
Gode råd: 

Planlæg din 

præsentation: 

• Indledning (sæt 

scenen) 

• Indhold (handling) 

• Afslutning (løsning 

eller perspektiv) 

 

Find inspiration til din  

præsentation på 

InSite under Værktøjer 

– Kommunikation 

 

Husk at udfylde dok. 

nr. til Public 360 

samme sted som dato. 

Tip: 

Indsæt dato, dok. nr. og 

sidefod på alle slides 

• Vælg Indsæt i 

topmenuen  

• Vælg Sidehoved og 

Sidefod 

• Indsæt dato og dok. nr. i 

feltet Fast 

• Indsæt evt. titel/ 

beskrivelse i Sidefod 

• Vælg Anvend på alle 

eller Anvend hvis det 

kun skal være på et 

enkelt slide 

Velkommen til borgermøde i  
2. offentlighedsfase 

Smålandsfarvandet Havmøllepark og anlæg for 

nettilslutning 

 

 

Kobæk Strand Konferencecenter den 1. september 2015 
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Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 

18:30 Præsentationer 

• Velkomst v/Jan Havsager, Energinet.dk 

• En vigtig brik i Danmarks Energipolitik v/Charlotta Castenfors Laursen , Energistyrelsen 

• VVM-processen, plangrundlag og VVM’ens konklusioner på land v/Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

• Havmøllepark og VVM-resultater på havet v/Bent Sømod, Energinet.dk 

• Værditab og køberet v/Signe Maj Holm, Energinet.dk 

19:20 Dialog med fagfolk 

• Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

• Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg – visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

• Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

• Bord 4 – Køberet og værditab 

19:55 Debat i salen 

20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hvad kan I høre i dag?  
 
• Baggrunden for, at vi står her i dag  

• Generelle fakta om projektet 

• Undersøgelser for projektet og vurdering 

af påvirkning 

• Hvad betyder det for mig som borger? 

• Stille spørgsmål til myndigheder og 

Energinet.dk om projektet og 

undersøgelserne 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hvem er deltagerne her i dag?   

Vært 

Energinet.dk 

• Ansvarlig for forundersøgelser, udarbejdelse af VVM-redegørelse og planlægning 

af nettilslutning 

 

Myndigheder 

Energistyrelsen 

• Repræsentant for det energipolitiske forløb 

• VVM-myndighed for anlægget på havet 

Naturstyrelsen 

• VVM- og Planmyndighed for anlæg på land 

 

Inviterede 

• Slagelse, Lolland, Guldborgsund og Samsø Kommuner – Slagelse Kommune 

myndighed i forbindelse med eventuel lokalplanlægning, dispensationer mv.  

• Borgere, lodsejere, naboer og interesseorganisationer 



Om Energinet.dk 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 

18:30 Præsentationer 

• Velkomst v/Jan Havsager, Energinet.dk 

• En vigtig brik i Danmarks Energipolitik v/Charlotta Castenfors Laursen, Energistyrelsen 

• VVM-processen, plangrundlag og VVM’ens konklusioner på land v/Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

• Havmøllepark og VVM-resultater på havet v/Bent Sømod, Energinet.dk 

• Værditab og køberet v/Signe Maj Holm, Energinet.dk 

19:20 Dialog med fagfolk 

• Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

• Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg – visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

• Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

• Bord 4 – Køberet og værditab 

19:55 Debat i salen 

20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



350 MW kystnære havmøller 

 
Udbud af kystnære havmøller 

 
En vigtig brik i Danmarks energipolitik 

 
 

 

Ved Charlotta Castenfors Laursen, Energistyrelsen 



350 MW kystnære havmøller 

Energiaftalen 2012 
 

• Ambitiøs grøn omstilling 

• Bred politisk opbakning – næsten alle Folketingets partier  

• Forsyningssikkerhed, grøn vækst og beskæftigelse 

• Effekt i 2020: 50 % af vores elforbrug skal komme fra vindkraft 

 - 450 MW kystnære havvindmøller 

 

