blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige kon-
sekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. 

Der har i perioden 13. januar – 10. februar 2014 været gennemført en idéfase, 
hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der 
bør undersøges, inden projektet realiseres. I forbindelse hermed har der været 
afholdt borgermøde på Sæby Fritidscenter d. 23. januar 2014. Der indkom34 for-
slag og idéer til projektet, der omfattede 12 høringssvar fra myndigheder og er-
hverv og 22 høringssvar fra borgere og interesseorganisationer.  Emnerne omfat-
ter støj, skygge-, lys-, landskabelige-, visuelle- og naturmæssige forhold. 
 
Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket væ-
sentligt af anlægget i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen ligesom VVM-
redegørelsen forholder sig til 0-alternativet. 

Emnerne er belyst i VVM-redegørelsen for landdelen. 

Naturstyrelsen er VVM-myndighed og står for VVM-processen. Naturstyrelsen 
kan på baggrund af VVM-processen stille krav om afværgeforanstaltninger, der 
skal mindske eller kompensere for eventuelle væsentlige negative konsekvenser 
for miljøet. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 
den berørte kommune. I dette tilfælde er Naturstyrelsen dog VVM-myndighed for 
projektet, da Naturstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjel-
ser når staten er bygherre, her ved Energinet.dk, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 5, 1) 
i VVM-bekendtgørelsen. 

1.3.2 Behandling af høringssvar og endelig udstedelse 

Høringssvar der er modtaget rettidigt, vil blive behandlet af Naturstyrelsen. På 
baggrund af høringen vil Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegø-
relse, der blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen 
og indkomne høringssvar er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse 
sendes til udtalelse i den berørte kommune, Frederikshavn Kommune. Herefter 
beslutter Naturstyrelsen, om der udstedes et endeligt kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse, og om der meddeles VVM-tilladelse. 

Det endelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, VVM-tilladelse samt 
den sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af 
mulighed for klage. 
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1.4 Læsevejledning 

Denne publikations materiale, del 1, består af et forslag til kommuneplantillæg 
med retningslinjer og rammer samt planredegørelse til Frederikshavn Kommu-
neplan. 

Del 2 består af en miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport 
for miljøforholdene på land og  et ikke-teknisk resumé.  

Den sammenfattende vurdering af projektets miljøkonsekvenser på land og på 
havet kan læses i det ikke-tekniske resumé. 

VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af 
miljøkonsekvenserne ved det ansøgte samt eventuelle afværgeforanstaltninger. I 
VVM-redegørelsen kan indgå undersøgelser tilvejebragt for at belyse specielle 
forhold eller den kan bygge på indhentede oplysninger, som bygherre har tilveje-
bragt i forbindelse med ansøgningen og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen samt 
VVM-tilladelsen fra fx udkast til Natura 2000-planer, Miljøportalen m.fl.  
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2 Forslag til kommune-
plantillæg 

 

2.1 Hvad er et kommuneplantillæg? 

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et 
kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når 
det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller et projekt.  

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlæg-
ning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal 
sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i 
kommunen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer.  

Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om plan-
lægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013, Planloven, indeholde ret-
ningslinjer for alle de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog (§ 
11a) og ledsages af en redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVM-
sammenhæng. De centrale emner er blandt andet landskab, trafik, støj og beskyt-
telsesinteresser i det åbne land.  

Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår, retningslinjer, rammer og en 
planredegørelse. 

 

2.2 Hvad er VVM? 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, be-
kendtgørelse nr. 1510  af 15/12/2010. Anmeldelsen af projektet er foretaget den 
18. oktober 2013 efter den dengang gældende VVM-bekendtgørelse. Det betyder, 
at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer.  

Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering 
af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, 
samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb 
der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages 
at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en 
vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden 
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har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om hvorvidt det anmeldte 
projekt kan realiseres. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på:  

 Mennesker, fauna og flora  

 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 Materielle goder og kulturarv 

 Samspillet mellem disse faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning 
om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med til-
lægget til kommuneplanen. 

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kom-
munalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Naturstyrelsen kommunalbestyrel-
sernes opgaver og beføjelser, da Energinet.dk er bygherre, jf. VVM bekendtgørel-
sens § 11, stk. 2 og 5. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten 
(Naturstyrelsen). Naturstyrelsen varetager således planlægningen for landanlæg-
gene til Sæby Havmøllepark.  Frederikshavn Kommune kan ikke ændre på et 
kommuneplantillæg udarbejdet af staten, men kommunen kan lave supplerende 
planlægning, der ikke er i strid med det statslige kommuneplantillæg. 

 

2.3 Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lov-
bekendtgørelse LBK nr 939 af 03/07/2013.  

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i 
forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget 
ændrer den eksisterende kommuneplans rammer eller retningslinjer, når disse 
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. 

Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i 
planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et 
højt miljøbeskyttelsesniveau. 

Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillæg-
get. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene 
til en VVM-redegørelse, kan VVM-redegørelse og miljørapport udarbejdes som en 
samlet rapport. 
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Placeringen af Sæby Havmøllepark er således et resultat af Havmølleudvalgets 
screening af de danske farvande for egnede placeringer af mindre kystnære hav-
mølleprojekter. Den mere kystnære placering af mindre parker er primært ønsket 
af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen af vindkraft nede. Eksem-
pelvis forventes omkostningerne til drift og vedligehold af havmølleparker, som 
primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, mindskes. Desuden anta-
ges nettilslutningsomkostningerne at kunne mindskes, da kablerne til land typisk 
er kortere, og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan nettilsluttes på la-
vere spændingsniveauer via transformere placeret på land, således at etablering 
af transformatorstationer på søterritoriet undgås. 

For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter gen-
nemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet), 
herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag for VVM-
redegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet som på land, 
varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen. 
Se i øvrigt kapitel 4 i del 1 af VVM-redegørelsen for yderligere beskrivelse heraf. 

Energinet.dk fik i januar 2013 pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren 
om at forestå udarbejdelse af VVM-redegørelser for de seks havmølleparker forud 
for et koncessionsudbud. Hvilke projekter der vil blive realiseret og med hvilken 
kapacitet vil blive afgjort efter dette udbud. Det er således ikke på forhånd givet, 
hvilke havmølleparker, der skal realiseres. 

Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelag-
tige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvil-
ke havmølleparker, der skal realiseres. Først når - og hvis - der indgås koncessi-
onsaftale for havmølleparkerne, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. 

Nærværende kommuneplantillæg omfatter kun landanlæggene og er beliggende 
nord og syd for Sæby. Planlægningen skal rumme kabelkorridorer, kabelstatio-
ner, nettilslutningsanlæg og udvidelse af eksisterende stationsanlæg, som vist på 
Figur 3-2. 

 

3.2 Projektet 

Projektet omfatter landanlæggene til havmølleprojektet ved Sæby.  

Det overordnende projekt Sæby Havmøllepark planlægges placeret ca. 4 km fra 
kysten ud for Sæby. Havmølleprojektet omfatter en havmøllepark med en instal-
leret effekt på op til 200 MW med tilhørende landanlæg for tilslutning til det ek-
sisterende elforsyningsnet. Projektområdet fremgår af Figur 3-2 og omfatter: 

 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Kabelkorridorer på land og på havet 
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 Eksisterende stationsanlæg for tilslutning til elforsyningsnettet og en eventuel 
udvidelse af stationsanlægget  

 Områder for mulig kystnær kabelstation på land 
 

 

Figur 3-2 Projektområde for Sæby Havmøllepark. 

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. 
Inden for dette område vil et areal på maksimalt 44 km2 tillades anvendt til op-
stilling af 200 MW havmøller. For en mindre parkstørrelse reduceres arealet, der 
maksimalt må beslaglægges tilsvarende. Mølletype, fundamenttype og opstil-
lingsmønster er ikke kendt på nuværende tidspunkt og vil først blive endeligt fast-
lagt i forbindelse med tildeling af koncession og efterfølgende detailprojektering i 
2016. Det er forudsat, at der anvendes havmøller med en størrelse på 3 MW eller 
10 MW eller havmølle af en størrelse derimellem.  

