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Plotadmin

From: Carsten Sloth Møller <csmol@slagelse.dk>

Sent: 4. februar 2016 15:09

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Subject: Slagelse Kommunes høringssvar til VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

j.nr.NST-131-00194

Attachments: 330_2016_72988_Slagelse_Kommunes_høringssvar_til_Naturstyrelsen__.PDF

Til Naturstyrelsen 
 
Hermed fremsendes Slagelse Kommunes høringsvar til forslag til Kommuneplantillæg for 
Smålandsfarvandet Havmøllepark i Slagelse Kommune med tilhørende VVM redegørelse. 
 
 

Venlig hilsen 
  
Carsten Sloth Møller 
Planlægger, Cand. Scient. 
  

 

  
Center for Vækst og Plan 
Dahlsvej 3 
4220 Korsør 
  
Dir. tlf: 58 57 47 68 
Fax: 58 57 90 10 
www.slagelse.dk  

 
  
EAN: 5798007389444 
  
  
 



 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

 

Sendt pr. mail til nst@nst.dk 

 

 

Vækst og Plan 

Dahlsvej 3 

4220 Korsør 

 

Tlf.: 58 57 36 00 

 

csmol@slagelse.dk 

www.slagelse.dk 

Slagelse Kommunes høringssvar til forslag til Kommuneplan-

tillæg og VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

j.nr. NST-131-00194 

 

 

Slagelse Kommune har via plansystem.dk den 14. december 2015 modtaget 

forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 med VVM for Smålandsfarvandet Hav-

møllepark i supplerende høring. Høringsfristen er fastsat til den 8. februar 

2016. 

 

Slagelse Kommune har gennemgået materialet og har følgende bemærknin-

ger: 

 

kommentarer til det samlede materiale:  

Flere steder fremgår det, som en anlægsteknisk forudsætning, at der foreta-

ges ”Underboring af § 3-naturområder med høj, god eller moderat naturtil-

stand, hvor der er risiko for en væsentlig påvirkning ved nedgravning af kab-

ler.”  

Det er Slagelse Kommune, der stiller vilkår i dispensationer fra naturbeskyt-

telseslovens § 3 ud fra en konkret vurdering.   

 

Med hensyn til vurderingen af påvirkningen af sortænder og ederfugle har 

Slagelse Kommune ingen kommentarer, da det ligger uden for kommunens 

myndighedsområde at foretage denne vurdering. 

 

Kommuneplantillægget (side 36 i pkt. 7.6.): 

Figuren angiver ikke den korrekte udstrækning af beskyttet § 3-natur. 

 

I forbindelse med Naturstyrelsens gennemgang af § 3-beskyttede naturom-

råder er der foretaget en teknisk ændring af udstrækningen af de beskyttede 

naturområder. Udstrækningen fremgår af ”den vejledende § 3-registrering” 

på Danmarks Miljøportal.  

 

Kommuneplantillægget (Side 37 i pkt. 7.7.):  

I den vestlige kabelkorridor lige vest for Klintevej er der registreret en § 3-

beskyttet mose i stedet for strandeng. Omregistreringen fra strandeng til 

mose er sket i forbindelse med anden sagsbehandling, og i den forbindelse 

4. februar 2016 

 

Sagsid.: 330-2013-93404 

 

Kontaktperson: 

Carsten Sloth Møller 

Dir.tlf.: 58 57 47 68 

 

 

 

 

 

 



 

Side2/2 

har der været en besigtigelse af området. Udstrækningen fremgår af ”den 

vejledende § 3-registrering” på Danmarks Miljøportal. 

 

(Området udgør den nordlige del af lokalitetsnummer nr. 1 på side 39 (pkt. 

19.3.2) og på side 105 og 106 (pkt. 20.6.1) i VVM-redegørelsens del 3: Mil-

jøforhold på land.). 

 

Kommuneplantillægget (Side 38 i pkt. 7.9.):  

Det fremgår i sidste linje i 3. afsnit, at ”Etablering af en kystnær kabelstation 

vil ske med vedtagelse af en ny lokalplan.” 

 

Teksten bør omformuleres eller suppleres med følgende: 

”Det er dog Slagelse Kommunes vurdering, at etablering af en ny kystnær 

kabelstation vil kunne ske i overensstemmelse med gældende lokalplaner.” 

 

VVM redegørelse og miljørapport, del 3 – Miljøforhold på land: 

I VVM redegørelsens afsnit 18.4.1 fremgår en beskrivelse af en evt. ny kyst-

nær kabelstation. 

Slagelse Kommune savner en beskrivelse af evt. mandskabsfaciliteter her-

under mandskabsrum, sanitære rum samt håndtering af spildevand fra 

mandskabsfaciliteter. 

 

VVM redegørelse og miljørapport, del 3 – Miljøforhold på land: 

På side 105 i VVM-redegørelsens del 3 er det beskrevet at ”den del der ligger 

udenfor for strandbeskyttelseslinjen vil ikke nødvendigvis blive krydset ved 

styret underboring”. 

Det er Slagelse Kommune, der stiller vilkår i dispensationer fra naturbeskyt-

telseslovens § 3 ud fra en konkret vurdering, og det er ikke strandbeskyttel-

seslinjen, der bestemmer dette, men derimod påvirkningen af § 3-området.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Carsten Sloth Møller 

Planlægger, Cand. Scient. 
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Plotadmin

From: Lars Moseholm <lmoseholm@gmail.com>

Sent: 5. februar 2016 12:22

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Tobias Grindsted; Aksel Leck Larsen; dw@danske-smaaoer.dk; Lars Moseholm; 

Hanne Bruun Madsen

Subject: Re: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016, 

NST-131-00194

Attachments: Smålandsfarvandet Havmøllepark_høringssvar februar 2016.PDF

Til SNS 

 

Hermed indsigelse og bemærkning til forslag til kommuneplantillæg for Smålandsfarvandet Havmøllepark, 

jvf. nedenstående mail af 14. december. 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Moseholm 

 

 

Den 14. december 2015 kl. 13.17 skrev Tobias Grindsted <togri@nst.dk>: 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-

redegørelse for Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet offentlig høring indtil d. 8. februar 2016, se 

venligst vedhæftede. 

  

Du modtager dette brev, da du har afgivet høringssvar i forbindelse med den tidligere offentlige høring. 

  

  

Med venlig hilsen 

  

Tobias Grindsted 

Cand.scient 

VVM 

+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 

  

Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 
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--  

Lars Moseholm 

Skovbakken 67 

DK-3520 Farum 

Mobil 30249407 

LMoseholm@gmail.com 
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Lars og Hanne Moseholm,  Land Agre 50 A, Omø 

 

4. februar 2016 

 

Smålandsfarvandet Havmøllepark – høringssvar i høringsrunde 8. december 2015 til 8. februar 2016.  

J.nr. NST-131-00194. 

Indsigelse og bemærkning til forslag til kommuneplantillæg for Smålandsfarvandet Havmøllepark i 

Slagelse Kommune med tilhørende VVM-redegørelse  vedr. støj. 

 

1. Indsigelse mod mangelfuld faglige sagsbehandlingen 

Vi kan konstatere og konkludere: 

• At indsigelser og påpegning af ny viden ift. det faglige grundlag for ”Bekendtgørelse om støj fra vindmøller” af 

15. december 2011 og bemærkninger i høringsrunden 15. juli - 23. september 2015 ikke har ført til ændringer 

af VVM-redegørelsen vedr. Miljøforhold på land, støjberegninger. 

 

• At rådgiver (Rambøll) i VVM Baggrundsrapport 2014-08-08 om luftbåren støj gør opmærksom på, at 

metoderne til beregning af støj og lavfrekvent støj er præcist beskrevet (i Vindmøllebekendt-gørelsen), og at 

der ikke gives mulighed for afvigelser eller individuel tilpasning. Derved kan ny viden heller ikke inddrages i 

vurderingerne, selv om der er stor usikkerhed på beregningerne.  

 

• At Energistyrelsen og Naturstyrelsen efter det foreliggende ikke har inddraget Miljøstyrelsen i sags-

behandlingen vedr. ”Sammenfatning af 2. offentlig høring”, december 2015,  selv om det er Miljøstyrelsen, 

der fagligt har ansvaret for beregningsmodellen i Vindmøllebekendtgørelsen. Energistyrelsen bør dokumen-

tere den faglige sagsbehandling (aktindsigt). 

 

• At svar på vort tidligere høringssvar i ”Sammenfatning af 2. offentlig høring”, december 2015, i det væsent-

ligste bygger på formodninger og skøn uden dokumentation, eksempelvis 1) sammen-hængen mellem 

vindhastigheder og – retning med højden i det atmosfæriske grænselag og støjudbredelsen, 2) omfanget af 

”maskering” af især lavfrekvent vindmøllestøj fra andre lydkilder, 3) sammenligningen mellem udbredelsen af 

lavfrekvent støj over hav fra vindmøller og skibe - ud over bemærkningerne om afhængigheden til vind-

hastigheden -  samt 4) bemærkninger om støj- modellens evne til at regne ”konservativt” uden angivelse af 

størrelsen af denne evne. Den faglige argumentation er stærkt mangelfuld og må karaktiseres som 

almindeligheder. 

 

• At resultaterne af de svenske undersøgelser publiceret i den videnskabelige litteratur efter 2011 affærdiges 

med, ”at resultaterne ikke (er) anerkendt i Danmark”. Hvorfor ikke? Er de videnskabelige uvederhæftige? Er 

følgerne ift. opdatering af Vindmøllebekendtgørelsen for omfattende? Det forekommer i forhold til forvalt-

ningsloven stærkt betænkeligt at en så omfattende VVM-redegørelse  ikke forholder sig kvalificeret til den 

nyeste viden på et så centralt område i et så omfattende projekt. 

 

• At Energistyrelsen på baggrund af ovenstående ikke tager stilling til 1) behovet for udvikling eller kalibrering 

af en opdateret og relevant lydspredningsmodel for store havvindmølleparker i Danmark under givne 
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meteorologiske forhold, dvs. at den danske lydspredningsmodel opdateres med cylindrisk lydudbredelse og 

kobles til en atmosfærisk grænselagsmodel, 2) at den foreliggende VVM opdateres med nye beregninger (evt. 

ved brug af opdateret model eller hjemtagning af den svenske model, og 3) behovet for iværksættelse af et 

meteorologisk betinget måleprogram. Energistyrelsen bør på et fagligt grundlag tage kvalificeret stilling til 

ovenstående. 

 

• At Energistyrelsen vedr. støj i sammenfatningen skriver ”at projektet ikke vurderes at medføre væsentlig 

påvirkning af befolkningens generelle livskvalitet, men der kan være mindre påvirkning af pris og salgstider 

for nærliggende beboelsesejendomme”. Dette må være resultatet af en konkret vurdering eller erfaring, men 

baggrunden for denne vurdering er ikke beskrevet. Dette på trods af, at der i sammenfatningen står, at 

”støjen fra de nye havmøller i praksis ikke (vil) være hørbar på land”.  Energistyrelsen bør fremlægge doku-

mentation for den formodede påvirkningen af pris og salgstider i kystbebyggelsen. 

 

2. Indsigelse mod forventet beregnet støjniveau 

I den seneste VVM har man gjort meget ud af visualisering af vindmøllerne over havet ud fra erkendelsen af, at der er 

tale om en særlig og betydelig gene i et tidligere uberørt havområde.  

Der er ikke på tilsvarende måde i støjkapitlet taget hensyn til at mange kystområder – og især Omø – i forvejen er fri 

for menneskeskabt støj. Her savnes en argumentation for, at Energistyrelsen på støjområdet alene henholder sig til et 

tilsyneladend fagligt mangelfuldt beurakratisk værktøj (Vindmøllebekendt-gørelsen), hvor der ikke ”giver(s) mulighed 

for afvigelser eller individuel tilpasning”. 

Man har i VVM-redegørelsen også påbegyndt en visualisering af den planlagte havmøllepark Omø Syd umiddelbart 

vest for Smålandsfarvandet Havmøllepark for at kunne vurdere den kumulative effekt af de to havmølleparker 

tilsammen i erkendelsen af, at den samlede vindmølleaktivitet i området skal vurderes som ét hele. Parallelt hermed – 

da støjen fra en ny Omø Syd havmøllepark ikke er kendt – bør den kumulative effekt af de to projekter beskrives i 

VVM for Omø Havmøllepark. Vi bemærker hertil, at den foreliggende VVM derfor ikke er færdig. Disse beregninger 

med indregning af Omø Syd havmøllepark bør derfor udføres med efterfølgende ny høringsrunde  inden der gives 

tilladelse til opførelse af Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

3. Behovet for et ordentlige beslutningsgrundlag 

Afslutningsvis bemærker vi, at vi som udgangspunkt ikke er imod opstilling af vindmøller på havet, men vi finder den 

fremlagte VVM så mangelfuld i forhold til konsekvenserne af de to store projekter i smalandsfarvandet, at det hos os 

efterlader et indtryk af et indledende arbejde med på forhånd fastlagte konklusioner.  

Der er gode tiltag på visualiseringområdet for at søge at begrænse parkernes visuelle dominans over det mørke hav, 

og det vil forhåbentlig sætte aftryk på de endelige projekter.  

Sagen fortjener bedre end det foreliggende, herunder en inddragelse af den bedste ekspertise i ind- og udland. Det 

gælder både natur, støj og meteorologi samt æstetisk udtryk. Det vil være hensigtsmæssigt i forhold til investe-

ringernes størrelse og behovet for en positiv folkelige opbakning til de omfattende planlagte havvindmølleparker, at 

der foreligger det bedste mulige og gennemarbejdede beslutningsgrundlag. 
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Plotadmin

From: Gustav Gansted <Gustav.Gansted@rgs90.dk>

Sent: 8. februar 2016 06:07

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Subject: Bemærkninger til VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-0019

Attachments: 1050_001.PDF; 1052_001.PDF

Til Naturstyrelsen 

 

RGS 90 A/S og Vandrens A/S fremsender hermed følgende bemærkninger til VVM for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, j.nr. NST-131-0019. Bemærkningerne er desuden skitseret på vedhæftede kort. 

 

1. Vi foreslår kabelstationen flyttet fra placeringen syd for Madevejen til området nord for Madevejen. Nord 

for Madevejen er der i forvejen et stort reservationsområde til højspændingskabler, så dette område er 

mindre velegnet til andet byggeri, mens området syd for Madevejen er et stort sammenhængende område 

beregnet til industrivirksomheder. 