Vækstaftale fra juli 2014:  

• Udbuddet reduceret fra 450 MW til 350 MW 



350 MW kystnære havmøller 

Kystnære havvindmøller 
 

• Screening for egnede placeringer til kystnære havvindmøller  
1) Konkurrerende arealinteresser 

2) Billigst 

3) Lokalpolitisk opbakning 

 

• Der udbydes 6 havvindmølleområder i konkurrence med 
hinanden 

 



350 MW kystnære havmøller 

Kystnære havmøller 

Smålandsfarvandet 

Bornholm 

Sejerø Bugt 

Sæby 

Vesterhav Nord 

Vesterhav Syd 

I alt 350 MW 

Områder på max. 200 MW 

Bornholm dog max. 50 MW 



350 MW kystnære havmøller 

Lokale muligheder 

For borgere: 
 

 

 

 

 

For virksomheder: 

Køberetsordningen 

Lokalt erhverv 

Værditabsordningen 



350 MW kystnære havmøller 

Følg med på  
 

www.ens.dk/kystnære  

ens.dk/nearshorewind 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 
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20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Smålandsfarvandet 
Havmøllepark 
Borgermøde 1. september 2015 
Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 15 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

To myndigheder 

Energistyrelsen Naturstyrelsen 

Myndighed på havet 
Myndighed på land 

(kommuneplantillæg) 

Fælles projekt – 
fælles postkasse 

SIDE 16 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tidsplan 

SIDE 17 

2014 Forunder
søgelser 

1. offentligheds-
fase 

Udarbejdelse af VVM-
redegørelse 

2015 
Forslag til KP-tillæg og 

VVM-redegørelse i 
høring 

2. offentlig-
hedsfase 

Sammenfattende 
redegørelse 

2016 Energistyrelsens udbud afgøres 

2017-18 Anlægsfase 

2019 Idriftsættelse 

2020 Fuld produktion fra havmøllerne 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hvad er der sket siden januar 2014 og 1. 
offentlighedsfase? 

• 16 høringssvar er behandlet – nogle er imødekommet og indgår i 
VVM-redegørelsen, andre er ikke 

• Arealinteresser håndteret (natur, landskab, støj mv.)  

• Omfattende miljøanalyser gennemført 

• Planlægningstracéet er indsnævret 

• Transformerstationer er tættere på deres endelige placering 

• Kommuneplantillæg, VVM redegørelse og ca. 30 tekniske 
baggrundsrapporter er nu i høring 

SIDE 18 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tilpasninger - eksempel 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tilpasninger - eksempel 

SIDE 20 

• Underboring af målsatte vandløb  

• Underboring af vandhuller  

• Underboring af udpegede Natura 
2000 naturtyper  

• Underboring af § 3 naturområder 
med høj, god eller moderat 
naturtilstand, hvor der er risiko for 
en væsentlig påvirkning ved 
nedgravning af kabler  

• Underboring af værdifulde sten- og 
jorddiger  

• Underboring af bevaringsværdige 
fortidsminder  

• Underboring af 
strandbeskyttelseslinje  

• Underboring af skove med høj 
naturtilstand eller rekreativ værdi  

• Underboring af eksisterende tekniske 
anlæg som veje, ledninger og rør  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Det videre forløb  

Offentlig høring i gang 

Borgermøde 1. september 

Høring afsluttes 23. september 2015 

Ultimo 2015 – endelig vedtagelse af kommuneplantillægget  

Send kommentarer, bemærkninger og indsigelser til 

nst@nst.dk 
Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
NST-131-00172. 

