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1. Indledning 

VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark har været i offentlig høring i 
perioden fra den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015. Denne 
sammenfattende redegørelse behandler de indkomne høringssvar og indsigelser 
til VVM-redegørelsen fra høringsperioden.  
 
Energi-, forsynings- og klimaministeren har pålagt Energinet.dk at varetage 
vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) for Kriegers Flak Havmøllepark med 
tilhørende ilandføringsanlæg. 
 
Energianlæg på havet er i henhold til bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om 
vurdering af virkning på miljøet ved projekter om etablering af 
elproduktionsanlæg VVM-pligtige. Naturstyrelsen har på baggrund af anmeldelse 
fra Energinet.dk og i overensstemmelse med ministerpålægget samt § 3 i VVM-
bekendtgørelse nr. 764 af 23/06-2014 truffet afgørelse om, at landanlægget også 
er VVM-pligtigt. 
 
På den baggrund er der udarbejdet en VVM-redegørelse for hele 
havmølleprojektet. Naturstyrelsen har delt VVM-myndighed med 
Energistyrelsen, hvor Energistyrelsen er myndighed for anlæg på havet, mens 
Naturstyrelsen er myndighed for anlæg på land. 
 
Indholdet af den sammenfattende redegørelse skal ifølge VVM-bekendtgørelsens 
§ 12, stk. 2 (nr. 764 af 23/06-2014) omfatte:  
 
1. Indholdet af den forventede afgørelse, herunder de vigtigste begrundelser og 

betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder 

hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan 

miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er taget i betragtning. 

2. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, 

nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger. 

3. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkninger på miljøet som følge af 

anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 

4. Udkast til VVM-tilladelsen, herunder udkast til de eventuelle tilladelser og 

godkendelser, som helt eller delvist erstatter VVM-tilladelsen, jf. § 8. 

 
Naturstyrelsen skal ved realisering meddele VVM-tilladelse til den del af 
projektet, der foregår på land. Denne tilladelse meddeles i henhold til § 7 i VVM-
bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015. VVM-tilladelsen skal offentliggøres 
umiddelbart efter, at den er meddelt bygherre, Energinet.dk.  
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Offentliggørelsen skal indeholde følgende oplysninger: 
 
1) Oplysning om indholdet af beslutningen, begrundelser og betragtninger, der 

ligger til grund for beslutningen. 
2) En beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om 

muligt neutralisere de værste skadelige virkninger af anlægget. 
3) VVM-tilladelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til den. 
 
Etableringstilladelse til anlægsprojektet på havet vil blive meddelt af 
Energistyrelsen. Der vil blive udstedt to etableringstilladelser. Dels 
etableringstilladelse til Energinet.dk til nettilslutningsanlægget på havet 
(ilandføringskabler og transformerplatforme) jf. § 4a i Lov om Energinet.dk (LBK 
nr. 1097 af 08/11/2011) og dels etableringstilladelse til den fremtidige 
koncessionshaver til opstilling af havmølleparken og det interne ledningsnet. 
Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget samt tilhørende internt 
ledningsnet gives efter § 25 i VE-loven (LBK nr. 122 af 6/2/2015). 
 
Etableringstilladelserne vil indeholde vilkår og eventuelle 
afværgeforanstaltninger, som skal minimere de potentielt negative effekter af 
projektet på havet, og som sikrer, at Kriegers Flak Havmøllepark holder sig inden 
for rammerne af VVM-redegørelsen for området.  
 
En afgørelse om meddelelse af etableringstilladelse skal offentliggøres af 
Energistyrelsen med oplysning om: 
 
1) Indholdet af afgørelsen og de vilkår, der eventuelt er knyttet hertil. 

2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, 

herunder oplysninger om den offentlige høringsproces. 

3) Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, 

nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger. 
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2. Den videre proces 

Landanlægget vil passere igennem ni kommuner. Naturstyrelsen fremsender 
derfor denne sammenfattende redegørelse til Stevns, Faxe, Køge, Solrød, Greve, 
Ishøj, Høje-Taastrup, Roskilde og Egedal Kommune sammen med en kopi af de 
indkomne indsigelser og bemærkninger. Derved får kommunalbestyrelserne 
lejlighed til at udtale sig, inden Naturstyrelsen træffer endelig afgørelse om 
meddelelse af VVM-tilladelse til projektet. 
 
Den sammenfattende redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvordan 
udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i 
betragtning, inden den endelige afgørelse træffes. Redegørelsen indeholder også 
et udkast til de vilkår, som Naturstyrelsen forventer at stille til bygherre i den 
endelige VVM-tilladelse. 
 
En eventuel udtalelse fra kommunalbestyrelsen skal være Naturstyrelsen i hænde 
senest den 3. februar 2016. Bemærkninger kan sendes pr. mail nst@nst.dk, 
alternativt pr. brev, mærket med sagsnummer NST-131-00184.  
 
Naturstyrelsen vil meddele VVM-tilladelse til at gennemføre projektet på land. 
VVM-tilladelsen vil indeholde eventuelt nærmere bestemte vilkår og eventuelle 
afværgeforanstaltninger, som skal minimere de potentielt negative effekter af 
projektet på land. VVM-tilladelsen for landanlæggene vil blive offentliggjort med 
en klagevejledning. 
 
Energistyrelsen vil ligeledes godkende VVM-redegørelsen i forbindelse med 
udstedelse af etableringstilladelse for anlæggene på havet efter afgørelse af udbud 
for Kriegers Flak Havmøllepark med nærmere vilkår i medfør af § 25 i 
Lovbekendtgørelse nr. 122 af 06/02/2015 om fremme af vedvarende energi (VE-
loven). Herefter vil projektet kunne realiseres. Etableringstilladelse til projektet 
på havet vil ligeledes blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 

mailto:nst@nst.dk
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3. Offentlig høring 

VVM-redegørelse for etablering af Kriegers Flak Havmøllepark har været i 
offentlig høring i perioden 9. oktober 2015 til 4. december 2015.  
 
Der er i høringsperioden indkommet 30 bemærkninger fra syv kommuner samt 
syv andre myndigheder, otte interessenter og otte lodsejere. Oversigt over disse 
findes i bilag 1.  
 
Høringssvarene er resumeret i bilag 2. De fulde høringssvar kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside: 
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-
vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager/ 
 
Bemærkningerne er indsendt af myndigheder (M), interessenter (I) eller 
lodsejere (L), som hver især er blevet tildelt et nummer, der fremgår af listen i 
bilag 1. Eksempelvis har Trafik- og Byggestyrelsen nr. 1M. Disse numre anvendes 
i tabellerne nedenfor samt i bilag 2. 
 
Bemærkningerne er sammenfattet og kommenteret i det følgende ud fra følgende 
liste over emner: 
 
Kapitel 3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedrørende anlæg på land 
 
A. Linjeføring og højspændingsstation 

B. Visuelle forhold og landskab 

C. Landrelateret plante- og dyreliv 

D. Ejendomsforhold 

E. Støjpåvirkninger 

Kapitel 3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedrørende anlæg på havet 
 
F. Visuelle forhold og landskab 

G. Ejendomsforhold 

H. Turisme og rekreative interesser 

I. Støj og vibrationer 

J. Erhverv og beskæftigelse 

K. Alternative løsninger  

L. Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

M. Marint dyreliv og natur 

N. Placering/udformning af havmøllepark 

Kapitel 3.3 Resumé og vurdering af høringssvar, øvrigt 
 
O. Proces 

P. Andet 



 

8 Sammenfattende redegørelse 

 

Nedenstående myndigheder og interessenter meldte tilbage, at de ingen 
bemærkninger har til den fremsendte VVM-redegørelse og forslag til 
kommuneplantillæg: 
 
 Egedal Kommune 

 Faxe Kommune 

 Erhvervs- og Vækstministeriet 

 Kulturstyrelsen 

 Kystdirektoratet 

 Sikkerhedsstyrelsen 

 Vikingeskibsmuseet 

 
3.1 Resumé og vurdering af høringssvar vedrørende landanlæg 
 
Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne. 
I nedenstående tabeller er der korte resuméer af høringssvarene til de enkelte 
emner i venstre kolonne. Naturstyrelsens og Energistyrelsens bemærkninger til 
høringssvarene er angivet i højre kolonne. Resuméerne af de enkelte høringssvar 
er uddybet i bilag 2.  
 
Der er indkommet bemærkninger vedrørende landanlægget inden for følgende 
emner:   
 
 Linjeføring og højspændingsstation (A) 

 Landrelateret plante- og dyreliv (C) 

 

(A) Linjeføring og højspændingsstation 

 

Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen 

Konsekvens 

En række myndigheder 
(4M, 7M, 10M og 11M) gør 
opmærksom på 
beskyttelsesmæssige 
interesser og arealer med 
planlægningsmæssige 
bindinger.  

Naturstyrelsen og Energinet.dk har opmærksomhed på beskyttelsesmæssige 
interesser og planmæssige bindinger, herunder på nødvendige dispensationer og 
tilladelser fra diverse myndigheder. 
 
Energinet.dk har i efteråret 2015 sendt et notat til de berørte kommuner, der 
beskriver de dispensationer og tilladelser, Energinet.dk forventer at skulle 
indhente i forbindelse med kabellægning. Det skal desuden klarlægges, om der er 
forhold, som Energinet.dk ikke har været opmærksomme på. Der vil blive afholdt 
møder mellem kommunernes forvaltninger og Energinet.dk, hvor det endeligt 
afklares hvilke dispensationer og tilladelser, der skal indhentes. Desuden 
fastlægges en tidsplan for indhentningen af disse dispensationer og tilladelser. 
 
VVM-redegørelsen har i efteråret 2015 været i myndighedshøring, hvor 
kommunerne har haft lejlighed til at kommentere projektområdet, og projektet har 
været i en indledende idefase, hvor der ligeledes har været mulighed for at komme 
med ideer og forslag til projektet. 
 
Energinet.dk vil indgå i fortsat dialog med kommunerne om fastlæggelse af tracéet 
omkring beskyttet natur, bl.a. jord- og stendiger, søer og vandløb. Det skal afklares, 
hvorvidt disse beskyttede naturtyper kan gennemgraves og efterfølgende 
reetableres, eller om de skal passeres ved styret underboring. Såfremt større søer 
og vandløb skal passeres, vil dette foregå med styrede underboringer. Mindre 
vandløb kan evt. passeres ved gennemgravning. Gennemgravning af beskyttet 
natur forudsætter, at der kan opnås dispensation. 
 
I de tilfælde, hvor kommuner har angivet i høringssvaret, at de ønsker en dialog 

Ingen konsekvenser i 
forhold til VVM-
tilladelse for 
landanlægget. Der er 
vilkår om, at 
naturområder med 
væsentlige 
naturværdier skal 
underbores. Hvis der 
er beskyttede sten- 
eller jorddiger med 
naturværdi, vil disse 
skulle underbores jf. 
vilkårene i tilladelsen, 
med mindre at der kan 
opnås dispensation fra 
kommunen. 
Beskyttede sten- og 
jorddiger i 
almindelighed vil også 
skulle underbores, 
hvis der ikke kan 
meddeles dispensation 
fra kommunen. 
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Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen 

Konsekvens 

om fastlæggelse af tracé, vil en repræsentant fra Energinet.dk’s 
rettighedserhvervelsesgruppe deltage ved mødet med kommunerne om tilladelser 
og dispensationer. 

Gefion, Østdansk 
Landboforening og 
Sjællandske 
Familielandbrug (5I) gør 
opmærksom på, at den 
undersøgte korridor, der 
fremgår af VVM-
redegørelsen, er så 
rummelig, at det giver 
mulighed for at fastlægge 
kabeltracéet på 
ejendomsniveau under 
hensyntagen til blandt 
andet ønsker fra lodsejere.  

 

Energinet.dk tager det indsendte høringssvar til efterretning og vil indgå i en 
videre dialog med landboforeningerne.  
 
Som det fremgår af VVM-redegørelsen, er projektområdet det område, som kablet 
skal placeres indenfor, og den eksakte placering af kablet fastlægges først efter, at 
der er afholdt forhandlinger med de berørte lodsejere. 
 
Energinet.dk har ligeledes stort fokus på inddragelse og orientering af berørte 
lodsejere i forhold til selve anlægsarbejdet, herunder selvfølgelig de arkæologiske 
undersøgelser, således at der tages de fornødne lokale hensyn, i forhold til f.eks. 
dræn. Endvidere har Energinet.dk fokus på en tilfredsstillende reetablering.  
 
Der er den 17. december 2015 blevet afholdt møde mellem Energinet.dk, Gefion, 
Sjællandske Familielandbrug og Østdansk Landboforening. På mødet var der en 
generel orientering om Energinet.dk’s lodsejerhåndtering, anlægsarbejder og 
påvirkninger af ejendomme, som er berørt af Energinet.dk’s tilstedeværelse. Fra 
alle deltagere blev der udtrykt tilfredshed med mødet og orienteringen fra 
Energinet.dk. 
 
Landboforeningerne vil overveje flere elementer i den måde, som Energinet.dk 
håndterer anlægsarbejdet på landbrugsejendomme. Det er især forhold vedrørende 
Energinet.dk’s holdning til håndtering af eventuelle fremtidige dræn, som landbo- 
foreningerne mener, der skal mere fokus på. Disse spørgsmål vil Energinet.dk 
arbejde videre med, bl.a. i forbindelse med de forestående kontaktudvalgs- 
forhandlinger vedrørende Landsaftalen 2016 med Fødevare og Landbrug. Der var 
enighed om, at mødet var en god platform for fremtidig dialog og samarbejde. 

Ingen konsekvenser i 
forhold til VVM-
tilladelsen for 
landanlægget.  

En række lodsejere (1L, 
3L, 4L og 5L) gør 
indsigelser og 
bemærkninger angående 
kabelføringens og/eller 
stationsanlæggets 
påvirkning af deres 
ejendom.  
 

 

Lodsejer (1L) er bekymret for påvirkninger fra kablernes magnetfelter samt 
rystelser i anlægsfasen. Omkring højspændingskabler nedgravet i jorden vil der 
være et magnetfelt. Dette magnetfelt kan detekteres over jorden op til en vis 
afstand fra kablet. Elektriske felter tilbageholdes derimod af kablet og kan ikke 
detekteres uden for kablet. Som beskrevet i VVM-redegørelsen, så anvendes 
Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip i forhold til magnetfelter, når nye 
højspændingsanlæg skal etableres i nærheden af boliger. Bemærk, at 
forsigtighedsprincippet er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Der er ikke 
videnskabelig baggrund for at anvende grænseværdier eller minimumsafstande 
mellem boliger og højspændingsanlæg. Ved forvaltning af forsigtighedsprincippet 
anvendes som omtalt i VVM-redegørelsen (Del 4: Landanlæg) en vejledning i 
forvaltning af forsigtighedsprincippet. Denne vejledning beskriver metoder, der 
kan anvendes i den daglige forvaltning af forsigtighedsprincippet og i håndtering af 
begrebet ”tæt på”. 
 
Der er udtrykt bekymring for, om højspændingsanlægget kan påvirke boligers 
elektroniske apparater. Elektriske og elektroniske apparater skal opfylde nogle 
minimumskrav (EMC krav), for at en fabrikant eller importør må sælge det, eller 
det i øvrigt må tages i brug. Disse EMC-krav (Electromagnetisk kompatibilitet) går 
ud på, at apparatet ikke må forstyrre radioudsendelser og skal kunne fungere, selv 
om det bliver udsat for elektriske eller magnetiske fænomener. EMC regulering 
fastsættes i EMC-direktivet. Markedsførte apparater med CE-mærkningen opfylder 
kravene i EMC-direktivet. 
 
Der vil ikke forekomme nævneværdige rystelser i anlægsfasen. Kabeltracéet vil 
blive lagt op mod den eksisterende naturgastransmissionsledning vest for lodsejers 
(1L) ejendom, hvorved der vil være en afstand på ca. 15 meter til ejendommenes 
nærmeste skel, ca. 19 meter til nærmeste udbygning og ca. 40 meter til nærmeste 
beboelsesbygning. Afstanden til kabelanlægget bevirker, at det ikke vil forstyrre 
træernes rodnet og maskinerne, der benyttes, vil ikke sende flere rystelser end ved 
almindelig landbrugsdrift på arealerne. Energinet.dk kan foretage analyser af 
husene før og efter anlægsarbejdet, som dokumentation for skader/ikke skader på 
husene i forbindelse med anlægsaktiviteten. 
 
Lodsejer (1L) Foreslår kablet placeret over motorvejen. Endelig placering af kablet 
fastsættes først i forbindelse med lodsejerforhandlingerne. Det vil være 
uhensigtsmæssigt at skulle krydse motorvejen yderligere to gange. Ved en evt. 
passage af motorvejen vil det være teknisk og økonomisk meget bedre at foretage 
en under-boring frem for at føre kablet over motorvejen. 

Ingen konsekvenser i 
forhold til VVM-
tilladelse for 
landanlægget.  
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Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen 

Konsekvens 

 
Det er noteret, at lodsejer (3L) ikke ønsker placeringen af transformerstationen ved 
Bjæverskov. Der tages kontakt til lodsejeren som opfølgning på deres ønske om 
yderligere information. 
 
Indkommende bemærkninger fra lodsejer (4L) vedr. kabeltracé gennem Skulkerup 
skov indeholder stort set de elementer, der vil blive gennemført og taget hensyn til, 
når Energinet.dk’s anlægsarbejde passerer værdifulde skove. Kabelføringen 
gennem skoven vil blive foretaget som en eller to underborede krydsninger. Som 
udgangspunkt planlægges en lang underboring, men forholdene kan gøre, at 
boringen må deles i to, og der skal etableres en boregrubbe i skoven, eventuelt ved 
Skulkerupvej eller et sted efter aftale med skovejeren. Det er usikkert, hvor dybt 
underboringen bliver placeret, da længden på boringen sammen med under-
grundens beskaffenhed afgør de fysiske muligheder for underboringens dybde. 
Normalt opnås en dybde, der ikke er til gene for træernes rødder. Ved de 
skovarealer, der underbores, kan skovdriften fortsætte som hidtil. Dog er 
deklarations-arealet underlagt visse bestemmelser, herunder en nærmere bestemt 
dybde hvortil skovejeren frit kan grave. Dybden fastlægges, når underboringens 
placering er kendt. 
 
