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1 Offentlig fremlæggelse 
1.1 Offentlig høring 

Naturstyrelsen offentliggør hermed: 

Forslag til kommuneplantillæg, del 1. 

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport med ikke-teknisk 

resumé, del 2. 

Materialet er i supplerende offentlig høring fra den 14. december 2015 – 8. fe-

vruar 2016. Kommuneplanforslagets offentliggørelse er annonceret på Na-

turstyrelsens hjemmeside www.nst.dk, på www.plansystem.dk samt på Ener-

ginet.dk. 

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg skal være modtaget senest den 8. 

februar 2016 og sendes eller mailes til følgende adresse med angivelse af journal-

nummer NST-131-00194: 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Mail: nst@nst.dk  

 

1.2 Yderligere oplysninger 

Processen kan følges nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside 

(http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-

vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager) samt på Energistyrelsens hjemmeside 

(www.ens.dk/kystnære), hvor anden relevant dokumentation kan findes. 

 

1.3 Processen 

1.3.1 Indkaldelse af idéer og forslag 

Naturstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg 

med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. 



 

7 

VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægning-

en og dels til de eventuelt indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante 

og nødvendige miljømæssige påvirkninger bliver behandlet. 

På baggrund af Naturstyrelsens og Energistyrelsens gennemgang af projektet er 

bygherren Energinet.dk blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige 

konsekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs-, drifts- og afviklings-

fasen. 

Der har i perioden 6. januar – 3. februar 2014 været gennemført en idéfase, hvor 

offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør 

undersøges, inden projektet realiseres. I forbindelse hermed har der været af-

holdt borgermøde på Skælskør Bibliotek d. 16. januar 2014. Der var indkommet 

16 forslag og idéer til projektet ved idéfasens ophør. På baggrund af Na-

turstyrelsens gennemgang af projektet, er Energinet blevet anmodet om at redeg-

øre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs- 

og driftsfasen. Emnerne omfatter støj-, skygge-, lys-, -, landskabelige-, visuelle- 

og naturmæssige forhold. 

Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket 

væsentligt af anlægget i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen ligesom VVM-

redegørelsen forholder sig til 0-alternativet. 

Emnerne er belyst i VVM-redegørelsen for landdelen, del 2. 

Naturstyrelsen er VVM-myndighed og står for VVM-processen. Naturstyrelsen 

kan på baggrund af VVM-processen stille krav om afværgeforanstaltninger, der 

skal mindske eller kompensere for eventuelle væsentlige negative konsekvenser 

for miljøet. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 

den berørte kommune. I dette tilfælde er Naturstyrelsen dog VVM-myndighed for 

projektet, da Naturstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-

føjelser når staten er bygherre her ved Energinet.dk, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 

5, 1) i VVM-bekendtgørelsen. 

I perioden 17. juli – 23. september 2015 er 2. offentlighedsfase gennemført, hvor 

offentligheden har haft mulighed kommentere VVM-redegørelse med miljørap-

port og tilhørende kommuneplantillæg, inden projektet realiseres. I forbindelse 

hermed har der været afholdt borgermøde på Kbæk Strand Konferencecenter, 

Skælskør d. 1. september 2015. Der indkom 19 høringssvar til projektet, der bl.a. 

omfatter 7 høringssvar fra offentlige myndigheder og erhverv, 8 høringssvar fra 

organisationer og 4 høringssvar fra borgere. 

Emnerne omfatter støj-, skygge-, lys-, landskabelige-, visuelle- og naturmæssige 

forhold, samt turisme og rekreative forhold mv. 
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Høringssvar vedrørende VVM-redegørelsens vurdering af virkninger på hav-

dykænder og særligt sortand i Smålandsfarvandet har givet anledning til frem-

komst af nye oplysninger som betyder, at den fælles myndighed mellem Ener-

gistyrelsen og Naturstyrelsen har besluttet, at gennemføre en opdatering af VVM-

redegørelsen, miljørapport med tilhørende kommuneplantillæg og en 

efterfølgende supplerende høring. 

1.3.2 Behandling af høringssvar og endelig udstedelse 

Høringssvar, der er modtaget rettidigt, vil blive behandlet af Naturstyrelsen. På 

baggrund af høringen vil Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redeg-

ørelse, der blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen 

og indkomne høringssvar er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse 

sendes til udtalelse i den berørte kommune, Slagelse Kommune. Herefter beslut-

ter Naturstyrelsen, om der udstedes et endeligt kommuneplantillæg med 

tilhørende VVM-redegørelse, og om der meddeles VVM-tilladelse. 

Det endelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, VVM-tilladelse samt 

den sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af 

mulighed for klage. 

1.4 Læsevejledning 

Denne publikations materiale, del 1, består af et forslag til kommuneplantillæg 

med retningslinjer og rammer samt planredegørelse til Slagelse Kommuneplan. 

Del 2 består af en miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport 

for miljøforholdene på land og det deraf  ikke-teknisk resumé.  

 

Den sammenfattende vurdering af projektets miljøkonsekvenser på land og på 

havet kan læses i det ikke-tekniske resumé. 

VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af 

miljøkonsekvenserne ved det ansøgte samt eventuelle afværgeforanstaltninger. I 

VVM-redegørelsen kan indgå undersøgelser tilvejebragt for at belyse specielle 

forhold eller den kan bygge på indhentede oplysninger, som bygherre har til-

vejebragt i forbindelse med ansøgningen og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen 

samt VVM-tilladelsen fra fx udkast til Natura 2000-planer, Miljøportalen m.fl. 
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2 Forslag til Kom-

muneplantillæg 
 

2.1 Hvad er et kommuneplantillæg? 

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et 

kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når 

det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller et projekt.  

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægn-

ing, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal sam-

menfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kom-

munen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer.  

Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om 

planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013, Planloven, indeholde 

retningslinjer for alle de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog 

(§ 11a) og ledsages af en redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVM-

sammenhæng. De centrale emner er blandt andet landskab, trafik, støj og beskyt-

telsesinteresser i det åbne land.  

Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår retningslinjer, rammer og en 

redegørelse for planen. 

 

2.2 Hvad er VVM? 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 

fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 

private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, 

bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010. Anmeldelsen af projektet er foretaget den 

18. oktober 2013 efter den dengang gældende VVM-bekendtgørelse. Det betyder, 

at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer. 

Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering 

af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, 

samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb 

der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages 

at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en 

vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden 
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har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om hvorvidt det anmeldte 

projekt kan realiseres. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 

virkninger på:  

 Mennesker, fauna og flora  

 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 Materielle goder og kulturarv 

 Samspillet mellem disse faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 

som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning 

om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med 

tillægget til kommuneplanen.  