SIDE 21 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

INDSÆT FOOTER: 

>VIS >SIDEHOVED & 

SIDEFOD >APPLICÉR 

PÅ ALLE, STORE 

BOGSTAVER 

SIDE 22 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 

18:30 Præsentationer 

• Velkomst v/Jan Havsager, Energinet.dk 

• En vigtig brik i Danmarks Energipolitik v/Charlotta Castenfors Laursen, Energistyrelsen 

• VVM-processen, plangrundlag og VVM’ens konklusioner på land v/Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

• Havmøllepark og VVM-resultater på havet v/Bent Sømod, Energinet.dk 

• Værditab og køberet v/Signe Maj Holm, Energinet.dk 

19:20 Dialog med fagfolk 

• Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

• Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg – visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

• Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

• Bord 4 – Køberet og værditab 

19:55 Debat i salen 

20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



Gode råd: 

Planlæg din 

præsentation: 

• Indledning (sæt 

scenen) 

• Indhold (handling) 

• Afslutning (løsning 

eller perspektiv) 

 

Find inspiration til din  

præsentation på 

InSite under Værktøjer 

– Kommunikation 

 

Husk at udfylde dok. 

nr. til Public 360 

samme sted som dato. 

Tip: 

Indsæt dato, dok. nr. og 

sidefod på alle slides 

• Vælg Indsæt i 

topmenuen  

• Vælg Sidehoved og 

Sidefod 

• Indsæt dato og dok. nr. i 

feltet Fast 

• Indsæt evt. titel/ 

beskrivelse i Sidefod 

• Vælg Anvend på alle 

eller Anvend hvis det 

kun skal være på et 

enkelt slide 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Projektet og projektets miljøpåvirkninger 

  

v/ Bent Sømod, Energinet.dk 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

 

Havmøllepark: 

• Op til 200 MW på 44 km2 

• Søkabler til land 

 

Landanlæg: 

• Elkabel (33kV, 50 kV eller 
132 kV) 

• Ny kabelstation 

• Ændringer på 
eksisterende transformer- 
station 

 

Korteste afstande til 

land: 

• 4 km til kysten (Omø) 

• 8 km til kysten 
(Stigsnæs og Lolland) 

 

Generelle fakta om projektet 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hvordan etableres havmølleparken? 

Fundamenter 

• Monopæle/ Gravitation / 

Jacket’s/Sugebøtte 

• Evt. ramning af pæle 

 

Havmøller  

• Typer 3 - 10 MW 

• Højder 137 - 220 m 

• Faretøjer og anlægsområde 

 

Søkabler 

• Føres i land / mellem møller 

• Spules i havbunden  

 

Dato - Dok.nr.  26 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hvordan etableres landanlæg? 

Landkabel og stationer  

Anlægsprocessen vil overodnet bestå af: 

• Arkæologisk forundersøgelse af kabelrute 

• Muldafrømning 

• Udlægning af køreplader 

• Underboringer 

• Udgravning 

• Udtrækning af kabler 

• Tilfyldning og udlægning af plastdækbånd 

• Retablering af dræn og terræn 

• Samling af kabler (muffer) 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hvordan etableres landanlæg? 

  28 

Kabelstation: 

Areal 10.000 m2   

Skærmende beplantning 

Bygning 500 m2 og 7 m høj 

Samleskinner 10 m høje 

Lynfangsmaster 18 m høje 

Transformer ca. 7 m høj 

Kompenseringsspole ca. 7 m 

 

Stigsnæs transformerstation: 

Udbygning indenfor nuværende 

område 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hvad har været undersøgt i VVM’en? 

• Konflikt med andre arealinteresser 

• Landskab og visuelle påvirkninger 

• Naturforhold – dyre- og planteliv på land og i havet 

• Kulturarv og arkæologi 

• Befolkning og sundhed – bl.a. støj og magnetfelter 

• Øvrige miljøpåvirkninger – emissioner, vand og jord mv. 