Der, hvor der underbores, sker der ingen destruktive arbejdsaktiviteter i 
skovbunden, men i området, hvor underboringer skal foregå, vil anlægsarbejdere 
bevæge sig til fods. Hvis der sker skader på bevoksninger, vil anlægsmyndigheden 
kontakte en skovkonsulent, der i samarbejde med skovejeren udarbejder en 
erstatningsopgørelse. Skoverstatninger opgøres efter retningslinjer, der tidligere er 
skitseret i samarbejde med Dansk Skovforening. Disse retningslinjer er i tråd med 
forbeholdene i indkommende bemærkning.  
 
Da Naturstyrelsen agter at udstede VVM-tilladelse jf. hovedforslaget i VVM-
redegørelsen, hvor den nye højspændingsstation placeres i Tolstrup Gårde, vil der 
ikke blive behov for at lægge kabelanlægget gennem eller nær Skulkerup Skov. 
 
Lodsejer (5L) har vedlagt forslag til nyt tracé. Den viste linjeføring i VVM-
redegørelsen er kun et foreløbigt bud på placeringen af kablet. Inden den endelige 
placering af kablet fastsættes, er der brug fra input fra f.eks. lodsejere. Den 
endelige placering fastsættes derfor først i forbindelse med 
lodsejerforhandlingerne, og det fremsendte forslag fra lodsejer vil indgå i dialogen 
med lodsejeren. 

I forhold til placeringen af 
højspændingsstationen og 
den tilhørende 
ledningsføring ønsker 
Køge Kommune (13M), at 
stationsanlægget placeres 
ved Bjæverskov.  

Det tages til efterretning, at Køge Kommune ønsker, at den nye højspændings-
station placeres i Bjæverskov. Kommunen anfører, at området i Bjæverskov 
allerede er præget af den eksisterende højspændingsstation. Naturstyrelsen er enig 
i denne betragtning, men bemærker at placeringen i det åbne land ved Tolstrup 
Gårde også er præget af nærhed til eksisterende tekniske anlæg i form af Køge–
Næstved-jernbanen og Sydmotorvejen, dog i mindre grad end i Bjæverskov. Det er 
vurderet i VVM-redegørelsen, at såvel en placering af højspændingsstationen i 
Bjæverskov som i Tolstrup Gårde vil medføre moderate landskabelige virkninger. 
 
Den samlede landskabsstrækning med landkabelanlæg er i alt ca. 2 km længere for 
Tolstrup Gårde-løsningen end for Bjæverskov-løsningen, og det er vurderet i VVM-
redegørelsen, at begge løsninger for kabelanlægget kan gennemføres uden 
væsentlige virkninger af miljøet, når der indarbejdes de relevante afværge-
foranstaltninger i form af styrede underboringer mv. 
 
VVM-redegørelsen konkluderer, at det vestlige kabeltracé ved Herfølge vil blive 
gennemført, med mindre der kan opnås accept fra Køge Kommune til gennem-
førelse af det østlige kabeltracé, der berører et kommuneplanlagt byområde ved 
Herfølge på en strækning. Dette vil også fremgå af VVM-tilladelsen, medmindre 
der på tidspunktet for udstedelsen af VVM-tilladelsen allerede foreligger en 
afklaring, hvor Køge Kommune enten har accepteret eller forkastet det østlige tracé 
som en mulighed.  
 
Det er konkluderet i VVM-redegørelsen, at begge løsningsmuligheder for placering 
af en ny højspændingsstation kan gennemføres uden væsentlige virkninger af 
miljøet. Der er imidlertid tungtvejende grunde til at pege på en placering i Tolstrup 
Gårde. Den ene knytter sig til det samfundsøkonomiske aspekt, idet en placering i 
Tolstrup Gårde vil være samfundsøkonomisk 65 mio. kr. billigere over anlæggets 
levetid. Den anden knytter sig til forsyningssikkerheden i tilfælde af ekstreme 
hændelser. Ved at placere stationen i Tolstrup Gårde vil robustheden af 
elforsyningen på Sjælland blive forbedret væsentligt. Det vil ikke være tilfældet, 

Ingen konsekvenser 
for VVM-tilladelsen 
for landanlægget. 
Naturstyrelsen agter at 
udstede VVM-
tilladelse til hoved-
forslaget, der medfører 
placering af høj-
spændingsstation ved 
Tolstrup Gårde. 
Begrundelserne for 
denne løsning er 
angivet i VVM-
redegørelsen og har 
baggrund i 
formindskede 
samfundsmæssige 
omkostninger og en 
forbedring af 
forsyningssikkerheden 
i elnettet. 
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Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen 

Konsekvens 

hvis stationen placeres i Bjæverskov. Dette er der redegjort nærmere for i VVM-
redegørelsen. Derfor agter Naturstyrelsen at udstede VVM-tilladelse til projektet, 
jf. hoved-forslaget i VVM-redegørelsen, hvor den nye højspændingsstation placeres 
i Tolstrup Gårde.  

Ifølge (2L, 2I) skal der 
være opmærksomhed på 
placeringen af 
kabelanlægget og 
eksisterende eller 
kommende vej- og/eller 
baneanlæg. 
 
 

 

Der skal ske en koordinering med Vejdirektoratet i forhold til passagen af 
eksisterende luftledninger (som ikke har noget med Kriegers Flak projektet at gøre) 
ved den nye motorvej. Det skal i den forbindelse vurderes, om eksisterende 
luftledninger skal i jorden som følge af Vejdirektoratets projekt, og om det i givet 
fald bør sammentænkes med kabellægningen af 400 KV som følge af Kriegers Flak-
projektet. 
 
Lodsejer (2L) er bekymret for afstanden mellem luftledninger og vejbanen. 
Banedanmark (2I) har en bekymring ved evt. valg af forslag B. Hvis det bliver 
forslag B, der vælges, skal dette tackles i tæt samarbejde med Banestyrelsen. 
Energinet.dk er bekendte med udfordringerne i forbindelse med forslag B. Hvis 
forslag A vælges, vil kabeltracéet blive justeret, så der ikke bliver en konflikt med 
Banedanmarks transformerstation.   

Ingen konsekvenser 
for VVM-tilladelsen 
for landanlægget..  

 
 

(C) – Landrelateret plante- og dyreliv 

 

Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen  

Konsekvens 

To lodsejere (1L) og (8L) 
gør opmærksom på, at der 
skal tages hensyn til 
padder i forbindelse med 
kabellægningen. 

Søen på Gammel Bygade 91 (Lodsejer (1L)) kan muligvis være født af grundvands-
lommer i området øst og nord for grunden. Størrelsen af udvekslingen mellem en 
søs vandmængde og grundvandet afhænger af, hvor permeabel den omgivende jord 
er. Hvis den består af sand, kan der være stor udveksling, men hvis den omgivende 
jord består af moræneler, vil udvekslingen være yderst begrænset. Ud fra 
tilgængelige jordbundskortlægninger i dette område vurderes det, at jorden 
omkring den pågældende sø er lerholdig. Udvekslingen af vand fra søen til den 
omgivende jord forventes derfor at være begrænset. 
 
Energinet.dk ønsker, at kablet etableres vest for ejendommen på Gammel Bygade 
91. Ved den foreslåede placering af kabeltracéet, som dog skal fastlægges endeligt i 
samråd med lodsejer, vil kabelgraven komme til at ligge i omtrentlig nord-syd-
gående retning ca. 40 m vest for søen. Da kabelgraven kun ligger ca. 1,5 m under 
terræn (dvs. næppe ret meget under det lokale grundvandsspejl, om overhovedet), 
og da der udlægges permeabelt sand omkring transmissionsledningerne, vil 
kabelgraven næppe reducere den vandmængde, der måtte strømme fra vand-
lommerne til søen. Dette understøttes af, at der parallelt med det foreslåede kabel-
tracé allerede ligger en kabelgrav for en hovedgasledning (ca. 45 m vest for søen) 
samt en dyb udgravning til Sydvejen (ca. 85 m vest for søen). 
 
Samlet set vurderes det, at der er meget lav risiko for, at kabelanlægget vil ændre 
vandbalancen i søen. Derved vil levevilkår for dyr tilknyttet søen, herunder stor 
vandsalamander, heller ikke blive påvirket negativt. 
 
For at imødegå en eventuel påvirkning af søen, skal der foretages pejling af 
vandstanden i søen inden og under anlægsarbejdet; og hvis det giver anledning til 
mistanke om påvirkning, kan påvirkning afværges ved etablering af ler-spærrer. 
Hvis søen, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, påvirkes, hvorved 
tilstanden ændres, skal der forinden indhentes dispensation fra Høje-Taastrup 
Kommune, der er myndighed. 
 
Da det er besluttet at etablere kablet vest for ejendommen Gammel Bygade 91, skal 
området øst for ejendommen ikke bruges til anlæg af kabel, og det vil derfor udgå 
af projektområdet, se figur 4-1. 
 
Det er præciseret i VVM-redegørelsens baggrundsrapport om natur, at hvis det 
bliver nødvendigt at lægge kabler i paddernes vandringsperiode (medio februar - 
ultimo april), skal der opsættes midlertidigt paddehegn omkring tracéet ud for 
vandhullerne og mindst 150 meter forbi vandhullet i begge retninger og på begge 

Ejendommen Gammel 
Bygade 91 og området 
øst for denne udgår af 
projektområdet, se 
figur 4-1. 
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Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen  

Konsekvens 

sider. I vandringsperioden er det nødvendigt at nedgrave spande på ydersiden af 
hegnet og dagligt flytte individer, som falder i spandene, til det nærmeste vandhul 
på modsatte side af tracéet. Dette skal gøres for ikke at forhindre paddevandring på 
tværs af tracéet. Placering af det midlertidige paddehegn fastlægges i den endelige 
projektering. 

 
 
3.2 Resumé og vurdering af høringssvar vedrørende anlæg på 

havet 
 
Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne. 
I nedenstående tabeller er der korte resuméer af høringssvarene til de enkelte 
emner i venstre kolonne. Naturstyrelsens og Energistyrelsens bemærkninger til 
høringssvarene er angivet i højre kolonne. Resuméerne af de enkelte høringssvar 
er uddybet i bilag 2.  
 
Der er indkommet bemærkninger vedrørende anlæg på havet inden for følgende 
emner:  
 

 Støj og vibrationer (I) 

 Erhverv og beskæftigelse (J) 

 Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) (L) 

 Marint dyreliv og natur (M) 

 Placering af havmøllepark (N) 

 
 

(I) – Støjpåvirkninger og vibrationer 

 

Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen  

Konsekvens 

En lodsejer (7L) er 
bekymret for, at støj og 
vibrationer fra 
havmølleparken kan 
påvirke mennesker og 
omgivelser. Bekymringen 
omfatter især området ved 
Stevns Klint. 

I baggrundsrapporten ”Sedimentforhold og vandkvalitet” indgår en vurdering af, 
hvorvidt tilstedeværelsen af havmøllerne vil medføre ændringer i bølgeforholdene, 
som kan påvirke kystmorfologien i driftsfasen. Det vurderes i VVM-redegørelsen, 
at påvirkningen af bølgeforholdene vil være ubetydelig, og at der ligeledes ikke vil 
være påvirkninger af kystmorfologien ved de omkringliggende kyster.   
 
Der er ikke kendskab til, at anlægsarbejder i forbindelse med tilsvarende projekter 
har medført gener pga. vibrationer og lavfrekvent støj i 15 km afstand fra 
anlægsarbejderne, hvilket svarer til afstanden fra det vestligste punkt i Kriegers 
Flak Havmøllepark til Stevns Klint. Normalt opleves gener typisk i umiddelbar 
nærhed, dvs. i en afstand fra få meter til nogle hunderede meter fra støjkilden. 
 
Det kan ikke fuldstændigt afvises, at der i området kan være geologiske forhold, der 
kan betyde, at gener kan optræde over betydeligt større afstande. Det er dog næppe 
sandsynligt, og slet ikke på så store afstande, som angivet i høringssvaret. 
 
Rystelser på meget store afstande sker normalt kun i forbindelse med jordskælv, 
som udsender langt mere energi end nedramning af en monopæl. En monopæl 
nedrammes med en slagstyrke på op til 3.000 kJ. Denne energi bruges primært til 
nedramningen, og kun en mindre del vil blive omsat til støj og vibrationer i luft, 
vand og undergrund. Dette svarer til den energi, der er indeholdt i et jordskælv på 
under 1,5 på Richterskalaen. Alle jordskælv på under 2 på Richterskalaen kan 
normalt ikke mærkes, men i bedste fald registreres på en seismograf. Jordskælv af 

Ingen konsekvenser 
for 
Etableringstilladelsen 
for det marine anlæg. 
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Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen  
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denne størrelsesorden forekommer naturligt i området. 
 
Det kan ikke afvises, at lodsejer kan være særligt sensitiv og kan føle sig generet af 
lavfrekvent støj, der er på et niveau, som er lavere end de vejledende støjgrænser. 
Det er dog de vejledende støjgrænser, der skal sættes som genekriterium for 
anlægsarbejderne.  
 
Da det vurderes, at lavfrekvente støj og vibrationer næppe vil kunne måles eller 
overskride grænseværdierne, vurderes der heller ikke at være risiko for, at de kan 
give anledning til skader på bygninger eller klinten. Støj fra anlægsarbejder vil ved 
Stevns Klint vil være mindre end 25 dB(A) inkl. et tonetillæg på 5 dB. Det vil sige, 
at støjen næppe under nogle omstændigheder vil være hørbar. Lavfrekvent støj er 
ved drift af havmøllerne beregnet til < 0 dB(A) ved Møn. Tilsvarende betragtninger 
kan gøres ved Stevns, og vil gælde såvel i anlægsfasen som driftsfasen. Den 
vejledende støjgrænse er 20 dB. 
 
Støj og vibrationer fra nedramningen vil enten skulle transmitteres igennem vand 
eller undergrund fra Kriegers Flak til Stevns Klint.  Dette er dog næppe 
sandsynligt.  Støjen gennem vandet vil blive bremset ved kysten, idet hastigheden 
gennem vand og undergrund vil være meget forskellig. Derfor er der ikke risiko for, 
at støj gennem vandet kan forplante sig til undergrunden og derved give anledning 
til lavfrekvent støj eller vibrationer på Stevns Klint. 

 
 

(J) – Erhverv og beskæftigelse 

 

Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen  

Konsekvens 

En erhvervsfisker (6L) og 
Danmarks Fiskeriforening 
(4I) er bekymrede for 
havmølleparkens 
påvirkning af fisk i 
området og 
erhvervsfiskeriet og har 
spørgsmål vedr. 
erstatningsforhold. 

Erstatningsspørgsmålet kan ikke fastsættes på nuværende tidspunkt. Der er taget 
kontakt til erhvervsfiskeren (6L), og erstatningsspørgsmålet er under afklaring.  
 
Fiskeri over søkabler reguleres i henhold til bestemmelserne i 
Kabelbekendtgørelsen (BEK nr. 939 af 27/11/1992). Der vil være en 200 m 
beskyttelseszone på hver side af nye søkabler. Inden for dette bælte må der ikke 
fiskes med bundslæbende redskaber eller foretages ankring medmindre der 
foreligger en dispensation fra Energinet.dk.  
 
Energinet.dk vil i dialog med fiskerierhvervet fastlægge Kriegers Flak-søkablets 
beskyttelsesbehov ved bl.a. at vurdere havbundsforholdene og de anvendte 
fiskemetoder.  
 
I VVM-redegørelsen er påvirkningen af ål (herunder glasål) og andre sensitive 
fiskearter fra de elektromagnetiske felter (EM) over søkablerne - som nævnt af 
Danmarks Fiskerforening (4I) - vurderet at være ubetydelig. Vurderingen i VVM-
redegørelsen er baseret på kendt viden om fiskenes følsomhed over for EM samt 
viden om søkablerne. Som det fremgår af baggrundsrapporten om fisk og fiskeri, 
vil styrken af magnetfeltet på havbunden over de AC-kabler, der forventes anvendt 
til ilandføring af den producerede strøm i Kriegers Flak Havmøllepark, maksimalt 
være på 16 μT, hvilket er betydeligt svagere end det naturlige magnetiske felt, som i 
den vestlige Østersø er i størrelsesordenen 50 μT. Der anses derfor ikke at være 
behov for at foretage supplerende udsætninger af glasål. 
 
Det fremgår af baggrundsrapporten om fisk og fiskeri, at der ikke vil være nogen 
påvirkning af bundgarn i driftsfasen, idet der vil kunne fiskes som hidtil. 
 
Sedimentspredning og sedimentation på havbunden i anlægsfasen er modelleret 
som en del af VVM-redegørelsen. Resultaterne fremgår af baggrundsrapporten om 
sedimentforhold og vandkvalitet. Modelleringen viser, at de højeste 
koncentrationer af suspenderet sediment forekommer helt tæt på kabelarbejdet i 
meget korte perioder. Voksne fisk har mulighed for at flygte fra området, mens 
juvenile fisk, som er tæt på anlægsaktiviteterne, vil blive påvirket. Påvirkningen vil 
dog være af et meget begrænset omfang grundet den korte varighed og det lille 
påvirkningsområde, og er derfor vurderet at være ubetydelig. Fiskeæg og -larver er 

Forhold vedr. fiskeri 
vil fremgå af 
Etableringstilladelsen.  
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mere sensitive over for forhøjede sedimentkoncentrationer i vandet og ved 
havbunden. For disse livsstadier af fisk vurderes sedimentspredningen kun at 
forårsage en mindre påvirkning grundet den korte varighed og den begrænsede 
udbredelse af sedimentfanerne.   