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via et enten seks 33 kV eller tre 60 
kV kabelsystem til land, hvor den via nedgravede landkabler og en mulig ny kyst-
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Starbakken nordvest for Frederikshavn. Den sydlige korridor strækker sig fra ky-
sten mellem Havgård og Hovmose syd for Sæby og vil forløbe mod vest til stati-
onsanlægget ved Dybvad.    

Inden for hver landkorridor er der et område til mulig etablering af en ny kystnær 
kabelstation (fremskudt transformer) mellem ilandføringspunkterne og de eksi-
sterende stationsanlæg. 

 

Figur 3-4  Korridorer til kystnær kabelstation – nordlige ilandføring. 
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Figur 3-5 Korridorer til kystnær kabelstation – sydlige ilandføring. 

Tilslutning af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksiste-
rende stationsanlæg, der ombygges og udvides i nødvendigt omfang. Ombygnin-
gerne består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderli-
gere udbygning af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det 
kan blive nødvendigt ved såvel stationsanlæg Dybvad som ved stationsanlæg 
Starbakken at foretage udvidelse ud over arealet for de eksisterende stationer. 
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Figurr 3-6 Potentiel udvidelse af f stationsanlægg Dybvad. 
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Figur 3-7 Pot
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Det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3c, Energiin-
dustrien - transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensione-
ret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg dog undtaget el-
kabler på søterritoriet. 

Naturstyrelsen har den 25. november 2013 på baggrund af en VVM-screening 
samt at der skal udarbejdes VVM for anlæggene på havet vurderet, at landanlæg-
gene til Sæby Havmøllepark er VVM-pligtigt. Havmøller er altid VVM pligtig, jf. 
BEK nr. 68 af 26.01.2012. 

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt kom-
muneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af en VVM-redegørelse, der inde-
holder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt tilladelse 
til projektet. 

VVM-redegørelsen er en samlet VVM for både havdelen og landdelen og omfatter 
ligeledes miljøvurderingen af kommuneplantillægget. 

Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter 
de hidtil gældende regler i bekendtgørelsen nr. 1510 af 15. december 2010, jf. § 17, 
stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

 

3.5 Kommuneplantillægget skal miljøvurderes 

Kommuneplantillægget medfører ændringer i Frederikshavn Kommuneplan 
2015. Kommuneplantillægget skal i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af pla-
ner og programmer miljøvurderes, idet kommuneplantillægget sætter rammer for 
fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Miljøvurderingen 
fremgår af den samlede VVM-redegørelse og miljørapport for projektet (del 2). 

 

3.6 VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse 

Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projek-
tets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Natur-
styrelsen give Energinet.dk, VVM tilladelse til at gennemføre projektet under 
nærmere angivne vilkår. 

På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsen og resultatet af høringen, vil 
Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse, som blandt andet in-
deholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, og udtalelser og bemærk-
ninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning.  
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På grundlag heraf, og af kommunens udtalelse over den sammenfattende redegø-
relse, beslutter Naturstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fast-
sætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse 
med VVM-tilladelsen og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af projektet 
minimeres.  

Det endelige kommuneplantillæg samt den sammenfattende redegørelse vil sam-
tidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 
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4 Forhold til øvrig plan-
lægning 

 

4.1 Regional udviklingsplan 

Den regionale udviklingsstrategi 2012 for Region Nordjylland er opdelt i fem cen-
trale indsatsområder, hvor det ene er det grønne Nordjylland. 

Indenfor det grønne Nordjylland er det overordnede mål det følgende: 

"Nordjylland skal være Danmarks grønne region, og vi skal bevare, udbygge og 
benytte de værdifulde natur- og landskabsområder på en bæredygtig måde. 
Nordjylland skal være et internationalt eksperimentarium for energi og klima-
løsninger. Energiforsyningen i Nordjylland skal i udpræget grad komme fra 
vedvarende energikilder. Udviklingen og indfasningen af de vedvarende energi-
kilder skal ske i et samarbejde mellem offentlige myndigheder, videninstitutio-
ner og det nordjyske erhvervsliv." 

Denne målsætning stemmer fint overens med en havmøllepark ved Sæby. 

Det vurderes, at Den Regionale Udviklingsplan ikke i øvrigt behandler forhold, 
der er relevante for nærværende kommuneplantillæg. 

 

4.2 Regional råstofplan 

Projektområdet indeholder ingen råstofgraveområder eller råstofinteresseområ-
der. Den sydlige kabelkorridors endepunkt grænser op til et råstofgraveområde.  

Projektet vurderes dermed i overensstemmelse med Råstofplan 2012 for Region 
Nordjylland.  

 

4.3 Statens vand- og naturplaner 

Projektområdet er omfattet af følgende planer: 

Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1. 
Vanddistrikt: Jylland og Fyn. 

 Den nordlige kabelkorridor krydser Bangsbo Å.  
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 Den sydlige kabelkorridor krydser Donbæk, Grønhede Å og Volstrup Bæk. 

Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at projektet ikke har en væsentlig betydning 
for vandløbenes tilstand, flora og fauna, pga. underboring af vandløbene.  

4.3.1 Vandplaner  

Den  nordlige korridor er, bortset fra et mindre område ved kysten, omfattet af 
område til drikkevandsinteresser (OD). 

En stor del af den sydlige korridor er omfattet af et område til særlige drikke-
vandsinteresser (OSD) samt et NFI-område (nitratfølsomme indvindingsområ-
de).  

Området til kystnære kabelstationer og tilkobling til eksisterende kabelstation 
ligger udenfor disse områder. Selve kablerne anses ikke som værende grund-
vandstruende ift. den statslige udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41  
og af den grund er det ikke nødvendigt at udarbejde en grundvandsredegørelse, 
jf. vandplanernes retningslinje 40 og 41. 

Da risikoen for spild  i både anlægs- og driftsfase vurderes at være minimal, vur-
deres det ikke at være risiko for forurening af drikkevandet. 

Det vurderes, at der er områder, der kan indeholde terrænnært grundvand, og der 
derfor skal ske midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med nedlægning af 
kabler og evt. etablering/udvidelse af kabelstationer. Det vurderes, at påvirknin-
gen af grundvandsspejlet vil være meget lille på grund af den begrænsede varig-
hed, og en grundvandssænkning vurderes ikke at ville påvirke drikkevandsforsy-
ningen. Det vurderes, at der ikke er nogen særlig risiko for mobilisering af grund-
vandsforureninger ved de mulige grundvandssænkninger.  

Projektet vurderes samlet ikke at kunne påvirke grundvand eller drikkevand ne-
gativt i anlægs- drifts- eller afviklingsfasen.  

Målsatte vandløb underbores såfremt det ikke er muligt at undgå væsentlige mil-
jøpåvirkninger. 

Det vurderes, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplan-
lægningen. 

4.3.2 Natura 2000 

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem 
Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007, om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter (Habitatbekendtgørelsen).  
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Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan man skal behandle Natura 
2000-områderne, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de en-
kelte områder.   

Der er ingen Natura 2000-områder indenfor projektområdet. Kabelkorridorerne 
grænser op til Natura 2000-området, Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge 
Ås udløb, og passerer nær 4 Natura 2000-områder. Her har Danmark som følge 
af internationale aftaler en særlig forpligtigelse til at varetage hensynet til dyre- 
og planteliv samt landskab og kulturarv. 

Natura 2000-planerne er nærmere omtalt i kapitel 7. 
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5 Kommuneplan 2015 
 

Den gældende Kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune indeholder re-
degørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for landanlæggene til Sæ-
by Havmøllepark.  