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kom-

munalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Naturstyrelsen kommunal-

bestyrelsernes opgaver og beføjelser, da Energinet er bygherre, jf. VVM 

bekendtgørelsens § 11, stk. 2 og 5. Det betyder, at VVM- og plankompetencen 

overgår til staten (Naturstyrelsen). Naturstyrelsen varetager således 

planlægningen for landanlæggene til Smålandsfarvandet Havmøllepark. En even-

tuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrelsens 

accept. 

 

2.3 Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), 

lovbekendtgørelse 936 af den 24/09/2009.  

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i 

forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget 

ændrer den eksisterende kommuneplans rammer eller retningslinjer, når disse 

fastlægger rammer for fremtidige an-lægstilladelser. 

Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i 

planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et 

højt miljøbeskyttelsesniveau. 

Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillæg-

get. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene 

til en VVM-redegørelse, kan VVM-redegørelse og miljørapport udarbejdes som en 

samlet rapport.  
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3 Redegørelse for Kom-

muneplantillæg 
3.1 Baggrund og formål 

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk 

aftale for perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og om-

stillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kyst-

nære havmølleparker i Danmark. 

I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen, på baggrund af 

Havmølleudvalgets screening, seks områder for kystnære havmølleparker, hvor 

der skal gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt 

planlægning for ilandføringsanlæg med tilhørende udbygning af elnettet på land. 

De seks områder er Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, 

Smålandsfarvandet og Bornholm. Placeringen af områderne fremgår af Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Placering af de seks kystnære havmølleprojekter. 
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Placeringen af Smålandsfarvandet Havmøllepark er således et resultat af 

Havmølleudvalgets screening af de danske farvande for egnede placeringer af 

mindre kystnære havmølleprojekter. Den mere kystnære placering af mindre 

parker er primært ønsket af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen 

af vindkraft nede. Eksempelvis forventes omkostningerne til drift og vedligehold 

af havmølleparker, som primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, 

mindskes. Desuden antages nettilslutningsomkostningerne at kunne mindskes, 

da kablerne til land typisk er kortere, og de mindre anlægsstørrelser medfører, at 

de kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på 

land, således at etablering af transformatorstationer på søterritoriet undgås. 

For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter gen-

nemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet), 

herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag for VVM-

redegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet som på land, 

varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen. 

Se i øvrigt kapitel 4 i del 1 af VVM-redegørelsen for yderligere beskrivelse heraf. 

Energinet.dk fik i januar 2013 pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren 

om at forestå udarbejdelse af VVM-redegørelser for de seks havmølleparker forud 

for et koncessionsudbud. Hvilke projekter der vil blive realiseret og med hvilken 

kapacitet vil blive afgjort efter dette udbud. Det er således ikke på forhånd givet, 

hvilke havmølleparker, der skal realiseres. 

Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelag-

tige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvil-

ke havmølleparker, der skal realiseres. Først når - og hvis - der indgås konces-

sionsaftale for havmølleparkerne, vil projektets udformning blive endeligt 

fastlagt. 

Nærværende kommuneplantillæg omfatter kun landanlæggene for projektet. 

Planlægningen omfatter kabelanlæg, kabelstationer, nettilslutningsanlæg og 

udvidelse af eksisterende stationsanlæg, som vist på Figur 3-2. 

 

3.2 Projektet 

Projektet omfatter landanlæggene til havmølleprojektet i Smålandsfarvandet. 

Det overordnende projekt, Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet, omfatter en 

havmøllepark med tilhørende landanlæg for tilslutning til det eksisterende el-

transmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 8 km fra kysten syd for 

Stigsnæs. Mølleparkens område er udpeget med henblik på en havmøllepark med 

en installeret effekt på op til 200 MW. Projektområdet fremgår af Figur 3-2.og 

omfatter: 
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 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Kabelkorridorer på land og på havet 

 Udvidelse af eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæsværket for tilslutning til 

elforsyningsnettet 

 To områder for en mulig kystnær kabelstation på land 

 

Figur 3-2 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

Havmølleparken i Smålandsfarvandet skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort 

undersøgelsesområde. Energistyrelsen stiller som et krav, at en havmøllepark på 

200 MW ikke må lægge beslag på et areal, der er større end 44 km2. For en min-

dre parkstørrelse reduceres arealet, der maksimalt må beslaglægges tilsvarende. 

Mølletype, fundamenttype og opstillingsmønster er ikke kendt på nuværende tid-
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spunkt og vil først blive endeligt fastlagt i forbindelse med tildeling af koncession 

og efterfølgende detailprojektering i 2016. Det er forudsat, at der anvendes 

havmøller med en størrelse på 3 MW eller 10 MW eller havmøller af en størrelse 

derimellem. 

 

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via op til tre søkabler til land, 

hvor den via nedgravede landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes 

eksisterende stationsanlæg i elforsyningsnettet. Den kystnære kabelstation har til 

formål at samle og transformere den ilandførte strøm til højere spænding i ét 

videreført kabel for at reducere effekttab og reducere anlægsomkostninger for 

nettilslutningen. Det er ikke givet på nuværende tidspunkt, om der skal etableres 

en ny kystnær kabelstation ved Smålandsfarvandet.  

Arealbehovet til en mulig ny kystnær kabelstation vil være op til ca. 10.000 m2, 

der kan placeres i et af de  udpegede områder på henholdsvis ca. 6,7 ha i den 

vestlige korridor og ca. 3,8 ha i den østlige korridor, jf. Figur 3-4. Stationsbygning 

(33 kV og 132 kV) må makismalt have en højde på 7 meter, og et bebygget areal 

på op til 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10 meters højde, og master 

med lynafledning kan etableres med en højde på op til 18 meter. Figur 3-3 viser 

en generel visualisering af en ny kabelstation på ca. 10.000 m2. 

 

 

Figur 3-3 Visualisering i 3D afmulig  ny kabelstation 

 

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra Smålandsfarvandet 

Havmøllepark, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Fra ilandføring-
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spunkterne planlægges landkabler etableret inden for en ca. 300 m bred og 

henholdsvis ca. 3 km (vest) eller ca. 4,5 km (øst) lang kabelkorridor. Korridorerne 

strækker sig fra kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis igennem og øst om 

et erhvervsområde og videre nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj 

frem til transformerstationen ved Stigsnæsværket.  

Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil 

afhænge af størrelsen af havmølleparken. Der skal enten foretages direkte tilslut-

ning til stationsanlægget på Stigsnæs eller tilslutning via en ny kystnær kabel-

station. 