   

 (L) – Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

 

Resumé af 
høringssvar 

Bemærkninger fra Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen  

Konsekvens 

En række høringssvar 
(9M, 3I og 7I) omhandler 
påvirkninger af 
radarsystemer, samt at der 
kan være store 
økonomiske omkostninger 
forbundet med de 
foreslåede 
afværgeforanstaltninger i 
forhold til radaranlæg. 

Det er korrekt, at påvirkningen af Forsvarets radaranlæg er vurderet at være 
væsentlig, såfremt der ikke foretages afværgende foranstaltninger. Derfor er der i 
baggrundsrapporten og VVM-redegørelsen forudsat, at der implementeres 
afværgeforanstaltninger, hvorefter påvirkningen af radaranlæggene vil reduceres 
til at være af mindre grad. 
 
Det er præciseret i VVM-redegørelsens baggrundsrapport om radaranlæg og 
radiokæder, at påvirkningen af radarsystemer bør beregnes i henhold til 
retningslinjerne i EUROCONTROL Guidelines, når design og layout af 
havmølleparken er kendt. 
 
Forsvarsministeriet har i sit høringssvar (9M) i forbindelse med VVM-redegørelsen 
for Kriegers Flak Havmøllepark vurderet, at omkostningerne til 
afværgeforanstaltninger i forbindelse med havmølleparkens påvirkning af 
kystradarer maksimalt vil andrage 24 mio. DKK. Der henvises til bilag 2 i 
Forsvarsministeriets høringssvar (9M) for en nærmere uddybning.  
 
Forsvarsministeriets vurdering af worst case-omkostninger til 
afværgeforanstaltninger er taget til efterretning. 
 
Kravene til den fremtidige havmøllekoncessionshaver i forbindelse med 
afværgeforanstaltninger for effekter på kystradarsystemer vil fremgå af 
Etableringstilladelsen. Når der er givet etableringstilladelse, skal koncessionshaver 
i samarbejde med Forsvarsministeriet analysere det nødvendige omfang af 
afværgeforanstaltninger i overensstemmelse med EUROCONTROL Guidelines. På 
den baggrund skal eventuelle afværgeforanstaltninger for radarsystemer 
implementeres for koncessionshavers regning. 
 
Med hensyn til de forhold ved en havmøllepark, der kan reducere påvirkningen af 
radarer, henvises i øvrigt til Forsvarsministeriets høringssvar (9M), hvor der 
indgår et notat om, hvordan henholdsvis overfladevarsling (skibe) og lavvarsling 
(overvågning af det lave luftrum) påvirkes af havmølleparker, herunder hvilke 
forhold, der kan tages hensyn til ved design og layout af en havmøllepark for at 
reducere påvirkningen. 

Vilkår om 
afværgeforanstaltning
er vil blive behandlet i 
Etableringstilladelsen 
for offshoreanlægget. 
 
Vilkår om beregning i 
henhold til 
retningslinjer i 
EUROCONTROL 
Guidelines vil blive 
behandlet i 
Etableringstilladelsen 
for offshoreanlægget. 
 
Kravene til den 
fremtidige 
havmøllekoncessionsh
aver i forbindelse med 
afværgeforanstaltning
er for effekter på 
kystradarsystemer vil 
fremgå af 
Etableringstilladelsen. 
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(M) – Marint dyreliv og natur 
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Energistyrelsen  
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En række høringssvar (3I, 
7L, 6I og 8I) omhandler 
havmølleparkens 
påvirkning af trækkende 
traner. Høringssvaret fra 
Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF) (8I) 
omhandler desuden 
trækkende rovfugle og 
havlit.   

Indsamlingen af tranespecifikke data om undvigeadfærd ved havmølleparker anses 
som et væsentligt skridt til at kvantificere miljøpåvirkningen fra Kriegers Flak 
Havmøllepark. Hvor den i VVM-redegørelsen beregnede undvigerate kan tolkes 
som værende forsigtig, bør det nævnes, at der mellem forskellige arter er væsentlig 
forskel på fugles undvigeadfærd. Der foreligger ikke repræsentative data om 
adfærd eller påvirkninger af traner i forhold til kollision med vindmøller ud over 
dette studie fra Kriegers Flak (Baltic II), hvor den angivne undvigerate blev 
registreret. 
 
Det er kendt, at fugle aktivt undgår roterende møllervinger mere end møllevinger, 
der står stille. Undvigelsesraten på 0,69 må derfor siges at være et konservativt 
skøn på denne baggrund. Det er uvist, i hvor høj grad dette vil være gældende for 
traner. Antallet af traneflokke, som indgår i studiet, anses ikke som en 
begrænsning af miljøvurderingen. Indsamlingen af data har påvist en hidtil ukendt 
adfærd og reaktioner hos traner, som ikke er dokumenteret i tidligere 
undersøgelser. Der eksisterer ikke supplerende data fra migrerende traner.  
 
Undvigeraten på 0,98 oplyst af det tyske SNH er en generisk rate, som er beregnet 
ved undersøgelser af landbaserede vindmølleparker. Denne undvigerate anses ikke 
for velegnet til anvendelse på Kriegers Flak grundet følgende: 
- Trækruterne i Østersøen er ikke inkluderet. 
- Havmiljøet er ikke omfattet af undersøgelserne. 
- Artsspecifikke rater foretrækkes af SNH for landbaserede vindmølleparker, hvor 
der findes data (f.eks. arter af gæs samt havørn). 
- Der foreligger vurderinger vedr. havmølleparker, som anvender artsspecifikke 
data, hvor disse foreligger. 
- Undersøgelser af rovfugle i Østersøen har vist en vis grad af både tiltrækning og 
undvigelse til havmøller; en generisk undvigerate vil ikke kunne fange disse 
nuancer, hvis det også skulle være gældende for traner. 
 
At nogle få tranekollisioner er blevet registreret ved tyske vindmølleparker, udgør 
ikke nødvendigvis et anvendeligt bevis for en høj undvigerate ved Kriegers Flak, 
idet disse observationer ikke er foretaget ved havmølleparker eller i en primær 
trækrute for traner. 
 
Hvor 0,69 må anses som forsigtig, kan en rate på 0,98 på det foreliggende 
grundlag, ikke anses som repræsentativ for traner i Østersøen som beskrevet 
ovenfor.  
 
Det er korrekt, at tranebestanden er støt stigende. Det faktum, at der for traner er 
tale om en signifikant migrationsrute over Østersøen omkring Kriegers Flak, at 
traner er særlig beskyttet gennem EU’s fugledirektiv, og at trane er på 
udpegningsgrundlaget i flere habitatområder, gør, at den konservative 
miljøvurdering i VVM-redegørelsen anses for relevant. 
 
Selv om vurderingen af påvirkninger fra Kriegers Flak Havmøllepark anses for at 
være konservativ, fastslår VVM-redegørelsen ikke betydelig påvirkning af 
tranebestanden og heller ikke væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. De 
nævnte afbødende tiltag anses som best practice og kan evt. foretages på 
bygherrens eget initiativ. 
 
Lodsejer (7L) mener, at det er svært at godtage den formodning, at Kriegers Flak 
Havmøllepark ikke vil være til fare for bevarelsen af bestanden af bl.a. trækkende 
traner. Der er som en del af VVM-redegørelsen og Natura 2000-vurderingerne 
gennemført en større undersøgelse af påvirkninger af traner, og der er foretaget 
omfattende analyser af kendt viden om traners tilstedeværelse og adfærd i området 
omkring Kriegers Flak og de tilstødende områder. Den svenske og norske 
population af traner, som trækker over Østersøen, har været i stigning de seneste 
år. Viden om traners adfærd er begrænset, og derfor er beregninger af kollisioner 
samt vurderinger udført meget konservativt, og der er indarbejdet et forsigtigheds-
princip. Konklusionen er meget klar: Der vil være ubetydelige til mindre 
påvirkninger af bestanden af traner som følge af Kriegers Flak Havmøllepark. 
 
I VVM-redegørelsen og Natura 2000-konsekvensvurderingen angives, at 
bestanden af traner, som trækker over Østersøen, er 84.000 fugle. Natura 2000-
konsekvensvurderingen angiver et vestligt område i Østersøen, hvor mulige 

Ingen konsekvenser 
for 
Etableringstilladelsen 
for anlægget på havet. 
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påvirkninger af udpegningsområder for traner behandles. Som det fremgår af figur 
4.1 i baggrundsrapporten med Natura 2000-konsekvensvurdering for traner, 
omfatter vurderingen habitatområder i Danmark, Sverige og Tyskland. 
 
Den vurderede kollisionspåvirkning for bestanden af trækkende traner bør ses som 
følger:  
- I. En vurdering af påvirkningen på Kriegers Flak alene. VVM-redegørelsen 
vurderer, at påvirkningen vil være af mindre betydning for tranepopulationen, 
baseret på PBR. 
- II. Kumulativ vurdering af planer eller projekter før Kriegers Flak i 
planlægningsprocessen inklusive dem, der er i drift eller under etablering.  
- III. Kumulativ vurdering af alle kendte planer eller projekter.  
Den sidstnævnte vurdering (III) indeholder alle de projekter, det overvejes at 
planlægge, også hvor det ikke er besluttet, om de skal bygges eller overhovedet 
ansøges om. Der er derfor en høj grad af usikkerhed i kvantificeringen af 
påvirkningen af traner fra disse projekter. Myndighederne vurderer hvilke 
projekter, der har en høj sandsynlighed for at blive etableret og dermed har 
relevans for Kriegers Flak-vurderingen. Det anses derfor for konservativt at 
medtage alle projekter, der ligger i planlægningen for Østersøen fremover. Hele 
bestanden af trækkende traner er vurderet i VVM-redegørelsen. Natura 2000-
konsekvensvurderingen beskriver alene de potentielle påvirkninger af Natura 
2000-udpegningsområder for traner inden for et defineret område i den vestlige 
østersøregion. 
 
Som beskrevet ovenfor er der tale om to forskellige tekniske vurderinger. Den ene 
(VVM-redegørelsen) vurderer på hele trækfuglebestanden. I Natura 2000-
konsekvensvurderingen vurderes alene på de potentielle påvirkninger på SPA 
udpegningsområder for traner inden for et defineret område i den vestlige 
østersøregion. 
 
VVM-redegørelsen og Natura 2000-konsekvensvurderingen har påvist, at der ikke 
er væsentlige påvirkninger af traner, og at der ikke vil ske skade på traner. 
Væsentlighedsvurderingen i forhold til Habitatdirektivet kunne i første omgang 
ikke udelukke en påvirkning. Derfor blev der gennemført en egentlig 
konsekvensvurdering. Denne konkluderer, at der ikke er skadevirkning på Natura 
2000-udpegningsgrundlag. VVM-redegørelsen, hvori der vurderes på det samlede 
bestandsniveau, konkluderer, at der ikke er væsentlig påvirkning. Dette er 
metodisk to forskellige analyser.  
 
Alle vurderinger af havmølleparkers påvirkning af fugle indebærer naturlige 
usikkerheder. I forbindelse med vurderingerne for Kriegers Flak Havmøllepark er 
der indsamlet vigtige og hidtil ukendte oplysninger om traners adfærd, og disse er 
tilføjet til de bedst tilgængelige modeller, hvor eventuelle forudsætninger er 
fremhævet. En omfattende vurdering af kumulative virkninger er udarbejdet i en 
Natura 2000-konsekvensvurdering, hvor også den tyske havmøllepark Baltic II 
behandles. Det anses for tvivlsomt, at enhver menneskeskabt dødelighed ikke er 
behandlet i PBR og vurdering. Vurderingerne af påvirkningerne af traner anses for 
at være grundige og velovervejede, og Natura 2000-konsekvensvurderingen anses 
for at være en fyldestgørende vurdering af den potentielle påvirkning af traner. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (6I) pointerer, at det vil være en stor fordel, 
hvis modellerne, som anvendes i baggrundsrapporten, blev synliggjort mere, end 
det er tilfældet.  Hvis denne observation henviser til Natura 2000-
konsekvensvurderingen, indeholder denne de fulde detaljer. Det anerkendes 
selvfølgelig, at de anvendte metoder er komplekse, og det er i beskrivelserne 
tilstræbt at forklare de udførte processer. 
 
Påvirkningen af rovfugle er blevet vurderet i VVM-redegørelsen. Der er ikke påvist 
væsentlig indvirkning på rovfugle som følge af etablering af Kriegers Flak 
Havmøllepark. 
 
Forsigtighedsprincippet er taget i brug ved VVM-vurderingen af 
fortrængningseffekten på havlit. Dette ses dels ved, at der er anvendt en ret 
konservativ fortrængningsafstand på 3 km. Samtidig vurderes det, at effekten på 
havlit er moderat på trods af at kun en meget lille andel (< 1 promille) af den 
baltiske vinterbestand reelt fortrænges. 

Danmarks 
Naturfredningsforening 
(6I) har en række 

Optagelser ved FINO 2-platformen vurderes at være repræsentative for 
forekomsten af flagermus ved Kriegers Flak, idet trækket af flagermus over 
Østersøen sandsynligvis foregår i en bred front. 

Ingen konsekvenser 
for 
Etableringstilladelsen 
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kommentarer til VVM-
redegørelsens 
undersøgelser af 
trækkende flagermus. 

 
Det er vigtigt at understrege, at de akustiske undersøgelser af flagermus, som blev 
gennemført ved Kriegers Flak i 2013, er kvantitativ, hvor samme flagermus i 
princippet kan registreres flere gange. Der findes ingen etableret teknologi til at 
foretage kvalitative undersøgelser af flagermus. 215 lyde fra troldflagermus på én 
nat kan lyde af mange, men det er ikke usandsynligt, at der har været tale om 
gentagne lyde fra et langt mindre antal flagermus, der har opholdt sig på den 
oplyste FINO-2 platform. Optagelser med mange flagermus-lyde er ret almindelige 
ved habitater som f.eks. vådområder, hvor fouragerende flagermus ofte 
koncentreres. Dette er f.eks. observeret ved en testvindmølle ved Østerild, hvor 
flagermus samles omkring vindmøllen, sandsynligvis for at fouragere. Det er et 
fænomen, der gør, at mange akustiske undersøgelser i virkeligheden udføres i en 
vis afstand fra sådanne ’hot spots’ for at undgå kontaminering ved mange gentagne 
lyde fra de samme dyr. Akustiske undersøgelser af flagermus giver dermed kun en 
indikation af hvilke arter, der forekommer på lokaliteten, men kan ikke anvendes 
som dokumentation for antallet af flagermus, hvilket ikke er tilfældet i VVM-
redegørelsen.  
 
De gennemførte undersøgelser ved Kriegers Flak er derfor også rettet mod at 
dokumentere artsammensætningen hos de trækkende flagermus over Arkona 
Bassinet. Af samme grund er det vanskelligt at forestille sig, at yderligere mere 
omfattende akustiske undersøgelser ville have bibragt kvantitativ information om 
forekomsten af flagermus på Kriegers Flak. 
 
Bestandene af troldflagermus er meget store, og det er korrekt, at der kan være tale 
om massebevægelser på nogle få nætter. Belysningen af FINO 2-platformen vil 
desuden kunne tiltrække samlinger af flagermus. Grundet bestandstørrelserne 
vurderes det dog, at der ikke kan forekomme påvirkning af bestandene. 
 
Som det fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 22.1.5, er det ikke muligt på det 
foreliggende vidensgrundlag at vurdere den eksakte kumulative virkning fra 
Kriegers Flak Havmøllepark med andre havmølleparker. Da de registrerede arter 
har store bestande, vurderes der dog ikke at ville forekomme væsentlige 
kumulative påvirkninger af de migrerende flagermus. 
 
Kriegers Flak er ikke yngle- eller rasteområde for flagermus, men benyttes af 
trækkende flagermus, som muligvis fouragerer i området. Den økologiske 
funktionalitet for flagermusenes yngle- og rasteområder vil derfor ikke påvirkes af 
havmøllernes tilstedeværelse, men opretholdes som hidtil efter etablering af 
havmølleparken.   
De forekommende arter er almindelige i Danmark, og alle fire arter har gunstig 
bevaringsstatus. Derfor fastholdes vurderingen om, at enkelte dræbte flagermus 
ikke vil påvirke arterne på bestandsniveau. 

for anlægget på havet. 

(3I) og (6I) har en række 
kommentarer til VVM-
redegørelsens vurderinger 
af havmølleparkens 
påvirkning af havpattedyr.  

 

Der arbejdes løbende med støjproblematikken, og der arbejdes pt. på en 
revurdering af Energistyrelsens retningslinjer med henblik på at kunne inddrage 
den nyeste viden om dette. 
 
Eventuelle nye tålegrænser for marsvin eller sæler vil blive indarbejdet som vilkår i 
Etableringstilladelsen. Ligeledes kan ny viden om sælskræmmeres effektivitet 
tænkes indarbejdet som vilkår i Etableringstilladelsen.   
 
Som beskrevet i baggrundsrapporten er Kriegers Flak og området omkring flakket 
traditionelt blevet opfattet som et område med lav tæthed af marsvin. Ofte er 
området ikke blevet omfattet af fly- og bådtællinger, fordi man ikke har forventet at 
observere mange marsvin i området. I baggrundsrapporten og VVM-redegørelsen 
er nye akustiske data fra projektet SAMBAH inddraget. I SAMBAH-projektet er 
marsvin i Østersøen blevet optalt vha. akustiske dataloggere. Disse data viser, at 
der er flere marsvin i området, end man har antaget tidligere. Dette betyder dog 
ikke, at området anses for at være et vigtigt område for marsvin, hvilket heller ikke 
er konklusionen i baggrundsrapporten. 
 