 

5.1 Retningslinjer i Kommuneplan 2015 

Alle retningslinjer i Kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune er gen-
nemgået, og det er kun retningslinjer og rammer, der berøres af projektet, som er 
beskrevet og vurderet i det nedenstående. 

Vurdering af projektets forhold til øvrige retningslinjer fra Frederikshavns Kom-
muneplan fremgår af VVM-redegørelsens del 3 og under de respektive afsnit for 
emnet. Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke øvrige retningslinjer.  

Kabelnedlægningen vurderes generelt ikke at være i strid med kommunens ret-
ningslinjer, da de ikke er synlige i landskabet, og området reetableres efter an-
læggelse. Endvidere underbores vigtige naturområder og vandløb. Der vil dog væ-
re en mindre påvirkning for nogle af arealudpegningerne i retningslinjerne, hvor 
nogle af disse pålægges mindre restriktioner på grund af kabelnedlægningen.  

I det nedenstående er der således primært fokus på de kystnære kabelstationer og 
udvidelserne af stationsanlæggene.  

5.1.1 Kystnærhedszonen 

Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhus-
områder og landzone.  

I henhold til retningslinje 13.1 skal kystnærhedszonen som udgangspunkt frihol-
des for bebyggelse, og områderne skal primært anvendes til natur-, landbrug eller 
rekreative formål.   

Områderne til den kystnære kabelstation ligger inden for kystnærhedszonen.  

I henhold til planloven kan der kun inddrages nye arealer i byzone eller planlæg-
ges i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrun-
delse for kystnær placering. Denne begrundelse fremgår af afsnit 7.3, hvor kyst-
nærhedszonen behandles yderligere. 

Idet, der er en kystnær begrundelse  for etablering af en kystnær kabelstation, jf. 
afsnit 7.3, er projektet i overensstemmelse med retningslinjen. 
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Forholdet til kystnærhedszonen er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens af-
snit nr. 6.5. 

5.1.2 Landbrug 

Særligt værdifulde jordbrugsområder 

En lille del af området til udvidelsen af kabelstationen ved Dybvad er omfattet af 
særligt værdifulde jordbrugsområder. 

Retningslinje 14.1 fastlægger, at områderne skal friholdes for anlæg, der begræn-
ser mulighederne for landbrugsdrift væsentligt.    

Grundet størrelsen på området, og placeringen lige op af den eksisterende kabel-
station gør, at det vurderes, at projektet er i overensstemmeslse med retningslin-
jen. 

Forholdet til særligt værdifulde jordbrugsområder er nærmere beskrevet i VVM-
redegørelsens kap. 19.11.2. 

Områder til store husdyrbrug 

En del af den sydlige kabelkorridor er omfattet af områder til store husdyrbrug.  

Retningslinje 14.2 fastlægger, at inden for områderne skal husdyrbrugenes udvik-
ling prioriteres særligt højt i forhold til andre interesser.  

Efter nedlægningen af kablet vil området fortsat kunne anvendes til landbrug, 
dog vil der ikke kunne opføres produktionsanlæg ovenpå kabelkorridoren. Det er 
et mindre område og det vurderes, at være i overensstemmelse med retningslin-
jen. 

5.1.3 Landskaber 

Særligt værdifulde landskaber 

Området til udvidelsen af kabelstationen ved Dybvad ligger i et område, der er 
udpeget som særligt værdifuldt landskab. 

Retningslinje 15.1 fastlægger, at de særligt værdifulde landskaber så vidt muligt  
skal friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, 
f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg 
skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. 

Udvidelsen af kabelstationen omfatter et mindre område, og dette sammenholdt 
med tilstedeværelsen af den eksisterende kabelstation vurderes projektet ikke at 
påvirke oplevelsen af landskabet væsentligt. Projektet vurderes derved at være i 
overensstemmelse med retningslinjen.   
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Geologiske beskyttelsesområder 

Området til en nordlig kystnær kabelstation og en stor del af den nordlige kabel-
korridor er omfattet af retningslinjen, hvorimod den sydlige kystnære kabelstati-
on og korridor ikke er omfattet af retningslinjen. 

I retningslinje 15.3  fastlægges, at de geologiske beskyttelsesområder så vidt mu-
ligt skal friholdes for større byggeri og tekniske anlæg, medmindre de kan indpas-
ses i landskabet uden af sløre de geologiske dannelser, der er grundlag for udpeg-
ningen.  

Den nordlige korridor omfatter det geologiske beskyttelsesområde Bangsbo-
Sulbæk. Etablering af kabler igennem området medfører terrænarbejde inden for 
et ca. 18 meter bredt bælte på den strækning, der forløber fra den planlagte kabel-
station til Starbakken Station. De oprindelige geologiske forhold kan ikke gen-
skabes, men det forudsættes, at terrænet retableres, således at påvirkningen på de 
overordnede geologiske landskabstræk mindskes.  

Etablering af ny kabelstation kan desuden, afhængig af den endelige placering, 
medvirke til, at den geologiske dannelse sløres. Påvirkningen vurderes at være 
mindre, grundet kabelstationens begrænsede arealinddragelse af det geologiske 
beskyttelsesområde. 

Det geologiske beskyttelsesområde indeholder rimme-dobbe landskaber, der 
overvejende ligger inden for den del af korridoren, hvor det planlægges at under-
bore kablerne, hvorved påvirkningen er af mindre betydning eller helt kan und-
gås. 

Det vurderes derved, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjen.  

Forholdet til geologiske beskyttelsesområder er nærmere beskrevet i VVM-
redegørelsens kap. 19.2.2 og 20.4.1. 

Rimmer og dobber 

Hele området til den sydlige kystnære kabelstation og ca. 2,5 km af kabelkorrido-
ren er omfattet af område med rimmer og dobber.  

I retningslinje 15.4 fastlægges, at områder med rimmer og dobber er udpegede for 
at bevare og give mulighed for at opleve den særlige landskabskarakter, som om-
råderne har. Derfor skal det så vidt muligt undgås, at der foregår en overpløjning, 
tilgroning og tilplantning inden for områderne. 

I den sydlige korridor kan der ske en påvirkning. Det forudsættes, at terrænet re-
tableres, men de oprindelige rimme-dobber kan ikke genskabes. Som udgangs-
punkt skal der ikke ske tilplantning på rimmerne eller i dobberne, man da der i 
forvejen er en række læbælter og beplantningsbælter, vurderes det at et nyt be-
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plantningsbælte omkring den nye kabelstation ikke vil påvirke de geologiske be-
varingsværdier yderligere.  

5.1.4 Lavbund 

Områderne til kystnære kabelstationer er omfattet af lavbundsarealer. Retnings-
linje 16.1 fastlægger, at der ved byggeri og anlæg på lavbundsarealer skal tages 
højde for en eventuel vandstandsstigning. Retningslinen har til formål at sikre, at 
der tages højde for en vandstandsstigning i områder, hvor en eventuel genopret-
ning af vådområder kan blive aktuel. 

Der er taget højde for retningslinjen i projektet, idet det ikke forventes, at der vil 
ske væsentlige ændringer i havets vandstand indenfor anlæggets levetid. Det vur-
deres således, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjen.  

5.1.5 Naturbeskyttelse 

Særligt værdifulde naturområder 

En stor del af den nordlige kabelkorridor er omfattet af særligt værdifulde natur-
områder.  

Retningslinje 17.2 fastlægger, at de særligt værdifulde naturområder så vidt mu-
ligt skal friholdes fra at blive inddraget til formål som f.eks. byudvikling eller tek-
niske anlæg, der kan forringe naturværdierne.  

Kabelnedlægningen vurderes ikke at være i strid med kommunens retningslinje, 
da de ikke er synlige i landskabet og området reetableres efter anlæggelse. Endvi-
dere påvirkes ikke retningslinjen, da vigtige naturområder og vandløb underbo-
res. 

Økologiske forbindelser 

Både den sydlige og nordlige kabelkorridor er delvist omfattet af økologiske for-
bindelser. Hverken de kystnære kabelstationer eller udvidelserne af kabelstatio-
ner er omfattet af økologiske forbindelser. 