• Landbrug, turisme, råstoffer, fiskeri, sejlads 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Virkninger: På havet 

Fagemne Virkning Fagemne Virkning 

Bund, sediment, 
hydrografi og kyst 

Marinarkæologi 
 

Vand, luft og klima Radar, radiokæder 

Plante- og dyreliv/fisk* Flytrafik 

Marsvin og sæl* Fiskeri 

Fugle (sortand) Socioøkonomi 

Flagermus* Planforhold 

Rekreative forhold, 
sejlads 

Infrastruktur/militær 
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Positiv, Neutral, Ingen, Ubetydelig, Mindre virkning 

Moderat virkning 

Væsentlig virkning 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Virkninger: På land 

Fagemne Virkning Fagemne Virkning 

Landskab og kultur Grundvand 
 

Visuelle forhold Jord 

Natur Arkæologi 

Støj og vibrationer Befolkning og sundhed 

Luft og klima Socioøkonomi 

Vandløb og søer Infrastruktur 
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Positiv, Neutral, Ingen, Ubetydelig, Mindre virkning 

Moderat virkning 

Væsentlig virkning 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Moderate virkninger 

 

• Fiskeri bliver påvirket men hovedsageligt i 
driftsfasen – erstatningsmulighed. 

• Virkninger på fiskeriet medfører 
socioøkonomiske virkninger 
 

• Havmøllerne vil sandsynligvise genere 

forsvarets radar i området. Virkninger skal 

kompenseres/afværges. 
 

• Mulige virkninger på sæl i anlægsfase fra 

undervandsstøj 

 

 
 

 



Gode råd: 
 
Vælg en kort og enkel 
overskrift. 
 
En kombination af 
tekst og 
billeder/diagrammer 
eller faktabokse gør 
præsentationen mere 
dynamisk. 
 
Brug de 
foruddefinerede 
Energinet.dk farver i  
stedet for 
standardfarver. 
 
Undgå for mange 
effekter. 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Væsentlige virkninger på Sortand 
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 Sortænder vurderes at blive fortrængt 

fra området indenfor og omkring 

havmølleparken 

 Fortrængningen vurderes at medføre 

øget dødelighed hos sortand af væsentligt 

omfang 

 En havmøllepark der reduceres til ½ 

areal (22 km2) svarende til 100 MW 

vurderes at kunne gennemføres 

 Kumulative virkninger medfører, der ikke 

samtidigt kan etables fuldt udbyggede 

projekter ved Sejerø Bugt og/eller Sæby 



Gode råd: 
 
Vælg en kort og enkel 
overskrift. 
 
En kombination af 
tekst og 
billeder/diagrammer 
eller faktabokse gør 
præsentationen mere 
dynamisk. 
 
Brug de 
foruddefinerede 
Energinet.dk farver i  
stedet for 
standardfarver. 
 
Undgå for mange 
effekter. 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Væsentlige visuelle virkninger 

  34 

• Nærzonen (8 km) påvirkes 

væsentligt – Omø, Agersø og Vejrø 

• Mellemzonen (8-19 km) påvirkes 

moderat flere steder – Stigsnæs, 

Kobæk Strand, Basnæs Nor, Bisserup 

Strand, Fejø, Femø og Langeland 

nordøst mv. 

 

• Virkninger fra landanlæg mindre - 

ubetydelige 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Nærzone – op til 8 km fra havmølleparken 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

01 Omø 

Eksisterende forhold 

20 x 10 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

01 Omø 

Eksisterende forhold 

66 x 3 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

01 Omø - Nat 

Eksisterende forhold 

20 x 10 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

01 Omø - Nat 

Eksisterende forhold 

66 x 3 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

02 Agersø 

Eksisterende forhold 

20 x 10 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

02 Agersø 

Eksisterende forhold 

66 x 3 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation Mellemzone – fra 8 til 19 km fra 

havmølleparken 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

04 Kobæk Strand 

20 x 10 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

04 Kobæk Strand 

66 x 3 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

11 Karrebæksminde 

20 x 10 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

11 Karrebæksminde 

66 x 3 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

13 Fejø 

20 x 10 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

13 Fejø 

66 x 3 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation Eksempler på halv parkstørrelse  