2. Korridor for kabelføring ønskes fjernet/indskrænket i det sydvestlige hjørne af gammel slamplads (lokalplan 

126, Stigsnæs Industripark), da det ligger i det område, hvor Vandrens/RGS har planer om at bygge nye 

tanke og procesanlæg. 

Såfremt der er behov for uddybende oplysninger står vi gerne til rådighed. 

 

Med venlig hilsen / Best regards. 
 

Gustav Gansted  
Miljø- og kvalitetskoordinator  

Direkte tlf. +45 32 48 90 66  
Mobil  +45 20 88 56 60  
Email Gustav.Gansted@rgs90.dk  
Web www.rgs90.dk 
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Plotadmin

From: Ib Larsen <iblarsen1955@gmail.com>

Sent: 8. februar 2016 23:18

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Subject: Smålandsfarvandet Havmøllepark j.nr. NST-131-00194

Til 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

 

Vedr.: VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark. J.nr. NST-131-00194 

  

På baggrund af en større screening udpegede staten i 2012 seks områder som egnede til kystnære møller. 

Danmarks Naturfredningsforening bød denne helhedsorienterede screening af egnede områder til opsætning 

af kystnære havvindmøller velkommen. Hvert af de udpegede arealer kan ”rumme” 200 MW (på nær 

Bornholm som kun kan rumme 50 MW). Da Energiforliget kun ligger op til en total udbygning på 350 MW, 

betyder dette i praksis, at der kun vil være brug for 1 ¾ af de i alt 6 udpegede arealer, hvis hvert område 

udnyttes optimalt. Vi mener derfor, at udbygningen naturligvis skal begrænses til få, dvs. 2, store parker, for 

at undgå mange ”små” påvirkninger af kystlandskaberne. Det er desuden afgørende for os, at udviklingen 

sker i de 2 områder, som, VVM-undersøgelserne peger på, er de mindst sårbare. 

 

 

Ved sidste høring ( j.nr. NST-131-00172) noterede Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling 

Slagelse sig, at vindmølleparken Smålandsfarvandet kun kunne understøtte 100 MW jf VVM'en, da man 

ellers ikke mente at kunne afvise skadevirkninger på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet: 

F96.  

 

 

Citat fra sidste VVM-redegørelses konklusion: 

Det vil altså alene være muligt at etablere en havmøllepark på 100 MW i Små- landsfarvandet og under 

forudsætning af, at der ikke samtidigt etableres kystnære havmølleparker ved Sejerø Bugt eller ved Sæby 

for at en skadevirkning på ud- pegningsgrundlaget for sortand kan afvises.  

Alene på denne baggrund kunne DN ikke støtte op omkring projektet i Smålandsfarvandet, i det dette ville 

nødvendiggøre min 3 parker (100 MW + 200 MW + 50 MW). 

 

 

Det er derfor med stor undren og bekymring, at vi nu må konstatere, at der er "tryllet" en ny VVM-

vurdering frem, som nu ikke ser nogen problemer/ skadevirkninger ved en 200 MW Havmøllepark , - idet 

citat: "De samlede virkninger i form af fortrængninger vurderes ikke at ville medføre virkninger, der ikke 

kan kompenseres af de aktuelle bestanden." 

 

Vi står altså nu med to forskellige vurderinger, - hvorfor er den sidste valgt frem for den første? Var den 

første ikke gennemarbejdet? Er den anden bestillingsarbejde? 

Egentlig kræver det vel nu en helt ny gennemarbejdet vurdering? 

 

 

Citat: "For Smålandsfarvandet Havmøllepark sammen med eksisterende øvrige størrehavmølleparker og 

planlagte mølleparker, viser vurderingerne, at for sortand kander være påvirkning på bestandsniveau, med 
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mindre det godtgøres at bestandenaf sortand er stabil. Etablering af 200 MW ved Smålandsfarvandet 

kombineret med 150 MW i Sejerø Bugt, svarende til den samlede ramme på 350 MW for 

kystnære havmølleparker, er vurderet at kunne gøres uden kumulative virkninger i et omfang der vil være 

skadeligt på bestandsniveau. De kumulative virkninger ved en samtidig etablering af Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, Sejerø Bugt Havmøllepark og Omø Syd Havmøllepark vurderes at være af et omfang i 

forhold til fortrængningsvirkninger på bestanden af sortand og kollisionsrisiko for trækkende rovfugle vest 

om Smålandsfarvandet Havmøllepark som vil være af et omfang der kræver yderligere dokumentation for at 

kunne afvises vil medføre væsentlige negative påvirkninger. " 

Vi har med den overraskende nye VVM-vurdering af Smålandsfarvandet Havmøllepark svært ved at tro på, 

at det ikke vil være muligt at skaffe den nødvendige dokumentation, så også Omø Syd kan etableres. 

Spørgsmål: 

Hvis det nu viser sig, at etableringen af Smålandsfarvandet Havmøllepark har indflydelse på bestandene af 

ederfugl, fløjlsand og sortand, - vi går ud fra at bestandene vil blive overvåget, - hvilke foranstaltninger vil 

så blive iværksat.                         

Vil møllerne evt. blive fjernet? - eller er det bare ærgerligt. 

Mon ikke det sidste vil komme til at gælde jvf. Følgende citat: 

De væsentligste påvirkninger af fugle hænger sammen med forstyrrelse i form af fortrængning af ikke-

ynglende vandfugle. Forstyrrelsen vil navnlig under drift af havmølleparken være langvarig, og det vurderes 

ikke muligt at afværge påvirk- ningerne, da den planlagte havmøllepark er placeret i den del af 

Smålandsfarvandet, som rummer moderate til høje tætheder af ederfugle, sortænder, fløjsand, gråstrubet 

lappedykker og lommer, som alle er udbredte i mølleområdet. 

Her er altså, efter vores opfattelse, ikke taget hensyn til forsigtighedsprincippet. 

DN, Slagelse er stadig af den opfattelse, at Smålandsfarvandet Havmøllepark ikke bør etableres. 

Venlig hilsen 

Ib Larsen  

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Slagelse 

Frølundevej 108 

4220 Korsør 

 

 

 

Sendt fra min iPad 
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Plotadmin

From: Dir-sek <dir-sek@BANE.dk>

Sent: 8. februar 2016 13:30

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Tobias Grindsted; Nina Schou (NLST)

Subject: VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194:

Til Naturstyrelsen 

 

Banedanmark har ingen kommentarer til høringen vedr. Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Line Lovén Slott 

Studentermedhjælper 

Banedanmark 
Direktionssekretariatet 
Amerika Plads 15 
2100 København Ø 
T: +45 82340562 
LLSL@BANE.dk 
www.banedanmark.dk 

 

Fra: Tobias Grindsted [mailto:togri@nst.dk]  
Sendt: 14. december 2015 13:22 
Til: plan@vestmuseum.dk; nielshartmann@kalmus.dk; jd@vikingeskibsmuseet.dk; mj@vikingeskibsmuseet.dk; 
mht@vikingeskibsmuseet.dk; post@langelandkommune.dk; lolland@lolland.dk; slagelse@slagelse.dk; 
lr@aeroekommune.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; sekretaer@dkcpc.dk; mail@dkfisk.dk; 
oll@dkfisk.dk; hl@dkfisk.dk; dn@dn.dk; dn@koushede.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; info@dkvind.dk; 
kop@mailpostbox.dk; de@danskenergi.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 
teamstr@gmail.com; di@di.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; danibsen@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; 
dsf@sportsdykning.dk; ssg@danskbyggeri.dk; debra@energibranchen.dk; info@ecocouncil.dk; info@dongenergy.dk; 
info@dongenergy.com; sunst@dongenergy.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; energi@di.dk; 
info@energitjenesten.dk; gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fse@fse.dk; fr@friluftsraadet.dk; 
info.dk@greenpeace.org; hmn@naturgas.dk; Ida@ida.dk; kmaal@km.dk; kl@kl.dk; llh@levende-hav.dk; info@ve.dk; 
ssrt@dtu.dk; danish@windpower.org; h.jersild@wwf.dk; wwf@wwf.dk; sekretariat@mitsommerhus.com; bs@best-
energy.dk; Andreas.Hammar@eon.com; sco@energyeast.dk; energicenterfyn@gmail.com; fao@b2wind.com; 
mail@hedensted.dk; jjb@vestjyskbank.dk; peter.rathje@projectzero.dk; mail@solbjerghede.dk; 
mail@solbjerghede.dk; erik@windestate.dk; fao@frankolsen.dk; regioner@regioner.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); 
brs@brs.dk; 1 - EKN Energiklagenævnets officielle postkasse; 1 - SET Energitilsynet; erst@erst.dk; fti@erst.dk; 
sorkla@erst.dk; AkiDan@erst.dk; mbbl@mbbl.dk; Trafikstyrelsen; Banedanmark Post; Dir-sek; vd@vd.dk; Mette 
Cramer Buch; Therese Kofoed Jensen; Søren Keller; Studenterpostkasse; Charlotta Castenfors Laursen; 
Energistyrelsens officielle postkasse; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; fmn@fmn.dk; 
MKR@fmn.dk; Kulturstyrelsen-Hovedpostkassen; Torben Malm; kdi@kyst.dk; Anne Villadsgaard (avi); Laura Storm 
Henriksen (lsh); smi@kyst.dk; Frank Adler Gottlieb; Miljø- og Fødevareministeriets Departement; MST Miljøstyrelsens 
hovedpostkasse; Jesper Mogensen; fvm@fvm.dk; mail@naturerhverv.dk; fiskeri@naturerhverv.dk; 
lsk@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Janne Christensen; Sten Moeslund; Sikkerhedsstyrelsen 
Hovedpostkasse (SIK); Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Flemming Sparre Sørensen; Trafikstyrelsen; 
jeda@trafikstyrelsen.dk; NJO@trafikstyrelsen.dk; trm@trm.dk; FBE-EES10@mil.dk; VFK@mil.dk; njmyg@mil.dk 
Emne: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 
 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender hermed forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 

for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring indtil d. 8. februar 2016, se venligst vedhæftede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Tobias Grindsted 



2

Cand.scient 

VVM 

+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 

 

Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 
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Plotadmin

From: Christina Andersen <CHA@EuropeanEnergy.DK>

Sent: 8. februar 2016 13:52

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Ian Wallentin; Uffe Vinther-Schou; Knud-Erik Andersen; Jasmin Bejdic

Subject: J.nr.: NST-131-00193 for Sejerø Bugt Havmøllepark og J.nr.: NST-131-00194 

Smålandsfarvandet Havmøllepark

Attachments: HØRINGSSVAR_EENC.PDF

Jeg vedhæfter herved høringssvar fra European Energy Nearshore Consortium vedr. de reviderede VVM-

redegørelser for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet.  

 

Med venlig hilsen 
 

Christina Andersen  
Legal Manager 
Advokat 
 

cha@europeanenergy.dk 
www.europeanenergy.dk  
 

t: +45 51 81 03 04 
________________________________________________________________ 

 

 
Gyngemose Parkvej 50  ·  2860 Søborg  ·  Denmark 
 
This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain privileged or confidential information. Any unauthorized review, use, 
disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately contact the sender by reply e-mail and delete the original message and destroy all 
copies thereof. The present communication, including any attachment thereto, shall not be considered any contractual proposal and/or acceptance of offer, nor waiver neither 
recognizance of rights, debts and/or credits. The content of this email shall not be binding and no pre-contractual liability shall derive to the sender, unless a subsequent agreement 
is executed between the sender and the recipient through their respective authorized representatives. 
 



 
 
HØRINGSSVAR VEDR. OPDATEREDE VVM-REDEGØRELSER FOR SMÅLANDSFARVANDET OG SEJERØ BUGT 
VVM-redegørelser for henholdsvis Smålandsfarvandet- og Sejerø Bugt Havmøllepark, ISBN nr. 978-87-
92256-94-2 og 978-87-92256-95-9 
 
Energistyrelsen offentliggjorde den 4. december 2015 opdaterede VVM-redegørelser for 
Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt. De oprindelige VVM-redegørelser konkluderede, at det ikke kunne 
afvises, at bestanden af sortænder ville lide skade, hvis mere end ét af de to områder blev udbygget med 
havmøller. Man er dog efterfølgende blevet bekendt med nye oplysninger, som viser, at bestanden af 
sortænder er betydeligt større end antaget ved udfærdigelsen af de oprindelige VVM-redegørelser. Dette 
har foranlediget en revision af VVM-redegørelserne, som er genstand for dette høringssvar.   
 
DEN NY VIDEN 
 
De oprindelige VVM-redegørelser blev baseret på en skønnet population af sortænder på 550.000 ænder.   
Efter udarbejdelse af de oprindelige VVM-redegørelser har det dog vist sig, at populationen er på mellem 
600.000 og 1.200.000 ænder.  
 
Den øgede mænge sortænder medfører en ændret PBR-værdi, som er den værdi, der henses til, når den 
fortrængning, som populationen af sortvand kan klare uden at lide skade, vurderes. Når der ved beregning 
af PBR-værdien tages udgangspunkt i en minimumspopulation på 600.000, medfører det en ændring af 
PBR-værdien fra 17.012 til 28.245.  
  
European Energy Nearshore Consortium (”EENC”) er enig i, at en reberegning af PBR værdien (og dermed 
den fortrængning, som populationen af sortand kan udsættes for uden at lide skade) har været nødvendig 
som følge af den ny viden om sortandspopulationen. Der er dog visse af de konklusioner, der drages i de 
reviderede VVM-redegørelser, herunder de forudsætninger, som konklusionerne baseres på, som EENC 
ikke er enige i. Dette vil blive uddybet i det følgende.  
 
KONKLUSIONER I VVM-REDEGØRELSERNE   
 
Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt kan udbygges med samlet 350 MW   
 
De reviderede VVM-redegørelser for henholdsvis Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt konkluderer, at det er 
muligt at bygge op til 350 MW på de to områder. I VVM-redegørelsen for Smålandsfarvandet anføres det 
mere specifikt, at det er muligt at etablere 200 MW ved Smålandsfarvandet kombineret med 150 MW i 
Sejerø Bugt, svarende til den samlede ramme på 350 MW, uden at der i denne forbindelse vil være 
kumulative virkninger, der kan være skadelige på bestandsniveau. På samme vis anføres det i VVM-
redegørelsen for Sejerø Bugt, at en møllepark på 200 MW ved Smålandsfarvandet og en møllepark på 150 
MW ved Sejerø Bugt kan etableres uden skadevirkning på bestandsniveau. 
 