Retningslinje 17.4 fastlægger, at der i de økologiske forbindelser kan opføres byg-
geri eller tekniske anlæg i det omfang, det ikke hindrer spredningen af dyr og 
planter. 

De økologiske forbindelser ved kysterne og omkring vandløbene vil blive krydset 
ved styret underboring og vil derfor ikke blive påvirket, da underboringsstederne 
vil være placeret væk fra selve vandløbet inkl. åbeskyttelseslinjen, og dermed fri-
holdes de vandløbsnære arealer for forstyrrelse. For krydsning af de øvrige økolo-
giske forbindelser gælder det, at kabelgraven på de enkelte steder kun vil stå åben 
i få dage, hvorefter graven lukkes til igen og retableres. Der vil efter retablering 
være et servitutbælte på 7 m, hvor der ikke kan plantes træer. Det vil således fort-
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sat være muligt at opretholde og styrke et net af grønne forbindelser inden for de 
udpegede områder.  

Gennemførelse af projektet vil ikke medføre negativ påvirkning af de udpegede 
økologiske forbindelser, og projektet er dermed i overensstemmelse med kom-
muneplanens retningslinjer. 

Forholdet til økologiske forbindelser er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens 
kap. 19.3.5 og 20.6.1. 

Områder til flersidig anvendelse 

Områderne til kystnære kabelkorridorer, kystnære kabelstationer og områderne 
til udvidelse af kabelstationerne er omfattet af områder udpeget til flersidig an-
vendelse. 

Retningslinje 17.5 fastlægger, at der inden for disse områder skal søges mod at ta-
ge et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdi-
er samt fortsat bosætning og erhverv. 

Etablering og udvidelse af kabelstationer samt nedgravning af kabel  vurderes at 
være i overensstemmelse med retningslinjen. 

Forholdet til flersidig anvendelse er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens kap. 
19.11.2. 

5.1.6 Skovrejsning 

Området til den kystnære kabelstation i den nordlige korridor er delvis omfattet 
af et område, hvor ny skov er uønsket. 

Retningslinje 18.2 har til formål at friholde arealer med særlige landskabelige 
sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier. Etableringen af en 
kystnær kabelstation konflikter ikke med uønsket skov, og projektet vurderes 
derved at være i overensstemmelse med retningslinjen. 

Forholdet til skovrejsning er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens kap. 19.3.3 
og 19.11.2. 
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5.2 Kommuneplanrammer i Kommuneplan 2015 

I det følgende oplistes de gældende kommuneplanrammer og hvilken betydning, 
de har for kommuneplantillægget.  

Der udlægges ikke nye rammer for kablerne, idet disse ikke er lokalplanpligtige. I 
den videre proces skal Frederikshavn Kommune vurdere, hvorvidt det er til-
strækkeligt med en landzonetilladelse for en kystnær kabelstation eller om der 
skal vedtages en ny kommuneplanramme og lokalplan. Vurderingerne under 
rammerne er derved foretaget ud fra de eksisterende rammer. Til gengæld med-
fører projektet ændring af 2 bestående rammer som følge af udbygning på Star-
bakken Kabelstation, jf. næste afsnit. 

5.2.1 Kabelkorridor ved nordlig ilandføring 

Kommuneplanrammer ved en nordlig ilandføring fremgår på Figur 5-1 og Tabel 
5-1. 

 

Figur 5-1 Kommuneplanrammer ved nordlig ilandføring.  
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Tabel 5-1 Oversigt over kommuneplanrammer ved nordlig ilandføring.  

Ram-
meom-
råde 

Beskrivelse Placering i  
projektet 

Vurdering Behov for 
ændring 

FRE.E.
16.07 

Området er udlagt til er-
hverv og er ikke bebyg-
get 

Nordlig ka-
belkorridor 
og tilkobling 
til kabelsta-
tion 

Udvidelse af stationsanlægget og ka-
belnedlægning er i overensstemmel-
se med rammebestemmelserne.  

Nej 

FRE.O.
17.03 

Området er udlagt til of-
fentlige formål og er ikke 
bebygget. Området er 
udlagt til boligformål/ 
men anvendelsen ligger 
efter planperioden. En-
delig udpegning kræver 
et tillæg til kommune-
planen 

Nordlig ka-
belkorridor 
og tilkobling 
til kabelsta-
tion 

Etablering af et kabel vil påvirke di-
sponeringen af området, men er i 
overensstemmelse med rammebe-
stemmelserne. 

Udvidelse af kabelstationen er ikke i 
overensstemmelse med rammebe-
stemmelserne og vil kræve en æn-
dring af disse. 

Ja 

 

 

 

FRE.B1
7.02 

Området er udlagt til bo-
liger og er ikke bebygget.  

Nordlig ka-
belkorridor 

Etablering af et kabel vil påvirke di-
sponeringen af området, men det 
vurderes ikke nødvendigt at ændre 
rammebestemmelserne. 

Nej 

FRE.E.
09.08   

Området er udlagt til et 
erhvervsområde. Områ-
det må ikke bebygges. 

Nordlig ka-
belkorridor 

Etablering af et kabel vil ikke påvirke 
rammeområdet 

Nej 

FRE.E.
09.07 

Området er udlagt til er-
hvervsområde. I områ-
det kan etableres virk-
somheder, som kan give 
anledning til middel på-
virkning af omgivelser-
ne, dvs. virksomheds-
klasse 3, 4 og 5. Der må 
bygges i 2 etager og en 
maksimum højde på 8,5 
m. 

Nordlig ka-
belkorridor 

At føre kablet gennem dette område 
vil påvirke disponeringen af området 
og eventuelt de eksisterende virk-
somheder. 

Nej 

FRE.E.
09.03 

Området er udlagt til er-
hvervsområde. I områ-
det kan etableres virk-
somhede, som kan give 
anledning til mindre på-
virkning af omgivelser-
ne. Der må bygges i 2 
etager og en maksimum 
højde på 8,5 m.  

Nordlig ka-
belkorridor 

Etablering af et kabel vil påvirke di-
sponeringen af området 

Nej 

FRE.B.
09.02   

Området er udlagt til bo-
ligområde og er delvist 
udbygget. Rammeområ-
det ligger i kanten af 
korridoren. 

Nordlig ka-
belkorridor 

Det er muligt at placere kabelkorri-
doren udenfor området og holde en 
respektafstand til boligerne, hvorvidt 
det ikke vurderes  nødvendigt at æn-
dre rammebestemmelserne.  

Nej, potentielt 
konflikt 



 

32 

FRE.S.
18.05 
(Kom-
mune-
plantil-
læg nr. 
09.38) 

Området er udlagt til 
sommerhusområde og er 
bebygget. 

Nordlig kor-
ridor  

Området er bebygget, og det er der-
ved ikke umiddelbart muligt at føre 
kablet gennem området. Der er dog 
god mulighed  for at føre kablet 
udenom rammeområdet og holde en 
respektafstand til boligerne. Det er 
derved ikke nødvendigt at ændre 
rammebestemmelserne. (alternativt 
kan kabelkorridoren blive justeret i 
det videre forløb)  

Nej, potentielt 
konflikt 

     

 

Det vurderes, at det er nødvendigt at lave følgende rammeændringer for at kunne 
realisere projektet indenfor hele den nordlige kabelkorridor og område til kabel-
station.  

Rammeafgrænsningen af rammeområde  FRE.O.17.03 justeres således, at ram-
meområde FRE.O.17.03 mindskes og rammeområde FRE.E.16.07 tilsvarende ud-
vides. I rammebestemmelserne for område FRE.E.16.07 tilføjes der kabelstation i 
anvendelsen, så dette fremgår specifikt af rammebestemmelserne.  Se afsnit 8.2. 
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5.2.2 Kabelkorridor ved sydlig ilandføring 

Kommuneplanrammer ved en sydlig ilandføring fremgår af Figur 5-2. 