Om havmølleparken skal realiseres vil blive afgjort i forbindelse med et udbud, 

der først gennemføres, når VVM-redegørelsen for havmølleparken foreligger. 

Først når og hvis, der indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil projektets 

udformning blive endeligt fastlagt. 

Hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark skal realiseres, forventes anlægsarbejdet 

udført i perioden fra 2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at pro-

ducere el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år. 

De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kystnære 

kabelstationer og koblinger til eksisterende stationer i eltransmissionsnettet ved 

Stigsnæs.  

Landkablerne graves ned og vil ved Smålandsfarvandet omfatte 33 kV, 50 kV eller 

132 kV kabler afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et servitutareal 

omkring kablerne, hvor der ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplant-

ning med dybdegående rødder. 
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Figur 3-4 Projektområdet for landanlæggene til Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksis-

terende stationsanlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der etableres nye 

kystnære kabelstationer eller ej. Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser 

af det eksisterende stationsanlæg. Ombygningerne består bl.a. af forlængelse af 

eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning af anlæggene 

afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det vil dog ikke være behov for 

udvidelser ud over det eksisterende areal på Stigsnæs.  

Projektets primære elementer, som er behandlet i forundersøgelser og VVM-

redegørelse er listet i Tabel 3-1. 
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Tabel 3-1 Afgrænsning af undersøgelsesområde 

Projektelement Undersøgelsesområde (omtrentlig udbredelse) 

Havmøllepark 60 km2 undersøgelsesområde 

Ilandføringskabel Op til 3 søkabler i en korridor af ca. ca. 8 km. Undersøgelseskorridoren 

for ilandføring af søkabler er 500 m bred. 

Landkabel Kabelkorridor på op til 4,5 km fra kysten på Stigsnæs til eksis-

terende station på Stigsnæs.  

 

Kystnære kabel-

station/Stationsanlæg 

Mulig ny kabelstation (op til 10.000 m2 -fremskudt transformer) og til 

og ombygning af det eksisterende stationsanlæg indenfor det eksis-

terende stationsområde på Stigsnæs.  

 

I første offentlighedsfase, se afsnit 1.3.1, blev en indledende afgrænsning af un-

dersøgelsesområdet for landanlæggene præsenteret. Dette tog udgangspunkt i en 

kabelkorridor med en bredde på 1 km. Høringssvarene fra første offentlighedsfase 

og en konfliktafdækning i forhold til arealinteresser og beskyttelsesmæssige ar-

ealbindinger har bidraget til en indsnævring og justering af kabelkorridoren. Den 

endelige kabelkorridor for henholdsvis landkabler og en mulig ny kystnær kabel-

station på land fremgår af Figur 3-4. 

 

3.3 Tidsplan 

Koncessionshaveren er endnu ikke blevet udpeget, og den detaljerede tidsplan for 

projektet er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. Dog forventes det, at kon-

cessionshaveren udpeges primo 2016, og at detailprojekteringen og anlæg-

sarbejdet starter umiddelbart herefter. Havmølleparken skal være klar til at pro-

ducere el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år. 

Tidsplanen for det forventede projektforløb for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

fremgår af Figur 3-5. Tidsplanen er udarbejdet på grundlag af Energistyrelsens og 

Energinet.dk’s erfaringer fra tidligere havmølleprojekter. 
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Figur 3-5 Tidslinje for det forventede projektforløb. 

 

3.4 Projektet er VVM pligtigt 

Naturstyrelsen har den 21. oktober 2013 modtaget Energinet.dk’s VVM-

anmeldelse vedrørende landanlæggene til Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2.  

Det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3c, Ener-

giindustrien - transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimen-

sioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg dog undtaget 

elkabler på søterritoriet. 

Naturstyrelsen har den 25. november 2013 på baggrund af en VVM-screening 

samt at der skal udarbejdes VVM for anlæggene på havet vurderet, at landanlæg-

gene til Smålandsfarvandet Havmøllepark er VVM-pligtigt. Havmøller er altid 

VVM pligtig, jf. BEK nr. 68 af 26.01.2012. 

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 

kommuneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af en VVM-redegørelse, der in-
deholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt til-
ladelse til projektet. 

VVM-redegørelsen er en samlet VVM for både havdelen og landdelen og omfatter 

ligeledes miljøvurderingen af kommuneplantillægget. 
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Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter 

de hidtil gældende regler i bekendtgørelsen nr. 1510 af 15. december 2010, jf. § 17, 

stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og 

private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

 

3.5 Kommuneplantillægget skal miljøvurderes  

Kommuneplantillægget skal i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer miljøvurderes, idet kommuneplantillægget sætter rammer for 

fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Miljøvurderingen 

fremgår af den samlede VVM-redegørelse og miljørapport for projektet (del 2). 

 

3.6 VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse 

Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af pro-

jektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Na-

turstyrelsen give Energinet.dk, VVM tilladelse til at gennemføre projektet i nær-

mere angivne vilkår. 

På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsen og resultatet af høringen vil 

Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet in-

deholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og 

bemærkninger, der er indkommet under høringen er taget i betragtning.  

På grundlag heraf og kommunens udtalelse over den sammenfattende redeg-

ørelse beslutter Naturstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og 

fastsætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forb-

indelse med VVM-tilladelsen og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af 

projektet minimeres.  

Det endelige kommuneplantillæg samt den sammenfattende redegørelse vil blive 

offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 
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4 Forhold til øvrig 

planlægning 
 

4.1 Regional udviklingsstrategi for Region Sjælland 

Den regionale udviklingsvision 2020 for Region Sjælland: 

"I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, 

erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau 

skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber 

udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationalt samarbejde." 

Til visionen er der 10 målsætninger, heriblandt en om grøn energi: 

"I 2020 skal mindst 20 % af energiforsyningen i Region Sjælland være baseret 

på vedvarende energikilder." 

Denne målsætning stemmer fint overens med en havmøllepark ved Smålands-

farvandet. 

Det vurderes, at Regional Udviklingsstrategi for Region Sjælland ikke i øvrigt 

behandler forhold, der er relevante for nærværende kommuneplantillæg. 

 

4.2 Råstofplan 2012-2023 for Region Sjælland 

Projektområdet indeholder ingen råstofgraveområder eller råstofinteresseom-

råder.  

Projektet vurderes dermed i overensstemmelse med Råstofplan 2012-2023 for 

Region Sjælland.  

 

4.3 Statens vand- og naturplaner 

4.3.1 Vandplaner 

Projektområdet er omfattet af følgende planer: 

Vandplan 2009-2015 - Smålandsfarvandet. Hovedvandopland 2.5. Vanddistrikt: 

Sjælland. 
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 Der er kortlagt et beskyttet vandløb (Maderenden) i den østlige grænse til den 

vestlige kabelkorridor. 