Det fremgår ikke helt klart, om antallet af MW ved Sejerø Bugt herved begrænses til 150 MW. Der synes 
ikke i VVM-redegørelserne at være grundlag for, at de 350 MW nødvendigvis skal opdeles med 200 MW 
ved Smålandsfarvandet og 150 MW ved Sejerø Bugt, når blot arealreduktionen på 9,8 km2 for Sejerø Bugt 
overholdes. Der er heller ikke i udkast til etableringstilladelse for Sejerø Bugt medtaget en reduktion i 
antallet af MW. Vi forstår på denne baggrund konklusionerne således, at der samlet kan opføres 350 MW 
ved Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt, og at fordelingen af MW på de to sites er uden betydning, så længe 
der ikke opføres mere end 200 MW på ét site.  



 
Begrænsninger i anlægs- og afviklingsfasen  
 
Det anføres i VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt del 2, pkt. 16.2, at påvirkninger af visse arter af 
havdykænder og særligt sortand kan begrænses ved tilrettelæggelsen af anlægs- og afviklingsaktiviteter. 
Således må anlægsarbejder ikke igangsættes i perioden juli-september af hensyn til fældende sortænder. 
Anlægsaktiviteterne skal være igangsat inden denne periode, så det sikres, at sortænder er bortskræmt fra 
anlægsområdet, herunder også sejlkorridor til anlægsområdet inden fældningsperioden fra juli til 
september.    
 
Det fremgår ikke, hvilke krav der stilles til anlægsaktiviterne førend disse kan anses for værende igangsat. 
Det er EENC’s opfattelse, at der bør leveres yderligere oplysninger herom.  
 
Kumulative effekter i forhold til omkringliggende vindmølleparker & bestandsstørrelsesestimat   
 
Begge de opdaterede VVM-redegørelser konkluderer, at kumulative virkninger i form af øget 
tæthedsafhængig dødelighed (spørgsmålet om, hvor meget dødeligheden stiger inden for et område, når 
flere fugle af en eller grund søger ind i det) kan påvirke bestandsniveauet for sortand. I VVM-redegørelsen 
for Smålandsfarvandet anføres således, at Smålandsfarvandet kumulativt med andre større havmølleparker 
tillige med etablering af Sejerø Bugt eller Sæby vil medføre en øget dødelighed af sortand, som kan være 
skadelig på bestandsniveau, medmindre det godtgøres, at bestanden af sortand er stabil [vores 
understregning].  
 
I VVM-redegørelsen benyttes et bestandsestimat fra 2014 (udarbejdet af den internationale 

naturbeskyttelsesorganisation Wetlands International) på 600.000 til 1,2 millioner sortænder. Bestanden 

skønnes at være i svag tilbagegang, og der benyttes en såkaldt population recovery factor på 0,4 i 

beregningerne.  

Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med den nyeste bestandsopgørelse fra Wetlands International, 

hvori det anføres, at det aktuelle sortandebestand er på mindst 1,2 millioner sortænder og stabilt (altså 

skal population recovery faktoren være 0,5) (der henvises bl.a. til side 20 i ”Review of Common Scoter 

Appropriate Assessment”).  

VVM-redegørelsens konklusion bør afspejle, at bestanden af sortand er stabil.  
 
Den tæthedsafhængige dødelighed  

VVM redegørelsen for Smålandsfarvandet samt bilaget ”Smålandsfarvandet Offshore Wind Farm – 

Supplementary Report to inform Appropriate Assessment and Environmental Impact – Common Scoter”   

baseres i forbindelse med vurderingen af møllernes potentielle påvirkning af sortænder på en række 

forudsætninger, som NIRAS på vegne af Energistyrelsen har bedt Aarhus Universitet’s Nationale Center for 

Miljø og Energi (DCE) om at kommentere.  

Spørgsmålet om, hvilke forudsætninger, der skal lægges til grund ved vurderingen af påvirkningen af 

sortænder, er af stor principiel betydning for såvel de aktuelle VVM-redegørelser som for VVM-

redegørelser for andre havmølleprojekter i regionen. 

Blandt de spørgsmål, som DCE forholder sig til, er den ”tæthedsafhængige dødelighed”.  



I det aktuelle tilfælde er spørgsmålet foranlediget af, at havmøllerne potentielt kan fortrænge sortænder 

fra et vigtigt fourageringsområde, hvilket kan medføre, at de søger ind i et nærliggende Natura 2000 

område.  

Ved beregningen af den potentielle øgede dødelighed, som den tættere population kan medføre, benyttes i 

VVM-redegørelserne resultatet af en undersøgelse vedrørende tæthedsafhængig dødelighed fra Holland. 

Den hollandske undersøgelse vedrører vadefuglen strandskade.  

Ifølge den hollandske undersøgelse vil dødeligheden blandt strandskader øges med 2,5 %, hvis tætheden 

stiger med 1 % inden for et område. 

EENC har drøftet spørgsmålet med sin rådgiver (Orbicon), og anser det for misvisende at lægge resultatet 

fra en undersøgelse af en landlevende vadefugl til grund ved beregningen af den potentielle øgede 

dødelighed for en havdykand med en helt anden biologi. Denne sammenligning sætter DCE også selv 

spørgsmålstegn ved, idet de anfører, at dette er ”vurderingens svageste punkt”, eftersom der ikke er 

dokumentation for, at det er muligt at bruge dødeligheden for strandskader til at vurdere, hvorledes en 

bestand af sortænder vil reagere ved øget tæthed. 

 

Antallet af fugle medtaget i beregningen af den tæthedsafhængige dødelighed   

Et andet forhold, som øger usikkerheden omkring beregningerne af dødeligheden hos sortænderne, er 

antallet af fugle, som er benyttet ved beregningen af den tæthedsafhængige dødelighed. 

Frem for at benytte det gennemsnitlige antal fugle optalt gennem den periode, hvor sortænderne opholder 

sig i vindmølleområdet (som er 4.352), fokuseres på antallet fra én enkelt optælling, som endda adskiller sig 

væsentligt fra gennemsnitstallet. Der er tale om en optælling fra midt i april, hvor der blev observeret flest 

sortænder (14.561) nogensinde. Alt tyder imidlertid på, at tællingen i april dækker over en atypisk situation, 

hvor et meget stort antal sortænder formodentlig ganske kortvarigt rastede i området på trækket mod 

ynglepladserne. Tallet er således ikke repræsentativt for det antal af sortænder, som normalt overvintrer i 

området, og bør derfor ikke lægges til grund ved beregningen af den tæthedsafhængige dødelighed. DCE’s 

anbefaling er da også at benytte gennemsnitstallet.  

 

Arealbegrænsning contra kapacitetsbegrænsning 

VVM-redegørelserne tager ikke i deres konklusioner hensyn til, at park-layout og omfanget af det areal, der 

bebygges, er en væsentlig faktor i forhold til den mulige fortrængning af sortænder. I stedet henses 

udelukkende til det samlede antal MW, der opføres. 

Dette er tilfældet, uagtet at det i VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt anføres, at fortrængningen af fugle vil 

reduceres ved etablering af en havmøllepark med et mindre areal fx i den vestlige del af området.  

Ovenstående medfører en for voldsom begrænsning i den potentielle udbygning med havmøller, hvilket 

kan have væsentlige konsekvenser for havmølleparker i området. EENC opfordrer derfor til, at 

konklusionerne revideres, således at det fremgår, at størrelsen af det areal, der bebygges, samt park-

layoutet er væsentlige faktorer i vurderingen af i hvilket omfang, der kan opføres havmølleparker.  

 



Afsluttende bemærkninger 

Sammenfattende er det EENC’s synspunkt, at de undersøgelser og beregninger, der er foretaget som led i 
udarbejdelsen af VVM-redegørelserne er ufyldestgørende, og at de ikke giver et retvisende billede af de 
potentielle påvirkninger af populationen af sortænder, som en udbygning med havmøller kan medføre. 
EENC mener således ikke, at de pågældende undersøgelser og beregninger kan tages til indtægt for, at 
Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt sammen med andre havmølleparker vil medføre en øget dødelighed af 
sortand, som kan være skadelig på bestandsniveau.  
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Plotadmin

From: Margit & Flemming <mf.caspersen@newmail.dk>

Sent: 8. februar 2016 20:12

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Tobias Grindsted

Subject: SV: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark VVM - høringsfrist 8. februar 

2016 - J.nr. NST 131-00194

Attachments: foto.JPG; foto 4.JPG; foto.JPG

Til Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 
 

Ref.:  

 

a. Kragenæs sejlklubs høringssvar af 22. september 2015 

b. NST e-mail af 14. december 2015 

c. Sammenfatning af 2. offentlige høring 15. juli til den 23. september 2015 

d. VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194 

e. VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00172 

 

Generelt skal Kragenæs Sejlklub anføre, at de tyske planer i Nordsøen samt DONG´s nuværende og 

planlagte aktiviteter med to store havvindmølleparker i den tyske del af Nordsøen, heraf Borkum Riff 1 

allerede taget i brug i efteråret 2015, samt planlægningen af ”verdens største havvindmøllepark”,,Hornsea 

Projekt One, 120 kilometer fra den engelske kyst burde give stof til eftertanke for både politikere og 

embedsmandsværket til at ændre energiforliget fra 2012, således at indre danske farvande friholdes helt 

for kystnære havvindmølleparker.  

 

Kragenæs Sejlklub har i ref. a. afgivet omfattende høringssvar sammen med flere danske sejlklubber samt 

sejlere under Danmarks Fritidssejler Union. Høringssvaret er således afgivet på vegne af 5.000 danske 

sejlerfamilier. Nærværende høringssvar afgives af samme kreds af sejlere. 

 

NST har i ref. b. udsendt VVM-rapporten i ref. c. med sammenfatning af 2. offentlige høring for perioden 

15. juli til 23. september 2015 i fornyet høring med svarfrist den 8. februar 2015.  

 

Det er bekymrende, at vore indsigelser fuldstændig tilsidesættes og fejes ind under energiforliget fra 2012 

med senere ændringer i 2013. Naturstyrelsen og Energistyrelsen har efter det oplyste vurderet, at der ud 

over sammenhængen mellem sortænder og størrelsen af havvindmølleparken ikke er fremkommet andre 

høringssvar, der giver anledning  til ændringer i VVM-redegørelsen. 

 

Kragenæs sejlklub har i ref. a. gjort opmærksom på problemerne omkring det visuelle, især hvis 

myndighederne skulle give tilladelse til at etablere såvel Smålandsfarvandet Havvindmøllepark og Omø-

Syd havvindmøllepark. De kumulative effekter er betydelige og problematiske, hvorfor Kragenæs Sejlklub 

må fastholde, at der udarbejdes en samlet VVM-redegørelse for de to vindmølleparker. VVM-redegørelser 

bør ligeledes udarbejdes under hensyn til valg af møllestørrelse og dermed især antallet af møller. 

 

Der er faktuelle fejl i den fornyede VVM-redegørelse: Nordlollands Kyst er ikke nævnt som visuel 

problematik i forhold til nærhed til de nævnte havvindmølleparker, og det på trods af, at Nordlollands kyst 

ligger nærmere parkerne end både Fejø og Femø. 
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Omkring Turisme og rekreative anføres, at der i vurderingen af fritidssejlads er inddraget informationer fra 

HAZID workshop med deltagelse af en repræsentant fra lystsejlerne (undertegnede). Til dette skal jeg 

oplyse, at EnerginetDK og Rambøll A/S overhovedet ikke var lydhøre overfor Kragenæs Sejlklubs 

indsigelser. Henvisningen til repræsentation for fritidssejlerne kan derfor ikke bruges som argument for at 

undlade at ændre projektet. 

 

Har COWI overtaget Rambøll A/S opgave vedrørende VVM-redegørelse i dette projekt? 

 

VVM-redegørelsen nævner, at etablering af vindmølleparken kun har ubetydelig indflydelse på 

fritidssejladsen i området. Etablering af parken har i allerhøjeste grad indflydelse på fritidssejlads, al den 

stund, at parkområdet i etableringsområdet er fuldstændig lukket for trafik. De etablerede møller vil 

desuden have betydelig indflydelse på fritidssejladsen, specielt for sejlførende fartøjer. 

 

Kragenæs Sejlklub kan desuden konstatere, at Energistyrelsens krav om 4 kilometers afstand mellem 

Smålandsfarvandet Havvindmøllepark og Omø-Syd Havvindmøllepark ikke er indarbejdet i de nuværende 

projektplaner. Hvorfor ikke? 

 

Nærværende høringssvar skal ses i fuld sammenhæng med Kragenæs høringssvar, ref. a., af 22. september 

2015, hvorfor dette høringssvar gengives i fuld omfang nedenfor i denne e-mail. Således skal Kragenæs 

Sejlklub anmode Naturstyrelsen om at nærlæse det samlede høringssvar med forventning om, at 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen revurderer og imødekommer vore indsigelser mod ødelæggelsen af 

natur og rekreative indre danske farvande med tilhørende kystområder. 

 

For fuldstændigheden skyld suppleres tidligere fremsendte kortudsnit over Nordsøen og 

Smålandsfarvandet med en kopi af søkort over Smålandsfarvandet med de mest benyttede 

fritidssejladsruter i området. EnerginetDK har tidligere modtaget et tilsvarede rutekort i forbindelse med 

HAZID mødet i februar 2013 på Klarskovgård.    

 

 

Med venlig hilsen 

Kragenæs Sejlklub 

 

Flemming Caspersen 

Formand 

 

……………………………… 

 

 
Fra: Margit & Flemming [mailto:mf.caspersen@newmail.dk]  
Sendt: 22. september 2015 22:13 
Til: 'Naturstyrelsen'; 'nst@nst.dk' 
Emne: Smålandsfarvandet Havvindmøllepark - Høringssvar 2. offentlighedsfase, herunder VVM-rapport. - J.nr. NST-
131-00172 

 

Til Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Journalnummer: NST-131-00172 

 

Ref.:              a. Naturstyrelsens skrivelse af 13. juli 2015.  
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                      b. Borgermøde på Konferencecenter Kobæk Strand den 1. september 2015. 

                      C VVM-redegørelse og miljørapport, del 4: Sammenfatning og konklusion. 