 

Figur 5-2 Kommuneplanrammer ved sydlig ilandføring. 

 

Tabel 5-2 Kommuneplanrammer ved sydlig ilandføring 

Ramme-
område 

Beskrivelse Placering i  
projektet 

Vurdering Behov for 
ændring 

SAE.T.04.12  

 

En mindre del af ram-
meområdet, hovedsalig 
et vejforløb, er omfattet 
af korridoren. Området 
er udlagt til tekniske an-
læg.  

Sydlig korridor 
for kabel  

Etablering af et kabel vil ikke 
påvirke rammeområdet.  

Nej 

 



 

34 

Det vurderes, at det er muligt at etablere en kystnær kabelstation og kabellægning 
i den sydlige kabelkorridor uden at påvirke rammerne.  
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6  Lokalplan 
 

Projektområdet, landanlæggene til Sæby Havmøllepark, er omfattet af følgende 
lokalplaner. Alle lokalplaner er gennemgået, og i det nedenstående er fokuseret 
på de lokalplaner, der påvirker eller bliver påvirket af projektet. 

 

Figur 6-1 Lokalplaner i forbindelse med den nordlige ilandføring. 

 

Tabel 6-1 Lokalplaner i forbindelse med den nordlige ilandføring. 

Lokalplan  Beskrivelse Placering i  
projektet 

Vurdering Ny lokal-
plan 

FRE 900-1 Regulering og forlæg-
ning af Nordjyllands 
Amtskommunes lande-

Nordlig ka-
belkorridor. 

Det vurderes, at det er muligt at 
etablere en kabelkorridor gennem 
områderne, og det vil ikke påvirke 

Nej 
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Lokalplan  Beskrivelse Placering i  
projektet 

Vurdering Ny lokal-
plan 

vej nr. 620, Brønders-
lev-Frederikshavn 

lokalplanen. 

FRE 900-
2 

Plan for en 150 kV-
højspændingsledning 

Nordlig ka-
belkorridor. 

Det vurderes, at det er muligt at 
etablere en kabelkorridor gennem 
områderne, og holde en respektaf-
stand til ledningen, og det vil ikke 
påvirke lokalplanen. 

Nej 

FRE.09.0
3.03 – In-
dustrivej 
Syd 

Området er udlagt til 
erhvervsformål og er i 
brug. Området må ikke 
bebygges. 

 

Nordlig kor-
ridor for ka-
belstation. 

Etablering af en kabelstation er ik-
ke i overensstemmelse med lokal-
planen.  

Det er muligt at etablere kabelsta-
tionen udenfor området. 

Nedlægning af kabel påvirker ikke 
lokalplanen. 

Nej, poten-
tiel konflikt 

FRE.09.0
3.02 – 
Vangen 
Erhverv 

Lokalplanen opdeler 
området i tre delområ-
der, hvor området til 
den kystnære kabelsta-
tion ligger indenfor 
delområde A og B.  

Området er delvist be-
bygget.  

Nordlig kor-
ridor for ka-
belstation. 

Etablering af en kystnær kabelsta-
tion er ikke i overensstemmelse 
med lokalplanens anvendelsesbe-
stemmelser. 

Det er muligt at etablere kabelsta-
tionen udenfor området. 

Nedlægning af kabel påvirker ikke 
lokalplanen. 

Nej, poten-
tiel konflikt 

 

Det vurderes, at det er muligt at etablere en kystnær kabelstation og nedlægge 
kabler uden at komme i konflikt med lokalplanerne i den nordlige korridor.  
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Figur 6-2 Lokalplaner i forbindelse med den sydlige ilandføring. 

 

Tabel 6-2 Lokalplaner i forbindelse med den sydlige ilandføring. 

Lokalplan  Beskrivelse Place-
ring i  
projektet 

Vurdering Ny lo-
kalplan 

SAE.4.68.
0 

For et nyt renseanlæg 
syd for Sæby ved Sæby-
gård Mose. 

Området til kystnær ka-
belstation omfatter en 
strimmel af lokalplanen, 
der hovedsalig omfatter 
vejadgangen til lokal-
planområdet. 

Sydlig 
korridor 
for kabel-
station. 

Det vurderes, at en kabelstation ikke 
er i overensstemmelse med lokalpla-
nen.  

Der er god plads til at etablere den 
kystnære kabelstation udenfor om-
rådet. 

Det vurderes, at det er muligt at 
etablere kablerne gennem området, 
uden at påvirke lokalplanen. 

Nej, po-
tentiel 
konflikt 

SAE.6.02.
0 

Lokalplan for 150 kV 
højspændingsledning 

Sydlig 
korridor 
for kabel-

Det vurderes, at det er muligt at 
etablere kablerne gennem området, 
uden at påvirke lokalplanen. Etable-

Nej 
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Lokalplan  Beskrivelse Place-
ring i  
projektet 

Vurdering Ny lo-
kalplan 

station. ring af en udvidelse af stationsan-
lægget er i overensstemmelse med 
lokalplanen. 

 

Det vurderes, at det er muligt at etablere en kystnær kabelstation og nedlægge 
kabler uden at komme i konflikt med lokalplanerne i den sydlige korridor. 

Frederikshavn Kommune er myndighed for at tilvejebringe planlægningsgrund-
laget for de kystnære kabelstationsanlæg og/eller udvidelse af eksisterende kabel-
stationer. På nuværende tidspunkt er der ikke endeligt taget stilling til om projek-
tet kræver etablering af en kystnær kabelstation, samt hvilken af de udlagte mu-
ligheder, der vil blive realiseret, eller om projektet kan etableres ved udvidelse af 
eksisterende statsionsanlæg. Se endvidere afsnit 3.2.  

Hvis det viser sig, at etablering af kystnære kabelstationsanlæg og/eller udvidelse 
af eksisterende kabelstationer, vurderes at være lokalplanpligtigt, vil der blive ud-
arbejdet et kommuneplantillæg med en ramme samt lokalplan, der udlægger det 
konkrete areal til stationsformål. Vurderingen af lokalplanpligt vil være afhængig 
af projektets omfang og det heraf afledte behov for udbygning. 
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7 Øvrige bindinger 
Landanlæggene til Sæby Havmøllepark er omfattet af følgende øvrige bindinger. 

 

7.1 Natura 2000 og bilag IV-arter: 

Natura 2000-områder er en fælles betegnelse for habitatområder og fugle-
beskyttelsesområder udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og 
Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Områderne 
danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele 
EU.  

De nærmeste Natura 2000-områder til den nordlige ilandføring er følgende: 

Natura 2000 område: Afstand til projektområde: 

N4 Hirsholmene, havet vest herfor og 
Ellinge Ås udløb (Habitatområde H4, 
Fuglebeskyttelsesområde F11, Ramsa-
rområde R8) 0 m (kun marin habitatnaturtype) 

N8, Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og om-
kringliggende overdrevsområ-
der(Habitatområde 216) 60 m kun på land 

 

Projektområdet omfatter ingen udpegede Natura 2000-områder, hvorved det er 
vurderet, at der ikke sker en påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områderme.   

I VVM-redegørelsens del 2 og del 3 er Natura 2000-områderne beskrevet og  der 
er redegjort for påvirkningen af disse områder. En gennemført væsentlighedsvur-
dering pegede på risiko for skade på marine fuglebestande i forbindelse med pro-
jektet, og derfor er der foretaget en konsekvensvurdering. Det er vurderet, at der i 
de nærliggende fuglebeskyttelsesområder F112 Ålborg Bugt, østlige del, F10 Læsø, 
sydlige del og F2 Ålborg Bugt, nordlige del, vil være en øget dødelighed som følge 
af fortrængning af sortand, ederfugl og fløjlsand både fra Sæby Havmøllepark i 
sig selv og sammen med øvrige eksisterende havmølleparker, men dødeligheden 
vurderes at kunne kompenseres for af eksisterende flyway-bestande. Ved etable-
ring af både Sæby Havmøllepark og Smålandsfarvandet Havmøllepark vurderes 
der at kunne være skadelige virkninger som følge af kumulativ øget dødelighed af 
sortand. Størrelsen af den samlede bestand af sortand er dog usikker og kan være 
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større end den aktuelt anslåede bestandsstørrelse, og vurderingen må derfor be-
tragtes som konservativ. 

