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1 Offentlig fremlæggelse 
1.1 Offentlig høring 

Naturstyrelsen offentliggør hermed: 

• Forslag til kommuneplantillæg, del 1. 

• VVM-redegørelse og miljørapport, del 2 med ikke-teknisk resumé. 

Materialet er i offentlig høring fra den 5. maj 2015 til 30. juni 2015. Kommune-
planforslagets offentliggørelse er annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
www.nst.dk, på www.plansystem.dk samt på Energinet.dk 

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg skal være modtaget senest den 30. 
juni 2015 og sendes eller mailes til følgende adresse med angivelse af journal-
nummer NST-131-00169: 

Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
Mail: nst@nst.dk 

1.2 Yderligere oplysninger 

Processen kan følges nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside 
(http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-
vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager) samt på Energistyrelsens hjemmeside 
(www.ens.dk/kystnære), hvor anden relevant dokumentation kan findes. 

Hvis forslag til kommuneplantillæg giver anledning til spørgsmål, kan du hen-
vende dig til Naturstyrelsen, Tværgående planlægning, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn Ø på telefon 72 54 30 00 eller på mail nst@nst.dk. Oplys venligst jour-
nalnummer NST-131-00169. 

1.3 Processen 

1.3.1 Indkaldelse af idéer og forslag 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til 
planlægningen. Naturstyrelsen er myndighed for projektets del på land og kom-
muneplantillægget og Energistyrelsen for projektets del på havet. 

http://www.plansystem.dk/
mailto:nst@nst.dk
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VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægnin-
gen og dels til de eventuelt indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante 
og nødvendige miljømæssige påvirkninger bliver behandlet. 

På baggrund af Naturstyrelsens og Energistyrelsens gennemgang af projektet er 
bygherren Energinet.dk blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige kon-
sekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs-, drifts- og demonteringsfa-
sen. 

Der har i perioden 17. januar til 17. februar 2014 været gennemført en idéfase, 
hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der 
bør undersøges, inden projektet realiseres. Projektet er indskrænket siden hø-
ringsfasen. F.eks. er bredden på reservationen til kabelanlægget indskrænket fra 
ca. 1.000 m til ca. 300 m som vist i dette kommuneplantillæg. 

Af de 88 indkomne høringssvar er de 77 indsendt af interesserede borgere og or-
ganisationer i området. Høringssvarene fra områdets borgere koncentrerer sig 
primært om nabogener samt placeringen af henholdsvis havmølleparken, kabel-
tracéet og kabelstationerne.  

De indkomne høringssvar fra myndigheder og erhverv i området omhandler 
blandt andet bemærkninger vedrørende placeringen af kabel- og stationsanlæg på 
land. 

De indkomne høringssvar er indgået i udarbejdelsen af VVM-redegørelse og mil-
jørapport for Vesterhav Syd Havmøllepark.  

Se desuden afsnit 4.4 i del 1 i VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd 
Havmøllepark. 

1.3.2 Høringsbehandling af kommuneplantillæg og endelig udste-
delse af Naturstyrelsen 

Høringssvar til kommuneplantillægget, der er modtaget rettidigt, vil blive be-
handlet af Naturstyrelsen. På baggrund af høringen vil Naturstyrelsen udarbejde 
en sammenfattende redegørelse i henhold til VVM-redegørelsen. Den indeholder 
blandt andet en beskrivelse af, hvordan VVM-redegørelsen og indkomne hørings-
svar er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse sendes til udtalelse i 
den berørte kommune, her Ringkøbing-Skjern Kommune. Herefter beslutter Na-
turstyrelsen, om der udstedes et endeligt kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse. Naturstyrelsen og Energistyrelsen beslutter om der meddeles 
VVM-tilladelse. 

Det endelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, miljørapport, VVM-
tilladelse samt den sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort 
med angivelse af mulighed for klage. 



3 

 

1.4 Læsevejledning 

Denne publikations materiale, del 1, består af et forslag til kommuneplantillæg 
med retningslinjer samt planredegørelse til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 
2013-2025. 

Del 2 består af en miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport 
med et ikke-teknisk resumé. Den sammenfattende vurdering af projektets miljø-
konsekvenser kan læses i det ikke-tekniske resumé (del 0 i VVM-redegørelse og 
miljørapport). 

VVM-redegørelse og miljørapport indeholder selve beskrivelsen af projektet og en 
vurdering af miljøkonsekvenserne ved det ansøgte samt eventuelle afværgeforan-
staltninger. VVM-redegørelse og miljørapport bygger på indhentede oplysninger, 
som bygherre har tilvejebragt i forbindelse med ansøgning og udarbejdelse af 
VVM-redegørelse og miljørapport. 
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2 Forslag til 
kommuneplantillæg 

2.1 Hvad er et kommuneplantillæg? 

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et 
kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når 
det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller et projekt.  