 

Bilag:             1. Kort over Vestlige Smålandsfarvand (Vedhæftet). 

                      2. Kort over Nordsøen m. danske og Tyske havvindmølleprojekter. 

 

Høringssvaret sendes på e-mail til: nst@nst.dk. 

 

Kragenæs Sejlklub afgiver nedenstående høringssvar, som også efter bemyndigelse fremsættes på vegne 

af Danmarks Fritidssejler Union (DFU) samt en række danske sejlklubber.  5000 danske sejlende familier 

står dermed bag dette høringssvar. 

 

Generelt 

• Kragenæs Sejlklub finder etablering af kystnære vindmølleparker i indre danske farvande værende 

helt absurde og i særdeleshed i den vestlige del af Smålandsfarvandet, som er beliggende centralt i 

Syddanske Øhav omfattende strækningen fra Stevns syd om Sjælland og Fyn op til Vejle Fjord. 

Dette område er det største sammenhængende og mest attraktive område til fritidssejlads i 

Danmark. Havvindmølleprojekterne kolliderer endvidere med den fremlagte vækstplan for kystnær 

turisme, og vil i øvrigt bidrage til at ødelægge et af de bedste lystsejlerfarvande i Europa.  

 

• De tænkte placeringer af kystnære havvindmøller sker på vanddybder, som er mest attraktive og 

anvendte for den rekreative fritidssejlads. 

 

• Specielt kystnære havvindmølleparkprojekter med indsyn fra flere kyststrækninger kompasset 

rundt bør tages helt ud af planlægningen. 

 

• Den fremlagte VVM-rapport for Smålandsfarvandet Havvindmøllepark må anses som værende helt 

utilstrækkelig, når der stadig er mulighed for, at havvindmølleparken Omø-Syd kan etableres i 

samme del af Smålandsfarvandet. 

 

• Kragenæs Sejlklubs høringssvar og indsigelser vil derfor være gældende for begge projekter i 

Smålandsfarvandet. De kystnære havvindmølleprojekter i Smålandsfarvandet, ”Smålandshavet 

Havvindmøllepark” og ”Omø-Syd Havvindmøllepark” omfatter et samlet område på knap 100 

kvadratkilometer. (Se vedhæftede kort). 

 

• VVM-redegørelsens konklusion om påvirkninger som følge af Smålandsfarvandet Havvindmøllepark 

(Marine forhold) for så vidt angår rekreative forhold og sejladsforhold, hvor påvirkninger i såvel 

anlægsfase, som driftsfase og afviklingsfase er vurderet som ”ubetydelig” er uden hold i 

virkeligheden. Dette skyldes, at AIS-registreringer af trafikken i området stort set ikke omfatter den 

rekreative lystbådssejlads. Kun meget få lystfartøjer har installeret AIS. Påvirkningerne af den 

rekreative lystbådssejlads vurderes at være væsentlig i alle tre faser. Første offentlighedsfase og 

udarbejdelse af HAZID-rapporter (Kortlægning og imødegåelse af faremomenter under etablering 

og drift) som et led i udarbejdelsen af VVM-rapporterne viser, at myndighedernes kendskab til 

fritidssejlads i indre danske farvande nærmest er ikke eksisterende. 

 

• De fremlagte AIS-registreringer for fritidssejlere er således direkte vildledende. 

 

Kragenæs Sejlklubs indsigelser/kommentarer til projekter med kystnære havvindmølleparker i 

Smålandsfarvandet 
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1. Kragenæs Sejlklub ser med bekymring på udviklingen af projekter til placering af kystnære 

havvindmøller i indre danske farvande, herunder i store dele af det vestlige Smålandsfarvand med 

vindmølleparkerne ”Smålandshavets Havvindmøllepark” og ”Omø-Syd Havvindmøllepark”.  

 

2. Sejlklubbens betænkeligheder er også gengivet i de tilbagesvar, klubben har afgivet i forbindelse 

med deltagelse i HAZID-møder i 2013 og 2014 i forbindelse med identifikation og imødegåelse af 

faremomenter under etablering og drift.  

 

3. Det skal understreges, at Kragenæs Sejlklub har placeret sig ”oppe i helikopteren”, når det gælder 

den fremtidige udnyttelse og udvikling af det fantastiske rekreative turisme- og sejladsområde som 

omfatter ”Syddanske Øhav”, dvs. hele strækningen fra Stevns syd om Sjælland, nord om Langeland, 

syd om Fyn samt Lillebælt op til Vejle Fjord. Smålandshavet er placeret centralt i ”Syddanske Øhav” 

og tiltrækker et meget stort antal sejlende turister i lystfartøjer hvert år fra især Danmark, Tyskland 

og Sverige. 

 

4. Alene i Bøgestrømmen passerer mere end 25-30.000 lystfartøjer hvert år. Fortrinsvis i månederne 

juni-juli-august. Og der er som bekendt adskillige adgangsveje til Smålandsfarvandet: 

Langelandsbæltet, Storebælt, Lundeborg Bælt, Guldborgsund, Grønsund og Bøgestrømmen. Sejlere 

fra hele Danmark, det øvrige Scandinavien og Tyskland søger hver sommer mod et af Europas 

bedste sejlervande, nemlig  ”Syddanske Øhav” og dermed også Smålandsfarvandet. Sejlklubberne 

ved Smålandsfarvandet og i umiddelbar tilknytning hertil bidrager naturligt også til lystsejladsen i 

Smålandsfarvandet. Sydstævnekredsen under Dansk Sejlunion omfatter således 4256 medlemmer. 

 

Tyske sejlsportsorganisationer har adskillige gange kåret Syddanske Øhav til et af Europas bedste 

farvande til fritidssejlads. Smålandsfarvandet besejles af mange tyske lystsejlere samt svenske, 

norske og hollandske lystsejlere. Sejlads syd om bl.a. Lolland-Falster er ikke nær så attraktiv som 

sejlads i Syddanske Øhav - og dermed sejlads i Smålandshavet. 

 

5. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kun knap 38% af fritidssejlerne vurderes at være 

organiseret i en klub under Dansk Sejlunion. 

 

6. Med en etablering af Smålandshavet Havvindmøllepark etableres der en effektiv spærring for fri 

sejlads i Vestlige Smålandshav. Etableres ”Omø Syd” også, bliver ”Proppen i Hullet” (omtalt i 

forbindelse med HAZID-rapport for Smålandshavets Havvindmøllepark og Omø-Syd 

Havvindmøllepark) væsentlig større og vil stort set sætte en stopper for den E-W gående 

lystfartøjers sejlads i Smålandshavet. Endvidere vil en eller to havvindmølleparker spærre af for al 

SE-NW gående sejlads til og fra N-spidsen af Langeland over og om Omø Stålgrunde fra Kragenæs, 

Vejrø, Fejø, Femø, Askø, Bandholm og Sakskøbing. Også N-gående sejlads til og fra Stigsnæs fra 

Ståldybet vil blive kraftigt berørt.  

 

7. DW-ruten, hvor sejlerne kun må sejle på tværs, og de trafikregulerede ruter i Langelandsbæltet og 

Storebælt giver i forvejen begrænsninger for lystsejlads i området. Med etablering af en eller to 

havvindmølleparker  i det vestlige Smålandsfarvand presses fritidssejladsen naturligt ud mod disse 

tvangsruter i Storebælt og Langelands Bæltet. 

 

8. Etablering af havvindmølleparker i bl.a. Smålandsfarvandet vil som tidligere nævnt være i direkte 

konflikt med regeringens vækstplan for kystturisme i Danmark og dermed direkte ødelæggende for 

det rekreative og erhvervsmæssige potentiale, som kommunerne rundt om Smålandshavet har så 

stort behov for at udnytte. Turismen og turistudviklingen på øerne i Smålandsfarvandet vil lide 

ubodelig skade. Det gælder specielt øerne Vejrø, Omø, Agersø, Fejø og Femø. 
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9. Tyske sejlsportsorganisationer har adskillige gange kåret Syddanske Øhav til et af Europas bedste 

farvande til fritidssejlads. Smålandsfarvandet besejles af mange tyske lystsejlere samt svenske, 

norske og hollandske lystsejlere. Sejlads syd om bl.a. Lolland-Falster er ikke nær så attraktiv som 

sejlads i Syddanske Øhav - og dermed sejlads i Smålandsfarvandet.  

 

10. Det samlede antal vindmøller i de to havvindmølleområder (i værste fald op mod 130 vindmøller) 

og ikke mindst størrelsen af møllerne vil betyde, at beboere og turister på flere hundrede 

kilometers kyststrækning på Sydsjælland, Lolland, Nordfalster, Langeland og dele af Østfyn samt 

øerne i Storebælt og Smålandshavet vil få udsigt til en skov af store vindmøller. En udsigt som også 

vil være meget markant  i baglandet på de omtalte kyststrækninger. 

 

11. Smålandshavet er et fantastisk naturområde med stor rekreativ værdi både for danskere og for 

turister. Havvindmøller bør derfor generelt placeres, hvor kun én kyststrækning skæmmes, f.eks. 

på den jyske vestkyst, hvor fritidssejlads naturligt også er meget begrænset. 

 

12. Etablering af kystnære havvindmølleparker i vestlige Smålandsfarvand vurderes også at være 

problematisk i forhold til Natura 2000 områderne i Storebælt/Agersø/Omø samt nord for Lolland. 

 

13. Lystsejlads i havvindmølleområder må betegnes som uinteressant. Især for sejlbåde begrænses 

bevægelsesfriheden, dels på grund af turbulens og dels som følge af, at sejlbåde på kryds har behov 

for krydsben på adskillige sømil. Etablering af korridorer i vindmølleparkerne til ”tvangssejlads” vil 

derfor ikke være en tilfredsstillende løsning. 

 

14. Jeg har tidligere i forbindelse med HAZID-arbejdet fremsendt et foto af søkort nr. 142  STOREBÆLT 

S-lige del, hvor de allermest anvendte ruter for lystfartøjer er indtegnet sammen med placeringen 

for ”Smålandshavets Havvindmøllepark” (Pink afgrænsning) samt placeringen af Omø-Syd (Grøn 

afgrænsning). Fotoet illustrerer således meget tydeligt de kommende problemer for den sejlende 

turisme. Den mest anvendte rute for besejling af Lolland Kommunes øer i Smålandshavet med 

tilhørende havne: Ståldybet-Omø Stålgrunde-Store Bælt-Lundeborg Bælt lukkes helt i en 

byggeperiode på mindst 3-4 år og vil under drift  være lidet attraktiv for især sejlbådssejlads, blandt 

andet p.g.a. turbulens fra vindmøllerne. Sejlbåde på kryds anvender krydsben på adskillige sømil. 

Med andre ord ikke sejlads i lige linier fra punkt A til B, men sejlads i store havområder fra punkt A 

til B. 

 

15. Det er Kragenæs Sejlklubs vurdering, at forudsætningerne for etablering af kystnære havvindmøller 

må være ændret betydeligt med den nylig indgåede aftale om etablering af Horns Rev III, hvor 

svenske Vattenfall tilbyder en pris afregningspris på 77 øre pr. kwh. Etablering af havvindmøller 

ude i Vesterhavet/Nordsøen må kunne erstatte mange vindmøller på land og kystnære 

havvindmøller i indre danske farvande. 

 

16. Jeg vedhæfter ligeledes et kort over de danske vindmøllers placering og kommende placering på 

Horns Rev i Vesterhavet/Nordsøen. Af samme kort fremgår de tyske planer om etablering og 

udbygning af havvindmølleparker på stort set hele den tyske fastlandssokkel i Nordsøen. Danmark 

er ikke kun bagud på point efter min vurdering! Se vedhæftede kort. 

 

17. Kragenæs Sejlklub er af den opfattelse, at Smålandsfarvandet har potentiale til udvikling af et 

maritimt turismecentrum midt i Syddanske Øhav. Det vil kræve en satsning med oprustning og 

udbygning af lystbådehavnene rundt om Smålandsfarvandet og på vore øer med tilhørende 

faciliteter som gode sandstrande, spise- og overnatningsfaciliteter.  I det hele taget 

oplevelsesmuligheder, der får den sejlende turisme til at vælge flere sammenhængende 

overnatninger i havnene. En sådan oprustning vil også kunne tiltrække flere ikke sejlende turister 
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store dele af året Denne satsning vil hensigtsmæssigt skulle ske i samarbejde med alle 

kommunerne rundt om Smålandsfarvandet og dermed den østlige del af Syddanske Øhav, 

koordination af markedsføring, fælles brochurer osv., ligesom samarbejdet i Baltic Sailing vil kunne 

udbygges. 

 

18. Og endelig sidst, men væsentligst: 

Det er Kragenæs Sejlklubs vurdering, at med indgåelsen af aftalen med svenske Vattenfall om 

opførelse af Horns Rev 3 vest For Esbjerg med en afregningspris på 77 øre pr. KWH falder et af de 

væsentligste argumenter for etablering af kystnære havvindmølleparker faldet bort. 

Afregningsprisen for Horns Rev 3 er som tidligere annonceret præcis den samme pris som 

forudsættes i statens udbud af de 6 områder til prækvalifikation i forbindelse med opførelse af 

kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande, nemlig 77 øre pr. KHW. 

 

Etablering af havvindmøllerparker ude i Vesterhavet/Nordsøen kan erstatte mange vindmøller på 

land og gøre etablering af kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande helt overflødig. 

 

Hovedkonklusion og anbefaling: 

Etablèr havvindmølleparkerne i Vesterhavet/Nordsøen i stedet for at ødelægge vore rekreative 

fritidssejladsområder i indre danske farvande! 

 

Med venlig hilsen 

Kragenæs Sejlklub 

 

Flemming Caspersen 

Formand 

 

Søvængerne 28 

4953 Vesterborg 

Telefon 24620442 

E-mail: mf.caspersen@newmail.dk 

 

 

 

 
 

 

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 

www.avast.com  
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Plotadmin

From: FMN-MKR Raahede, Matilde Krogh <MKR@fmn.dk>

Sent: 9. februar 2016 12:33

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: MB-CU2303-nearshorewind; Sisse Liv Jørgensen; Mette Cramer Buch; Tobias 

Grindsted

Subject: VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194 [RELEASABLE TO 

INTERNET TRANSMISSION]

Attachments: FMNs besvarelse af fornyet høring af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse 

Smålandsfarvandet havvindmøllepark [DOK482729].PDF

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Se Forsvarsministeriets vedhæftede høringssvar vedr. fornyet høring af udkast til kommuneplantillæg og 

VVM-redegørelse for Smålandsfarvandet havvindmøllepark. 