 Der er ikke drikkevandsinteresser indenfor planområdet. 

Vandløbets (Maderendens) nuværende tilstand er ikke kortlagt, og der er ikke de-

fineret miljømål og indsatsbehov. På grund af beliggenheden på langs med korri-

doren, bliver det næppe nødvendigt at anlægge kablerne gennem vandløbet. Hvis 

det alligevel bliver nødvendigt at krydser vandløbet i anlægsfasen, vurderes det at 

medføre en mindre, kortvarig påvirkning på grund af vandløbets dårlige natur-

værdi. Det vurderes i VVM-redegørelsens afsnit 20.9. 

Områder til kabelkorridorer og kystnær kabelstation er beliggende udenfor om-

råder med drikkevandsinteresser. Selve kablerne anses ikke som værende grund-

vandstruende, if. den statslige udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 

og af den grund er det ikke nødvendigt at udarbejde en grundvandsredegørelse, 

jf. vandplanernes retningslinje 40 og 41.  

Da risikoen for spild i både anlægs- og driftsfase vurderes at være minimal, 

vurderes det ikke at være risiko for forurening af drikkevandet. 

Det vurderes, at der er områder, der kan indeholde terrænnært grundvand, og der 

derfor skal ske midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med nedlægning af 

kabler og evt. etablering/udvidelse af kabelstationer. Det vurderes, at påvirkning-

en af grundvandsspejlet vil være meget lille på grund af den begrænsede 

varighed, og en grundvandssænkning vurderes ikke at ville påvirke drik-

kevandsforsyningen. Det vurderes, at der ikke er nogen særlig risiko for mobi-

lisering af grundvandsforureninger ved de mulige grundvandssænkninger.  

Projektet vurderes samlet ikke at kunne påvirke grundvand eller drikkevand neg-

ativt i anlægs- drifts- eller afviklingsfasen.  

Det vurderes, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med land-

splanlægningen. 

4.3.2 Natura 2000 

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem 

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007, om udpegning og ad-

ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter (Habitatbekendtgørelsen).  

Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan man skal behandle Natura 

2000-områderne, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de en-

kelte områder.   

I den østlige landkorridor passerer kablet igennem følgende Natura 2000-

områder: 
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 Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø med strandenge (Ramsarområde 

nr. 19) 

 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (EF-

habitatområde 143) 

 Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 

96) 

Natura 2000-planerne er nærmere omtalt i kapitel 7. 
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5 Kommuneplan 2013 
 

Den gældende Kommuneplan 2013 for Slagelse Kommune indeholder redeg-

ørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for landanlæggene til 

Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

5.1 Kommuneplanens retningslinjer  

Alle retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Slagelse Kommune er gennemgået, 

og det er kun retningslinjer og rammer, der berøres af projektet, som er beskrevet 

og vurderet i det nedenstående. 

Vurdering af projektets forhold til øvrige retningslinjer fra Slagelses Kom-

muneplan fremgår af VVM-redegørelsens del 3, og under de respektive afsnit for 

emnet. Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke øvrige retningslinjer.  

Kabelnedlægningen vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens retnings-

linjer, da kablerne ikke er synlige i landskabet og området reetableres kort tid eft-

er anlæggelse. Endvidere påvirkes retningslinjerne ikke, da vigtige naturområder 

og vandløb underbores. 

I det nedenstående er der således primært fokus på de kystnære kabelstationer og 

udvidelse af stationsanlæg.  

Landskab, geologi og naturbeskyttelse 

Landskab – retningslinje 9.4 

Den østlige kabelkorridor er omfattet af kystforland og landbrugsflade, bevar-

ingsværdig landskab, Specifik geologisk værdi (strandvolde), naturbeskyttelse-

sområde, skovrejsningsområde. Terrænet skal retableres efter anlæg af kablerne.  

Den vestlige og østlige korridor til kabelstationer er placeret udenfor de 

landskabsområder der indgår i retningslinje 9.4. Det vurderes, at kabelstationen 

ikke påvirker retningslinje 9.4.  

Naturnetværk – retningslinje 9.6 

Korridoren ved den østlige ilandføring krydser et udpeget biologisk kerneområde, 

der ligger øst for Stigsnæs Erhvervsområde, og den vestlige korridor krydser en 

udpeget økologisk forbindelse langs kysten.  

Retningslinje 9.6.3: Det samlede naturnetværk skal sikres mod forhold, der kan 

forringe levevilkårene for de tilstedeværende dyre- og plantearter. 
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 Retningslinje 9.6.4: Inden for naturnetværket kan der som hovedregel kun 

opføres nye bebyggelser, som har direkte tilknytning til det enkelte jordbrug. 

Anden form for anlæg og bebyggelse kan kun finde sted, hvis det har til formål 

at fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse tilsidesættes. 

Retningslinje 9.6.5: Inden for naturnetværket vil beskyttelseshensyn veje tun-

gere end benyttelseshensyn. 

Kerneområderne og de økologiske forbindelser ved kysten vil blive krydset ved 

styret underboring og vil derfor ikke blive direkte påvirket. For krydsning af de 

øvrige dele af kerneområder og økologiske forbindelser gælder det, at kabelgrav-

en på de enkelte steder kun vil stå åben i få dage, hvorefter graven lukkes til igen 

og retableres. Det vil således fortsat være muligt at opretholde og styrke et net af 

grønne forbindelser inden for de udpegede områder. Projektet vurderes dermed 

at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kystnære 

kabelstationer påvirker ikke ovenstående udpegninger. 

Risikovirksomheder – retningslinje 8.3 

Projektet et omfattet af kommuneplanens retningslinje 8.3 – risikovirksomheder.  

Retningslinje 8.3 skal sikre, at kommunen er opmærksom på risikoforholdene, 

når der udarbejdes lokalplaner. Det skal derfor sikres, at der ikke sker uhen-

sigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring risikovirksomheden. 

Intern Terminals, der er beliggende på Stigsnæs, er en af to risikovirksomheder i 

Slagelse Kommune, som er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Der er defineret 

en bufferzone på 500 meter omkring virksomheden. 

Kabelkorridoren og tilslutningspunktet ved Stigsnæs samt den vestlige korridor 

til kabelstation er beliggende indenfor bufferzonen. Endvidere er den vestlige 

korridor til kabelstation er beliggende indenfor en bufferzone på 500 meter fra 

risikovirksomheden. 

Forholdet til risikovirksomheder er nærmere vurderet i afsnit 7.7. 