SAMBAH-projektet, hvor marsvin i Østersøen er optalt vha. dataloggere, er endnu 
ikke endeligt afrapporteret. Der er dog frigivet materiale, der viser, at den lille, 
sårbare Østersø-bestand om sommeren (maj-december) befinder sig langt øst for 
Kriegers Flak, nærmere bestemt ved Midsjø Banks Sydøst for Øland ca. 150 km øst 
for Kriegers Flak. I denne periode kan anlægsarbejde på Kriegers Flak ikke påvirke 
Østersø-bestanden. 
 
SAMBAH-projektets data tyder på, at der kun er meget få marsvin på Kriegers Flak 

Eventuelle nye 
tålegrænser for 
marsvin eller sæler vil 
blive indarbejdet som 
vilkår i 
Etableringstilladelsen. 
Ligeledes kan ny viden 
om sælskræmmeres 
effektivitet vil blive 
indarbejdet som vilkår 
i 
Etableringstilladelsen.   
 
Der stilles vilkår i 
Etableringstilladelsen , 
der skal sikre unødig 
brug af  
sælskræmmere. 
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i perioden januar-april. Data fra de tre SAMBAH-stationer omkring flakket viser 
næsten ingen forekomst af marsvin i denne periode. Der er derfor heller ikke 
meget, der tyder på, at anlægsarbejde på Kriegers Flak kan påvirke Østersø-
bestanden i disse måneder. 
 
Som tidligere nævnt er der marsvin på Kriegers Flak om sommeren. Baseret på de 
foreløbige konklusioner fra SAMBAH-projektet må det formodes, at der her er tale 
om dyr fra den relativt store population i de indre danske farvande. Det vurderes, 
at der ikke er tale om dyr i et antal, som betyder, at Kriegers Flak er vigtigere for 
denne population end andre områder i de indre danske farvande. Det er derfor ikke 
i VVM-redegørelsen vurderet, at det er nødvendigt at begrænse anlægsperioden på 
Kriegers Flak. 
 
Det skal understreges, at det i baggrundsrapporten og VVM-redegørelsen er 
forudsat, at støjen begrænses i et omfang, så havpattedyrenes hørelse ikke skades. 
 
Der er i baggrundsrapporten og VVM-redegørelsen valgt en meget konservativ 
tilgang til brugen af sælskræmmere, hvor det er antaget, at sælskræmmere kun er i 
stand til at skræmme dyrene ud i en kort afstand fra sælskræmmeren. Den 
konservative tilgang er valgt, da det på Kriegers Flak, i lighed med alle andre 
steder, ikke er muligt at beregne eller forudse en afstand, som sælskræmmeren 
med sikkerhed kan skræmme alle havpattedyr ud i. 
 
Der findes heller ikke populationsmodeller, der er i stand til at forudsige de 
præcise effekter, som bortskræmning af havpattedyr kan have på populations-
niveau. Det er dog, baseret på den eksisterende viden og de konkrete forhold på 
Kriegers Flak, vurderet i baggrundsrapporten, hvad konsekvenserne kan blive. 
Igen er der tale om en usikkerhed i vurderingerne, som Kriegers Flak har til fælles 
med alle andre marine anlægsprojekter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (6I) understreger, at sælskræmmere skal 
slukkes, når de ikke er nødvendige, for at der ikke skal ske en unødig stor 
bortskræmning af havpattedyr. Det vurderes, at det er fornuftigt at stille vilkår om 
dette i Etableringstilladelsen. 
 
Alle vurderinger i baggrundsrapporten og VVM-redegørelsen er baseret på en 
udførlig projektbeskrivelse. I miljøvurderingerne fokuseres på de værst tænkelige 
scenarier, hvilket for havpattedyr er valg af monopæle. Alle vurderinger er dog 
dækkende for alle de scenarier, der er medtaget i projektbeskrivelsen bl.a. i forhold 
til valg af andre fundamenter og længere anlægsperiode. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (6I) mener, at der er begrænset viden om 
effekten af havmøller i drift på havpattedyr, og at der kun findes tre undersøgelser 
af nogenlunde kvalitet. Dette er ikke helt korrekt. Der findes eksempelvis også en 
undersøgelse fra Nysted Havmølleparks søsterpark Rødsand 2 Havmøllepark. På 
trods af den korte afstand mellem de to havmølleparker blev der ikke fundet en 
effekt af Rødsand 2 Havmøllepark på marsvin.  
 
Det er korrekt, at der ikke findes mange længerevarende undersøgelser af effekten 
af havmølleparker i drift på marsvin eller andre havpattedyr. Det skyldes dog 
formentlig udelukkende, at der ikke er argumenter for at fortsætte undersøgelser, 
der viser, at tætheden af marsvin i en given havmøllepark allerede kort tid efter 
anlægsperiodens ophør er den samme eller højere, end inden havmølleparken blev 
opført. 
 
Den eneste undersøgelse, der har vist en nedgang i tætheden af marsvin inde i en 
havmøllepark, er undersøgelsen fra Nysted Havmøllepark. At nedgangen i tæthed 
skyldes havmølleparken kan ikke udelukkes, men dette synspunkt mødes generelt 
med en vis skepsis blandt specialister og forskere. Samlet er der ikke klarhed over, 
hvordan byggeriet af Nysted Havmøllepark har påvirket marsvin. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (6I) anbefaler, at der igangsættes flere 
undersøgelser af projektområdets betydning for marsvins på populationsniveau. 
Sådanne undersøgelser ville formentlig give mere mening i et område med en 
højere tæthed af marsvin end på Kriegers Flak. I et område med en relativt lav 
tæthed af marsvin vil der, selv efter en længere årrække med undersøgelser, være 
en risiko for, at den indsamlede datamængde ikke er stor nok til, at der kan laves 
valide statistiske analyser. 
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Forsvarsministeriet (9M) 
bemærker, at der er 
krigsefterladenskaber i 
området. 

Desk studier viser, at der er krigsefterladenskaber i projektområdet. 
 
Forud for etablering af søkabler og transformerplatforme vil Energinet.dk udføre 
en detaljeret undersøgelse af krigsefterladenskaber fra de to verdenskrige samt 
anden ammunition med henblik på at få identificeret alle UXO (unexploded 
ordinances) inden for projektområderne for ilandføringskabler og 
transformerplatforme. I tilfælde af konflikt mellem projektet og en UXO, vil 
Forsvarsministeriet i samråd med Energinet.dk beslutte, om en UXO skal 
fjernes/neutraliseres, eller om projektet skal flyttes til en alternativ placering med 
passende afstand til pågældende UXO. 
 
Ved etablering af havmølleparken, vil det være op til koncessionshaver at afgøre 
omfanget af eventuelle UXO-undersøgelser.  
 
Evt. forhold vedrørende krigsefterladenskaber vil blive adresseret i 
etableringstilladelserne. 

Evt. forhold 
vedrørende 
krigsefterladenskaber 
vil blive adresseret i 
Etableringstilladelsen 
for anlæg på havet. 

Vikingeskibsmuseet (1I) 
gør opmærksom på fund af 
fortidsminder eller vrag 
under anlægsarbejdet.  

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at museumslovens bestemmelser vedrørende 
beskyttelse af kulturarv skal overholdes. 
 
Energinet.dk har besluttet at lade Vikingeskibsmuseet udføre en detaljeret 
marinarkæologisk undersøgelse i projektområdet for søkabler og platforme med 
henblik på at få identificeret eventuelle stenalderbopladser, fortidsminder og 
kulturarv forud for etablering af søkabler og platforme, således at eventuelle 
udgravninger mv. kan foretages, inden anlægsarbejdet startes. Omfanget af 
undersøgelserne aftales mellem Kulturstyrelsen, Vikingeskibsmuseet og 
Energinet.dk.  

Ingen konsekvenser 
for 
Etableringstilladelsen 
for anlægget på havet. 

 
 
3.3 Resumé og vurderinger af øvrige høringssvar 
 
Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag, opdelt efter emne. 

I nedenstående tabeller er der korte resuméer af høringssvarene til de enkelte 
emner i venstre kolonne. Naturstyrelsens og Energistyrelsens bemærkninger til 
høringssvarene er angivet i højre kolonne. Resuméerne af de enkelte høringssvar 
er uddybet i bilag 2.  
 
Der er indkommet bemærkninger inden for emnet:  

 ”Andet (P)”.  

 

(P) – Andet 
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Miljøstyrelsen (6M) har en 
række bemærkninger til 
VVM-redegørelsens 
beskrivelse af håndtering 
af affald.  

Miljøstyrelsen (M6) har i deres høringssvar foreslået enkelte præciseringer og 
tilføjelser til VVM-redegørelsens tekst. Disse præciseringer og tilføjelser er fuldt i 
tråd med tekstens intention. Det skal præciseres, at affald indsamles og håndteres i 
overensstemmelse med gældende regler for håndtering af affald på land, uanset om 
der er tale om landanlæg eller marine anlæg. Det præciseres endvidere, at der i 
forbindelse med affaldshåndtering vil der være stort fokus på identifikation og 
sikker håndtering af problematiske stoffer og materialer i byggeaffald samtidigt 

Det vil i afgørelsen 
blive præciseret, at 
affald indsamles og 
håndteres i 
overensstemmelse 
med gældende regler 
for håndtering af 
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med, at der er fokus på nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald.  
 
I både anlægs- og driftsfasen for den nye højspændingsstation vil affaldet blive 
håndteret og bortskaffet i overensstemmelse med gældende regler på området. 
Hvis der er tale om affald fra anlægsfasen på havet, skal det bortskaffes i 
overensstemmelse med reglerne i den kommune, hvor affaldet landes. For 
landanlægget skal affaldet bortskaffes i de respektive kommuner, hvor affaldet 
produceres.  Inden demonteringen af anlægget vil der blive udarbejdet en plan for, 
hvordan demonteringen og affaldshåndteringen skal forløbe, i overensstemmelse 
med den gældende lovgivning på tidspunktet. Der vil i den forbindelse udarbejdes 
en detaljeret plan for, hvordan problematiske stoffer og materialer identificeres, 
udsorteres og affaldshåndteres. Der vil ligeledes udarbejdes en detaljeret plan for 
hvilke materialer, der kan nyttiggøres, samt for hvordan disse og øvrige materialer 
fra havmølleparken og de tilhørende anlæg vil blive affalds-håndteret. 

affald på land, uanset 
om der er tale om 
landanlæg eller 
marine anlæg. 

Forsvarsministeriet (9M) 
bemærker, at risikoen for 
forurening af havmiljøet 
som følge af 
skibskollisioner ikke er 
beskrevet i tilstrækkelig 
grad. 

Det er i VVM-redegørelsen og baggrundsrapporten vedr. sejladsforhold vurderet, 
at sandsynligheden for kollision mellem drivende skibe og havmølle er én kollision 
pr. 72 år, og risikoen for direkte påsejling af havmøller er langt mindre (1 gang pr. 
377.000 år). Som det fremgår af baggrundsrapporten, viser statistik fra kollisioner 
i danske farvande, at kun ca. hver 10. kollision medfører olieudslip. Det vil sige, at 
der rent statistisk vil være olieudslip fra en kollision mellem et drivende skib og en 
havmølle én gang hvert 720 år, hvilket ikke anses for at være af en betydende 
størrelsesorden i forhold til havmiljøberedskabet. 

Ingen konsekvenser 
for 
Etableringstilladelsen 
for anlægget på havet. 

Trafik- og Byggestyrelsen 
(1M) fremhæver, at 
havmølleparken vil 
medføre en påvirkning af 
lavtgående visuel en-route 
flytrafik.  

Det er korrekt, at de operative krav til flytrafikken kræver, at der flyves med en 
sikkerhedsmargin på min. 150 meter over terræn eller den højeste hindring inden 
for en radius af 150 meter fra luftfartøjet. Denne præcisering har ingen indflydelse 
på VVM-redegørelsens og baggrundsrapportens vurderinger af påvirkningen af 
lufttrafik. 

Ingen konsekvenser 
for 
Etableringstilladelsen 
for anlægget på havet. 

En lodsejer (1L) ønsker, at 
der er opmærksomhed på 
en eventuel indvirkning på 
elbiler. 

Magnetiske og elektriske felter fra højspændingsanlæg er typisk ikke kraftige nok 
til at kunne forstyrre husholdningsapparater og andet elektronisk udstyr, herunder 
el-biler. Kabelanlægget for Kriegers Flak Havmøllepark vil ikke emittere et 
elektrisk felt, og det magnetiske felt aftager kraftigt med afstanden fra kablet. Det 
vurderes derfor, at der ikke vil være nogen påvirkninger af elbiler. 

Ingen konsekvenser 
for VVM-tilladelsen 
for landanlægget. 
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4. Høringens indflydelse på 
afgørelsen 

Høringssvarenes indflydelse på afgørelsen gennemgås i de følgende afsnit for 
henholdsvis landanlæg og anlæg på havet.  
 
Der er indkommet et enkelt høringssvar fra Miljøstyrelsen (6M) vedrørende 
affaldshåndtering. Høringssvaret omhandler både anlæg på land og på havet. 
Som følge af dette høringssvar vil det i afgørelsen blive præciseret, at affald 
indsamles og håndteres i overensstemmelse med gældende regler for håndtering 
af affald på land, uanset om der er tale om landanlæg eller marine anlæg. 
 
4.1 Landanlægget 
Flere høringssvar omhandler den konkrete linjeføring for kabelanlægget i forhold 
til individuelle ejendomsforhold. Ved ejendommen på Gammel Bygade 91 samt 
området øst herfor er projektområdet blevet reduceret som følge af et høringssvar 
(se figur 4-1), så det pågældende område ikke længere indgår i projektområdet. 
For den konkrete linjeføring gælder generelt, at den fastlægges i dialog med de 
berørte lodsejere, når VVM-tilladelsen er givet. Kabelanlægget vil så vidt muligt 
blive placeret, så det generer den enkelte lodsejer mindst muligt. I de tilfælde, 
hvor kabellægningen medfører skader på bevoksninger og lignende, vil der i blive 
udbetalt erstatning i overensstemmelse med gældende retningslinjer.   
 
Enkelte høringssvar påpeger, at kablet på visse strækninger kan komme i konflikt 
med motorveje eller baneanlæg. I disse tilfælde vil den endelige placering ske i 
tæt dialog med henholdsvis Vejdirektoratet og Banedanmark.  
 
I høringssvaret fra Køge Kommune (13M) gives der udtryk for, at den nye 
højspændingsstation ønskes placeret i Bjæverskov, da dette område allerede er 
præget af den eksisterende højspændingsstation. I VVM-redegørelsen er en 
placering ved Tolstrup Gårde og Bjæverskov vurderet, og begge 
løsningsmuligheder for placering af en ny højspændingsstation vurderet til at 
kunne gennemføres uden væsentlige virkninger for miljøet. Men som beskrevet i 
VVM-redegørelsen vil en placering ved Tolstrup Gårde (som er inkluderet i 
hovedforslaget) medføre lavere samfundsmæssige omkostninger end ved 
placering i Bjæverskov. Samtidig vil en placering ved Tolstrup Gårde øge 
robustheden af det samlede højspændingsnet på Sjælland, hvilket ikke vil være 
tilfældet ved placering i Bjæverskov. Det er baggrunden for, at Naturstyrelsen 
agter at meddele VVM-tilladelse til hovedforslaget.  
 
Naturstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående justeringer, at de 
supplerende bemærkninger og høringssvar ikke ændrer på den samlede 
stillingtagen til projektet, og VVM-redegørelsen giver et retvisende billede af 
projektets indflydelse på miljøet sammenholdt med VVM-redegørelsens øvrige 
materiale. 
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FIGUR 4-1: PROJEKTOMRÅDET INDSKRÆNKES, SÅ DET IKKE OMFATTER EJENDOMMEN GAMMEL 

BYGADE 91 OG OMRÅDET ØST FOR DENNE.  

 
4.2 Anlægget på havet 
Driften af havmølleparken kan påvirke radaranlæg i området, og som beskrevet i 
VVM-redegørelsen skal der implementeres afværgeforanstaltninger for at 
reducere disse påvirkninger. Det pointeres i enkelte høringssvar, at disse 
afværgeforanstaltninger kan være omkostningstunge. Forsvarsministeriet har i sit 
høringssvar (9M) vurderet, at omkostningerne til afværgeforanstaltninger i 
forbindelse med havmølleparkens påvirkning af danske kystradarer maksimalt vil 
andrage 24 mio. kr. Når der er givet etableringstilladelse, skal koncessionshaver i 
samarbejde med Forsvarsministeriet analysere det nødvendige omfang af 
afværgeforanstaltninger i overensstemmelse med EUROCONTROL Guidelines. 
På den baggrund skal eventuelle afværgeforanstaltninger for radarsystemer 
implementeres for koncessionshavers regning. 
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VVM-redegørelsen indeholder omfattende redegørelser for og vurderinger af 
havmølleparkens påvirkninger af dyre- og planteliv tilknyttet havet, og de 
indkomne høringssvar vedrørende disse emner medfører ikke behov for 
justeringer af vurderinger eller forslag om afværgeforanstaltninger ud over, hvad 
der er beskrevet i VVM-redegørelsen. Det vil dog blive præciseret i 
Etableringstilladelsen, at sælskræmmere skal slukkes, når de ikke er nødvendige 
at bruge, så der ikke sker en unødig bortskræmning af havpattedyr. Desuden vil 
eventuelle nye tålegrænser for marsvin eller sæler blive indarbejdet som vilkår i 
Etableringstilladelsen, lige som ny viden om sælskræmmeres effektivitet kan blive 
indarbejdet som vilkår i tilladelsen.   
 