 

 

Venlig hilsen 

  

Matilde Krogh Raahede 
Fuldmægtig 

  

Forsvarsministeriet 

Materiel- og bygningskontoret 
Holmens Kanal 42, DK-1060 København K 
Telefon: +45 7281 0121 
Mobil: +45 6187 1521  

www.fmn.dk  

 

 

 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 

 
Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du 
ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-
mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores 
overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og 
laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er 
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, 
kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx . 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, 
please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without 
making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free 
from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient 
opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the 
receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this 
link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLMENS KANAL 42 TELEFON: 72 81 00 00 MAIL: FMN@FMN.DK CVR: 25-77-56-35

1060 KØBENHAVN K TELEFAX: 72 81 03 00 WEB: www.FMN.DK EAN: 5798000201200

Naturstyrelsen 

(nst@nst.dk)

Sagsbehandler: MKR 

Sagsnummer.: 2015/009155

9. februar 2016

FORNYET HØRING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG VVM-REDEGØRELSE SMÅLANDSFAR-

VANDET HAVVINDMØLLEPARK

Forsvarsministeriet modtog den 14. december 2015 udkast til kommuneplantillæg og VVM-

redegørelse for Smålandsfarvandet havvindmøllepark i fornyet høring.

Det er Forsvarsministeriets forventning, at Naturstyrelsen tager højde for tidligere afgivne 

høringssvar vedr. de kystnære havvindmølleparker og koordinerer med Energistyrelsen ifht. 

de høringssvar Forsvarsministeriet har afgivet til Energistyrelsen herom. 

Opmærksomheden henledes særligt på den dialog Forsvarsministeriet pt. har med Energi-

styrelsen om den endelige ordlyd i etableringstilladelserne vedr. finansiering af undersøgel-

ser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med radarpåvirkning. 

Mere tekstnært bemærkes følgende:

Kommuneplantillæg

Intet at bemærke.

VVM del 0

Vedr. pkt. 9.1.3 

”Marinestaben” bør ændres til ”Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse”.

Ansvar for finansiering af afværgeforanstaltninger bør fremgå entydigt – det er til dels an-
ført i sætningen, ”Forsvaret har oplyst, at de ikke har planer om en opdatering/udskiftning 



af deres eksisterende radarsystemer.”, men dette bør præciseres og afspejle vilkåret i etab-
leringstilladelserne om finansiering af undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

VVM del 1 

Intet at bemærke.

VVM del 2

På s. 99 står der:

”Marinestaben og Flyvertaktisk Kommando foretager farvandsovervågning og flyregistrering 
i dansk territorium.”

”Flyvertaktisk Kommando” bør ændres til ”Flyverstaben”.

VVM del 3

Intet at bemærke.

VVM del 4

Intet at bemærke.

Sammenfatning af 2. offentlige høring

I pkt. 3.2. (L) står der:

”Indledende ”skrivebordsstudier” kan varetages af Forsvaret, men for udarbejdelse af detal-
jerede analyser vil Forsvaret skulle anvende eksterne ressourcer. Forsvarsministeriet forven-
ter ikke at skulle finansiere den eksterne bistand. Ansvaret for finansiering af afværgeforan-
staltningerne, som kan være betydelige, bør desuden fremgå tydeligt af redegørelsen.”

Skrivebordsberegninger tolkes af Forsvarsministeriet som de allerede gennemførte ”worst 
case” beregninger. Beregninger og analyse af EUROCONTROL Guidelines Annex E, vil blive 
gennemført ved anvendelse ekstern ressource. Opmærksomheden henledes i den forbindel-
se på den nævnte dialog med Energistyrelsen om vilkåret i etableringstilladelserne.

Med venlig hilsen

Klavs Mundt

Ekstern kopi

Energistyrelsen 

Værnsfælles Forsvarskommando 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
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Plotadmin

From: Knud Flensted <knud.flensted@dof.dk>

Sent: 10. februar 2016 09:30

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Tobias Grindsted

Subject: Vindmøller kystnære høring 2016 februar DOF

Attachments: Vindmøller kystnære høring 2016 februar DOF.PDF

Importance: High

Til Naturstyrelsen 

 

Hermed høringssvar fra DOF/BirdLife angående Sejerø Bugt Havmøllepark og Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

Venligst 

 

Knud Flensted 

 

 
Bedste hilsener/ 
Best regards 
____________________________________________ 
Knud N. Flensted 
Biolog, naturpolitisk medarbejder 
Conservation manager, MSc 
  
Dansk Ornitologisk Forening/ 
BirdLife in Denmark 
  
Vesterbrogade 138-140, 1620 København V, Danmark 
Telefon (direkte): (+45) 33 28 38 33 
Mobiltelefon: (+45) 21 24 22 75 
E-mail: knud.flensted@dof.dk 
www.dof.dk 
www.birdlife.org 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Naturstyrelsen 

nst@nst.dk 

togri@nst.dk 

  

 

     8. februar 2016 

 

 

Nye høringer af forslag til kommuneplantillæg for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet 

Havmøllepark med tilhørende VVM-redegørelser. 

J.nr. NST-131-00193 

J.nr. NST-131-00194 

 

 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF/BirdLife) gør hermed indsigelse imod etablering af 

havvindmølleparker i Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. Foreningen finder fortsat, at 

VVM’erne og de efterfølgende beslutninger for de to områder hviler på et meget 

ufuldstændigt grundlag, navnlig i forhold til havvindmølleparkernes fortrængningseffekt 

på de sårbare bestande af rastende og fældende sortænder og fløjlsænder. 

 

Begge områder er internationalt meget vigtige levesteder for den globale bestand af arten 

Sortand, der i Danmark optræder større antal end andre steder i verden. Sejerø Bugt og 

Smålandsfarvandet anses for nogle af de vigtigste områder for artens overlevelse, hvilket 

bekræftes af eksperterne i de miljøkonsekvensvurderinger og analyser, som indgår i 

høringsmaterialet. Selv om der er usikkerhed om størrelsen på den globale bestand, er der 

ingen tvivl om, at de danske IBA’s er meget vigtige for arten (BirdLife International), og at 

arten generelt betragtes som en af de mest forstyrrelsesfølsomme arter i forhold til 

menneskelig forstyrrelse, herunder vindmølleaktivitet, sejlads og overflyvning.  

 

Sortænderne fælder deres svingfjer i Danmark, og i den periode om sommeren/efteråret er 

de ude af stand til at flyve. I fældningsperioden er de i særlig grad følsomme for 

forstyrrelser og de er samtidig afhængige af relativt lavvandede områder, hvor de kan 

fouragere på bundlevende bløddyr. Sejerø Bugt er sammen med Kattegat blandt artens 

absolut vigtigste internationale fældningsområder. Det samme gælder i stor udstrækning 

mailto:nst@nst.dk


 
 
 

 
 

arten fløjlsand, der også forekommer og fælder i navnlig Sejerø Bugt og Kattegat, men i 

mindre grad i Smålandsfarvandet. 

 

 

Den nye tredjepartsvurdering af VVM-konklusionerne fra den første høringsfase 

underbygger DOF’s kritik af, at VVM-datagrundlaget er mangelfuldt og at der især savnes 

en inddragelse af viden om sortændernes forekomst og sårbarhed i fældningsperioden. På 

trods af dette ses der ikke endnu at være foretaget nogen supplerende VVM-vurdering, 

hvor disse forhold inddrages, hvilket gør, at DOF/BirdLife fortsat er meget kritisk over for 

etablering af vindmølleparker i både Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. 

 

Sortændernes og fløjlsændernes følsomhed skyldes over for menneskelige aktiviteter og 

forstyrrelser skyldes formentlig i stor udstrækning, at arten er jagtbar, hvilket øger artens 

skyhed og følsomhed meget betydeligt. Flugtafstanden og følsomheden øges mangefold, 

når en art er jagtbar og det gælder tilsyneladende i særlig grad disse to arter. Det undrer 

derfor DOF/BirdLife, at det ikke indgår i Miljøministeriets overvejelser og vurderinger, at 

de to arter totalfredes. En totalfredning antages, at ville reducere arternes følsomhed over 

for forstyrrelser, både i fældningstiden og om vinteren. I øjeblikket er sortand og fløjlsand 

jagtbar fra 1. oktober til 31. januar, og Danmark er et af de eneste lande i Europa, der 

tillader jagt på de to arter. Fløjland er ydermere globalt rødlistet. DOF/BirdLife anbefaler, 

at dette vilkår indgår i vurderingerne af vindmølleparkernes effekt på havdykænderne. 

 

Betydningen af sortandeproblematikken er blevet forstærket af, at nye undersøgelser fra 

Århus Universitet har vist, at Sejerø Bugt - og ikke mindst vindmølleområdet – er et meget 

vigtigt levested for et væsentligt større antal af disse beskyttede fugle i deres 

fjerfældningsperiode, end man var klar over tidligere. I fjerfældningsperioden kan 

sortænder ikke flyve og er derfor særligt sårbare overfor forstyrrelser. 

 

Konsekvenserne for sortænder var et centralt tema, som blev delvist belyst i forbindelse 

med den første VVM-redegørelse. Her konkluderedes det, at der af hensyn til sortænder 

maksimalt kunne etableres en 100 MW havvindmøllepark i Sejerø Bugt, ligesom det blev 

slået fast, at dette dog ikke kunne tillades, hvis der etableredes en vindmøllepark (på op til 

200 MW) i Smålandsfarvandet eller ud for Sæby. Smålandsfarvandet og farvandet ud for 

Sæby er blandt de andre geografiske områder, som indgår i det samlede statslige udbud, og 

da disse områder også har – omend mindre – betydning for sortænder, ville der pga. af de 

kumulative effekter ikke kunne etableres havvindmølleparker både i Sejerø Bugt, hvis der 

etableredes havvindmølleparker i et af de to andre steder. Selv med disse begrænsninger 

kunne eksperterne, som havde udarbejdet analyser mv. i de faglige baggrundsrapporter, 

imidlertid ikke afvise, at der var risiko for uacceptabel skade på sortænderne.  

Under sagens forløb er der benyttet forskellige estimater for størrelsen på den globale 

bestand af sortænder. Det er naturligvis forvirrende, men da de nyeste estimaters 



 
 
 

 
 

minimumsestimater er stort set tilsvarende de tidligere estimater, og da der under alle 

omstændigheder bør anvendes et ’konservativt’ bestandbevarende forsigtighedsprincip bør 

det ikke have nogen væsentlig betydning for konklusionerne. Smålandsfarvandet og Sejerø 

Bugt i særdeleshed er under alle omstændigheder meget vigtige og afgørende levesteder 

for sortænderne. 

Under forløbet har der været fremført væsentlig kritik med fokus på: 

 

1) At det anvendte fugleregistrerings-datagrundlag var utilstrækkeligt, og at den i 

VVM´en anvendte metode til at opgøre antallet af sortænder i Sejerø Bugt var 

utidssvarende og uegnet til dykænder. 

2) At der var At der var udkommet en ny rapport fra Dansk Center for Miljø og Energi 

(DCE) ved Århus Universitet, som burde indgå i vurderingen af effekten på den 

globale sortandebestand og på fuglebeskyttelsesområdets bestand af sortænder. 

Denne rapport dokumenterede bl.a., at selve mølleområdet var et meget vigtigt 

opholds- og fødesøgningsområde for især fjerfældende sortænder pga. områdets 

meget moderate skibstrafik, tilpasse havdybde og rige fødegrundlag for sortænder 

på havbunden.  Rapporten påpegede desuden, at fjerfældningsperioden er vital for 

sortænder, som er ekstra følsomme overfor forstyrrelser i denne livsfase, hvor de 

ikke kan flyve væk ved forstyrrelser og derfor er afhængige af rolige lavvandede 

områder som Sejerø Bugt. 

3) At der manglede tilstrækkelig faglig funderet vurdering af havvindmølleparkens 

negative effekt på specifikt sortænderne på udpegningsgrundlaget for det 

nærtliggende EU-fuglebeskyttelsesområde. 

I den reviderede VVM-redegørelse tog Energistyrelsen alene hensyn til, at 

verdensbestanden af sortænder var vurderet til potentielt at være større end tidligere 

antaget og konkluderede nu, at der derfor kunne accepteres en større dødelighed, end man 

havde regnet sig frem til i den oprindelige VVM. Ifølge den reviderede VVM-redegørelse 

vil der kunne etableres 350 MW havvindmøller i Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet.  200 

MW i Sejerø Bugt og 150 MW i Smålandsfarvandet – eller omvendt. 

Vindmølleparkplanerne i farvandet ud for Sæby omtales ikke i den reviderede VVM for 

vindmøllerne i Sejerø Bugt (i VVM’en for Sæby opereres med at der kan opstilles 200 

MW). Der er således åbenlyst tale om en markant anderledes vurdering end i den første 

VVM. 

I forbindelse med lanceringen på hjemmesiden af den offentlige høring oplyser 

Energistyrelsen på sin hjemmeside: ”Konklusionerne i de nye VVM-redegørelser er blevet 

testet af en tredjepart. Eksperterne er ikke enige om, hvilken metode der er bedst til at 

vurdere risikoen for sortænder. 3. partskonsulenterne er nu blevet sat i gang med at 

genberegne datagrundlaget med den alternative metode.”  Til trods herfor oplyste 

Energistyrelsen samtidig – og noget overraskende - at den, uanset resultatet af den bestilte 

nye vurdering, opfattede den reviderede VVM som ”fuldgyldig”. Det anser DOF/BirdLife 



 
 
 

 
 

for stærkt kritisabelt. Det ligger i sagens natur, at den metode Energistyrelsen vil nå frem 

til at ville benytte i lignende sager fremover, også burde være den, som benyttes i 

nærværende VVM. 

 

Det kan desuden konstateres, at konklusionen, i den reviderede VVM om at der må 

etableres en dobbelt så stor havvindmøllepark i Sejerø Bugt end fastlagt i den første VVM, 

er i modstrid med de faglige vurderinger og anbefalinger, som fremgår af de offentliggjorte 

faglige baggrundsrapporter - og heller ikke af de øvrige faglige udredninger, som 

Energistyrelsen har bestilt undervejs.  