Det vurderes, at kabelstationer og nedgravning af kabel ikke vil påvirke Natura-
2000 områderne på land væsentligt hverken direkte, indirekte eller kumulativt 
som følge af anlægs-, demonterings- eller i driftsfasen som følge af afstanden, idet 
der hverken er udpeget støjfølsomme arter eller sker fysisk påvirkning af området 
i form af gravning, grundvandssænkning m.v.  

Vurderingen af bilag IV arter, er foretaget ud fra antagelser om, at et givent na-
turområde bliver negativt påvirket i hele sin udstrækning, idet de konkrete på-
virkninger af projektet endnu ikke er kendt.  

Hvis det efter den endelige fastlæggelse af kabeltracéet  bliver nødvendigt at på-
virke lokaliteter negativt, der vurderes at udgøre potentielle yngleområder for bi-
lag IV-arter, skal der dog iværksættes afværgende foranstaltninger, som beskrevet 
i afsnit nr. 23.3 i VVM-redegørelsens del 3.  

I anlægsfasen er det vurderet, at projektet kan betyde en væsentlig negativ miljø-
konsekvens for levestedet for padder, krybdyr og flagermus. Ved iværksættelse af 
afværgeforanstaltninger, jf. i afsnit nr. 23.3 i VVM-redegørelsens del 3 vil projek-
tet have en ubetydelig miljøkonsekvens i anlægsfasen. 

I den periode, hvor kabelgraven står åben, vil kabeltracéet fungere som en barrie-
re for mange dyrearter. Den forventede varighed af anlægsarbejder i forbindelse 
med kabellægning er ca. 6 måneder for Sæby Havmøllepark. Arbejdet vil foregå i 
etaper langs strækningen, hvilket betyder, at kabelgraven på de enkelte etaper 
(ca. 1450 m) forventes at stå åben i maksimalt en arbejdsuge. På den baggrund 
antages det, at den kortvarige barriereeffekt vil være af underordnet betydning 
for områdets dyreliv. I forhold til barriereeffekten i anlægsfasen er det vurderet at 
have en mindre negativ effekt for padder, en ubetydelige konsekvens for krybdyr 
og ingen konsekvens for flagermus.  

I driftsfasen er det vurderet at have ingen påvirkning af bilag IV-arter, dog med 
en mindre påvirkning af barriereeffekt for flagermus.  

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens del 3, afsnit nr. 20.6.  

 

7.2 Fredninger 

Den nærmeste fredning er Kongehøj og Flade Kirke, der ligger henholdsvis  18 m 
og 200 m fra den nordlige kabelkorridor. Det vurderes, at områderne ikke påvir-
kes ved planen. 
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7.3 Kystnærhedszonen 

Projektområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen dækker 
alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Inden 
for kystnærhedszonen kan der, i henhold til planlovens § 5 b, nr. 1, kun inddrages 
nye arealer i byzone eller planlægges i landzone, hvis der er en særlig planlæg-
ningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. 

Hensigten med bestemmelserne om kystnærhedszonen er at bevare kystlandska-
bets særlige karakter ved at begrænse bebyggelse og anlæg i kystområderne til det 
nødvendige, specielt på de åbne kyststrækninger. Disse områder skal principielt 
friholdes for bebyggelse, der ikke er afhængige af kystnærheden. De anlæg, som 
har behov for nærhed til kysten, skal placeres, så de påvirker kystlandskabet 
mindst muligt. 

Der skal etableres et kabelanlæg, der skal tilslutte havmølleparken på havet med 
elnettet og infrastrukturen på land. Strækningsanlæg i form af et nedgravet ka-
belanlæg vil kun medføre en midlertidig påvirkning i anlægsfasen og vil ikke 
medføre nogen permanent visuel påvirkning af kystlandskabet. 

Områder til etablering af kabelstationer er placeret i den indsnævrede korridor, 
som er fastlagt ud fra hensyntagen til de forskellige arealinteresser og beskyttel-
seshensyn der findes lokalt. En placering i denne indsnævrede korridor vil der-
med som udgangspunkt medføre færrest mulige konflikter. Endvidere er udpeg-
ningen af områder til kabelstationer foretaget ud fra en overordnet vurdering af 
landskabets konkrete og lokale sårbarhed. 

Planlægningen omfatter mulighed for etablering af en kystnær kabelstation med 
henblik på dels at reducere effekttab i kablerne og dels for at reducere serviceare-
al over kabelanlægget. Formålet med kabelstationen er at øge spændingen i ka-
belsystemet fra 33 kV til 150 kV og reducere antallet af kabler i kabelsystemet fra 
6 til 1. 

Fra havmølleparken sker ilandføring med op til 6 søkabler, som skal føres frem til 
en kabelstation, og som skal anlægges med 7 meters afstand mellem de enkelte 
kabler. På strækningen frem til kabelstation skal der tinglyses et 42 m bredt servi-
tutbælte. Efter kabelstationen kan servitutbæltet reduceres til 7 m. I anlægsfasen 
kan arbejdsbæltet reduceres fra en bredde på ca. 53 m til 18 m, når antallet af 
kabler i kabelsystemet reduceres fra 6 til 1. Et formål med kabelstationen er såle-
des at minimere restriktioner for lodsejere og de økonomiske omkostninger ved 
etablering af kabelanlægget. Ved et smalt servitutbælte mindskes påvirkningen af 
de øvrige arealinteresser langs kabelkorridoren væsentligt. 

Med etablering af en kystnær kabelstation kan kabelsystemet ændres fra seks 33 
kV kabler til et 150 kV kabel. Spændingsforøgelsen i kablet medfører, at energita-
bet i kablet kan reduceres betydeligt. Netto energitabet målt i MWh stiger lineært 
ift. afstanden mellem ilandføringspunktet og punktet hvor kabelstationen kan 
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placeres. Netto energitabet udgør 500 MWh pr. km per år og det samlede øko-
nomiske tab (for energitab, øgede anlægsudgifter og kompensation til grundejere) 
udgør 12 millioner kr. per kilometer afstanden mellem ilandføringspunktet og 
kabelstationen øges. 

De planlagte kabelstationer kan opføres i en højde op til 7,0 meter, mens master 
med lynafledning, der få en højde på op til 18 meter. 

7.3.1 Kystnær kabelstation i den nordlige korridor 

I den nordlige korridor kan kabelstationen placeres inden for et område på det 
lavtliggende terræn for foden af bakketerrænets østskråning og syd for industri-
området ved Haldbjerg/Vangen.  

 

Figur 7-1 Nordlige korridorer til placering af fremskudt kabelstation. 

Området er i forvejen præget af erhvervsområdet og de store vejanlæg og områ-
dets sårbarhed er på den baggrund vurderet at være lav. Dog giver udsigten fra 
rundkørslen og Industrivej umiddelbart nord for denne et markant udsyn til den 
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skovklædte skråning. Placering af kabelstationen i området vil tage en del af ud-
synet til skråningen.  

 

Figur 7-2 Foto fra Industrivej over området til en kystnær kabelstation i den nordlige korridor. 
Der er frit udsyn til morænebakkernes bevoksede skråning. I fotoets højre kant ses 
bygninger i erhvervsområdet mod nord. 

For at påvirke udsigten mindste muligt anbefales det at placere kabelstationen 
længst mod nord op ad erhvervsområdet. Det er vurderet, at intensiteten af den 
visuelle påvirkning af udsigten mod vest fra Industrivej vil blive mellem, og at 
områdets sårbarhed er lav. Den overordnede betydning af en placering af kabel-
stationen i området  er på den baggrund vurderet at være mindre. 