Kommunalbestyrelsen har blandt andet ansvaret for den sammenfattende areal-
planlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. I kommuneplanen 
fastlægges kommunalbestyrelsens politik for byernes udvikling og udvikling på 
kommunens øvrige områder. Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere 
de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen bl.a. gennem udstedel-
se af retningslinjer og rammer. 

Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om plan-
lægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013, Planloven, indeholde ret-
ningslinjer for alle de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog (§ 
11a) og ledsages af en redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVM-
sammenhæng. 

De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejds-
pladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og beskyttelsesinteresser i det 
åbne land.  

Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår, ud over retningslinjer og ram-
mer, også en planredegørelse. 

2.2 Hvad er VVM? 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, be-
kendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010.  

Anmeldelsen af projektet er foretaget den 18. oktober 2013 efter den dengang 
gældende VVM-bekendtgørelse. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommune-
plantillæg med retningslinjer. 

Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering 
af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, 
samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb 
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der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages 
at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en 
vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden 
har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om hvorvidt det anmeldte 
projekt kan realiseres. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på:  

• Mennesker, fauna og flora.  

• Jordbund, vand, luft, klima og landskab. 

• Materielle goder og kulturarv. 

• Samspillet mellem disse faktorer. 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning 
om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med til-
lægget til kommuneplanen - som et bilag. 

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kom-
munalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Naturstyrelsen kommunalbestyrel-
sernes opgaver og beføjelser, da bygherren på projektet er det statsejede Energi-
net.dk. Det sker i henhold til § 11 pkt. 2 i VVM-bekendtgørelsen. Det betyder, at 
VVM- og plankompetencen overgår til staten (Naturstyrelsen for projektet på 
land og Energistyrelsen for projektet på havet).  

Naturstyrelsen varetager således planlægningen for anlæg på land af Vesterhav 
Syd Havmøllepark. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget, her-
under ny planlægning for arealer omfattet af kommuneplantillægget, forudsætter 
derfor Naturstyrelsens accept. 

2.3 Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbe-
kendtgørelse 936 af den 24/09/2009.  

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i 
forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget 
ændrer den eksisterende kommuneplans rammer eller retningslinjer, når disse 
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. 

Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i 
planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et 
højt miljøbeskyttelsesniveau. 
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Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af dette kommuneplan-
tillæg. Da indholdet af miljørapporten, i stor grad er sammenfaldende med kra-
vene til en VVM-redegørelse, kan VVM-redegørelse og miljørapport udarbejdes 
som en samlet rapport. 
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3 Redegørelse for 
Kommuneplantillæg 

3.1 Baggrund og formål 

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk 
aftale for perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og om-
stillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kyst-
nære havmølleparker i Danmark. 

I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen, på baggrund af Havmøl-
leudvalgets screening, seks områder for kystnære havmølleparker, hvor der skal 
gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt planlæg-
ning for ilandføringsanlæg med tilhørende udbygning af elnettet på land. De seks 
områder er Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvan-
det og Bornholm. Placeringen af områderne fremgår af Figur 3-1.  

 

 

Figur 3-1. Placering af de seks kystnære havmølleprojekter. 
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Placeringen af Vesterhav Syd Havmøllepark er således et resultat af Havmølleud-
valgets screening af de danske farvande for egnede placeringer af mindre kystnæ-
re havmølleprojekter. Den mere kystnære placering af mindre parker er primært 
ønsket af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen af vindkraft nede. 
Eksempelvis forventes det, at omkostningerne til drift og vedligehold af havmøl-
leparker, som primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, mindskes. 
Desuden antages nettilslutningsomkostningerne at kunne mindskes, da kablerne 
til land typisk er kortere, og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan net-
tilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land, således 
at etablering af transformatorstationer på søterritoriet undgås. 

For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter gen-
nemførelse af såkaldte VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet), 
herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag for VVM-
redegørelserne. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet som på land, 
varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen. 
Se i øvrigt kapitel 4 i del 1 af VVM-redegørelsen for yderligere beskrivelse heraf. 

Energinet.dk fik i januar 2013 pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren 
om at forestå udarbejdelse af VVM-redegørelser for de seks havmølleparker forud 
for et koncessionsudbud. Hvilke projekter der vil blive realiseret og med hvilken 
kapacitet vil blive afgjort efter dette udbud. Det er således ikke på forhånd givet, 
hvilke havmølleparker, der skal realiseres. 

Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelag-
tige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvil-
ke havmølleparker, der skal realiseres. Først når - og hvis - der indgås koncessi-
onsaftale for havmølleparkerne, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. 

Nærværende kommuneplantillæg omfatter kun landanlæggene for projektet. 
Planlægningen omfatter kabelanlæg, kabelstationer, nettilslutningsanlæg og ud-
videlse af eksisterende stationsanlæg, som vist på Figur 3-2. 