Det undrer DOF/BirdLife meget, at høringsprocessen om vindmølleparkernes placering 

fremskyndes på et tidspunkt, hvor man endnu afventer resultaterne af en række igangsatte 

konsulentundersøgelser omkring sortændernes forekomst og sårbarhed. Det med høringen 

offentliggjorte materiale må anses for aldeles mangelfuldt og ufuldstændigt. 

På den baggrund er det DOF/BirdLifes vurdering, at de foreliggende VVM-redegørelser 

(for så vidt angår alle områderne med sortænder) må trækkes tilbage og afvendte den 

igangsatte revurdering af sortandeproblematikken. Dette til trods er et 

bemærkelsesværdigt, hvordan samtlige involverede eksperter fagligt kan anbefale én ting, 

og Energistyrelsens VVM i sidste ende når frem til en helt anden konklusion. Det bør 

foranledige en dybtgående undersøgelse, da denne fremgangsmåde og håndtering af VVM-

processen strider imod både ånden og bogstaverne i de gældende regler om VVM, 

herunder bl.a. planloven, loven om vedvarende energi, bekendtgørelse om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning § 5, Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om 

ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters 

indvirkning på miljøet, Århus-konventionen og adskillige andre både nationale og 

internationale retsregler.  

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Ornitologisk Forening 

/BirdLife Denmark 

 

 

Knud Flensted 

Biolog 
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Plotadmin

From: Mette Sloth Møller

Sent: 12. februar 2016 15:24

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Subject: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark

Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark 

På vegne af Akademiraadets Landskabsudvalg fremsendes hermed udvalgets bemærkninger til Smålandsfarvandet 

Havmøllepark. 

 

 

Med venlig hilsen 

Mette Sloth Møller 

fuldmægtig 
 

 

 

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 

Akademiraadet 
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Charlottenborg, september 2015 

 

 

 

Vindmøller – se på hele Danmarkskortet! 

 

Akademiraadets Landskabsudvalg efterlyser stadig en æstetisk veldokumenteret helhedsplan for 

implementeringen af vindindustri i det danske landskab og på havet. 

 

Landskabsudvalget hilser bæredygtige energiformer velkomne som en integreret del af det danske 

landskab, men opfordrer igen og igen til, at der forud for iværksættelsen af den nationale målsæt-

ning om etablering af vindmølleparker mm. tages overordnet og samlet stilling til placeringen af 

møllerne i hele Danmark.  

 

Det er udvalgets overbevisning, at man gennem en omhyggelig helhedsplanlægning, hvor både 

økonomiske, tekniske og æstetiske forhold er afstemt i forhold til hinanden, kan udvikle velfærden 

og bevare kvaliteten af vores landskab. Det er endvidere udvalgets overbevisning, at vindmøller gør 

mindst skade, når de er placeret så langt ude på havet, at de er uden for synsvidde fra land. 

 

Havvindmøller 

Havet og udsigten til horisonten tilhører os alle. Horisonten udgør en umistelig kvalitet, som repræ-

senterer det mest uforandrede naturfænomen i et ellers gennemkultiveret landskab.  Akademiraa-

dets Landskabsudvalg anbefaler derfor kraftigt, at havvindmøllerne placeres langt ude på havet - så 

langt fra kysten, at det ikke påvirker horisontlinjen langs kyststrækningerne.  

 

Havvindmøller placeret tæt på kysterne forringer den oplevelsesmæssige værdi af både kystland-

skaber, kystlinje og horisont. Når argumenterne for en kystnær placering alene begrundes i energi- 

og anlægstekniske økonomiske forhold, finder udvalget, at det er udtryk for en uambitiøs energipo-

litik uden tanke på og respekt for det samfundsmæssige tab af naturkvalitet og æstetik. 

  

Vindmøller på land 

Landvindmøller bør placeres der, hvor de generer mindst muligt, og de sidste rester af åbne land-

skaber bør ikke yderligere fragmenteres og ændres i retning af industrialiserede landskaber. Det bør 

være undtagelsen, at det åbne land forstyrres. Udvalget anbefaler, at landvindmøllerne placeres ud 

fra en landsdækkende helhedsplan, koncentreret i få, større felter i industri- og motorvejsområder. 

En koncentration af møllerne i få større felter, vil begrænse vindmøllernes visuelle dominans i land-

skabet. Med udgangspunkt i en helhedsplan, vil man kunne sikre, at placeringen af vindmøller kvali-

ficeres og dermed værne om de æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier.  
 

Udvalget har i de sidste par år modtaget en lind strøm af henvendelser fra foreninger og enkeltper-

soner, der udtrykker dyb bekymring for vindmøllernes påvirkning af horisont og landskab, og vi 



Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten, 1050 København K 
Tlf  +45  33 74 49 10   info@akademiraadet.dk    www.akademiraadet.dk 

2 
 

finder det beklageligt, at nye energiformer kommer i miskredit alene pga. manglende æstetisk plan-

lægning.  

 

Det må kunne gøres bedre. 

 

 

Med venlig hilsen 

Akademiraadets Landskabsudvalg  

 

Hanne Bat Finke 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer af Akademiraadets Landskabsudvalg 

Arkitekterne Hanne Bat Finke (formand), Rikke Juul Gram, og Tanja Jordan 

Billedkunstnerne Erland Knudssøn Madsen, Heine Skjerning og Morten Stræde 
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Plotadmin

From: FMN-MKR Raahede, Matilde Krogh <MKR@fmn.dk>

Sent: 16. februar 2016 13:42

To: MB-CU2303-nearshorewind; Sisse Liv Jørgensen; Mette Cramer Buch

Cc: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; VFK-MYN-Værnfælles Forsvarskommando; 

FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE; FMT-MYN-FORSVARETS 

MATERIELTJENESTE; Tobias Grindsted; VFK-F-KLC114 Pedersen, Ebbe Steen; FMT-

LE08 Jørgensen, Pia Louise; FES-EFS07 Saksager, Karen Hjørringgaard; FMN-CHPMB 

Mundt, Klaus

Subject: FMNs besvarelse af supplerende høring af Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet 

[RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Attachments: FMNs besvarelse af supplerende høring af Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet 

[DOK473734].PDF

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Se Forsvarsministeriets vedhæftede høringssvar vedr. supplerende høring af Sejerø Bugt og 

Smålandsfarvandet havvindmøllepark. 

 

Venlig hilsen 

  

Matilde Krogh Raahede 

Fuldmægtig 

  

Forsvarsministeriet 

Materiel- og bygningskontoret 
Holmens Kanal 42, DK-1060 København K 
Telefon: +45 7281 0121 
Mobil: +45 6187 1521  

www.fmn.dk  

 

 

 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 

 
Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du 
ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-
mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores 
overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og 
laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er 
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, 
kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx . 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, 
please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without 
making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free 
from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient 
opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the 
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receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this 
link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLMENS KANAL 42 TELEFON: 72 81 00 00 MAIL: FMN@FMN.DK CVR: 25-77-56-35

1060 KØBENHAVN K TELEFAX: 72 81 03 00 WEB: www.FMN.DK EAN: 5798000201200

Energistyrelsen 

(nearshorewind@ens.dk, slj@ens.dk og mcb@ens.dk)

Bilag: 

Sagsbehandler: MKR 

Sagsnummer.: 2015/009156

16. februar 2016

SUPPLERENDE HØRING AF SEJERØ BUGT OG SMÅLANDSFARVANDET

Forsvarsministeriet modtog den 14. december 2015 høring vedrørende de kystnære hav-

vindmølleparker Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. Høringen omfatter de endelige udkast 

til etableringstilladelserne samt en supplerende høring af en revideret VVM-redegørelse og 

sammenfattende redegørelser fra første høring. 

Det er Forsvarsministeriets forventning, at Energistyrelsen tager højde for Forsvarsministeri-

ets tidligere høringssvar for de enkelte havvindmølleparker samt skrivelsen af 15. december 

2015 til Energistyrelsen vedr. omkostninger til radartilpasning.

Generelt 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har drøftet ordlyden af vilkåret i etable-

ringstilladelserne for de kystnære havvindmølleparker med Kammeradvokaten. 

Med henvisning til Lov om Vedvarende Energi (VE-loven, LBKG nr. 122 af 6. februar 2015), § 

25, stk. 3, der giver Klima-, Energi og Bygningsministeren hjemmel til at stille vilkår i etable-

ringstilladelserne, foreslår Forsvarsministeriet, at ordlyden i pkt. 9 i etableringstilladelserne 

for de kystnære og eventuelt øvrige kommende havvindmølleparker bliver følgende:

”I tilfælde af at havvindmølleparken leder til ændringer i kvaliteten af den nuværende ra-

darovervågning, hvilket afgøres af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, skal 

koncessionshaver indgå aftale med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om de 

nødvendige afværgeforanstaltninger så som opdatering af hardware, herunder om nødven-



digt anskaffelse af supplerende radarer og/eller software. Forsvarsministeriets Materiel- og 

Indkøbsstyrelse afgør hvilke foranstaltninger, der er nødvendige. Sådanne afværgeforan-

staltninger foretages for koncessionshavers regning og har ikke opsættende virkning på 

havvindmølleprojektet. 

Koncessionshaver skal endvidere, hvis Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse be-

stemmer det, indgå aftale med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om udar-

bejdelse af analyser, som kan fastslå, hvilke afværgeforanstaltninger der er nødvendige. 

Sådanne analyser foretages ligeledes på koncessionshavers regning og har ikke opsættende 

virkning på havvindmølleprojektet. 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan iværksætte midlertidige afværgefor-

anstaltninger, der er nødvendige for at opretholde kvaliteten af den nuværende radarover-

vågning, indtil det kan afgøres hvilke afværgeforanstaltninger, der er nødvendige. Midlerti-

dige afværgeforanstaltninger foretages endvidere på koncessionshavers regning, hvis For-

svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse bestemmer det, og har ikke opsættende virk-

ning på havvindmølleprojektet. 

På Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses forlangende kan dette tinglyses som 

servitut på havvindmølleparken.”

Det er Forsvarsministeriets vurdering, at vilkår stillet i henhold til § 25, stk. 3 bør gentages i 

brugtagningstilladelserne efter § 29, stk. 3.

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at påvirkningen af Forsvarets radar-

anlæg først kendes endeligt, når havvindmølleparkerne er sat i drift, da de relevante analy-

ser, der skal afgøre endeligt hvilke afværgeforanstaltninger, der er nødvendige, først kan 

foretages på dette tidspunkt. Det skal derfor anbefales, at ibrugtagningstilladelserne til sin 

tid gentager vilkårene stillet efter § 25, stk. 3, eller på tilsvarende vis henviser til disse, så-

ledes at det også af ibrugtagningstilladelserne fremgår, at koncessionshaver er forpligtet til 

at overholde vilkår, stillet efter VE-loven § 25, stk. 3. Det synes særligt relevant, da vilkåre-

ne først kan opfyldes endeligt efter ibrugtagning.

Forsvarsministeriet har tidligere fremsendt ”worst-case” beregninger for afværgeforanstalt-

ninger for de 6 kystnærehavvindmølleparker. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-

relse har derudover oplyst, at udgifterne til analyserne ved et eksternt firma forventeligt vil 

beløbe sig til mellem ca. 650.000 og ca. 750.000 kr. pr. analyse (pr. vindmøllepark).



Specifikt vedr. Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet

I begge projektområder findes eksisterende kabler. Opmærksomheden henledes på kabel-

bekendtgørelsen, hvori er nævnt en 200 meter beskyttelseszone omkring søkabler, hvor 

ankring og fiskeri er forbudt. Den projekterede mulige placering af enkelte møller ligger me-

get tæt på kabelbeskyttelseszonen. Især under anlægsfasen skal arbejdsfartøjerne være 

opmærksomme på ikke at udlægge ankre i kabelbeskyttelseszonen.

Vedrørende de sammenfattende redegørelser for begge havvindmølleparker skal det be-

mærkes, at Forsvareministeriets bemærkninger ikke i alle tilfælde vurderes at være fyldest-

gørende afspejlet i resuméet.

Der er ligeledes tilfælde, hvor teksten i felterne ”bemærkninger” og/eller ”konsekvenser”

ikke er fyldestgørende eller i overensstemmelse med Forsvarsministeriets afgivende be-

mærkninger.

I de efterfølgende afsnit er ovenstående uddybet/præciseret.

Sejerø Bugt

Vedr. pkt. 3.3 litra (P):

Værnsfælles Forsvarskommando vurderer, at de særlige forhold vedr. UXO, der gør sig 

gældende i Sejerø bugt, bør tydeliggøres i resumefeltet, da det vurderes at være af afgø-

rende betydning for projektets sikkerhed.

Vedr. afsnit 5 bilag 2 litra (P):

Forsvarsministeriet har fremsat konkrete præciseringer til VVM redegørelsen. Det fremgår 

ikke i sammenfatningen, om disse bemærkninger er taget til efterretning.

Vedrørende udkast til etableringstilladelse bemærkes: 

På baggrund af de særlige forhold, der gør sig gældende vedr. UXO i Sejerø Bugt, kan der 

med fordel indføres et krav/forslag om en detailsurvey for UXO – umiddelbart inden arbej-

det på havbunden iværksættes.

Smålandsfarvandet

Vedr. afsnit 3 pkt. 3.2 litra (L).

Forsvarsministeriets bemærkninger vedr. radarer i området, som er gengivet i bilag 2, er 

ikke afspejlet i resuméet. Kolonnerne resumé, bemærkninger og konsekvens under punkt 

3.2 litra (L) bør tilføjes passende tekst, der afspejler Forsvarsministeriets bemærkninger 

vedr. radarer i området.



Det bemærkes i denne sammenhæng, at tekst vedr. radarer og afværgeforanstaltninger er 

medtaget i udkast til etableringstilladelse pkt. 9.1.

Vedr. afsnit 3.3 litra (P)

Under resumé er anført tekst vedr. UXO. Den anførte konsekvens omhandler vilkår vedr. 

nedtagning af havvindmølleparken, hvilket ikke er fyldestgørende i forhold til Forsvarsmini-

steriets bemærkninger om UXO. Under konsekvens bør derfor tilføjes relevant tekst vedr. 

UXO.

Vedr. afsnit 5 bilag 2 litra (L):

I resumefeltet fremgår, at det alene er et resumé af bemærkninger vedr. radiokæder. Det 

bør tydeliggøres, at høringssvaret også omhandler radarer i området, da bemærkninger 

vedr. radarer ellers kan blive overset.