Fiskeri over søkabler reguleres i henhold til bestemmelserne i 
Kabelbekendtgørelsen (BEK nr. 939 af 27/11/1992). Der vil være en 200 m 
beskyttelseszone på hver side af nye søkabler. Inden for dette bælte må der ikke 
fiskes med bundslæbende redskaber eller foretages ankring, medmindre der 
foreligger en dispensation fra Energinet.dk. Energinet.dk vil i dialog med 
fiskerierhvervet fastlægge Kriegers Flak-søkablets beskyttelsesbehov ved bl.a. at 
vurdere havbundsforholdene og de anvendte fiskemetoder. Som udgangspunkt er 
Energinet.dk positivt indstillet over for at tillade fiskeri over Energinet.dk’s 
søkabler, men hvis det mod forventning viser sig umuligt at beskytte kablet i 
tilstrækkeligt omfang, vil der blive givet erstatning for de nødvendige 
indskrænkninger af fiskeriet. 
 
Et enkelt høringssvar pointerer, at der findes krigsefterladenskaber i 
projektområdet på havet. Forud for etablering af søkabler og 
transformerplatforme vil Energinet.dk udføre en detaljeret undersøgelse af 
krigsefterladenskaber fra de to verdenskrige samt anden ammunition med 
henblik på at få identificeret alle UXO (unexploded ordinances) inden for 
projektområderne for ilandføringskabler og transformerplatforme. I tilfælde af 
konflikt mellem projektet og en UXO, vil Forsvarsministeriet i samråd med 
Energinet.dk beslutte, om en UXO skal fjernes/neutraliseres, eller om projektet 
skal flyttes til en alternativ placering med passende afstand til pågældende UXO. 
Ved etablering af havmølleparken og det interne ledningsnet vil det være op til 
koncessionshaver at afgøre omfanget af eventuelle UXO-undersøgelser. 
Eventuelle forhold vedrørende krigsefterladenskaber vil blive adresseret i 
etableringstilladelserne. 
 
Derudover er der indkommet en bemærkning om, at havmøllerne vil medføre en 
påvirkning af lavtgående visuel en-route flytrafik, idet de operative krav til 
flytrafikken kræver, at der flyves med en sikkerhedsmargin på min. 150 meter 
over terræn eller den højeste hindring indenfor en radius af 150 meter fra 
luftfartøjet. Denne præcisering vurderes dog ikke at have indflydelse på VVM-
redegørelsens og baggrundsrapportens vurderinger af påvirkningen af lufttrafik. 
 
Energistyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående justeringer, at de 
supplerende bemærkninger og høringssvar ikke ændrer på den samlede 
stillingtagen til projektet, og at VVM-redegørelsen giver et retvisende billede af 
projektets indflydelse på miljøet sammenholdt med VVM-redegørelsens øvrige 
materiale. 
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5. Forventet afgørelse 

5.1 Afgørelsen 
Naturstyrelsen træffer afgørelse i sagen vedr. kabel- og stationsanlæg på land på 
baggrund af VVM-redegørelsen, de indkomne høringssvar samt eventuelle 
udtalelser til den sammenfattende redegørelse. Afgørelsen har hjemmel i VVM-
bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 764 af 23/6 2014 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning). 
 
Afgørelsen vedrørende landanlægget vil kun omfatte VVM-tilladelse til projektet. 
De berørte kommuner: Stevns Kommune, Faxe Kommune, Køge Kommune, 
Solrød Kommune, Greve Kommune, Ishøj Kommune, Høje-Taastrup Kommune, 
Roskilde Kommune og Egedal Kommune er selv ansvarlige for udarbejdelse og 
vedtagelse af eventuelt nødvendigt plangrundlag for at realisere projektet inden 
for kommunens grænser. VVM-tilladelsen vil først kunne meddeles, når et 
eventuelt nødvendigt plangrundlag er vedtaget af de enkelte 
kommunalbestyrelser. 
 
Energistyrelsen træffer afgørelse om etableringstilladelse for 
elproduktionsanlægget samt det tilhørende interne ledningsnet efter § 25 i VE-
loven (LBK nr. 122 af 6/2/2015), mens afgørelse om tilladelse til etablering af 
ilandføringskabler og transformerplatforme træffes i henhold til § 4a i Lov om 
Energinet.dk (LBK nr. 1097 af 08/11/2011). 
 
5.2 Forventet udformning af VVM-tilladelsen for landanlægget 
Landanlæggene i forbindelse med Krigers Flak Havmøllepark skal etableres 
inden for de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, som er angivet i 
VVM-redegørelsen for det valgte hovedforslag. Hovedforslaget medfører 
etablering af en ny højspændingsstation ved Tolstrup Gårde sydvest for Herfølge i 
Køge Kommune og mulighed for enten en vestlig eller østlig placering af kablet på 
strækningen nord for Tolstrup Gårde (se Figur 5-1). 
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FIGUR 5-1: STATIONER OG KABLER FOR FORSLAG A, SOM NATURSTYRELSEN AGTER AT UDSTEDE VVM-

TILLADELSE TIL.  
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VVM-tilladelsen for Kriegers Flak Havmøllepark landanlæg forventes at 
indeholde følgende vilkår:   
 
Generelle vilkår 
1. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges på basis af beredskabsplaner, der tager 

mest muligt hensyn til det omkringliggende miljø. Ved etablering af 

arbejdsveje og arbejdsarealer skal der tages vidtgående hensyn til 

naturværdierne i området. Dette kan for eksempel indebære, at der ved kørsel 

i områder med følsom natur og arealer med blød bund skal udlægges 

køreplader. 

 
Vilkår for jordkabelanlæg og stationsanlæg 
2. Detailprojektering af linjeføringen for kabelanlægget skal ske under særlig 

hensyntagen til naturtyper og arealanvendelse i de berørte områder, som kan 

påvirkes varigt af gravearbejder. 

3. Værdifulde naturområder, herunder vådområder og større vandløb med 

tilknyttet naturværdi skal underbores, hvis kablet i detailprojekteringen ikke 

føres uden om områderne. Der skal underbores i en afstand fra 

vandløbsbredder på minimum 10 m, dog 20 m ved særligt følsom natur. 

Underboringen skal holde en afstand på mindst 1 m til den regulativmæssigt 

fastsatte bundkote for vandløbet. 

4. Diger og hegn med naturværdi skal – medmindre der opnås dispensation fra 

relevante myndigheder – underbores. 

 
Bilag IV-arter og Natura 2000 
5. Flagermus: Potentielle yngle- og rasteområder for flagermus bør undgås i 

detailprojekteringen af kabeltracéet. Hvis der skal ske fældning af 

beplantning, som kan være egnet opholdssted enten som ynglekoloni eller 

som vinterdvalested, skal fældning ske i følgende perioder: sidst i august til 

midten af oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni. Såfremt 

dette ikke er muligt, skal det på anden måde sikres, at fældning af træer egnet 

som opholdssteder for flagermus ikke skader dyr, der måtte opholde sig i 

træerne. 

6. Ved naturtyper, hvor der kan forekomme eller er konstateret beskyttede 

paddearter, skal kabellægningen, hvor kabelgraven står åben, så vidt muligt 

udføres uden for perioderne: midten af februar til sidst i april og slutningen af 

juni til slutningen af august. Såfremt det er nødvendigt at lægge kabler i 

jorden i disse perioder, skal der opsættes paddehegn ud for naturtyperne, 

hvor padderne befinder sig, og i 150 meter i hver retning langs kabelgraven. 

Der skal opstilles paddespande på ydersiden af hegnet, som skal efterses og 

tømmes dagligt, hvor padderne i spandene udsættes på den anden side af 

kabelgraven.  

7. Kabelgrave skal lukkes så hurtigt som muligt i de områder, hvor der kan 

forekomme beskyttede paddearter eller firben. 

8. Der skal ske styret underboring ved krydsning af Køge Å eller vandløb i 

direkte forbindelse med Natura 2000-områder. Før den styrede underboring 

sættes i gang, foretages der geotekniske undersøgelser for at kunne vælge de 

mest hensigtsmæssige placeringer af vandløbskrydsningerne. Der skal 

foretages løbende overvågning af vandløbet i forbindelse med udførelse af den 
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styrede underboring, så et eventuelt blow-out af bentonit på grund af 

uventede geologiske forhold kan bremses med det samme. 

9. Der skal etableres ler-propper i kabelgraven for at forhindre drænende effekt i 

forbindelse med Natura 2000-områderne N140: Vasby Mose og Sengeløse 

Mose og N148: Køge Å. 

10. Der må ikke foretages grundvandssænkninger i eller i nærheden af Natura 

2000-områder.  

 
Tilladelsen gives på baggrund af VVM-redegørelsen. 
 
5.3 Forventet udformning af etableringstilladelserne for anlæg 

på havet 
Etableringstilladelserne for Kriegers Flak Havmølleparks marine del forventes at 
indeholde følgende vilkår:  
 
Såfremt der ved anlægsaktiviteter sker spredning af havbundssedimenter, f.eks. i 
forbindelse med opgravninger eller nedspuling, skal spildet så vidt muligt 
reduceres gennem anvendelse af metoder og materiel, som sikrer Best 
Environmental Practice. Den faktiske sedimentspredning i forhold til tid, sted og 
metode aftales med miljømyndighederne. En forudsætning er, at 
miljømyndighederne kan godkende den faktiske sedimentspredning.  
 
Det må forventes, at anlægsaktiviteter forårsager undervandsstøj. Af hensyn til 
Danmarks forpligtelse til at beskytte marine pattedyr mod skadelige effekter af 
undervandsstøj gælder følgende vilkår:  
 
1) Der skal ved ramning og andre støjende aktiviteter som minimum 

iværksættes afværgeforanstaltninger i form af ramp-up samt anvendelse af 

pingere og sælskræmmere med det formål, at bl.a. marine pattedyr søger ud 

af det støjplagede område.  

2) Den såkaldt akkumulerede Sound Exposure Level (SEL) må ikke overstige en 

tærskelværdi på 190 dB. [I beregning af akkumuleret SEL på baggrund af 

det prognosticerede kildestøjniveau kan det forudsættes, at effektiv brug af 

pinger og sælskræmmer kan bortskræmme marine pattedyr op til 1,3 km]. 

3) Ved nedramning af monopæle skal Energistyrelsens ”Guideline underwater 

noise” følges i opfyldelsen af dette vilkår. Endvidere skal fremgangsmåden, 

både inden installation og under installationen af pælene, også følges. Der kan 

desuden blive stillet krav om overvågningsprogram i denne forbindelse.  

4) Angivelse af hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der planlægges taget i 

anvendelse i henhold til prognose og hvilke, der planlægges holdt i reserve for 

det tilfælde, at prognosen viser sig at underestimere støjen. 

 
Koncessionshaver skal fastlægge retningslinjer for transport, herunder faste 
transportveje ind og ud af mølleområdet både i luften og til søs, der kan bidrage 
til at reducere støj- og forstyrrelseseffekten især af hensynet til marine pattedyr 
og områdets fuglebestande.  
 
Koncessionshaver skal følge regler i havmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 
af 10/12 2015, herunder bekendtgørelse nr. 1130 af 23/9 2015 om bypass, 
nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale (klapning), samt regler 
udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11 
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2015, herunder regler i bekendtgørelse nr. 1736 af 21/12 2015 om støj fra 
vindmøller.   
 
Koncessionshaver skal i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse afbøde havmøllernes betydning for sikkerheden i det lavere 
luftrum ved en nødvendig opdatering af hardware, herunder om nødvendigt 
anskaffelse af supplerende radarer, modifikation af eksisterende radarder og 
software. Hardware og software opdateres for koncessionshavers regning.  
 
Når der er valgt mølletype og fundament til havmølleparken, skal der gennemføres en 
nærmere undersøgelse af påvirkningerne af Forsvarets radarinstallationer i området. 
Undersøgelsen bør tage udgangspunkt i retningslinjerne beskrevet i publikationen 
”EUROCONTROL Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines 
on Surveillance Sensors”.  Annex E i ovennævnte publikation indeholder et 
spørgeskema, der kan tilvejebringe de data, som er nødvendige for at kunne foretage en 
kvalificeret vurdering af havmølleanlæggets påvirkning af radarerne. Skemaet skal 
udfyldes og fremsendes til Forsvarsministeriet til nærmere undersøgelse. 

Arbejdet indstilles straks, hvis der stødes på beskyttede kulturlevn – det være sig 
fortidsminder eller historiske skibsvrag - eller hvis koncessionshaver bliver gjort 
bekendt med, at der i anlægsområdet findes interesser af ovennævnte karakter. 
Fundet og oplysningerne skal straks meddeles til Kulturstyrelsen, att.: Torben 
Malm, Fortidsminder, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, telefon 
33 74 51 00. Kulturhistoriske interesser på søterritoriet er beskyttet i medfør af 
museumsloven. 
 
Møllefundamenter skal udformes på en ”kollisionsvenlig” måde, således at 
unødige skader på skibe undgås ved eventuel påsejling. Det er op til 
bygherre/rådgiver at godtgøre, at det valgte fundament er sikkert.  
 
Ethvert projekt, som planlægges opført i en højde af 100 meter eller mere over 
terræn, skal forinden anmeldes til Trafikstyrelsen, jf. § 67a i lov om luftfart, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013. Trafikstyrelsen udsteder herefter 
en attest på projektet, som indeholder kravene til lysafmærkningen. De endelige 
krav til lysafmærkningen vil blive fastsat i hvert enkelt tilfælde, når havmøllernes 
endelige højde og endelige placering er fastlagt.  
 
Som udgangspunkt skal der påføres lysafmærkning i henhold til forskrifterne i 
”Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) 3-11”, som findes på 
www.trafikstyrelsen.dk. Følgende standardkrav gælder ifølge BL 3-11: Havmøller 
langs havmølleparkens perimeter og i selve havmølleparken markeres med et 
permanent rødt lys af lav intensitet (mindst 10 candela). Lyset placeres på toppen 
af nacellen og synligt fra retninger 360 grader horisontalt omkring nacellen, 
hvilket ofte kræver, at der skal installeres to lanterner på hver nacelle. Havmøller 
placeret i knæk og hjørner af havmølleparkers perimeter skal afmærkes med 
20.000 candela hvidt lys i dagtimerne og 2.000 candela blinkende, rødt lys om 
natten.  
 
For havvindmøller over 150 m er der krav om et overvågningssystem af 
lysafmærkningen samt et tilhørende nødstrømssystem. 
 
Såfremt der bruges kraner på over 150 m i anlægsfasen vil disse skulle anmeldes 
og godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen inden de tages i brug. 
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Koncessionshaver afholder udgifter til afmærkning af hensyn til sejlads og 
luftfart.  
 
Koncessionshaver skal følge Søfartsstyrelsens opstillede vilkår vedrørende 
afmærkning før, under og efter etablering, korrekt placering af fundamenter og 
kabler, underretning af arbejdstidspunkter m.m. De endelige krav til 
afmærkningen vil blive fastsat ud fra det konkrete projekt. Hver enkelt havmølle 
skal endvidere kunne identificeres ved hjælp af tal/bogstaver på mølletårnet. 
Disse tal/bogstaver skal være af en passende størrelse (0,5-1 meter). Konkrete 
forslag skal godkendes af Søfartsstyrelsen sammen med den øvrige 
søfartsafmærkning på grundlag af reglerne i bekendtgørelse nr. 1351 af 29. 
november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter 
mv. i danske farvande. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 45 af 22. 
januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde 
m.v. samt publikationerne ”Afmærkning af danske farvande” og ”IALA 
Recommendation 139 on the Marking of Man-Made Offshore Structures”.  
 
Sejlads mellem havmøllerne i driftsfasen skal være tilladt, såfremt 
Søfartsstyrelsen vurderer det forsvarligt.  
 
Anlægsarbejderne skal koordineres med Søfartsstyrelsen af hensyn til udsendelse 
af relevante oplysninger til skibsfarten gennem Efterretninger for Søfarende. Der 
henvises til bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed 
ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande, for så vidt 
angår diverse arbejder til søs. Ved vurderingen af sejladssikkerheden anvendes et 
særligt skema (”Vurderingsskema for vurdering af sejladssikkerheden ved 
arbejder til søs”). 
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6. Begrundelse for afgørelsen 

Projektets formål er at sikre grundlaget for en havmøllepark med en kapacitet til 
elproduktion på op til 600 MW i projektområdet på Kriegers Flak. Desuden skal 
der etableres tilslutning af havmølleparken til det eksisterende el-net på land. På 
Figur 6-1 ses det samlede undersøgelsesområde for henholdsvis projektområdet 
på havet og på land.  
 
På land skal der etableres et kabelanlæg til henholdsvis Bjæverskov og 
Ishøj/Hovegård samt en ny højspændingsstation i forbindelse med 
kabelanlægget. Der er undersøgt to forslag til placering af den nye station. I 
hovedforslaget (forslag A) placeres den nye station ved Tolstrup Gårde sydvest for 
Herfølge. Det er denne løsning, Energinet.dk har ansøgt om. Der er desuden 
undersøgt en alternativ stationsplacering i et kommuneplanlagt erhvervsområde i 
Bjæverskov Vest i tilknytning til den eksisterende højspændingsstation i 
Bjæverskov.  
 
Energinet.dk har beregnet, at placering af stationen i Tolstrup Gårde 
samfundsøkonomisk vil være 65 mio. kr. billigere end placering i Bjæverskov 
Vest, da stationen i Tolstrup Gårde blandt andet vil medføre en kortere 
kabelstrækning og mindre energitab ved overførsel af energi fra havmølleparken. 
Endvidere vil placering af den nye station i Tolstrup Gårde betyde, at det samlede 
landanlæg for Kriegers Flak Havmøllepark vil bidrage til en forbedring af det 
sjællandske elforsyningsnet. Det vil ikke være tilfældet, hvis stationen placeres i 
Bjæverskov Vest. 
 