Kystnærhedszonen – retningslinje 9.3 

Den østlige del af den østlige kabelkorridor er beliggende indenfor kystnærhed-

szonen. Byggeri og anlæg kan kun ske, når der er en særlig planlægningsmæssig 

begrundelse. Endvidere må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er 

afhængig af kystnær placering. 

Den vestlige kabelkorridor og korridorer til kystnære kabelstationer, der ligger i 

byzone, er beliggende udenfor kystnærhedszonen. 

Nedgravninger af kabler i den østlige kabelkorridor sker uden påvirkning af kyst-

nærhedszonen.   
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Det vurderes, at projektet ikke påvirker kommuneplanens retningslinje nr. 9.3 

om kystnærhedszonen. 

Havne - retningslinje 10.1 

Projektet er omfattet af kommuneplanens retningslinje nr. 10.1 om havne. Ret-

ningslinjerne siger blandt andet, at der kun kan opføres eller etableres byggeri, 

anlæg, kraner mv., som ud fra en samlet visuel og arkitektonisk betragtning kan 

indpasses i forhold til omgivelserne og deres rekreative anvendelse. 

I regningslinje 10.1.6 udlægges der et område ved Stigsnæs havn til anlægsom-

råde til etablering af en kommende container, erhvervs- og dybvandshavn. 

Det vurderes, at projektet ikke påvirker kommuneplanens retningslinje 10.1.6, 

idet kabelkorridorer er placeret øst for det udlagte anlægsområde.  

Kabelkorridorer og korridorer til kabelstationer placeres ikke indenfor områder 

der i dag anvendes til havneformål, og vurderes derfor at være i overensstem-

melse med retningslinjerne for havne. 

 

5.2 Kommuneplanrammer 

I det følgende oplistes de gældende kommuneplanrammer og hvilken betydning, 

de har for kommuneplantillægget.  

Der udlægges ikke nye rammer for kablerne, idet disse ikke er lokalplanpligtige. I 

den videre proces skal Slagelse Kommune vurdere, hvorvidt det er tilstrækkeligt 

med en landzonetilladelse for en kystnær kabelstation eller om der skal vedtages 

en ny kommuneplanramme og lokalplan. 
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Figur 5-1 Kommuneplanrammer 

 

 

Tabel 5-1 Kommuneplanrammer 

Rammeo

mråde 

Beskrivelse Placering i  

projektet 

Vurdering Behov for 

ændring 

63.E1 

 

Område til kystnær kabelstation er 

udlagt til industri med særlige 

beliggenhedskrav. Desuden kan 

der placeres servicevirksomheder, 

som er nødvendige for ovennævnte 

virksomheder eller nødvendige for 

en containerhavn. 

Kabelkorridoren løber igennem 

den nordøstlige del af industriom-

rådet.  

Kabelkorridor 

øst og kabel-

station. 

 

Det er muligt at føre ka-

blet gennem rammeom-

rådet, da denne del af 

området ikke er beby-

gget.  

Det vurderes, at det ikke 

er nødvendigt at ændre 

rammebestemmelserne 

Nej 
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Rammeo

mråde 

Beskrivelse Placering i  

projektet 

Vurdering Behov for 

ændring 

63.E2 Den sydlige del af kabelkorridoren 

løber igennem et meget lille om-

råde, som er udlagt til dyb-

vandshavn som international con-

tainerhavn eller anden form for 

dybvandshavn.  

Kabelkorridor 

vest.  

Det er muligt at føre ka-

blet gennem rammeom-

rådet, da denne del af 

området ikke er beby-

gget. 

Det vurderes, at det ikke 

er nødvendigt at ændre 

rammebestemmelserne 

Nej 

 

Det vurderes samlet, at der ikke er behov for at ændre i de eksisterende 

rammebestemmelser. 
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6  Lokalplan 
 

Projektområdet, landanlæggene til Smålandsfarvandet Havmøllepark, er omfattet 

af de lokalplaner, som er vist på Figur 6-1. 

 

Figur 6-1 Lokalplaner 

 

 

 

 

  



 

29 

Tabel 6-1 Oversigt over lokalplaner 

Lokalplan  Beskrivelse Placering i  

projektet 

Vurdering Ny lokalplan 

75 Stigsnæs 

Industripark 

Udlagt til erhvervsom-

råde, industri med 

særlige belig-

genhedskrav. 

 

Kystnær 

kabelstation 

Området er ubeby-

gget, og placering af 

teknisk anlæg i lo-

kalplanområdet 

vurderes at være i 

overensstemmelse 

med lokalplanen. 

Nej 

126 Af-

faldsbearbejd

ende virk-

somhed 

Stigsnæs 

Udlagt til erhvervsom-

råde. 

Kabelkorri-

dor 

Området er ubeby-

gget, og nedlæggelse 

af kabel vurderes at 

være i overensstem-

melse med lo-

kalplanen. 

Nej 

106 Baltic 

Gate Termi-

nal Stigsnæs 

Området er udlagt til 

erhvervsområde og con-

taineroplagsplads. Kor-

ridoren omfatter et om-

råde udlagt til 

vejadgang, bane og 

ledninger. 

Kabelkorri-

dor og 

vestlig 

kabel-

station. 

Nedlæggelse af kabel i 

kabelkorridoren 

vurderes at være i 

overensstemmelse 

med lokalplanen. Den 

østlige del af korridor 

til vestlige station-

sområde er belig-

gende indenfor den 

udvidede vejadgang 

til havnen. Da 

vejadgangen skal 

rumme vej, bane og 

ledninger er kabel-

stationen i strid med 

lokalplanen. Det for-

ventes, at selve kabel-

stationen placeres 

vest for den planlagte 

vejadgang til havnen. 

Nej 

110 Haldor 

Topsøe A/S - 

Stigsnæs 

Området er udlagt til 

regionalt erhvervsom-

råde til større indus-

trivirksomheder. 

Kystnær 

kabelstation 

Området er ubebygget 

og skal anvendes til 

tung/svær industri. 

Det vurderes, at eta-

blering af kabelstation 

kan ske inden for lo-

kalplanens rammer. 

Nej 

1 

Stigsnæsvær-

ket 

Området skal anvendes 

til elektricitetsproduk-

tion. 

Kabelkorri-

dor og udvi-

delse af sta-

tionsanlæg. 

Udvidelse af eksis-

terende stationsanlæg 

er i overensstemmelse 

med lokalplanens 

formål. 

Nej 

 

På baggrund af ovenstående forventes det ikke at skulle udarbejdes lokalplaner 

for projektet. Det er en forudsætning, at placeringen af en kystnær kabelstation i 
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den vestlige stationskorridor sker vest for den planlagte udvidelse af vejadgangen 

til havnen.  