Vedr. afsnit 5 bilag 2 litra (P):

Forsvarsministeriet har fremsat konkrete præciseringer til VVM-redegørelsen. Det fremgår 

ikke i sammenfatningen, om disse bemærkninger er taget til efterretning.

Med venlig hilsen

Klavs Mundt

Kontorchef

Ekstern kopi

Naturstyrelsen 

Værnsfælles Forsvarskommando 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
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From: Iris Belinda Haastrup <IRIHA@dongenergy.dk>

Sent: 23. februar 2016 11:34

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Ulrik Jensen; Kristian Milton

Subject: Høringssvar for VVM for vindmøller med el tilslutning ved Stigsnæsværket.

Attachments: Høringssvar for VVM for vindmøller med el tilslutning ved Stigsnæsværket. 

[DOK2391801].PDF

Kære Naturstyrelsen 

Hermed fremsendes høringssvar for VVM for havvindmøller. 

Høringssvaret går på el tilslutningen ved Stigsnæs. 

Med venlig hilsen 

Iris Belinda Haastrup 
Miljøkoordinator 

Region Øst 

Thermal Power 
 

DONG Energy 

Tlf. +45 99 55 42 47 
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Plotadmin

From: Signe Marie Ingvardsen (smi) <SigneMarie.Ingvardsen@kyst.dk>

Sent: 15. december 2015 09:03

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Tobias Grindsted; Anne Villadsgaard (avi)

Subject: SV: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - VVM for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194

Kystdirektoratet har ingen bemærkninger. 

  
Med venlig hilsen 
 

Signe Marie Ingvardsen 

Miljøkoordinator l Søterritoriet 
+45 24 63 00 19 l smi@kyst.dk  
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 

 

 

 

Fra: Tobias Grindsted  

Sendt: 14. december 2015 13:22 

Til: plan@vestmuseum.dk; nielshartmann@kalmus.dk; jd@vikingeskibsmuseet.dk; mj@vikingeskibsmuseet.dk; 

mht@vikingeskibsmuseet.dk; post@langelandkommune.dk; lolland@lolland.dk; slagelse@slagelse.dk; 

lr@aeroekommune.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; sekretaer@dkcpc.dk; 

mail@dkfisk.dk; oll@dkfisk.dk; hl@dkfisk.dk; dn@dn.dk; dn@koushede.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 

info@dkvind.dk; kop@mailpostbox.dk; de@danskenergi.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 

teamstr@gmail.com; di@di.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; danibsen@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; 

dsf@sportsdykning.dk; ssg@danskbyggeri.dk; debra@energibranchen.dk; info@ecocouncil.dk; 

info@dongenergy.dk; info@dongenergy.com; sunst@dongenergy.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; energi@di.dk; 

info@energitjenesten.dk; gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fse@fse.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

info.dk@greenpeace.org; hmn@naturgas.dk; Ida@ida.dk; kmaal@km.dk; kl@kl.dk; llh@levende-hav.dk; 

info@ve.dk; ssrt@dtu.dk; danish@windpower.org; h.jersild@wwf.dk; wwf@wwf.dk; 

sekretariat@mitsommerhus.com; bs@best-energy.dk; Andreas.Hammar@eon.com; sco@energyeast.dk; 

energicenterfyn@gmail.com; fao@b2wind.com; mail@hedensted.dk; jjb@vestjyskbank.dk; 

peter.rathje@projectzero.dk; mail@solbjerghede.dk; mail@solbjerghede.dk; erik@windestate.dk; 

fao@frankolsen.dk; regioner@regioner.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); brs@brs.dk; 1 - EKN Energiklagenævnets 

officielle postkasse; 1 - SET Energitilsynet; erst@erst.dk; fti@erst.dk; sorkla@erst.dk; AkiDan@erst.dk; 

mbbl@mbbl.dk; styr@bane.dk; banedanmark@bane.dk; dir-sek@bane.dk; vd@vd.dk; Mette Cramer Buch; Therese 

Kofoed Jensen; Søren Keller; Studenterpostkasse; Charlotta Castenfors Laursen; Energistyrelsens officielle postkasse; 

1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; fmn@fmn.dk; MKR@fmn.dk; Kulturstyrelsen-

Hovedpostkassen; Torben Malm; $Kystdirektoratet (kdi); Anne Villadsgaard (avi); Laura Storm Henriksen (lsh); Signe 

Marie Ingvardsen (smi); Frank Adler Gottlieb; Miljø- og Fødevareministeriets Departement; MST Miljøstyrelsens 

hovedpostkasse; Jesper Mogensen; fvm@fvm.dk; mail@naturerhverv.dk; fiskeri@naturerhverv.dk; 

lsk@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Janne Christensen; Sten Moeslund; 

Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Flemming Sparre Sørensen; 

info@trafikstyrelsen.dk; jeda@trafikstyrelsen.dk; NJO@trafikstyrelsen.dk; trm@trm.dk; FBE-EES10@mil.dk; 

VFK@mil.dk; njmyg@mil.dk 

Emne: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 

  

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender hermed forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 

for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring indtil d. 8. februar 2016, se venligst vedhæftede. 
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Med venlig hilsen 
  
Tobias Grindsted 
Cand.scient 
VVM 
+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 
  
Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 
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From: 3 - SIK Høringer (SIK)

Sent: 15. december 2015 12:37

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Subject: NST-131-00194 Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. 

februar 2016

Attachments: Følgebrev Smålandsfarvandet.PDF

Sikkerhedsstyrelsen har ikke bemærkninger til høringen. 

 

 
 

Lone Hansen 
Kommunikationskonsulent 
 

Direkte: 33 73 20 88 

Mobil: 25 43 16 21 

E-mail: LOH@sik.dk 

 

Sikkerhedsstyrelsen 

Nørregade 63 

6700 Esbjerg 

Tlf.: 33 73 20 00 

www.sik.dk 

 

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen 

være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt 

De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak. 

 

Fra: Bettina Grosen På vegne af Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) 
Sendt: 14. december 2015 13:59 
Til: 3 - SIK Høringer (SIK) 
Emne: VS: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 
 

 

 

Fra: Tobias Grindsted  
Sendt: 14. december 2015 13:22 
Til: plan@vestmuseum.dk; nielshartmann@kalmus.dk; jd@vikingeskibsmuseet.dk; mj@vikingeskibsmuseet.dk; 
mht@vikingeskibsmuseet.dk; post@langelandkommune.dk; lolland@lolland.dk; slagelse@slagelse.dk; 
lr@aeroekommune.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; sekretaer@dkcpc.dk; mail@dkfisk.dk; 
oll@dkfisk.dk; hl@dkfisk.dk; dn@dn.dk; dn@koushede.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; info@dkvind.dk; 
kop@mailpostbox.dk; de@danskenergi.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 
teamstr@gmail.com; di@di.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; danibsen@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; 
dsf@sportsdykning.dk; ssg@danskbyggeri.dk; debra@energibranchen.dk; info@ecocouncil.dk; info@dongenergy.dk; 
info@dongenergy.com; sunst@dongenergy.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; energi@di.dk; 
info@energitjenesten.dk; gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fse@fse.dk; fr@friluftsraadet.dk; 
info.dk@greenpeace.org; hmn@naturgas.dk; Ida@ida.dk; kmaal@km.dk; kl@kl.dk; llh@levende-hav.dk; info@ve.dk; 
ssrt@dtu.dk; danish@windpower.org; h.jersild@wwf.dk; wwf@wwf.dk; sekretariat@mitsommerhus.com; bs@best-
energy.dk; Andreas.Hammar@eon.com; sco@energyeast.dk; energicenterfyn@gmail.com; fao@b2wind.com; 
mail@hedensted.dk; jjb@vestjyskbank.dk; peter.rathje@projectzero.dk; mail@solbjerghede.dk; 
mail@solbjerghede.dk; erik@windestate.dk; fao@frankolsen.dk; regioner@regioner.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); 
brs@brs.dk; 1 - EKN Energiklagenævnets officielle postkasse; 1 - SET Energitilsynet; erst@erst.dk; fti@erst.dk; 
sorkla@erst.dk; AkiDan@erst.dk; mbbl@mbbl.dk; styr@bane.dk; banedanmark@bane.dk; dir-sek@bane.dk; 
vd@vd.dk; Mette Cramer Buch; Therese Kofoed Jensen; Søren Keller; Studenterpostkasse; Charlotta Castenfors 
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Laursen; Energistyrelsens officielle postkasse; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; 
fmn@fmn.dk; MKR@fmn.dk; Kulturstyrelsen-Hovedpostkassen; Torben Malm; kdi@kyst.dk; Anne Villadsgaard (avi); 
Laura Storm Henriksen (lsh); smi@kyst.dk; Frank Adler Gottlieb; Miljø- og Fødevareministeriets Departement; MST 
Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Jesper Mogensen; fvm@fvm.dk; mail@naturerhverv.dk; fiskeri@naturerhverv.dk; 
lsk@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Janne Christensen; Sten Moeslund; Sikkerhedsstyrelsen 
Hovedpostkasse (SIK); Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Flemming Sparre Sørensen; info@trafikstyrelsen.dk; 
jeda@trafikstyrelsen.dk; NJO@trafikstyrelsen.dk; trm@trm.dk; FBE-EES10@mil.dk; VFK@mil.dk; njmyg@mil.dk 
Emne: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 
 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender hermed forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 

for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring indtil d. 8. februar 2016, se venligst vedhæftede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Tobias Grindsted 

Cand.scient 

VVM 

+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 

 

Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 

 

 



 

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk 

Til berørte myndigheder   

    

   

   

Tværgående planlægning 

J.nr. NST-131-00194 

Ref. togri 

Den 14. december 2015 

 

 

 

Ny høring af forslag til kommuneplantillæg for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark i Slagelse Kommune med tilhørende VVM-redegørelse  

 

VVM-redegørelse og miljørapport for Smålandsfarvandet Havmøllepark har 

sammen med forslag til kommuneplantillæg været i offentlig høring fra den 15. juli 

2015 til den 23. september 2015, hvor projektet også har været i høring ved berørte 

myndigheder. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar, der har givet 

anledning til at foretage ændringer VVM-redegørelsen og konklusionerne 

vedrørende projektet og dets miljøpåvirkninger, og VVM-redegørelsen med 

tilhørende kommuneplantillæg udsendes derfor i fornyet offentlig høring i 8 uger. 

 

Materialet til høringen består af: 

 VVM-redegørelse og miljørapport (del 1-4) 

 Et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen og miljørapporten (del o) 

 Forslag til kommuneplantillæg 

 

Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse (inklusive et ikke-teknisk 

resumé) for Smålandsfarvandet Havmøllepark kan findes sammen med 

baggrundsmateriale på Naturstyrelsens hjemmeside 

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/plan-og-vvm/ 

 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for 

Smålandsfarvandet Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er 

myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig 

myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene og 

kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for 

landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger 

på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, 

søkabler m.v. 

 

Frist for indsigelser og bemærkninger 

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan 

sendes til Naturstyrelsen frem til den 8. februar 2016. Energistyrelsen og 

Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår 

projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og 

sendes til: 

 

Naturstyrelsen  

Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

e-post: nst@nst.dk 

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194: 

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/plan-og-vvm/
mailto:nst@nst.dk


2 

 

(Bemærk, at journalnummeret ikke er det samme som under den forrige høring) 

 

Naturstyrelsen vil behandle samt videreformidle bemærkninger til Energistyrelsen 

og til Energinet.dk. 

 

Baggrund 

I alt udbydes 6 områder rundt omkring i Danmark til kystnære havvindmøller. 

Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest 

fordelagtige bud fra de tilbudsgivende virksomheder. Det er derfor ikke på forhånd 

givet, at Sejerø Bugt Havmøllepark realiseres.  

 

Realiseringen af en eventuel Smålandsfarvandet Havmøllepark forudsætter 

desuden, at Naturstyrelsen og Energistyrelsen på baggrund af VVM-redegørelsen 

tager beslutning om, at projektet kan gennemføres og giver VVM-tilladelse og 

etableringstilladelse. 

 

Udbuddet afgøres i foråret 2016, og hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark 

udvælges i udbudsprocessen, skal parken være i fuld drift primo 2020. 

 

Yderligere information kan også ses på Energistyrelsens hjemmeside: 

http://www.ens.dk/kystnære 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Naturstyrelsen 

VVM 

Tlf. 9358 8114 

togri@nst.dk 

 

http://www.ens.dk/kystnære
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From: Mikkel Haugstrup Thomsen <mht@vikingeskibsmuseet.dk>

Sent: 8. januar 2016 12:05

To: Tobias Grindsted

Subject: SV: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016

Vikingeskibsmuseet har ingen bemærkninger til det fremsendte, og henviser til tidligere afgivne høringssvar i sagen 

(NST/ENS). 