Afhængigt af hvilken stationsplacering, der vælges, vil det resultere i to forskellige 
forslag til kabelføring. Det meste af kabelstækningen (ca. 2/3 af den totale 
strækning) vil dog være den samme uafhængig af valg af stationsplacering. 
 
På baggrund af VVM-redegørelsens konklusioner samt de indkomne høringssvar 
fra den offentlige høring er der grundlag for at vælge hovedforslaget for 
landanlægget, som beskrevet i VVM-redegørelsen. I det efterfølgende beskrives 
de væsentligste miljøforhold, der er undersøgt i VVM-redegørelsen, og de mulige 
påvirkninger af miljøet som følge af etableringen af havmølleparken og det 
interne ledningsnet, transformerplatforme, ilandføringskabler samt 
hovedforslaget på land. 
 
De undersøgte miljøforhold i forhold til befolkningen omfatter støj, magnetfelter 
samt visuelle forhold. Støj som følge af projektet vil være under de lovbestemte 
grænseværdier. Med hensyn til påvirkninger fra kablets magnetfelter bliver den 
endelige placering af kablet fastlagt med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet 
for magnetfelter. Hermed sikres det, at der tages hensyn til mennesker og boliger 
ved etableringen af kablet. 
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FIGUR 6-1: DET SAMLEDE UNDERSØGELSESOMRÅDE FOR KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK. KORTET 

VISER, HVOR HAVMØLLERNE SKAL PLACERES, SØKABELKORRIDOREN TIL ILANDFØRINGSKABLERNE 

OG LANDANLÆGGET, HERUNDER FORSLAG A (HOVEDFORSLAG) OG FORSLAG B (ALTERNATIV TIL 

HOVEDFORSLAGET). 

VVM-redegørelsen belyser, at havmølleparken vil være synlig visse steder fra 
land, men at udsigten over havet ikke vil ændres væsentligt på grund af afstanden 
til havmøllerne. På land vil stationen afskærmes visuelt ved hjælp af et 
beplantningsbælte. Sporene efter nedgravningen af kablet gennem landskabet vil 
med tiden udviskes.  
 
De socioøkonomiske effekter som følge af projektet er primært relateret til anlæg 
på havet og knytter sig blandt andet til beskæftigelse, rekreative forhold, 
råstofområdet ‘Kriegers Flak’ samt områdets fiskeri (erhvervsfiskeri og 
lystfiskeri). VVM-redegørelsen viser, at projektet forventes af have en positiv 
effekt på beskæftigelsen, særligt i anlægsfasen. TT-lines færgedrift påvirkes af 
projektet i form af en forlænget sejlrute. Turisme og fortsat råstofindvinding i 
projektområdet vurderes ikke at blive påvirket af Kriegers Flak Havmøllepark. 
Den mest betydende påvirkning af de socioøkonomiske forhold er påvirkninger af 
erhvervsfiskeriet i området. Påvirkningen vil dog kunne reduceres, såfremt der 
tages særlige hensyn til fiskeriet, for eksempel ved at ophæve fiskeriforbuddet i 
anlægsfasen i dele af de berørte områder, hvor der ikke arbejdes, eller ved at 
tillade fiskeri hen over ilandføringskablerne i driftsfasen. Fritidsfiskeriet vurderes 
fortsat at have mange egnede fiskepladser.  
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Projektet krydser direkte Natura 2000-området Køge Å (nr. 148). Projektet 
krydser ikke andre Natura 2000-områder direkte, men Natura 2000-områderne 
Vasby Mose og Sengeløse Mose (nr. 140), Gammel Havdrup Mose (nr. 150) og 
Stevns Rev (nr. 206) ligger alle inden for to kilometer fra projektområdet og kan 
derfor potentielt påvirkes. VVM-redegørelsen viser, at projektet ikke vil medføre 
væsentlig påvirkning af eller kunne forhindre, at der kan opnås gunstig 
bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for disse Natura 2000-områder.  
 
Kriegers Flak Havmøllepark placeres i Arkona Bassinet, der ligger inden for en 
korridor med trækruter for traner, og der er derfor risiko for, at fuglene kan 
kollidere med havmøllerne. Hvis man udelukkende ser på Kriegers Flak 
Havmøllepark, Baltic I, Baltic II og de fire (svenske og tyske) projekter, som har 
opnået tilladelse, vurderes påvirkningen af trækkende traner som følge af 
kollision med havmøllerne at være moderat. Hvis man lader samtlige planlagte og 
eksisterende havmølleprojekter indgå i vurderingen sammen med Kriegers Flak 
Havmøllepark, vurderes påvirkningen af trækkende traner at være væsentlig. 
 
Trane er på udpegningsgrundlaget for en række fuglebeskyttelsesområder, som 
ligger langs tranernes trækrute. Som følge deraf er der udarbejdet en omfattende 
konsekvensvurdering af, hvorvidt projektet kan påvirke 
bevaringsmålsætningerne for trækkende traner, som er på udpegningsgrundlaget 
for en række Natura 2000-områder. Konklusionen af konsekvensvurderingen er, 
at Kriegers Flak Havmøllepark hverken i sig selv eller i kombination med andre 
havmølleprojekter vil skade eller påvirke bevaringsmålsætningerne for trækkende 
traner, som er på udpegningsgrundlaget for de relevante 
fuglebeskyttelsesområder langs tranernes trækruter.   
 
VVM-redegørelsen konkluderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger af andre fugle i området, herunder de arter af rovfugle, der trækker 
hen over området i efterårsperioden, eller havlit, der findes i området i perioden 
mellem november og maj.  
 
VVM-redegørelsen viser desuden, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. I forhold til anlæggene på havet har 
disse vurderinger fokuseret på marsvin og trækkende flagermus. Med hensyn til 
marsvin sikrer bortskræmning og støjdæmpende foranstaltninger, at marsvin 
eller andre havpattedyr ikke får permanente høreskader. Der vurderes ikke at 
være behov for afværgende foranstaltninger i forhold til flagermus, som trækker 
over havet. På land er der i VVM-redegørelsen redegjort for påvirkninger af 
blandt andet arter af padder og flagermus, der er omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV. Der vil blive foretaget underboring af egnede levesteder for bilag IV-
padder, og lokaliteternes økologiske funktionalitet for disse arter vurderes derfor 
ikke at blive påvirket. Med gennemførelse af det valgte hovedforslag vil der ikke 
ske påvirkning af flagermusegnede lokaliteter. 
 
De marine bundlevende dyr og planter, der er registreret i området, er 
almindelige i de danske farvande, og de er tilpasset udsving i vandets 
sedimentindhold, der kan forekomme i forbindelse med projektet. I driftsfasen vil 
møllefundamenter og erosionsbeskyttelse omkring fundamenterne optage plads 
på havbunden. Fundamenter og sten kan sammenliges med naturlige stenrev, 
som typisk har en stor artsrigdom. Bundsamfundets overordnede karakter 
ændres dog ikke, da fundamenter og erosionsbeskyttelse udgør et meget 
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begrænset areal i undersøgelsesområdet. Heller ikke fisk vurderes at blive 
væsentligt påvirket af projektet. Fiskene har eksempelvis gode muligheder for at 
forlade anlægsområdet og finde andre egnede levesteder i de perioder, hvor 
nedramningen står på. Fiskene vurderes heller ikke at blive påvirket af det svage 
elektromagnetiske felt, der dannes omkring ilandføringskablerne og de interne 
søkabler mellem havmøllerne.  
 
I forhold til øvrige naturinteresser på land er det indarbejdet i projektet, at kablet 
vil blive ført uden om § 3-beskyttet natur (vandløb, enge, moser, overdrev, 
vandhuller), fredskovsområder samt levende hegn eller diger, hvis de indeholder 
naturværdier. Hvis kablet ikke kan føres udenom, vil disse områder blive 
underboret.  
 
I driftsfasen vil elproduktionen fra havmølleparken erstatte en tilsvarende 
produktion fra kraftværker, der anvender fossilt brændsel. Udledningen af CO2 og 
andre sure gasser (primært NOx) vil reduceres væsentligt i forhold til en mere 
konventionel produktion, og driften af havmøllerne vil derfor have en positiv 
påvirkning i forhold til forsuring og global opvarmning.  
 
Ved passage af arealer med kortlagte jordforureninger, vil håndtering af den 
forurenede jord ske forskriftsmæssigt. Der skal dog være særligt fokus på risiko 
for udsivning af metan fra tidligere lossepladser/fyldpladser.  
 
Forbruget af råstoffer vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
Klapning eller nyttiggørelse af uddybningsmateriale er ikke vurderet i denne 
VVM-redegørelse. Når behovet for nyttiggørelse/klapning er fastlagt, skal der 
derfor tages stilling til, om der skal foretages en supplerende VVM-vurdering. 
Indhentning af en eventuel klaptilladelse skal desuden ske forud for igangsættelse 
af anlægsarbejderne.   
 
Affald fremkommer primært i anlægs- og demonteringsfasen. Håndtering af 
affald og genanvendelse sker i henhold til gældende lovgivning og regulativer. 
 
Idet beskyttede vandløb som udgangspunkt krydses ved ’styret underboring’, sker 
der kun minimale påvirkninger af overfladevand og grundvand. Der skal dog 
være fokus på risiko for okkerforurening ved anlæg i lavbundsjorder. 
 
Projektet kan potentielt påvirke arkæologiske interesser både på land og i 
havbunden. Der er derfor foretaget en vurdering af påvirkninger på baggrund af 
de ansvarlige museers kortlægning af området. På havet er der fundet flere 
objekter, som er beskyttede efter museumsloven, samt enkelte områder, der kan 
have været beboede i Ældre Stenalder. Kendte arkæologiske objekter på 
havbunden respekteres med en 100-200 m friholdelseszone, mens nye 
arkæologiske fund håndteres efter en nærmere vurdering. På land har de 
ansvarlige museers kortlægning vist, at der på visse delstrækninger er mange 
kendte fortidsfund, herunder også den nyligt erkendte Borgring ved Køge. 
Museernes anbefalinger til forundersøgelser er lagt til grund for projektet, og der 
vil blive gennemført arkæologiske forundersøgelser, når et detaljeret kabeltracé er 
fastlagt. 
 
Havmølleparken kan forstyrre kystovervågningsradarer og skibsradarer ved at 
forårsage refleksioner, skyggevirkninger samt upræcise, mangelfulde eller helt 
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udeblevne registreringer. VVM-redegørelsen har påvist, at havmøllerne vil kunne 
påvirke radaranlæg, og at der derfor er behov for at supplere Forsvarets 
radaranlæg, så skibe omkring havmølleparken fortsat kan detekteres pålideligt.  
 
I forhold til flytrafikken i området så vil minimumsflyvehøjden i henhold til 
instrumentflyvereglerne blive hævet uagtet havmøllernes højde. Opstilling af 
havmøller vil desuden kunne indskrænke luftrummet ved visuel flyvning, idet de 
operative krav til flytrafik kræver, at der flyves med en sikkerhedsmargin på 
mindst 150 meter over terræn eller den højeste hindring inden for en radius af 
150 meter fra et luftfartøj. Påvirkningen af flytrafikken vurderes dog at være af 
mindre omfang, uanset hvilken type havmøller, der vælges.   
 
I farvandet omkring Kriegers Flak findes en vigtig færgerute mellem Sverige og 
Tyskland samt nogle af de vigtigste sejlruter gennem Østersøen, der benyttes 
både af større handelsfartøjer og passager- og godsfærger. Risikoen for kollision 
mellem skibe og havmøller er vurderet til lav, og det er endvidere vurderet, at 
eventuelle kollisioner med stor sandsynlighed kun vil forårsage mindre skader på 
skibe, havmøller eller transformerplatforme, og kun i meget sjældne tilfælde 
resultere i mere omfattende skader eller tab af menneskeliv.  
 
6.1 Miljøhensyn i afgørelsen 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen har lagt vægt på, at anlægs-, drifts- og 
demonteringsfasen for projektet - med de i VVM-redegørelsen nævnte 
afværgeforanstaltninger og stillede vilkår i VVM-tilladelsen og 
Etableringstilladelsen - kan gennemføres uden væsentlige negative påvirkninger 
af miljøet. 
 
Det er Naturstyrelsens og Energistyrelsens samlede vurdering, at der ikke er 
væsentlige miljømæssige gener som følge af projektet, hvad angår anlægget på 
land og anlæggene på havet. De ændringer, som projektet medfører, vurderes 
ikke at have en sådan karakter eller et omfang, at det taler afgørende imod, at 
projektet etableres. 
 
I VVM-redegørelsens del 3, kapitel 3 til 24 samt del 4, kapitel 5 til 17 er der 
redegjort for miljøpåvirkninger som følge af projektet. Der er i VVM-redegørelsen 
redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er i forbindelse med 
offentlighedsfasen fremkommet bemærkninger, som der er redegjort for i 
ovenstående kapitel 3 og 4. 
 
De miljøpåvirkninger, som affødes af projektet, reguleres med de stillede 
vilkår i VVM-tilladelsen og etableringstilladelserne. 
 
6.2 Afværgeforanstaltninger 
VVM-redegørelsen beskriver de overordnede miljømæssige rammer for en 
miljømæssig acceptabel etablering af Kriegers Flak Havmøllepark. En stor del af 
de miljøforbedrende foranstaltninger er allerede indarbejdet i projektet 
(projektforudsætninger). Derudover er der som en del af VVM-redegørelsen 
vurderet, at der er behov for at iværksætte en række afværgeforanstaltninger. 
Yderligere er der på baggrund af de indkomne høringssvar opstillet krav om 
nærmere angivne afværgeforanstaltninger.  
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I det følgende gennemgås afværgeforanstaltninger for henholdsvis anlæg på land 
og anlæg på havet. Med hensyn til projektforudsætningerne henvises til 
projektbeskrivelsen.  
 
6.2.1 Anlæg på land 

Befolkning: 

 I forhold til ilandføringen ved Rødvig vil effekten af barrierevirkningen, 

støjgenerne og den visuelle påvirkning kunne mindskes ved at planlægge 

anlægsfasen, så den finder sted uden for sommersæsonen.  

 Det vil desuden være relevant at orientere lodsejere og annoncere i 

lokalområdet om tidspunktet for anlægsarbejdet ved kysten, da der er mange 

interessenter/brugere af kystområdet til f.eks. rekreative aktiviteter.  

 Det anbefales, at alt anlægsarbejde så vidt muligt begrænses til dagtimerne, 

da forstyrrelserne og støjpåvirkningen opleves som en større gene i aften- og 

nattetimerne.  

 Ved at stille krav til entreprenørens anvendelse af maskineri, der skal være 

godkendt i henhold til den nyeste godkendelsesnorm, kan emissionerne i 

anlægsfasen reduceres. 

 
Landskab og visuelle forhold: 
 I skovområder og ved krydsning af levende hegn vil det mindske den visuelle 

påvirkning af landskabet, at der genplantes med arter uden dybe rødder. I 

demonteringsfasen anbefales det, at levende hegn og skovområder så vidt 

muligt genplantes med de oprindelige træarter.  

 Ved den nye højspændingsstation etableres et beplantningsbælte til at dæmpe 

de visuelle indtryk af de tekniske anlægsdele.  

 I tilfælde af at det bliver nødvendigt at fjerne eksisterende afskærmende 

beplantning omkring eksisterende stationer, vil beplantningen efterfølgende 

blive retableret. 

 
Forurenet jord: 
 Etablering af kabel- eller stationsanlæg i områder med fyldpladser/ 

lossepladser: Der skal etableres lerbarrierer som kraver, hvis udbredelse er 

større end selve tracéet. Det sikres, at gassen kan slippe fri ved at etablere 

kontrollerede ‘udluftninger’, f.eks. kan der udlægges en drænmåtte på tværs 

af ledningstracéet (over og omkring fyldningsmaterialet samt op langs 

tracéets sider), eller der kan udluftes ved at anvende grusmateriale før 

barrieren. Lerbarriererne placeres i nærhedszonen af fyldområdet, samt hvis 

kablet krydser ind i områder med gasdannelse. Den endelige udformning og 

placering af lerbarrierer og ‘udluftninger’ afhænger af de fysiske forhold og 

arealanvendelsen, og der skal derfor foretages en konkret vurdering i den 

enkelte sag. Efter endt anlægsarbejde skal der foreligge dokumentation i form 

af målfast tegningsmateriale, således at lerbarriererne til enhver tid kan 

genfindes. 

 
Naturforhold: 

 Styret underboring ved krydsning af Køge Å eller vandløb opstrøms Natura 

2000-områder. Før den styrede underboring sættes i gang, foretages der 

geotekniske undersøgelser for at kunne vælge de mest hensigtsmæssige 
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placeringer af vandløbskrydsningerne. Herunder vil der blive foretaget 

løbende overvågning af vandløbet i forbindelse med udførelse af den styrede 

underboring, så et evt. blow-out af bentonit pga. uventede geologiske forhold 

kan bremses med det samme. 

 Etablering af ler-propper i kabelgraven for at hindre drænende effekt. Dette 

er særligt vigtigt nær Natura 2000-områderne N140: Vasby Mose og 

Sengeløse Mose og N148: Køge Å. 

 Afledning af regnvand og eventuelt bortpumpet grundvand i tilknytning til 

anlægsarbejderne sker ved nedsivning og vand afledes ikke til vandløb; 

medmindre vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse hertil. 

 Der foretages ikke grundvandssænkninger inden for Natura 2000-områder 

eller i umiddelbar nærhed heraf. 

 Det anbefales, at kortlægning af dræn og aftale om reetablering af dræn 

indarbejdes i lodsejeraftalerne. 