Udvidelse af eksisterende kabelstation kan ske indenfor rammerne af lo-

kalplan nr. 1 for Stigsnæsværket, da lokalplanen udlægger området til el-

ektricitetsproduktion.  

Kommunen er myndighed for detailplanlægningen og afgør om etablering af 

stationsanlæg er lokalplanpligtig. Hvis stationsanlægget vurderes at lo-

kalplanpligtigt, skal der sideløbende med lokalplanen udarbejdes et kom-

muneplantillæg med en ramme, der udlægger det konkrete areal til sta-

tionsformål. Vurderingen af lokalplanpligt vil være afhængig af projektets om-

fang og det heraf afledte behov for udbygning. 

Slagelse Kommune er myndighed for detailplanlægningen og afgør om by-

ggeri og anlæg er lokalplanpligtigt eller om de kræver landzonetilladelse. 
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7 Øvrige bindinger 
Landanlæggene til Smålandsfarvandet Havmøllepark er omfattet af følgende 

øvrige bindinger. 

7.1 Natura 2000 og bilag IV-arter: 

Natura 2000-områder er en fælles betegnelse for habitatområder og fugle-

beskyttelsesområder udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og 

Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Områderne 

danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele 

EU.  

De nærmeste Natura 2000-område til projektet er følgende: 

Natura 2000 område: Afstand til projektområde: 

N162 Farvandet mellem Skælskør 

Fjord og Glænø med strandenge (EF-

habitatområde H143, EF-

fuglebeskyttelsesområde F95 og F96, 

Ramsarområde R19) 0 m 

N169 Skælskør Fjord og havet og 

kysten mellem Agersø og Glænø (EF-

habitatområde H143, EF-

fuglebeskyttelsesområde F81, Ramsa-

rområde R20) 0 m 

  

 

Inden igangsættelsen af VVM-processen er der givet planlægningstilladelse 1jf. § 5 

stk. 5 i Habitatbekendtgørelsen. Planlægningstilladelsen er meddelt under fo-

rudsætning af, at de arealer, der er udpeget som habitatnaturtyper, underbores. 

Det er ligeledes en forudsætning, at anlæg af kystnær kabelstation ikke omfatter 

                                                           

 

1 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013. Planlægningstilladelse til landanlæg tilknyttet kystnær havmallepark i Smålandsfarvan-

det.  
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Natura 2000-området. Yderligere er der udarbejdet en væsentlighedsvurdering2, 

som konkluderer, at der ikke er risiko for en væsentlig negativ påvirkning af land-

levende arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det skyldes, at der 

hverken er udpeget støjfølsomme arter eller sker fysisk påvirkning af udpegede 

naturtyper eller levesteder for beskyttede arter på udpegningsgrundlaget i forb-

indelse med anlæg af kabler eller kabelstation. Af de samme årsager vurderes det, 

at projektet ikke vil medføre skade på de terrestriske arter og naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget. 

 

I VVM-redegørelsens del 2 og del 3 er Natura 2000-områderne beskrevet og der 

er redegjort for påvirkningen af disse områder. Det vurderes, at kystnære kabel-

stationer og underboring samt nedgravning af kabel på land ikke vil påvirke de 

terrestiske dele af Natura-2000 område N162 væsentligt hverken direkte, indi-

rekte eller kumulativt som følge af anlægs-, demonterings- eller i driftsfasen.  

Der er gennemført en væsentlighedsvurdering2 (i henhold til habitatdirektivet 

(92/43/EEC)) for projektets potentielle påvirkning af marine naturtyper og arter.  

Væsentlighedsvurderingen konkluderede, at projektet ikke medfører en væ-

sentlig påvirkning af fisk, marine naturtyper og marine havpattedyr. Da væ-

sentlig påvirkning ikke kunne afvises for ederfugl, sortand og fløjland, er der gen-

nemført en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen er udført i overens-

stemmelse med Bekendtgørelse nr. 1476 af 13/12/2010 om konsekvensvurdering 

vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-

ter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på 

havet. 

Det vurderes her for fuglebeskyttelsesområde F96 Skælskør Fjord og Glænø (del 

af Natura 2000-område N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø 

og Glænø), at virkningerne af Smålandsfarvandet Havmøllepark i sig selv vil 

medføre øget dødelighed for ederfugl, fløjland og sortand, men det forventes, at 

de aktuelle populationer vil kunne kompensere for tilbagegangen.  

Vurderingen af bilag IV arter, er foretaget ud fra antagelser om, at 

naturforholdene bliver negativt påvirket i hele sin udstrækning, idet de konkrete 

påvirkninger af projektet endnu ikke er kendt.  

I anlægsfasen er det vurderet, at projektet kan betyde en mindre negativ 

miljøkonsekvens for bilag IV-flagermus. I øvrigt vurderes, at der ikke er egnede 

levesteder for andre bilag IV-arter inden for korridorerne.  Ved iværksættelse af 

                                                           

 

2 Rambøll (2015). Smålandsfarvandet Havmøllepark, Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurdering. Ref. ROGC-S-RA-

000175.  
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afværgeforanstaltninger vurderes påvirkningen for bilag IV-arter at være ub-

etydelig. 

Fældning af gamle løvtræer o.l. skal undgås eller underbores i det omfang, det er 

muligt, hvormed en negativ påvirkning helt undgås. Alternativt bør ar-

bejdsbæltets bredde begrænses mest muligt, og der gennemføres en detail-

kortlægning af gamle, hule træer, der kan være af betydning for flagermus og an-

dre dyr og fugle.  

Hvis fældning er nødvendig, skal fældning af store gamle træer med hulheder ske 

i de perioder, hvor det kan skade dyrene (flagermus, fugle og andre fredede dyr) 

mindst muligt. I henhold til artsfredningsbekendtgørelsen skal disse træer 

således fældes i perioden 1. september - 1. november.  

Hvis det efter den endelige fastlæggelse af kabeltracéet bliver nødvendigt at 

påvirke lokaliteter negativt, der vurderes at udgøre potentielle yngleområder for 

bilag IV-arter, skal der dog iværksættes afværgende foranstaltninger som beskre-

vet i afsnit 23.3 i VVM-redegørelsen. 

I driftsfasen er det vurderet at have ingen påvirkning af levestederne for bilag IV-

arter, men en mindre negativ konsekvens for barriereeffekten for flagermus.  

I afviklingsfasen vil der være en moderat negativ konsekvens for levested for 

flagermus.  Ved iværksættelse af afværgeforanstaltninger vurderes påvirkningen 

for bilag IV-arter at være ubetydelig. 