– 100 MW havmøllepark, 16 stk. 6 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

01 Omø 

Eksisterende forhold 

16 x 6 MW 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

01 Omø - Nat 

Eksisterende forhold 

16 x 6 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

09 Glænø 

Eksisterende forhold 

Eksisterende møller ved Tjørneby på Lolland 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

09 Glænø 

Reduceret parkstørrelse 100 MW - 16 x 6 MW 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Opsamling  
Havmølleparken påvirker sortand og kun en 
havmøllepark med ½ areal (22 km2) kan 
etableres – svarer til 100 MW 
 
Møller vil kunne ses fra land - især nær kysten 
og i mørke vil de være fremtrædende 
 
Herudover vil der være en lang række andre 
påvirkninger under etablering og senere drift af 
havmølleparken og landanlæg. Men de vil alle 
være miljømæssigt acceptable og håndterbare. 
 

Havmølleparkens produktion af strøm vil 
reducere udledning af CO2, i forhold til hvis 
samme produktion af strøm, skal ske på et 
traditionelt kraftværk 

 

Dato - Dok.nr.  54 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 

18:30 Præsentationer 

• Velkomst v/Jan Havsager, Energinet.dk 

• En vigtig brik i Danmarks Energipolitik v/Charlotta Castenfors Laursen, Energistyrelsen 

• VVM-processen, plangrundlag og VVM’ens konklusioner på land v/Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

• Havmøllepark og VVM-resultater på havet v/Bent Sømod, Energinet.dk 

• Værditab og køberet v/Signe Maj Holm, Energinet.dk 

19:20 Dialog med fagfolk 

• Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

• Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg – visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

• Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

• Bord 4 – Køberet og værditab 

19:55 Debat i salen 

20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



Gode råd: 

Planlæg din 

præsentation: 

• Indledning (sæt 

scenen) 

• Indhold (handling) 

• Afslutning (løsning 

eller perspektiv) 

 

Find inspiration til din  

præsentation på 

InSite under Værktøjer 

– Kommunikation 

 

Husk at udfylde dok. 

nr. til Public 360 

samme sted som dato. 

Tip: 

Indsæt dato, dok. nr. og 

sidefod på alle slides 

• Vælg Indsæt i 

topmenuen  

• Vælg Sidehoved og 

Sidefod 

• Indsæt dato og dok. nr. i 

feltet Fast 

• Indsæt evt. titel/ 

beskrivelse i Sidefod 

• Vælg Anvend på alle 

eller Anvend hvis det 

kun skal være på et 

enkelt slide 

Værditab- og køberetsordninger 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

 v/Signe Maj Holm 



Hvad er værditabsordningen? 

• Giver mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab 

 

• Vindmølleopstilleren er forpligtet til at erstatte et værditab på 

naboejendomme til nye vindmøller 

 



Hvem kan anmelde krav om værditabserstatning? 

• Ejere af beboelsesejendomme 

• En beboelsesejendom forstås som:  

”fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig 

beboelse herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af 

beboelsen…” 

• Gebyr på 4.000 kr. 

 

 



• Når der er udstedt etableringstilladelse for møllerne 

 

• Offentligt møde om værditabsordningen 

Herefter frist på 8 uger til at anmelde krav… 

 

 

 

Hvornår kan der anmeldes krav? 



Vurdering af værditabet 

• Individuel vurdering af hver enkel ejendom 

 

• Foretages af Taksationsmyndigheden 

• Selvstændig offentlig myndighed 

 

 

 

 



Kriterier for vurdering af værditab 

Gener, som kan have betydning for ejendommens værdi: 

• Visuel dominans 

• Støjgener, herunder lavfrekvent støj 

• Skyggekast 

 



Hvad er køberetsordningen? 