 

Affald: 

 Affald indsamles og håndteres i overensstemmelse med gældende regler for 

håndtering af affald på land, uanset om der er tale om landanlæg eller marine 

anlæg. 

 
6.2.2 Anlæg på havet 

Havpattedyr: 
 For at forhindre skadelige påvirkninger af havpattedyr skal der iværksættes 

støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med nedramning af 

møllefundamenterne. Støjkilden skal reduceres med 16 dB i forhold til det 

beskrevne værst tænkelige scenarie, som er nedramning af monopæle til 10 

MW havmøller. Den kommende koncessionshaver har mulighed for at vælge 

en metode til at reducere støjen, der på bedste vis sikrer, at støjkravet 

overholdes. 

 Der skal desuden foretages bortskræmning af sæler og marsvin ved hjælp af 

pingere eller sælskræmmere. Sælskræmmere og pingere skal ikke anvendes 

kontinuerligt i hele anlægsperioden, men tændes ca. en halv time forud for 

installation af hvert enkelt møllefundament for at bortskræmme dyrene fra 

nærområdet. Sælskræmmere og pingere skal slukkes, når 

nedramningsprocessen er godt i gang. 

 Eventuelle nye tålegrænser for marsvin eller sæler vil blive indarbejdet i 

Etableringstilladelsen, lige som ny viden om sælskræmmeres effektivitet vil 

indarbejdes i tilladelsen.  

 
Radaranlæg: 
 For at nedbringe påvirkningerne af kystradaranlæg i Danmark, Sverige og 

Tyskland vil der være behov for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger på 

de eksisterende radaranlæg i form af justeringer, ombygninger, etablering af 

nye radaranlæg (såkaldte ’gap-fillere’) eller komplet udskiftning af 

eksisterende radaranlæg. 

 De nærmere forhold skal afklares og koordineres mellem den kommende 

koncessionshaver, Forsvarsministeriet og andre relevante myndigheder for at 

sikre mindst mulig påvirkning af radaranlæg og fastlægge endeligt valg af 
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afværge. Afklaringen skal foretages i god tid, inden projektering og 

anlægsarbejder påbegyndes, og påvirkningen af radarinstallationer bør 

vurderes med udgangspunkt i europæiske standarder for vurdering 

(EUROCONTROL). 

 
Erhvervsfiskeri: 
 De negative påvirkninger af det kommercielle fiskeri skal begrænses. 

Koncessionshaver skal indgå dialog med erhvervsfiskerne i området om 

tilrettelæggelse af konkrete anlægsaktiviteter i forhold til erhvervsfiskeriet i 

området samt i forhold til fastlæggelse af erstatning. 

 Ved implementering af nogle af følgende afværgeforanstaltninger vil de 

negative effekter på det kommercielle fiskeri mindskes: 

 Tilladelse til fiskeri i dele af undersøgelsesområdet under anlæg. 

 Dispensation for kabelbekendtgørelsens fiskeriforbud over søkabler i 

driftsfasen. 

 Havbunden efterlades efter anlægs- og demonteringsfasen uden 

forhindringer for trawlfiskeri. 

 Der tages hensyn til bundgarnsfiskeri ved ilandsføringspunktet ved 

Rødvig. 

 Der tages hensyn til nøglearters primære fiskerisæson (oktober – marts) i 

tidsplanen for anlægsaktiviteterne. 

 Hensynstagen til trawlspor ved beslutning om havmøllernes 

opstillingsmønster. 

Der vil i alle tilfælde være tale om velkendte foranstaltninger, som anvendes i 

andre, tilsvarende projekter. Omfanget af og behovet for 

afværgeforanstaltninger i forhold til fiskeri kan dog først fastlægges endeligt, 

når den kommende ejer af havmølleparken har planlagt projektet mere 

detaljeret. 

 
Krigsefterladenskaber: 
 Ved etablering af havmølleparken vil det være op til koncessionshaver at 

afgøre omfanget af eventuelle UXO-undersøgelser.  

 

Affald: 

 Affald indsamles og håndteres i overensstemmelse med gældende regler for 

håndtering af affald på land. 
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7. Alternativer 

Der er i VVM-redegørelsens Del 5, kapitel 5 redegjort for, hvorfor det pågældende 
hovedforslag på land er valgt. Det er desuden beskrevet de alternativer med 
varianter, der har været behandlet. 
 
Konklusionerne om miljøpåvirkningerne fra VVM-redegørelsen samt 
bemærkninger fra offentlighedsfasen medfører fortsat, at projektet med 
tilhørende afværgeforanstaltninger gennemføres. 
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8. Overvågning 

Der henvises til VVM-tilladelsen og Etableringstilladelsen, hvad angår 
overvågning og vilkår vedrørende miljømæssige afværgeforanstaltninger. 
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9. Bilag 1 – oversigt over 
høringssvar 

Oversigt over indkomne bemærkninger og forslag  
De modtagne bemærkninger og forslag er inddelt og behandlet i kapitel 3.  
 

Myndigheder 

 

Nr. Afsender Dato 
Ingen 

bemærkninger 

(1M) 

Trafik- og Byggestyrelsen 
Danish Transport and Construction Agency 
Center for Luftfart / Aviation Department 
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S  
Tlf.: +45 7221 8800 

22.10.2015  

(2M) 

Faxe Kommune 
Center for Plan & Miljø 
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 
Morten Teglsbo Jensen 
Planlægger 
Tlf.: +45 56203757 
E-mail: mortj@faxekommune.dk 

22.10.2015 X 

(3M) 

Sikkerhedsstyrelsen 
Nørregade 63, DK-6700 Esbjerg 
Tlf.: +45 33 73 20 00 
www.sik.dk 

02.11.2015 X 

(4M) 

Roskilde Kommune 
Rådhusbuen 1 
Postboks 100, 4000 Roskilde 
E-mail: sikkerpost@roskilde.dk 
E-mail: hannebb@roskilde.dk 

12.11.2015  

(5M) 

Kulturstyrelsen 
Kulturstyrelsen/Agency for Culture 
H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V 
Tlf.: +45 33 73 33 73 
Tlf.: +45 33 74 52 09  
E-mail: tor@kulturstyrelsen.dk 

26.11.2015 X 

(6M) 

Miljøstyrelsen 
Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen  
Strandgade 29, 1401 København K 
Tlf.: +45 72 54 40 00 
E-mail: mst@mst.dk  

01.12.2015  

(7M) 

Stevns Kommune 
Teknik & Miljø 
Postboks 83, 4660 Store Heddinge 
E-mail: stevns@stevns.dk 

02.12.2015  
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Nr. Afsender Dato 
Ingen 

bemærkninger 

(8M) 

Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke 
Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Tlf: +45 72 59 72 47 
E-mail: Heidi.Troelsen@egekom.dk 

04.12.2015 X 

(9M) 

Forsvarsministeriet 
Holmens Kanal 42, 1060 København K 
Tlf.: +45 72 81 01 21 
Mob: +45 6187 1521  
www.fmn.dk 

03.12.2015  

(10M) 

Høje Taastrup Kommune 
Teknik- og Miljøcenter 
Bygaden 2, 2630 Taastrup 
Lone Johnsen 
Tlf.: +45 43 59 10 00 
Direkte: +45 43 59 1273 
www.htk.dk 

04.12.2015  

(11M) 

Ishøj Kommune 
Plan-, Bygge- og Miljøcenter 
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj 
Hans Wolfsberg Schmidt 
Tlf: +45 43 57 74 99 
E-mail: hws@ishøj.dk 

04.12.2015  

(12M) 

Kystdirektoratet 
Signe Marie Ingvardsen 
Miljøkoordinator, Søterritoriet 
Tlf.: +45 24 63 00 19  
E-mail: smi@kyst.dk  
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig 
Tlf.: +45 99 63 63 63  
E-mail: kdi@kyst.dk l 
www.kyst.dk 

04.12.2015 X 

(13M) 

Køge Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Torvet 1, 4600 Køge 
Tlf: +45 56 67 24 78 
E-mail: helle.s.weile@koege.dk 

07.12.2015  

(14M) 

Erhvervs- og Vækstministeriet 
Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K 
Sanne Olsen, Sekretær  
Koncerncenter 

07.12.2015 X 
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Interessenter 

 

Nr. Afsender Dato 
Ingen 

bemærkninger 

(1I) 

Vikingeskibsmuseet 
Mikkel H. Thomsen 
Museumsinspektør/Curator 
Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde 
Tlf.: +45 46 30 02 91 
Mobil: +45 22 67 57 21 
Fax:+45 46 30 02 01 
E-mail: mht@vikingeskibsmuseet.dk 
www.vikingeskibsmuseet.dk 

10.11.2015  

(2I) 

Banedanmark 
Arealer  
Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V 
Tlf: +45 82 34 07 57 | M: +45 27 64 74 09 
E-mail: dkc@bane.dk 
www.banedanmark.dk 

01.12.2015  

(3I) 

Vindmølleindustrien 
Rosenørns Allé 9, 5. sal, 1970 Frederiksberg C 
Tlf.: +45 33 73 03 43 
E-mail: ch@windpower.org 
www.windpower.org 
Camilla Holbech 
Chefkonsulent 

03.12.2015  

(4I) 

Danmarks Fiskeriforening DFPO 
Danish Fishermen PO 
Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia 
Tlf.: +45 29 24 55 65 
www.dkfisk.dk 

03.12.2015  

(5I) 

Gefion, Østdansk Landboforening og Sjællandske 
Familielandbrug 
Fulbyvej 15, 4180 Sorø 
Tlf.: 57 86 50 00 
www.gefion.dk 

03.12.2015  

(6I) 

Danmarks Naturfredningsforening 
Plan- og projektmedarbejder 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 31 19 32 34 

04.12.2015  

(7I) 

Kriegers Flak Offshore Wind IS 
Martin Linges Vej 33, Box 3, 1330 Fornebu 
Tlf.: +47 51 99 00 00 
Harald Ibrekk 
E-mail: haibr@statoil.com 

04.12.2015  

(8I) 

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) 
Vesterbrogade 138-140, DK-1620 København V 
Tlf: +45 33 28 38 00 
E-mail: dof@dof.dk 

07.12.2015  
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Lodsejere 

 

Nr. Afsender Dato 
Ingen 

bemærkninger 

(1L) 
Berit Brinell og Kim H. Myrup 
Gammel Bygade 91, 2630 Taastrup 
E-mail: berit@brinelldesign.dk 

27.10.2015  

(2L) 

Finn Poulsen 
Tlf.:+45 46 76 27 00 
Mobil:+45 30 52 89 76 
E-mail: FP@a-Trapper.dk 
www.a-trapper.dk 

31.10.2015  

(3L) 

Grønbækgaard ApS 
Saltøvej 136, 4700 Næstved 
Dir Ivan Harsdal 
E-mail: Milan@buho.dk 

06.11.2015  

(4L) 

Rebro Skovadministration 
Skovrider Niels Bjerg 
Hemmestrupvej 9, 4683 Rønnede 
Tlf.: +45 56 72 53 83 
Mobil: +45 20 80 54 60 
E-mail: nbjerg@rebro.dk 

06.11.2015  

(5L) 

Laila og Torben Andersen 
Tungepil 
Møllehusvej 11, Smerup, 4653 Karise 
E-mail: tungepil@mail.dk 

29.11.2015  

(6L) 

Carl Peter Lauridsen, 
Klintevej 30, 4673 Rødvig Stevns 
Tlf.: +45 40 13 70 90 
E-mail: carlpeterlauridsen@gmail.com 

30.11.2015  

(7L) 

Bodil Weyde 
Boesdalsvej 16, 4673 Rødvig Stevns  
Tlf.: +45 56 50 19 14 
Mob: +45 30 51 30 53 
E-mail: bodilweyde@bodilweyde.dk 

03.12.2015  

(8L) 

Torben Hansen 
Tågerødvej 1, 4681 Herfølge 
Tlf.: +45 40 27 67 04 
E-mail: th@landbomail.dk 

04.12.2015  
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10. Bilag 2 – Resuméer 

Resumé af høringssvar vedr. anlæg på land. 
 

(A) – Linjeføring og højspændingsstation 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

En række myndigheder (4M, 7M, 10M 
og 11M) gør opmærksom på 
beskyttelsesmæssige interesser og 
arealer med planlægningsmæssige 
bindinger.  

(4M) er opmærksom på, at der vil forekomme gener i anlægsfasen, men vurderer, at projektets 
påvirkninger herefter vil være minimale. Det forudsættes, at den endelige linjeføring går uden 
om beskyttelseszoner for vandindvindingsboringer og enten går uden om beskyttede diger, søer 
og vandløb, eller at der foretages styrede underboringer. Ledningsføringen vil gå igennem 
økologisk forbindelse, bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø i kommunes 
nordlige del. Der opfordres til dialog med forvaltningen om konkret placering og eventuelle 
tilladelser og dispensationer. 

(7M) gør opmærksom på, at der skal vises specielle hensyn til "UNESCO Verdensarv Stevns 
Klint". Derudover skal der også tages hensyn til kommuneplanlagte rammeområder, 
Tryggevælde Ådal, bebyggelse i det åbne land, fredskov, skovarealer (sikre erhvervsmæssige 
økonomiske interesser), kulturarvsarealer, kommunens unikke kystlinje fra Højstrup til Lund 
pga. kystens sten, kommunens vejnet, Natura 2000-områder (Tryggevælde Ådal, Vallø 
Dyrehave og Stevns Rev), Bilag IV-arter, beskyttede vandløb, søer og naturtyper, sten- og 
jorddiger samt fortidsminder.  

(10M) vurderer, at VVM-redegørelsen i tilstrækkeligt omfang beskriver de 
beskyttelsesinteresser, der gælder i det planlagte tracé for kabelføringen gennem kommunen. 
Kommunen er til rådighed i forhold til det videre arbejde med placering af kabeltracé, og ønsker 
at blive inddraget, inden der træffes beslutninger om udlæg til arbejdsbælter, depotpladser 
m.m. 

(11M) gør opmærksom på, at såfremt oplysninger om beskyttede diger udelukkende er hentet 
fra Danmarks Miljøportal, er der en reel risiko for, at ikke alle beskyttede sten- og jorddiger er 
identificeret. En visuel gennemgang af samtlige krydsende markskel og levende hegn vil 
formentlig være den eneste måde at sikre, at uregistrerede beskyttede sten- og jorddiger ikke 
ødelægges.   

En interessent (5I) gør opmærksom 
på, at den undersøgte korridor, der 
fremgår af VVM-redegørelsen, er så 
rummelig, at det giver mulighed for at 
fastlægge kabeltracéet på 
ejendomsniveau under hensyntagen til 
blandt andet ønsker fra lodsejere.  

 

I forbindelse med lodsejerforhandlinger og anlægsarbejder er det ifølge (5I) væsentligt, at der er 
fokus på arkæologiske forundersøgelser og anlægsarbejdets tidsplan, udførelsesmetoder og 
kvaliteten af den nødvendige retablering af de berørte arealer – især for retablering af dræn. 
Hensigtsmæssig planlægning og tæt dialog med de berørte lodsejere vil kunne forebygge 
efterfølgende praktiske problemer med dræn. Der bør etableres et uvildigt tilsyn med de 
arkæologiske forundersøgelser og anlægsarbejderne, der kan sikre, at retablering af arealer og 
dræn lever op til det aftalte, samt en tilstrækkelig og uvildig dokumentation og kortlægning af 
de berørte arealer, så der er enighed om arealernes beskaffenhed og tilstand, inden 
anlægsarbejdet planlægges og igangsættes. Der ønskes dialog med Energinet.dk om 
mulighederne for at etablere et fælles dokumentations-, dialog-, tilsyns- og opfølgningsforum. 

En række lodsejere (1L, 3L, 4L og 5L) 
gør indsigelser og bemærkninger 
angående kabelføringens og/eller 
stationsanlæggets påvirkning af deres 
ejendom. 

(1L) ønsker, at kablerne placeres længere væk fra ejendommen på grund af magnetfelterne. Der 
gøres desuden opmærksom på, at der drives virksomhed på adressen, hvis magnet- og eller 
strømfelter kan påvirke modtagelsen af telefon-, satellit-signaler og radio-tv-signaler. Desuden 
står ejendommen på syllesten, hvilket gør den sårbar over for rystelser, ligesom ejendommen 
omkranses af store gamle træer med et stort rodnet, og lodsejeren er derfor bekymret for, om 
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Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

 

rodnettet beskadiges. Der foreslås en placering på den vestlige side af Tværvej/Ring 5, samt at 
kablerne føres over motorvejen i stedet for under.  

(3L) var modstander af den nuværende transformerstation i Bjæverskov, og en udvidelse/ny 
opførelse tæt på ejendommen vil ikke være ønskeligt. Lodsejeren ønsker information om, hvad 
det vil betyde for ejendommen.  

(4L) anbefaler, at passagen ved Skulkerup Skov (matr. nr. 1c, Spanager Hgd., Bjæverskov) 
udføres som en styret underboring, hvor skovens træbevoksninger ikke berøres, og hvor 
underboringen gennemføres i et forløb, så der ikke skal arbejdes på skovbunden. Desuden 
ønsker (4L), at der efterfølgende ikke pålægges Juellund Gods nogen begrænsning vedrørende 
skovdriften.  

(5L) anfører, at den foreslåede linjeføring afskærer lodsejeren fra at dyrke 4-5 ha jord, og der 
ønskes derfor en mere østlig linjeføring. Der er vedlagt en skitse med forslag til et nyt tracé.  

I forhold til placeringen af 
højspændingsstationen og den 
tilhørende ledningsføring ønsker Køge 
Kommune (13M), at stationsanlægget 
placeres ved Bjæverskov.  