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

Det konkluderes, at Natura 2000-område N162 på land ikke bliver påvirket af 

projektet, da kablerne anlægges ved styret underboring under området og som 

følge af den kortvarige anlægsfase.  

 

7.2 Fredninger 

Den østlige kabelkorridor er omfattet af tre fredninger:  

1. Borreby Gods, Østerhovedgård, Stignæs Skov og Borreby. Fredningen har 

bl.a. til formål at sikre at arealerne opretholdes i deres nuværende tilstand, så 

karakteren af land- og skovbrugsdriften opretholdes. Der må ikke foretages 

terrænændringer eller ændringer af den hidtidige arealanvendelse eller 

opføres bebyggelse.  

 

2. Stigsnæs.  Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de 

landskabelige værdier. Derudover er formålet at beskytte fuglelivet i området. 

Der må ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige ar-

ealanvendelse, opføres bebyggelse, medmindre disse overholder frednings-
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bestemmelserne om etablering af yderligere bebyggelse.  

 

3. Fredningsdeklaration, tinglyst 18. november 2003. Formålet med deklara-

tionen er at fastlægge placering og etablering af et nyt supplerende 

plantebælte langs Stigsnæs Landevej, som afskærmning af erhvervsområdet 

tilhørende Haldor Topsøe A/S – Stigsnæs. Beplantningsbæltet skal etableres 

og vedligeholdes, så det sammen med det eksisterende plantebælte til enhver 

tid er så tæt og højt, at industriområdet ses mindst muligt fra det fredede om-

råde nord for erhvervsområdet samt fra Stigsnæs Landevej. Samtidigt gives 

der mulighed for udhulning i det eksisterende plantebælte i takt med, at det 

nye plantebælte langs Stigsnæs Landevej vokser op. 

Det vurderes, at fredning nr. 1 og 2 ikke påvirkes, da kablet nedgraves eller om-

rådet underbores, og området retableres til naturlig tilstand umiddelbart efter.  

Den vestlige korridor for kabelstation er delvist beliggende indenfor et fredet om-

råde, se fredning nr. 3. Formålet med fredningen er, at sikre at der etableres be-

plantningsbælter som afskærmer industriområdet på Stigsnæs. Det anbefales, at 

en eventuel kabelstation placeres vest for det fredede område. Ved etablering af 

en vejadgang fra Klintevejen skal der ansøges om dispensation fra fredningen for 

gennembrydning af beplantningsbæltet. 

 

7.3 Kystnærhedszonen 

En del af korridoren for landkabler ligger inden for kystnærhedszonen, og eksis-

terende og nye kystnære kabelstationer ligger indenfor eksisterende lokalplanlagt 

industriområde, der er beliggende i byzone. Korridorerne til etablering af kabel-

stationer ligger inden for den kystnære del af byzonen, som er omfattet af plan-

lovens bestemmelser om kystbeskyttelse. For de kystnære dele af byzonerne, der 

ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, gælder 

særlige bestemmelser i planloven.  

Områder til etablering af kabelstationer ligger inden for den kystnære del af 

byzonen, som er omfattet af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. For ny 

bebyggelse og nye anlæg i den kystnære del af byzonen skal der redegøres for den 

visuelle påvirkning af kystlandskabet. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde 

og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området skal der gives en begrun-

delse herfor. 

Der gives mulighed for, at der i begrænset omfang kan opføres bebyggelse i op til 

7,0 meters højde og at tekniske anlæg kan etableres i op til 10,0 meters højde, 

samt i form af master med lynafledning, der kan gives en højde på op til 18 meter.  

Områder til etablering af kabelstationer ligger i område lokalplanlagt til industri 

med særlige beliggenhedskrav i den nordlige del af Stigsnæs Industripark, ca. 500 
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m fra kysten mod syd og ca. 1000 m mod vest. De mellemliggende arealer udg-

øres af eksisterende fuldt udbyggede erhvervsområder, hvor der findes flere 

større anlæg i form af tankanlæg, lagerhaller og lignende. Ny bebyggelse og anlæg 

i op til 10,0 meters højde i vil således ikke være synligt fra kysten. Endvidere vil 

det planlagte anlæg ikke afvige fra den eksisterende skala i området. 

På den baggrund vurderes det, at den planlagte anvendelse af området ikke vil 

påvirke kystlandskabet på negativ vis. 

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

 

7.4 Fredskov 

Inden for kommuneplantillæggets reservation til kabelanlægget er der kun en lo-

kalitet, hvor der er fredskovspligtige arealer. Det vil i alle tilfælde være muligt at 

placere kabelanlægget udenfor fredskovspligtige arealer. Der er ingen fred-

skovspligtige arealer indenfor området reserveret til stationsanlæg. 

Etablering af et kabelanlæg på fredskovspligtige arealer kræver tilladelse efter 

skovloven. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere til nedgravning af ka-

blet enten ved ophævelse af fredskovspligtgen eller med bevarelse af fred-

skovspligten. Dispensation kan udløse krav om erstatningsskov, det vil sige, at 

der skal plantes skov på et større areal. Før fastlæggelse af kablets endelige 

placering kan størrelsen af evt. erstatningsskov ikke afklares. 

 

7.5 Strandbeskyttelse 

Arealet, hvor ilandføringen af kablerne finder sted er omfattet af strandbeskyt-

telseslinjen i medfør af naturbeskyttelsesloven § 15, hvor der ikke må ske ændring 

i tilstanden af strandbredder eller arealer, der ligger mellem strandbredden og 

strandbeskyttelseslinjen. Der kan dog udføres anlægsarbejde med nedgravning af 

kabler, hvis terrænet straks reetableres. 

I VVM-redegørelsen vurderes det, at projektet ikke vil have konflikter i forhold til 

strandbeskyttelseslinjen, da der foretages en underboring af arealet.  Projektet vil 

således ikke have en negativ påvirkning af arealet inden for strandbeskyt-

telseslinjen i hverken anlægs- eller driftsfase. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 20.6.1. 
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7.6 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer 

Arealet, hvor kabelkorridoren ligger placeret, er delvist omfattet af tre beskyt-

telseszoner omkring fortidsminder, jf.Figur 7-1. Inden for beskyttelseszonen er 

der ikke tilladt at foretage ændringer i tilstanden. Det vil være muligt indenfor de 

reserverede områder, at placere kabelanlægget udenom områderne, som er 

beskyttede. Beskyttelseszonen omkring fortidsminde øst for Klintevej er reduc-

eret, og er derved afgrænset af Klintevej mod vest. 

Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra 100-meters-beskyttelseslinjen, 

der meddeles kun undtagelsesvist dispensation. Etablering af et kabelanlæg vil 

ikke nødvendigvis være i konflikt med beskyttelseslinjens beskyttelseshensyn, 

men det vil bero på en konkret vurdering.  

