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Tilladelse til etablering af ilandføringskabel til testmøller i Nissum Bredning
I/S Nissum Bredning Vind har den 28. november 2016 indsendt en ansøgning om
etablering af ilandføringskabel efter § 22a i Elforsyningsloven. Ud over
ansøgningen har I/S Nissum Bredning Vind indsendt VVM-redegørelse fra 2011
samt supplerende VVM-redegøre (mail af 18. november 2016) indeholdende
oplysninger om miljøpåvirkningerne for etablering af ilandføringskablet. En liste
med koordinater for kablekorridoren er fremsendt ved mail af 27. oktober 2016.
Ansøgningen omhandler ilandføring af strøm fra 4 stk. 7 MW Siemens vindmøller i
Nissum Bredning via et 60 kV kabel. Ilandføringskablet etableres fra den
nordvestligste mølle til Thyborøns nye Havn. Kablet udføres som styret
underboring, således at bl.a. trafikken i sejlrenden ikke forstyrres unødigt i
anlægsfasen. Anlægsaktiviteterne tilrettelægges på en sådan måde, at forstyrrelse
af områdets fugle og pattedyr minimeres. Kablet går ikke igennem Natura 2000
områder.
Udførelse af styret underboring til kabelføring fra land til nordvestlig mølle er
planlagt til at ske i perioden 1. marts til 15. juni 2017.
Dokumentet med den supplerende VVM og beskrivelse af projektet, ”Nissum
Bredning Forsøgsmøller. Supplerende notat – Screeningsrapport” samt ”VVMredegørelse for opstilling af forsøgs-havvindmøller” indeholdende en vurdering af
miljøpåvirkningerne ved etablering af søkablerne blev sendt i myndighedshøring
den 7. december 2016 med høringsfrist den 4. januar 2017. Desuden blev projektet
sendt i offentlig høring på Energistyrelsens hjemmeside og via annoncer i Thisted
Posten og Thisted Dagblad i uge 49, 2016, med frist for høringssvar d. 4. januar
2017. Høringen af myndigheder og offentligheden blev foretaget sammen med
høringen om etableringstilladelse til vindmøllerne samt supplerende VVMredegørelse.
Af de indkomne høringssvar vedrørte 2, fra hhv. Søfartsstyrelsen og
Kystdirektoratet, etablering af søkablet. De 2 høringssvar er vedlagt denne
afgørelse som bilag. Kystdirektoratet gør opmærksom på, at der er behov for en
dispensation fra naturbeskyttelsesloven, såfremt ilandføringen sker, hvor der er
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udpeget klit- eller strandbeskyttelse. Søfartsstyrelsen bemærker, at såfremt kablet
ligger så dybt, at det er beskyttet mod mulige påvirkninger fra ankring og ben fra
eventuelle platforme ved kajen, har det ingen sejladsmæssig betydning.
Regelgrundlag
Efter § 22a i lov om Elforsyning skal etablering af nye elforsyningsnet på
søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i
tilsvarende bestående net forudgående godkendes af energi-, forsynings- og
klimaministeren. Godkendelsen kan betinges af vilkår, herunder krav til placering,
indretning og bortskaffelse af anlæg samt tekniske, miljø- og sikkerhedsmæssige
forhold i forbindelse med etablering og drift.
Ved vurdering af om en sådan tilladelse kan gives, skal det undersøges, om
projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter eller planer, må antages
at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder
(habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) inden for eller
uden for dansk område væsentligt, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, og § 2 i bekendtgørelse nr.
1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om
etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet.
Hvis projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter må antages at kunne
påvirke de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan
tilladelse kun meddeles, hvis der foreligger en konsekvensvurdering af projektets
virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og at
konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale
naturbeskyttelseområde, jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelsen. Det er Energistyrelsen,
som efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, afgør, om der skal foreligge en
konsekvensvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til projektet.
Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1, at de dyrearter, der er
nævnt i bilag IV, litra a, i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt
vilde dyr og planter (habitatdirektivet), ikke forsætligt må forstyrres i deres naturlige
udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser
yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller
bestanden, og af § 4, stk. 1, nr. 2, at yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der
er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke må beskadiges eller ødelægges i
disse arters naturlige udbredelsesområde. § 4, stk. 1, nr. 1, gælder for alle
livsstadier hos de dyr, der er omfattet.
Det følger endvidere af § 5, at tilladelse ikke kan gives, hvis § 4 ikke overholdes.
Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen om tilladelse indsende fornødne
oplysninger og vurderinger til brug for afgørelsen af ansøgningen.
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Energistyrelsens vurdering og afgørelse
I medfør af § 22a i lov om Elforsyning og efter høring meddeler Energistyrelsen
hermed I/S Nissum Bredning Vind tilladelse til etablering af ilandføringskabel til
testmøllerne på Nissum Bredning, som beskrevet i ansøgning modtaget den 28.
november 2016, VVM-redegørelse fra 2011 samt supplerende VVM-redegørelse af
18. november 2016.
Energistyrelsen har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering,
og det er Energistyrelsens vurdering, at det er sket på en tilfredsstillende måde i
den fremsendte VVM-redegørelse med supplerende redegørelse. På baggrund
heraf konkluderes, at miljøpåvirkningerne fra kabellægningen vil være kortvarige og
kun tilknyttet anlægsfasen.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Såfremt ilandføringen sker, hvor der er udpeget klit- eller strandbeskyttelse,
kræves forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8 eller § 15
afhængig af stedet. Kystdirektoratet er myndighed for denne sagsbehandling,
og Energistyrelsens godkendelse fritager ikke I/S Nissum Bredning for
indhentning af en godkendelse hos Kystdirektoratet eller andre myndigheder.
2. Det er kabelejerens ansvar, at kablet registreres i søkortet.
3. Når kablet ikke længere er i brug, skal det fjernes i sin helhed.
4. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den projektbeskrivelse,
som er skitseret i materialet, der er fremsendt til brug for sagens behandling.
5. Såfremt der påtænkes væsentlige ændringer af projektet, skal dette meddeles
Energistyrelsen uden unødige forsinkelser, således at der så tidligt som muligt
kan tages stilling til sådanne ændringer.
Det skal bemærkes, at Energistyrelsens godkendelse ikke fritager for eventuelle
tilladelser i henhold til anden lovgivning.
Energistyrelsens afgørelse kan, i det omfang der måtte forekomme bebyrdende
vilkår, påklages til Energiklagenævnet, jf. elforsyningslovens § 89, stk. 1. Klagen
skal være skriftlig og skal sendes til: Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15,
1360 København K. Klagen skal være Energiklagenævnet i hænde inden 4 uger fra
meddelelsen af afgørelsen.

Med venlig hilsen
Hanne Christensen

Kopi af denne tilladelse sendes til de myndigheder, der har haft ansøgningen til
høring.
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