7.3.2 Kystnær kabelstation i den sydlige korridor 

De tre områder, hvor det er muligt at placere kabelstationen i den sydlige korri-
dor er umiddelbart øst for rensningsanlægget (område 1), umiddelbart syd for 
rensningsanlægget (område 2) eller helt op til Solsbækvej (område 3). Alle tre 
områder ligger i den tidligere Sæbygård Mose, som nu er drænet og opdyrket.  

Terrænet i området er marine dannelser, der ligger omkring 5 meter over havet. 
De åbne marker opdeles af enkelte nord-sydgående læhegn. Der er et rensnings-
anlæg i området, men det er godt afskærmet af den omkransende beplantning og 
fremstår ikke markant i landskabet. Området er visuelt afskærmet mod kysten af 
bevoksning øst for Solsbækvej. 
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Figur 7-3 Sydlige korridorer til placering af fremskudt kabelstation. 

Område 1: Korridorens østlige afgrænsning ligger cirka 450 meter fra kysten ved 
ilandføringspunktet for søkablet. Hele området er åbent jævnt markterræn, som 
er gennemskåret af to drænkanaler. Mod vest afgrænses området af beplant-
ningsbæltet omkring rensningsanlægget, mod syd af adgangsvejen til rensnings-
anlægget, mod nordøst af en drænkanal mod nordvest og øst løber afgrænsningen 
i den åbne mark. 
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Figur 7-4 Foto over område 1 fra Solsbækvej. I mellemgrunden ses beplantning omkring rens-
ningsanlægget. 

Område 2: Korridorens østlige afgrænsning ligger cirka 600 meter fra kysten ved 
ilandføringspunktet for søkablet. Hele området er åbent jævnt markterræn, som 
er gennemskåret af en enkelt drænkanal. Mod vest afgrænses området af et læ-
hegn, mod nord af adgangsvejen til rensningsanlægget, mod syd af en drænkanal 
og mod vest løber afgrænsningen i den åbne mark. 

 

 

Figur 7-5 Udsigt over de åbne marker til område 2 set fra Solsbækvej. 
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Område 3: Korridorens østlige afgrænsning ligger cirka 400 meter fra kysten ved 
ilandføringspunktet for søkablet. Hele området er åbent jævnt markterræn. Mod 
vest afgrænses området af et læhegn, mod syd af en drænkanal, mod øst af Sols-
bækvej og mod nord løber afgrænsningen i den åbne mark. 

 

 

Figur 7-6 Foto af område 3, der ligger mellem Solsbækvej og læhegnet. 

På grund af landskabets enkle karakter og dets afskærmethed fra kysten er det 
vurderet, at områdets sårbarhed er lav og at påvirkningen på kystnærhedszonen 
er begrænset. Det er samtidig vurderet at den megen bevoksning i området gør 
det nemmere at indpasse kabelstationen uanset valg af korridor. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens del 3, afsnit nr. 6.5. 

 

7.4 Strandbeskyttelse 

Arealet, hvor ilandføringen af kablerne finder sted er omfattet af strandbeskyttel-
seslinjen i medfør af naturbeskyttelsesloven § 15, hvor der ikke må ske ændring i 
tilstanden af strandbredder eller arealer, der ligger mellem strandbredden og 
strandbeskyttelseslinjen. Der kan dog udføres anlægsarbejde med nedgravning af 
kabler, hvis terrænet straks reetableres.  

I VVM-redegørelsen vurderes det, at projektet ikke vil have konflikter i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen. Projektet vil således ikke have en negativ påvirkning af 
arealet inden for strandbeskyttelseslinjen i hverken anlægs- eller driftsfase. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens del 1, afsnit nr. 6.6.3 
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7.5 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer 

Kabelkorridoren er omfattet af forskellige beskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 15-19. 

Den nordlige kabelkorridor  er omfattet af skovbyggelinjerne omkring skovområ-
derne, herunder Gærum Hedeplantage, og å-beskyttelseslinjen omkring Bangsbo 
Å. Ligeledes ligger to fortidsmindebeskyttelseslinjer inden for korridoren samt en 
mindre del af kirkebyggelinjen omkring Volstrup Kirke.  

Der er kun skovbyggelinjen, som omfatter områderne til den nordlige kystnære 
kabelstation, hvor det vil stride imod naturbeskyttelsesloven, at anlægge kabel-
stationer inden for skovbyggelinjerne, hvorved der skal ansøges om dispensation. 

 

Figur 7-7 Beskyttelseslinjer i den nordlige kabelkorridor. 
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Arealet, hvor den sydlige kabelkorridor ligger placeret, er omfattet af skovbygge-
linjen omkring Dyrheden Skov og strandbeskyttelseslinjen. Derudover er der en-
kelte beskyttede sten- og jorddiger. 

 

Figur 7-8 Beskyttelseslinjer i den sydlige kabelkorridor. 

Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer, der omfatter områderne til kystnære 
kabelstationer i den sydlige korridor.  

Det er Frederikshavn Kommune, der vurderer om nedgravning af kabel kræver 
dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.  

 

7.6 § 3-områder 

Nordlig kabelkorridor: Bangsbo Å samt mindre arealer med beskyttede naturom-
råder (§ 3). 
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Sydlig kabelkorridor: et større areal med beskyttet hede nær kysten samt tre be-
skyttede vandløb; Donbæk, Grønhede Å og Volstrup Bæk. 

Områderne til kystnære kabelstationer placeres udenfor § 3-områder. 

I vurderingen i VVM-redegørelsen er vurderingerne foretaget ud fra den forud-
sætning, at de enkelte naturområder påvirkes i hele deres udstrækning. 

I anlægsfasen vurderes den samlede fysiske påvirkning af § 3-områder med høj, 
god eller moderat naturværdi til at være væsentlig negativ. Den samlede fysiske 
påvirkning af § 3-områder med ringe eller dårlig naturværdi vurderes til at være 
moderat negativ.  

Der kan iværksættes  afværgeforanstaltninger, jf. afsnit nr. 23.3  i VVM-
redegørelsens del 3, der omhandler at etablere  arbejdsarealer, køreveje mm. 
uden for § 3- områderne og at undgå lokaliteter med høj, god og moderat værdi. 
Derudover kan nedlæggelse af kabler foregå ved styret underboring. Ved iværk-
sættelse af afværgeforanstaltninger vil projektet have en ubetydelig miljøkonse-
kvens i anlægsfasen. 

Det er en forudsætning, at anlæg af kablerne ikke medfører en negativ påvirkning 
af § 3-områder med høj, god eller moderat naturtilstand. De endelige linjeførin-
ger for kablerne bør dog planlægges uden om alle naturområder, der er beskyttet i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I det omfang, det ikke er muligt at anlæg-
ge kablerne helt uden om disse områder, bør kablerne så vidt muligt anlægges i 
udkanten af områderne og på en sådan måde, at kablerne krydser igennem na-
turområdet over så kort en strækning som muligt. Herved bevares værdien af lo-
kaliteterne i videst muligt omfang. Der bør tages hensyn til disse betragtninger i 
det omfang, det er muligt, når kabelføring og placering af kabelstationer afklares i 
fasen med detailprojektering. 

I driftsfasen vurderes det, at projektet ikke medfører nogen påvirkning af § 3- be-
skyttede naturtyper. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 20.6. Projektet kan 
ikke gennemgøres uden en dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. 
Det er Frederikshavn Kommune, der træffer afgørelse om dispensation, der vil 
kræve en konkret sagsbehandling med afvejning med naturinteresser. 