 

Figur 7-1 Bygge- og beskyttelseslinjer, herunder fortidsmindebeskyttelseslinje 

Placering af eventuelle tekniske anlæg indenfor beskyttelseszonen forudsætter en 

dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 6.6.3.  
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7.7 § 3-områder 

Inden for den vestlige og østlige kabelkorridor er der kortlagt beskyttet strandeng 

samt beskyttet vandløb og sø, jf. Figur 7-1. Det vurderes, at § 3-beskyttede natur-

områder ikke bliver påvirket af projektet, da kablerne anlægges ved styret under-

boring under områderne.  

 Korridorer til kabelstationer er ikke placeret indenfor beskyttede naturområder. 

Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit nr. 6.6. Projektet kan 

ikke gennemgøres uden en dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. 

Det er Slagelse Kommune, der træffer afgørelse om dispensation, der vil kræve en 

konkret sagsbehandling med afvejning med naturinteresser. 

 

7.8 Risiko  

Kabelkorridoren og tilslutningspunktet ligger mindre end 500 meter fra to 

risikovirksomheder, Stigsnæsværket og Olieterminalen.  Endvidere er korridor til 

den vestlige kabelstation placeret indenfor bufferzonen. 

Der skal for i henhold til ”Cirkulære om planlægning af arealanvendelsen inden-

for en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed” (CIR nr. 37 af 20/04/2006) 

foretages en vurdering af, hvad planlægningen betyder for risikoforholdene. 

Miljøstyrelsen er miljø- og risikomyndighed for de to virksomheder og de vurder-

er ikke, at et nedgravet kabel inden for en konsekvenszone af de nævnte 

risikovirksomheder vil udgøre noget problem i det øjeblik kablet er endeligt ned-

gravet og på plads, men selve arbejdsprocessen kan evt. udgøre et midlertidigt 

forøget risikoniveau, hvis det foregår meget tæt på virksomheden.  

Slagelse kommune er ikke myndighed på Stigsnæsværket og Olieterminalen og 

har derfor ingen kendskab til indretning eller drift af de to virksomheder. 

Miljøstyrelsen er myndighed på de to virksomheder. Slagelse Kommune har haft 

kontakt til Miljøstyrelsen og er blevet oplyst om, at Stigsnæsværket ikke er i drift, 

at alle olietanke på værket er tømt, at Kulterminalen anvendes men at denne ikke 

er en risikovirksomhed.  

På ovenstående baggrund er det Slagelse Kommunes planlægningsmæssige 

vurdering, at planlægningen for en korridor, og efterfølgende anlægsarbejde i 

forbindelse med nedgravning af et 150 KV kabel inden for sikkerhedszonen på 

500 m i forhold til risikovirksomheden, ikke udgør et problem i forhold til om-

rådets anvendelse. Det er ligeledes vurderingen, at anlægsarbejdet ikke vil give 

anledning til et ændret risikoniveau indenfor sikkerhedszonen. Slagelse Kom-
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mune ser således ingen grund til at ændre på udpegningen af den, på dette sted, 

300 m brede korridor, hvor anlægsarbejdet skal foregå. 

Ved fastlæggelse af tracé for kablet, vil den endelige projektering og anlæg af ka-

blet ske i dialog med relevante virksomheder. 

 

7.9 Forholdet til anden lovgivning  

Der kræves særskilt dispensation eller tilladelse til krydsning af arealer, der er 

omfattet af naturbeskyttelseslinjen § 3 (beskyttet natur), og § 18 (fortid-

smindebeskyttelseslinjen) samt dispensation eller tilladelse i forhold til vandløb-

sloven, jordforureningsloven, museumsloven og vejloven. 

Ny vejadgang til kystnær kabelstation i den vestlige korridor krydser et fredet 

område. Der kræver særskilt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 50. 

I det omfang nye kabler krydser fredede områder kræves særskilt dispensation fra 

Naturbeskyttelseslovens § 50, da deklarationsarealet langs kablerne skal friholdes 

for beplantning (træer). Etablering af en kystnær kabelstation vil ske med ved-

tagelse af en ny lokalplan. 
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8 Kommuneplantillæg 

nr. 21 for landanlæg-

gene til Smålands-

farvandet Havmøl-

lepark 
 

Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer for kabel-

korridorer og kystnære kabelstationer. 

8.1 Retningslinjer 

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for landanlæggene til Smålands-

farvandet Havmøllepark tilføjes nedenstående retningslinjer til Slagelse Kom-

muneplan 2013, jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg. 

Der fastsættes følgende retningslinjer: 

1. Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til det 

overordnede elnet i form af  kabeltrace, som vist på Figur 8-1. 

 

2. Inden for reservationen må der ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning 

mv. eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen eller forhindre 

adgang til kabler i tracéet. 

 

3. I de blå markerede områder på Figur 8-1 samt områder vist på Figur 8-3 og 

Figur 8-4 kan der etableres en kystnære kabelstation på ca.  10.000 m2 i det 

ene eller andet område Kabelstationen må makismalt have en højde på 7 me-

ter, og et bebygget areal på op til 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 

10 meters højde, og master med lynafledning kan etableres med en højde på 

op til 18 meter. 

 

4. Kabelstationen skal omgives af slørende beplantning med hjemmehørende 

egnstypiske arter.  

 

5. Ved placering af ny kabelstation eller udvidelse af eksisterende kabelstation 

skal vejledende grænseværdier for støj overholdes.  
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6. Stignæs stationsanlæg kan udvides med et areal på ca. 900 m2, som det 

fremgår af Figur 8-2.  

 

 

Figur 8-1 Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og 

kabelstation. (målestok 1:20.000) 
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Figur 8-2 Reservation til udvidelse af  Stationsanlæg Stigsnæs. (målestok 1:3.000) 
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Figur 8-3 Reservation til en kabelstation - vest. (målestok 1:5.000) 
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Figur 8-4 Reservation til udvidelse af  Stationsanlæg Stigsnæs - øst. (målestok 1:5.000) 

 

8.2 Rammer  

Der udlægges ingen nye rammer i forbindelse med kommuneplantillægget.  

 

8.3 Klage  

Når der truffet afgørelse om at tillade projektet kan tilladelserne og kom-

muneplantillægget påklages til Miljø- og Naturklagenævnet. I forbindelse med 

klagenævnets praksis, vil klager over Miljøvurderingen efter planer og program-

mer først blive behandlet, når der foreligger en afgørelse. Der vil i forbindelse 

med afgørelserne være en egentlig klagevejledning. 
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