  

Med venlig hilsen 

______________________________________ 

  

Mikkel H. Thomsen 

Museumsinspektør/Curator 

Vikingeskibsmuseet 

Vindeboder 12 

DK-4000 Roskilde 

Danmark 

  

Tel.   (+45) 46 30 02 91 

Mob. (+45) 22 67 57 21 

Fax   (+45) 46 30 02 01 

mht@vikingeskibsmuseet.dk 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

  

Henvendelser vedrørende høring og sagsbehandling bedes stilet til marinark@vikingeskibsmuseet.dk  

  

Fra: Tobias Grindsted [mailto:togri@nst.dk]  
Sendt: 14. december 2015 13:22 
Til: plan@vestmuseum.dk; nielshartmann@kalmus.dk; Jørgen Dencker; Morten Johansen; Mikkel Haugstrup 
Thomsen; post@langelandkommune.dk; lolland@lolland.dk; slagelse@slagelse.dk; lr@aeroekommune.dk; 
regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; sekretaer@dkcpc.dk; mail@dkfisk.dk; oll@dkfisk.dk; 
hl@dkfisk.dk; dn@dn.dk; dn@koushede.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; info@dkvind.dk; kop@mailpostbox.dk; 
de@danskenergi.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; teamstr@gmail.com; di@di.dk; 
dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; danibsen@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; dsf@sportsdykning.dk; 
ssg@danskbyggeri.dk; debra@energibranchen.dk; info@ecocouncil.dk; info@dongenergy.dk; info@dongenergy.com; 
sunst@dongenergy.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; energi@di.dk; info@energitjenesten.dk; 
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fse@fse.dk; fr@friluftsraadet.dk; info.dk@greenpeace.org; hmn@naturgas.dk; 
Ida@ida.dk; kmaal@km.dk; kl@kl.dk; llh@levende-hav.dk; info@ve.dk; ssrt@dtu.dk; danish@windpower.org; 
h.jersild@wwf.dk; wwf@wwf.dk; sekretariat@mitsommerhus.com; bs@best-energy.dk; Andreas.Hammar@eon.com; 
sco@energyeast.dk; energicenterfyn@gmail.com; fao@b2wind.com; mail@hedensted.dk; jjb@vestjyskbank.dk; 
peter.rathje@projectzero.dk; mail@solbjerghede.dk; mail@solbjerghede.dk; erik@windestate.dk; fao@frankolsen.dk; 
regioner@regioner.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); brs@brs.dk; 1 - EKN Energiklagenævnets officielle postkasse; 1 - 
SET Energitilsynet; erst@erst.dk; fti@erst.dk; sorkla@erst.dk; AkiDan@erst.dk; mbbl@mbbl.dk; styr@bane.dk; 
banedanmark@bane.dk; dir-sek@bane.dk; vd@vd.dk; Mette Cramer Buch; Therese Kofoed Jensen; Søren Keller; 
Studenterpostkasse; Charlotta Castenfors Laursen; Energistyrelsens officielle postkasse; 1-DEP Erhvervs- og 
Vækstministeriets officielle postkasse; fmn@fmn.dk; MKR@fmn.dk; Kulturstyrelsen-Hovedpostkassen; Torben Malm; 
kdi@kyst.dk; Anne Villadsgaard (avi); Laura Storm Henriksen (lsh); smi@kyst.dk; Frank Adler Gottlieb; Miljø- og 
Fødevareministeriets Departement; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Jesper Mogensen; fvm@fvm.dk; 
mail@naturerhverv.dk; fiskeri@naturerhverv.dk; lsk@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Janne 
Christensen; Sten Moeslund; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); 
Flemming Sparre Sørensen; info@trafikstyrelsen.dk; jeda@trafikstyrelsen.dk; NJO@trafikstyrelsen.dk; trm@trm.dk; 
FBE-EES10@mil.dk; VFK@mil.dk; njmyg@mil.dk 
Emne: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 
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Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender hermed forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 

for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring indtil d. 8. februar 2016, se venligst vedhæftede. 

  

  
Med venlig hilsen 
  
Tobias Grindsted 
Cand.scient 
VVM 
+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 
  
Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 
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Plotadmin

From: Laura Storm Henriksen (lsh) <lsh@kyst.dk>

Sent: 11. januar 2016 13:40

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Tobias Grindsted

Subject: VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194:

J.nr. 14/00162 

  

Kystdirektoratet skal oplyse om, at vi har gennemgået det gennemgåede materiale og ikke har bemærkninger hertil. 

  
Med venlig hilsen 
 

Laura Storm Henriksen 

Specialkonsulent l Søterritoriet 
+45 91 33 84 21 l lsh@kyst.dk  
 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 

 

 

 

Fra: Tobias Grindsted  

Sendt: 14. december 2015 13:22 

Til: plan@vestmuseum.dk; nielshartmann@kalmus.dk; jd@vikingeskibsmuseet.dk; mj@vikingeskibsmuseet.dk; 

mht@vikingeskibsmuseet.dk; post@langelandkommune.dk; lolland@lolland.dk; slagelse@slagelse.dk; 

lr@aeroekommune.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; sekretaer@dkcpc.dk; 

mail@dkfisk.dk; oll@dkfisk.dk; hl@dkfisk.dk; dn@dn.dk; dn@koushede.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 

info@dkvind.dk; kop@mailpostbox.dk; de@danskenergi.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 

teamstr@gmail.com; di@di.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; danibsen@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; 

dsf@sportsdykning.dk; ssg@danskbyggeri.dk; debra@energibranchen.dk; info@ecocouncil.dk; 

info@dongenergy.dk; info@dongenergy.com; sunst@dongenergy.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; energi@di.dk; 

info@energitjenesten.dk; gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fse@fse.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

info.dk@greenpeace.org; hmn@naturgas.dk; Ida@ida.dk; kmaal@km.dk; kl@kl.dk; llh@levende-hav.dk; 

info@ve.dk; ssrt@dtu.dk; danish@windpower.org; h.jersild@wwf.dk; wwf@wwf.dk; 

sekretariat@mitsommerhus.com; bs@best-energy.dk; Andreas.Hammar@eon.com; sco@energyeast.dk; 

energicenterfyn@gmail.com; fao@b2wind.com; mail@hedensted.dk; jjb@vestjyskbank.dk; 

peter.rathje@projectzero.dk; mail@solbjerghede.dk; mail@solbjerghede.dk; erik@windestate.dk; 

fao@frankolsen.dk; regioner@regioner.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); brs@brs.dk; 1 - EKN Energiklagenævnets 

officielle postkasse; 1 - SET Energitilsynet; erst@erst.dk; fti@erst.dk; sorkla@erst.dk; AkiDan@erst.dk; 

mbbl@mbbl.dk; styr@bane.dk; banedanmark@bane.dk; dir-sek@bane.dk; vd@vd.dk; Mette Cramer Buch; Therese 

Kofoed Jensen; Søren Keller; Studenterpostkasse; Charlotta Castenfors Laursen; Energistyrelsens officielle postkasse; 

1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; fmn@fmn.dk; MKR@fmn.dk; Kulturstyrelsen-

Hovedpostkassen; Torben Malm; $Kystdirektoratet (kdi); Anne Villadsgaard (avi); Laura Storm Henriksen (lsh); Signe 

Marie Ingvardsen (smi); Frank Adler Gottlieb; Miljø- og Fødevareministeriets Departement; MST Miljøstyrelsens 

hovedpostkasse; Jesper Mogensen; fvm@fvm.dk; mail@naturerhverv.dk; fiskeri@naturerhverv.dk; 

lsk@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Janne Christensen; Sten Moeslund; 

Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Flemming Sparre Sørensen; 

info@trafikstyrelsen.dk; jeda@trafikstyrelsen.dk; NJO@trafikstyrelsen.dk; trm@trm.dk; FBE-EES10@mil.dk; 

VFK@mil.dk; njmyg@mil.dk 

Emne: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 

  

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender hermed forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 

for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring indtil d. 8. februar 2016, se venligst vedhæftede. 
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Med venlig hilsen 
  
Tobias Grindsted 
Cand.scient 
VVM 
+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 
  
Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 
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Plotadmin

From: Sanne Olsen (DEP)

Sent: 3. februar 2016 14:56

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Subject: VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194

 
 

Erhvervs- og Vækstministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring. 

 

’Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for erhvervslivet jf. Vejledning om 

erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer hhv. 1. januar og 

1. juli.’   

 

 

 
 
 
SANNE OLSEN  
Sekretær  

 

 

 

Fra: Tobias Grindsted  
Sendt: 14. december 2015 13:22 
Til: plan@vestmuseum.dk; nielshartmann@kalmus.dk; jd@vikingeskibsmuseet.dk; mj@vikingeskibsmuseet.dk; 
mht@vikingeskibsmuseet.dk; post@langelandkommune.dk; lolland@lolland.dk; slagelse@slagelse.dk; 
lr@aeroekommune.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; sekretaer@dkcpc.dk; mail@dkfisk.dk; 
oll@dkfisk.dk; hl@dkfisk.dk; dn@dn.dk; dn@koushede.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; info@dkvind.dk; 
kop@mailpostbox.dk; de@danskenergi.dk; info@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 
teamstr@gmail.com; di@di.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; danibsen@sejlsport.dk; info@skovforeningen.dk; 
dsf@sportsdykning.dk; ssg@danskbyggeri.dk; debra@energibranchen.dk; info@ecocouncil.dk; info@dongenergy.dk; 
info@dongenergy.com; sunst@dongenergy.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; energi@di.dk; 
info@energitjenesten.dk; gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fse@fse.dk; fr@friluftsraadet.dk; 
info.dk@greenpeace.org; hmn@naturgas.dk; Ida@ida.dk; kmaal@km.dk; kl@kl.dk; llh@levende-hav.dk; info@ve.dk; 
ssrt@dtu.dk; danish@windpower.org; h.jersild@wwf.dk; wwf@wwf.dk; sekretariat@mitsommerhus.com; bs@best-
energy.dk; Andreas.Hammar@eon.com; sco@energyeast.dk; energicenterfyn@gmail.com; fao@b2wind.com; 
mail@hedensted.dk; jjb@vestjyskbank.dk; peter.rathje@projectzero.dk; mail@solbjerghede.dk; 
mail@solbjerghede.dk; erik@windestate.dk; fao@frankolsen.dk; regioner@regioner.dk; 1 - KFST Energianke (KFST); 
brs@brs.dk; 1 - EKN Energiklagenævnets officielle postkasse; 1 - SET Energitilsynet; erst@erst.dk; fti@erst.dk; 
sorkla@erst.dk; AkiDan@erst.dk; mbbl@mbbl.dk; styr@bane.dk; banedanmark@bane.dk; dir-sek@bane.dk; 
vd@vd.dk; Mette Cramer Buch; Therese Kofoed Jensen; Søren Keller; Studenterpostkasse; Charlotta Castenfors 
Laursen; Energistyrelsens officielle postkasse; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; 
fmn@fmn.dk; MKR@fmn.dk; Kulturstyrelsen-Hovedpostkassen; Torben Malm; kdi@kyst.dk; Anne Villadsgaard (avi); 
Laura Storm Henriksen (lsh); smi@kyst.dk; Frank Adler Gottlieb; Miljø- og Fødevareministeriets Departement; MST 
Miljøstyrelsens hovedpostkasse; Jesper Mogensen; fvm@fvm.dk; mail@naturerhverv.dk; fiskeri@naturerhverv.dk; 
lsk@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Janne Christensen; Sten Moeslund; Sikkerhedsstyrelsen 
Hovedpostkasse (SIK); Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Flemming Sparre Sørensen; info@trafikstyrelsen.dk; 
jeda@trafikstyrelsen.dk; NJO@trafikstyrelsen.dk; trm@trm.dk; FBE-EES10@mil.dk; VFK@mil.dk; njmyg@mil.dk 
Emne: Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark - høringsfrist 8. februar 2016 
 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender hermed forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 

for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring indtil d. 8. februar 2016, se venligst vedhæftede. 
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Med venlig hilsen 

 

Tobias Grindsted 

Cand.scient 

VVM 

+45 72 54 21 51/+ 45 93 58 81 14 l togri@nst.dk 

 

Miljø- og Fødevareministeriet  
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk 
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Plotadmin

From: Mette Moth, Inter Terminals <Mette.Moth@interterminals.com>

Sent: 3. februar 2016 15:16

To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Peter Havsager, Inter Terminals; Carsten Holbæk, Inter Terminals; Uffe Kirk, Inter 

Terminals

Subject: VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194.

Til Naturstyrelsen, 

 

Interterminals har modtaget forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Havmøllepark 

Smålandsfarvandet. 

 

Vi har følgende bemærkninger til det fremsendte materiale: 

 

Forslag til kommuneplantillæg 21: 

I afsnit 7.8 er foretaget en vurdering af landkabler i forhold til eksisterende risikovirksomheder. Vi antager, 

at vurderingen er forudsat, at landkabler etableres udenfor Inter Terminals matrikler. 

 

I afsnit 7.8 fremgår oplysninger om Stigsnæsværket herunder tomme olietanke. Umiddelbart fremgår ikke 

oplysninger om aktiviteter på Inter Terminals, og det er derfor uklart om vores aktiviteter er medtaget i vurderingen 

og konklusionen om, at der ingen risiko er i forbindelse med etablering og drift af landkabler. 

 

VVM Del 3 - overfladevand og grundvand 

Vi kan umiddelbart ikke se om der er foretaget vurdering af, om der vil ske en ændring af afledningsforholdene til 

Maderenden under og efter etableringen af kabler, som kan påvirke omkringliggende områder. Forholdet ses 

umiddelbart heller ikke medtaget i baggrundsrapport Miljøpåvirkninger i øvrigt Smålandsfarvandet. Inter Terminals 

leder dele af sit overfladevand til Maderenden, og områder og anlæg vil evt. kunne påvirkes ved manglende 

mulighed for afledning til Maderenden.  

 

 
Med venlig hilsen 
  
Mette Moth 
HSE Koordinator 
Inter Terminals | Holtengårdsvej 25 | 4230 Skælskør | Danmark 
Mobil 2466 3550 | mette.moth@InterTerminals.com 
  
Inter Terminals Denmark Partnership I/S +45 5816 2202 

www.InterTerminals.com 

 

Inter Terminals Denmark Partnership I/S a company registered in Denmark, registered under company number 33757093 

whose registered office is at Holtengårdsvej 25, DK-4230 Skælskør and its subsidiaries. 
This e-mail and any attachments may contain privileged and confidential information intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that reliance upon or any dissemination or copying of this e-mail is prohibited. If you 
have received this e-mail in error, please notify the sender by replying by e-mail or by telephoning (+44 1469 578889) and then delete the e-mail from your 
system.  
You are advised that you should carry out your own virus checks before opening any attachment to this e-mail. No responsibility can be accepted for any 
damage sustained as a result of any software viruses. No responsibility is accepted by the sender's employer for the contents of personal e-mails, or for e-
mails unconnected with its business. 

Inter Terminals Denmark Partnership I/S er et selskab, som er registreret i Danmark under selskabsregistreringsnummer 

33757093, og hvis hjemsted er beliggende Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør og dets datterselskaber. 
Denne e-mail, herunder eventuelle vedhæftede filer, kan indeholde fortrolige oplysninger, som er forbeholdt den fysiske eller juridiske person, som den er 
adresseret til. Hvis du ikke er rette modtager, gøres du hermed opmærksom på, at det ikke er tilladt at henholde sig til, formidle samt kopiere denne e-mail. 
Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du underrette afsenderen ved at svare pr. e-mail eller ringe på telefonnummer (+45 58162202) og 
derefter slette e-mailen fra dit system.  



2

Du opfordres til selv at køre en virusscanning, før du åbner eventuelle filer vedhæftet denne e-mail. Der påtages intet ansvar for skader opstået som følge af 
eventuelle softwarevira. Afsenderens arbejdsgiver påtager sig intet ansvar for indholdet af personlige e-mails eller for e-mails, som ikke er forbundet med 
dennes virksomhed. 
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