 

7.7 Fredsskov 

Inden for kommuneplantillæggets reservation til kabelanlægget er der flere loka-
liteter, hvor der er fredskovspligtige arealer. Det vil i alle tilfælde være muligt at 
placere kabelanlægget udenfor fredskovspligtige arealer med undtagelse af en en-
kel lokalitet ved Haldbjerg/Vangen i Frederikshavn Kommune. Der er ingen fred-
skovspligtige arealer indenfor området reserveret til stationsanlæg. 
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Etablering af et kabelanlæg på fredskovspligtige arealer kræver tilladelse efter 
skovloven. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere til nedgravning af kab-
let enten ved ophævelse af fredskovspligtgen eller med bevarelse af fredskovsplig-
ten. Dispensation kan udløse krav om erstatningsskov, det vil sige, at der skal 
plantes skov på et større areal. Før fastlæggelse af kablets endelige placering kan 
størrelsen af evt. erstatningsskov ikke afklares. 

 

7.8 Jordforurening 

Projektområdet indeholder jordforurenede grunde både i den nordlige og sydlige 
kabelkorridor, jf. jordforureningsloven. 

I anlægsfasen er  jord, der opgraves i  forureningskortlagte arealer og offentlige 
vejarealer, omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og jorden herfra skal klassi-
ficeres for at kunne dokumentere forureningsgraden. Dette skal ske, uanset om 
jorden skal bortskaffes eller skal genindbygges i projektet. 

Ved mellemdeponering af forurenet jord skal det sikres, at der ikke sker nedsiv-
ning af forurenet vand til grundvandet jf. miljøbeskyttelsesloven. 

Påvirkningen af jord og fra eventuel forurenet jord i driftsfasen vurderes at være 
ubetydelig. 

Det forventes som udgangspunkt, at der ikke skal håndteres forurenet jord i af-
viklingsfasen, idet kablerne forventeligt skal tages op af en forurenet jord. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 19.8. 

 

7.9 Forholdet til anden planlægning 

Der kræves særskilt dispensation eller tilladelse til krydsning af arealer, der er 
omfattet af naturbeskyttelseslinjen § 3 (beskyttet natur), § 16 (åbeskyttelseslin-
jen), § 17 (skovbyggelinjen) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen) samt dispen-
sation eller tilladelse i forhold til skovloven, vandløbsloven, jordforureningsloven, 
museumsloven og vejloven. 

Etablering af en kystnær kabelstation vil ske enten med zonetilladelse eller vedta-
gelse af en ny lokalplan. 
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8 Kommuneplantillæg 
nr. 1 for landanlægge-
ne til Sæby Havmølle-
park 

Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer for kabelkor-
ridorer og kabelstationer. 

 

8.1 Retningslinjer 

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for landanlæggene til Sæby Havmøl-
lepark tilføjes nedenstående retningslinjer til Frederikshavn Kommuneplan 2015 
jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg.  

Der fastsættes følgende retningslinjer: 

1. Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til det 
overordnede lenet i form af kabeltrace, som vist på Figur 8-1 og Figur 8-2.  
 

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

3. I de blå markerede områder på Figur 8-1 og Figur 8-2 samt områder vist på 
Figur 8-5 og Figur 8-6 kan der etableres  to kystnære kabelstationer på hver 
10.000 m2, fordelt med én i nordlig linjeføring og/eller én i sydlig linje føring. 
Kabelstationerne må makismalt have en højde på 7 meter, og et bebygget are-
al på 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10 meters højde, og master 
med lynafledning kan etableres med en højde på op til 18 meter. 
 

4. Kabelstationen skal omgives af slørende beplantning med egnstypiske arter.  
 

5. Dybvad stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 5300 m2, som det 
fremgår af Figur 8-3.   
 

6. Starbakken stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 1600 m2, som det 
fremgår af Figur 8-4. 
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7. Ved placering af en ny kabelstation eller udvidelse af eksisterende kabelstati-
on skal vejledende grænseværdier for støj overholdes.  

 

 

Figur 8-1  Områder i nordlig kabelkorridor, der med ovenstående retningslinjer reserveres til ka-
belanlæg og kabelstationer. (Målestok 1:50.000) 
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Figur 8-2  Områder i sydlig korridor, der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelan-
læg og kabelstationer. (1:40.000) 
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Figur 8-3 Potentiel udvidelse af stationsanlæg Dybvad. (Målestok 1:3.000) 
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Figur 8-4 Potentiel udvidelse af stationsanlæg Starbakken. (Målestok 1:3.000) 
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Figur 8-5  Reservation til en kabelstation i den nordlige korridor.(Målestok ca. 1:4 000) 
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Figur 8-6  Reservation til en kabelstation i den sydlige korridor. (Målestok ca. 1:6.500) 
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8.2 Rammer  

Der ændres to rammer ved den eksisterende kabelstation ved Starbakken i den 
nordlige korridor. Rammeområde FRE.E.16.07 udvides til at omfatte hele områ-
det til kabelstationen, jf. Figur 8-7. Rammeområde FRE.O17.03 mindskes tilsva-
rende. Rammebestemmelserne for de to områder fremgår af det følgende. 

 

Figur 8-7 Nye rammeområder FRE.E.16.07 og FRE.O17.03. (Målestok 1:13.000)  

 

8.2.1 Nye rammebestemmelser: 

Rammeområde nr. FRE.E.16.07   

Områdenavn Knivholt Erhverv 

Overordnet anvendelse Erhvervsområde 

Generelle anvendelsesbe-
stemmelser 

Ingen bestemmelser 
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Rammeområde nr. FRE.E.16.07   

Anvendelse Anvendelse I området kan der etableres virksomheder, som kan 
give anledning til middel påvirkning af omgivelserne, dvs. virk-
somhedsklasse 2-4 samt kabelstation, herunder transformer, sam-
leskinner, koblingsanlæg mv. 

På grund af områdets gode trafikale beliggenhed kan der placeres 
virksomheder med megen tung trafik. 

Der kan ikke etableres boliger i området.   

Fremtidig zonestatus Byzone 

Bebyggelsesprocent Maks. 50 % for den enkelte ejendom   

Etageantal og bygningshøj-
de 

Maks. 2 etager 

Maks. 10,5 m 

Enkelte bygningsdele og master kan tillades i en større højde, hvis 
særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og den 
samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, Byrådet ønsker at 
fremme.   

Bygningsforhold i øvrigt Der skal i særlig grad lægges vægt på en god helhedsvirkning ved 
facaders udformning mod Knivholtvej. Ved nybyggeri, tilbygninger 
og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god hel-
hedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, så-
ledes at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast fra 
ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte virksomhed 
skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god helhedsvirk-
ning.   

Grundstørrelse Min. 1000 m² ekskl. vejareal.   

Opholdsarea-
ler/ubebyggede arealer 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et 
ordentligt udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn el-
ler tæt beplantning. Den enkelte grund skal afskærmes med be-
plantning eller anden form for hegn.   

Andre forhold Bortset fra anvendelsen til kabelstation må området ikke tages i 
brug før de øst for beliggende områder i det væsentlige er udbyg-
get. Der skal ved den konkrete lokalplanlægning for området tages 
højde for, at området støder op til et område udlagt til offentligt 
formål.   
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Rammeområde nr. FRE.O.17.03  

Områdenavn Perspektivområde, Knivholt Vest 

Overordnet anvendelse Perspektivområde 

Generelle anvendelsesbe-
stemmelser 

Ingen bestemmelser 

Anvendelse Området er udlagt til boligformål/ men anvendelsen ligger efter 
planperioden. Endelig udpegning kræver et tillæg til kommune-
planen. 

Fremtidig zonestatus Byzone 

 

8.3 Klage 

Når der er truffet afgørelse om at tillade projektet kan tilladelserne og kommune-
plantillægget påklages til Miljø og Naturklagenævnet. I forbindelse med klage-
nævnets praksis, vil klager over Miljøvurderingen efter planer og programmer 
først blive behandlet, når der foreligger en afgørelse. Der vil i forbindelse med af-
gørelserne være en egentlig klagevejledning. 
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