Giver lokalbefolkningen mulighed for, at blive 

medejer af vindmølleprojektet 

 

• Naboer kan få del i min. 20 % af projektet 

 

• Andelene skal udbydes til kostpris   



• Alderskrav: Over 18 år 

• Bopælskrav: 

 ENTEN bosiddende inden for 4,5 km fra møllerne 

 ELLER bosiddende i  en kommune, der har kyststrækning inden for 16 km 

 

Hvem kan købe andele? 



Hvordan kan man blive medejer? 

• Offentligt møde om udbuddet, efter der er udstedt 

etableringstilladelse 

• Avisannoncering og www.koeberetsordningen.dk 

 

 

 

http://www.koeberetsordningen.dk/


Hvis du vil vide mere… 

 

 

 

 

 

 

www.energinet.dk 

www.koeberetsordningen.dk 

www.taksationsmyndigheden.dk 

 

http://www.køberetsordningen.dk/
http://www.køberetsordningen.dk/
http://www.taksationsmyndigheden.dk/


Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 

18:30 Præsentationer 

• Velkomst v/Jan Havsager, Energinet.dk 

• En vigtig brik i Danmarks Energipolitik v/Charlotta Castenfors Laursen, Energistyrelsen 

• VVM-processen, plangrundlag og VVM’ens konklusioner på land v/Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

• Havmøllepark og VVM-resultater på havet v/Bent Sømod, Energinet.dk 

• Værditab og køberet v/Signe Maj Holm, Energinet.dk 

19:20 Dialog med fagfolk 

• Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

• Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg – visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

• Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

• Bord 4 – Køberet og værditab 

19:55 Debat i salen 

20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



Gode råd: 
Planlæg din 
præsentation: 
• Indledning (sæt 

scenen) 
• Indhold (handling) 
• Afslutning (løsning 

eller perspektiv) 
 
Find inspiration til din  
præsentation på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 
 
Husk at udfylde dok. 
nr. til Public 360 
samme sted som dato. 

Tip: 

Indsæt dato, dok. nr. og 
sidefod på alle slides 
• Vælg Indsæt i 

topmenuen  
• Vælg Sidehoved og 

Sidefod 
• Indsæt dato og dok. nr. i 

feltet Fast 
• Indsæt evt. titel/ 

beskrivelse i Sidefod 
• Vælg Anvend på alle 

eller Anvend hvis det 
kun skal være på et 
enkelt slide 

Dialog med fagfolk 

Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg –               

  visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

Bord 4 – Køberet og værditab 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Dagsorden 

18:30 Præsentationer 

• Velkomst v/Jan Havsager, Energinet.dk 

• En vigtig brik i Danmarks Energipolitik v/Charlotta Castenfors Laursen, Energistyrelsen 

• VVM-processen, plangrundlag og VVM’ens konklusioner på land v/Tobias Grindsted, Naturstyrelsen 

• Havmøllepark og VVM-resultater på havet v/Bent Sømod, Energinet.dk 

• Værditab og køberet v/Signe Maj Holm, Energinet.dk 

19:20 Dialog med fagfolk 

• Bord 1 – Myndigheder, VVM og energipolitik 

• Bord 2 – Havmølleparken og landanlæg – visuelle forhold og andre miljøpåvirkninger 

• Bord 3 – Anlægsaktiviteter og erstatninger 

• Bord 4 – Køberet og værditab 

19:55 Debat i salen 

20:30 Tak for i aften! v/Jan Havsager 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Send et høringssvar 
 
 • Almindelig post til:  

  Naturstyrelsen, 

  Tværgående Planlægning 

  Haraldsgade 53 

  2100 København Ø 

 

• E-post til: nst@nst.dk (foretrækkes) 

 

• Anfør venligst emnet: 

 VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

 – j.nr. NST-131-00172  

 

Deadline er 23. september 2015 

 

mailto:nst@nst.dk


Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Tak for i aften 

Dato - Dok.nr. Titel 70 Thyborøn ved Kystcentret  

20x10 MW – Korsør Lystbådehavn 