(13M) fremhæver, at området allerede er præget af den store transformatorstation, i 
modsætning til det åbne land ved Tolstrup Gårde. (13M) bemærker, at der under alle 
omstændigheder skal føres et kabel fra Rødvig til Bjæverskov, og ved at føre begge kabler denne 
vej, er det kun dette landskab/område, der berøres. Et kabeltracé via Tolstrup Gårde og 
Herfølge vil gå gennem det kommende byområde Herfølge Vest samt gennem området ved 
Vallø Borgring. (13M) mener desuden, at den ekstra anlægsinvestering på grund af et længere 
forløb vil være forsvindende lille – set i forhold til den samlede investering, 
afskrivningsperioden samt i forhold til antallet af forbrugere. 

Ifølge (2L, 2I) skal der være 
opmærksomhed på placeringen af 
kabelanlægget og eksisterende eller 
kommende vej- og/eller baneanlæg.  

 

(2L) mener, at projektet på Hovegård og den kommende motorvej bør tænkes sammen. Når 
motorvejen kommer, skal Hove Møllevej føres over motorvejen med en bro, hvilket vil medføre, 
at afstanden mellem ledningerne og vejbanen i de gamle 400 kV og 132 kV trechedet vil blive 
for lille.  Når den nye 400 kV ledning graves i jorden, er det derfor ifølge (2L) hensigtsmæssigt 
at tage de to gamle trechede med i jorden syd for Hove Møllevej. 

(2I) gør opmærksom på, at såfremt den østlige linjeføring vælges, skal kablets placering 
eventuelt justeres for at komme fri af transformatorstationen med tilbehør. I forhold til forslag 
B er den fremlagte sydlige linjeføring problematisk, da det nævnte smalle bælte ved det 
igangværende anlægsarbejde for den nye bane København-Ringsted indskrænkes yderligere på 
grund af en kommende transformatorstation i området. 

 

 

(C) – Landrelateret plante- og dyreliv 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

To lodsejere (1L) og (8L) gør 
opmærksom på, at der skal tages 
hensyn til padder i forbindelse med 
kabellægningen.  

(1L) har en mindre, naturlig sø på ejendommen, hvor der er registreret voksne individer af stor og 
lille vandsalamander. I området øst og nord for lodsejerens grund findes store vandlommer, som 
formodes at fylde søen op. (1L) frygter, at anlægsarbejdet kan påvirke vandmængden og ødelægge 
miljøet i søen og overlevelsesmulighederne for stor vandsalamander.   

(8L) anbefaler, at det indskærpes i tilladelsen, at kabeltracéet etableres uden for 
vandringsperioden for bilag IV-arter. 
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Resumé og vurdering af høringssvar vedr. anlæg på havet. 
 

(I) – Støj og vibrationer 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

(7L) er bekymret for, at støj og 
vibrationer fra havmølleparken kan 
påvirke mennesker og omgivelser. 
Bekymringen omfatter især området 
ved Stevns Klint. 

(7L) gør opmærksom på, at maskiner i byggefasen vil udsprede en voldsom mængde kraftig støj i 
undergrunden og i havet indeholdende en stor mængde af lavfrekvent støj og infralyd. Lyden 
fragtes bedre og længere gennem vand, hvilket ifølge (7L) ikke berøres i rapporten. Lyd er 
vibrationer, som kan give gener for mennesker og i forskellige materialer være nedbrydende og 
direkte ødelæggende. Lodsejeren bor på Stevns Klint på kanten af Boesdal nedlagte kalkbrud 
oven for en stor lodret kalkstensvæg, der går ned i bruddet ud mod kysten. Klinten slår revner og 
store og små klumper løsner sig, falder ned og lægger sig for foden i et større omfang end 
tidligere. (7L) beskriver sine personlige oplevelser med lavfrekvent støj og infralyd fra den tyske 
havmøllepark Baltic II. 

 

 

(J) – Erhverv og beskæftigelse 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

(6L) og (4I) er bekymrede for 
havmølleparkens påvirkning af fisk i 
området og erhvervsfiskeriet.  

(6L) fremsender krav om erstatning for tabt fiskeri ved Rødvig, da det forventes, at der tabes to 
fulde sæsoner på grund af anlægsperioden 2017-2018. Ifølge (6L) vil støj og bundsand, som 
hvirvles op i forbindelse med anlægsfasen, ødelægge alle muligheder for fiskeri. (6L) forventer 
desuden, at fiskeriet bliver ringere syd for søkablet, da fiskene og især ålene ifølge (6L) ikke vil 
trække ind over søkablets magnetfelt. 

(4I) mener, at det ikke er gavnligt for fiskeriets muligheder, at det fremgår i VVM-redegørelsen, at 
der forventes at blive en sikkerhedszone på 200 meter omkring alle søkabler. Det fremgår heller 
ikke, om dette omfatter søkablerne i havmølleparken eller eksportkablet. Ifølge (4I) bør afsnittet 
omskrives og formuleres mere præcist. (4I) opfordrer til, at afværgeforanstaltninger fremgår af 
den tilladelse, som koncessionshaveren modtager, når udbuddet vindes. Det skal fremgå af selve 
tilladelsen, at koncessionshaveren skal tage direkte kontakt til erhvervet med henblik på en 
optimal placering af havmøllerne, så de vigtigste aktiviteter afstemmes, så den bedste form for 
sameksistens opnås på et oplyst grundlag.  (4I) fremhæver desuden, at det af VVM-redegørelsen 
ikke fremgår hvilken påvirkning, der skønnes at være på bundgarnsfiskeri i driftsfasen. (4I) 
udtrykker desuden bekymring for, om de trækkende fisk, især ål, vil blive påvirket af 
magnetfelterne for kablerne. I VVM-redegørelsen vurderes påvirkningen som ubetydelig, men 
fiskernes erfaring er, at kabler i havbunden har en effekt på trækkende arter af fisk, og denne 
erfaring bør ifølge tages med i vurderingerne. Det tilgængelige materiale i VVM-redegørelsen 
vurderes af (4I) ikke at være fyldestgørende i forhold til at drage konklusioner om påvirkningen 
fra magnetfelter på fisk, bl.a. set i forhold til havmølleparkens levetid på 25 år. Desuden mener 
(4I), at en mulig påvirkning fra kablerne på indtræk af glasål bør dokumenteres, og hvis ikke bør 
der som minimum etableres supplerende udsætninger i Bøgestrømsområdet, Præstø Fjord, Faxe 
Bugt, rundt Møn. Derudover bemærker (6L), at der i forbindelse med anlæg af kablerne vil der 
forekomme en vis sedimentspredning. Fiskernes erfaring er, at dette påvirker fiskeriet en del. 
Især fiskeriet efter ål og sild/hornfisk, da det er trækkende fisk. Det er derfor vigtigt, at der tages 
hensyn til fiskeriet efter ål, sild/hornfisk og blankål. 
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(L) – Signaler (lys, radarer, radiokæder og fyrsignaler) 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

En række høringssvar (9M, 3I og 7I) 
omhandler påvirkninger af 
radarsystemer, samt at der kan være 
store økonomiske omkostninger 
forbundet med de foreslåede 
afværgeforanstaltninger i forhold til 
radaranlæg.  

(9M) bemærker, at det er i modstrid, at det fremgår, at indflydelsen på Forsvarets radarer 
vurderes som ”lav”, når det andetsteds i VVM-redegørelsen angives, at påvirkningen vurderes at 
være ”væsentlig”. (9M) understreger desuden, at det ikke er muligt at beregne en havmølleparks 
nøjagtige påvirkning af Forsvarets radarer til luftrumsovervågning i henhold til EUROCONTROL 
Guidelines, før bl.a. havmølleparkens størrelse og antallet af møller er kendt. Endelig påvirkning 
kan først konstateres, når havmølleparken er etableret, og der er udført relevante tests. (9M) 
bemærker desuden, at ansvaret for finansiering af afværgeforanstaltninger ikke i tilstrækkeligt 
omfang er tydeliggjort i VVM-redegørelsen. 

(3I) bemærker, at erfaring og viden fra andre havmølleprojekter er, at afværgeforanstaltninger 
vedrørende kystradarsystemer kan have stor økonomisk betydning for et havmølleprojekt, og der 
ønskes derfor estimater på omfanget af tiltag samt de økonomiske omkostninger forbundet med 
dette. 

(7I) har registret, at konsekvenserne for opdatering af radarer kan være påkrævet og samtidig 
betydelige og omkostningsfulde. Der redegøres derfor for nogle punkter, som kan gøre 
udbudsprocessen lettere. 

 

 

(M) – Marint dyreliv og natur 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

En række høringssvar (3I, 7L, 6I og 8I) 
omhandler havmølleparkens 
påvirkning af trækkende traner. 
Høringssvaret fra (8I) omhandler 
desuden trækkende rovfugle og havlit.   

(3I) bemærker, at den anvendte undvigelsesrate på 0,69 er meget lav, og at resultaterne af den 
gennemførte undersøgelse ved den tyske havmøllepark Baltic II er tvivlsomme, idet havmøllerne i 
Baltic II ikke var i drift, da undersøgelsen blev udført, og fordi studiet var baseret på relativt få 
traneflokke. Det bemærkes endvidere, at det er almindelig praksis at antage en undvigelsesrate på 
0,98, hvilket (3I) begrunder med udgangspunkt i veldokumenterede studier. (3I) pointerer, at 
anvendte undvigelsesrate på 0,69 er meget konservativ, og at det faktiske antal kollisioner med 
havmøller formodentligt vil være langt lavere end anført i VVM-redegørelsen. Det er derfor ifølge 
(3I) ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at Kriegers Flak Havmøllepark vil kunne medføre en 
væsentlig påvirkning af tranebestanden, med deraf følgende behov for afværgeforanstaltninger. 

(7L) bemærker, at det er svært at godtage den formodning, at det ikke vil være til fare for 
bevarelsen af bestanden af bl.a. trækkende traner. 

(6I) spørger, om Natura 2000-konssekvensvurderingen af påvirkningen af traner dækker de 
svensk-norske tranebestande. (6I) mener, at en signifikant effekt på fuglebeskyttelsesområder, 
der er klassificeret i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet for traner fra den svensk-norske 
bestand, ikke kan afvises. Det bemærkes, at det i VVM-redegørelsens ikke-tekniske resumé 
fremgår, at den kumulative effekt på traner vil være væsentlig, og at dette er i modstrid med 
Natura 2000-vurderingen, som konkluderer, at havmølleparken ikke vil forårsage skade på 
tranepopulationer. Endvidere pointerer (6I), at antagelser om PBR-tærskelværdier i 
baggrundsrapporten bygger på store usikkerheder, og at disse forhold bør undersøges nærmere. 
Endelig fremhæves det, at det vil være en stor fordel, hvis modellerne, som anvendes i 
baggrundsrapporten, blev synliggjort mere, end det er tilfældet.   

(8I) gør indsigelse og udtrykker betænkelighed på grund af havvindmølleparkens placering midt i 
en vigtig trækrute for traner. Baggrundsrapportens afsnit om traners kollisioner med 
havmøllerne anses af (8I) for at være modstridende med VVM-vurderingerne. Noget tilsvarende 
gælder i nogen udstrækning for havmøllernes effekt på trækkende rovfugle, der under visse 
omstændigheder trækker over Kriegers Flak i stor tal. De betydelige effekter på træk af traner 
anses af (8I) som uacceptable, og (8I) ser derfor frem til yderligere belysning af, hvordan dette 
undgås eller i det mindste modvirkes betragteligt, før en eventuel godkendelse gives. I forhold til 
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havlit bemærker (8I), at Kriegers Flak er af international betydning som vigtigt raste- og 
fourageringsområde for arten. Havvindmøllernes fortrængningseffekt på områdets rastende og 
fouragerende havlitter er meget usikker på grund af manglende viden. Det taler ifølge (8I) for 
brug af forsigtighedsprincippet, da Kriegers Flak er et af Danmarks vigtigste områder for denne 
sårbare art. 

(6I) har en række kommentarer til 
VVM-redegørelsens undersøgelser af 
trækkende flagermus.  

(6I) mener, at flagermusforekomsten omkring Kriegers Flak er helt utilstrækkeligt undersøgt, og 
at konklusionerne er forkerte og misvisende. Ifølge (6I) er migrationen af flagermus er af en helt 
anden størrelsesorden, end der formodes her. (6I) mener, at der sagtens være tale om et meget 
stort antal trækkende dyr på visse nætter i området ved Kriegers Flak, hvilket VVM-redegørelsens 
begrænsede data også indikerer. Ifølge (6I) kan risikoen for, at havmøllerne kan påvirke arternes 
økologiske funktionalitet, på ingen måde negligeres, således som det gøres i rapporten. (6I) 
mener, at datagrundlaget, som danner grundlag for vurderingerne vedr. flagermus, er yderst 
begrænset, og at der reelt set ingen information er om forekomst af flagermus inden for 
projektområdet. (6I) fremhæver desuden, at sydøst for undersøgelsesområdet til Kriegers Flak 
Havmøllepark er den tyske havmøllepark Baltic II under opførelse på tysk søterritorium, mens et 
lignende projekt er sat på stand by på svensk territorium efter de indledende undersøgelser. (6I) 
mener, at den samlede effekt af disse tre havmølleprojekter og andre projekter i samme område, 
på den regionale bestand af flagermus burde være vurderet, men dette synes ifølge (6I) ikke at 
være tilfældet.   

(3I) og (6I) har en række kommentarer 
til VVM-redegørelsens vurderinger af 
havmølleparkens påvirkning af 
havpattedyr.  

 

(3I) mener, at anbefalingerne i VVM-materialet vedr. påvirkninger af havpattedyr fra 
undervandsstøj ved nedramning af møllefundamenter baserer sig på et meget højt 
forsigtighedsniveau. (3I) ønsker en revurdering af grænseværdierne for havpattedyrenes 
tålegrænser i forhold til støjpåvirkning i lyset af den nye viden, der foreligger og bliver bygget op i 
perioden, frem til de endelige vilkår fastlægges for Kriegers Flak. (3I) er desuden uforstående 
overfor, at det fremgår af VVM-redegørelsen, at resultater af DCE’s forestående undersøgelse af 
effektiviteten af sælskræmmere til bortskræmning af marsvin bør indarbejdes i det endelige 
layout af havmølleparken. 

Ifølge (6I) er der nogle punkter, hvor der er uoverensstemmelser mellem den tekniske 
baggrundsrapport og afsnittet om havpattedyr i VVM-redegørelsen. Der er begrænset viden om 
effekten af havmøller i drift på havpattedyr, og der findes ifølge (6I) kun findes tre undersøgelser 
af nogenlunde kvalitet. Ifølge (6I) befinder Østersø-populationen af marsvin sig i området ved 
Kriegers Flak i vinterperioden. (6I) er bekymrede for baggrundsrapportens og VVM-
redegørelsens antagelser om effekten af sælskræmmere, både i forhold til om sælskræmmere kan 
skræmme havpattedyr væk og i forhold til bortskræmningens mulige effekter på 
populationsniveau. Det understreges desuden, at sælskræmmere skal slukkes, når de ikke er 
nødvendige, for at der ikke skal ske en unødig stor bortskræmning af havpattedyr. (6I) pointerer, 
at et eventuelt valg af en anden fundamenttype end monopæle giver andre udfordringer, og at 
dette tilsyneladende ikke er håndteret i VVM-redegørelsen. (6I) anbefaler, at der igangsættes flere 
undersøgelser af projektområdets betydning for marsvin på populationsniveau. 

 

 

(N) – Placering af havmøllepark 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

(9M) bemærker, at der er 
krigsefterladenskaber i området. 

Ifølge (9M) er det velkendt, at der findes krigsefterladenskaber i området, og forhold vedrørende 
krigsefterladenskaber bør være indeholdt i VVM-redegørelsen. 

(1I) gør opmærksom på fund af 
fortidsminder eller vrag under 
anlægsarbejdet.  

Ifølge (1I) tager VVM-redegørelsen højde for den materielle kulturarv på havbunden. Der skal dog 
være opmærksomhed på, at spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet straks 
skal anmeldes til Kulturstyrelsen, og arbejdet standses. 
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Resumé og vurdering af øvrige høringssvar. 
 

(P) – Andet 

 

Resumé af høringssvar Uddybende resuméer af høringssvar 

(6M) har en række bemærkninger til 
VVM-redegørelsens beskrivelse af 
håndtering af affald.  

I forhold til affaldshåndtering på havet foreslår (6M), at det tilføjes, at affald indsamles og 
håndteres i overensstemmelse med gældende regler for håndtering af affald på land, uanset om 
der er tale om landanlæg eller marine anlæg. I forhold til affaldshåndtering på land har (6M) 
nogle konkrete forslag til tekstændringer. 

(9M) bemærker, at risikoen for 
forurening af havmiljøet som følge af 
skibskollisioner ikke er beskrevet i 
tilstrækkelig grad. 

Ifølge (9M) beskriver VVM-redegørelsen ikke i tilstrækkelig grad risikoen for forurening af 
havmiljøet som følge af skibskollisioner under samtlige tre faser af havmølleparkens levetid. Den 
forøgede risiko kan ifølge (9M) have betydning for det statslige og kommunale miljøberedskab. 

(1M) fremhæver, at havmølleparken vil 
medføre en påvirkning af lavtgående 
visuel en-route flytrafik.  

Ved opstilling af havvindmøller på Kriegers Flak, uagtet møllernes højde, vil der ifølge (1M) være 
en påvirkning af lavtgående visuel en-route flytrafik. De operative krav til flytrafikken kræver, at 
der flyves med en sikkerhedsmargin på min. 150 meter over terræn eller den højeste hindring 
inden for en radius af 150 meter fra luftfartøjet. 

En lodsejer (1L) ønsker, at der er 
opmærksomhed på en eventuel 
indvirkning på elbiler. 

Lodsejeren (1L) ønsker, at der er opmærksomhed på en eventuel indvirkning på elbiler.  
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