3.2 Projektet 

Vesterhav Syd Havmøllepark planlægges etableret ca. 4 km ud for kysten ved den 
nordlige del af Ringkøbing Fjord. Projektet etableres inden for et fastlagt under-
søgelsesområde til ilandføringskabler og landanlæg. Undersøgelsesområdet er 
omkring 50 km langt og går fra kysten ved Klegod eller Tymose på Holmsland til 
sydøst for Tarm og fremgår af Figur 3-2.  

Uanset om der vælges ilandføring i nord, syd eller i begge punkter, skal der etab-
leres en kabelstation ved den eksisterende Station Søndervig. 
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Figur 3-2. Undersøgelsesområde for Vesterhav Syd Havmøllepark samt arealer, der skal reser-
veres igennem dette kommuneplantillæg. 

Det samlede undersøgelsesområde for hele projektet omfatter således:  

• Et undersøgelsesområde for en havmøllepark på op til 200 MW.  

• Søkabler, der forbinder havmøllerne og fører strømmen til land. 

• Etablering af seks 33 kV kabelsystemer eller tre 60 kV kabelsystemer fra ky-
sten og frem til en kystnær kabelstation.  
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• Etablering af et 150 kV-kabelsystem på en ca. 48 km strækning fra den kyst-
nære kabelstation og frem til Station Stoustrup. 

• Reservation til en ny kystnær kabelstation (stationsanlæg) ved Station Søn-
dervig. 

• Mindre udbygning af Station Lem Kær og Station Stoustrup indenfor de eksi-
sterende stationsområder. 

Et nyt stationsanlæg har et arealbehov på 10.000 m2, med følgende elementer og 
dimensioner: 

• 33 kV stationsbygning inkl. 33 kV GIS koblingsfelter, L x B x H = 14 x 8 x 7 
meter 

• 150 kV stationsbygning, L x B x H = 17 x 8 x 7 meter 

• Transformere og kompenseringsspoler, H = 6,5 meter 

• 150 samleskinner, højde ca. 10 meter 

• Lynfangsmaster, højde ca. 18 meter 

Figur 3-3 viser en generel visualisering af et stationsanlæg, men under afsnit 7.2 
om kystnærhedszonen, ses en konkret visualisering af stationsanlægget ved Stati-
on Søndervig.  

 

 

Figur 3-3.  Visualisering i 3D af en ny station. 



11 

 

Kommuneplantillægget skal derfor indeholde reservationer til landanlæg som 
muliggør, at der kan tilsluttes en op til 200 MW havmøllepark til det overordnede 
elnet i Danmark. Det betyder en reservation i kommuneplantillægget for et ca. 
300 m bredt og 50 km langt undersøgelsesområde til kabelanlægget. Derudover 
skal der kunne etableres et nyt stationsanlæg på op til 10.000 m2 tæt ved Station 
Søndervig. 

Efter etablering af kabelanlægget vil reservationen til undersøgelsesområdet blive 
ophævet og et op til 7 m bredt deklarationsbælte, vil blive tinglyst omkring kabel-
anlægget på land på de enkelte ejendomme. 

Projektbeskrivelsen for landanlæggene er uddybet i afsnit 20 i del 3 til VVM-
redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd Havmøllepark. 

3.3 Tidsplan for projektet 

Koncessionshaveren for havmølleparken er endnu ikke udpeget, og den detalje-
rede tidsplan for projektet er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det for-
ventes, at koncessionshaveren udpeges primo 2016, og at detailprojekteringen og 
anlægsarbejdet starter umiddelbart herefter. Havmølleparken skal være klar til at 
producere el senest i 2020. 

Den forventede tidsplan for Vesterhav Syd Havmøllepark-projektet fremgår af Fi-
gur 3-4. Tidsplanen er udarbejdet på grundlag af Energistyrelsens og Energi-
net.dk’s erfaringer fra tidligere havmølleprojekter. 
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Figur 3-4.  Tidslinje for det forventede projektforløb. 

Efter etablering vil havmølleparken have en forventet levetid på 25-30 år, mens 
kabelanlæggene på land vil have en levetid på cirka 40 år. 

3.4 Projektet er VVM-pligtigt i medfør af lov om planlægning 

Naturstyrelsen har den 18. oktober 2013 modtaget Energinet.dk’s VVM-
anmeldelse vedrørende landanlæggene til Vesterhav Syd Havmøllepark. Anmel-
delsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2.  

Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter 
de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, jf. § 17, 
stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3c, Energiin-
dustrien - transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensione-
ret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg dog undtaget el-
kabler på søterritoriet. 
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Naturstyrelsen har den 25. november 2013 på baggrund af en VVM-screening, 
samt at der skal udarbejdes en VVM for anlæggene på havet, vurderet, at landan-
læggene til Vesterhav Syd Havmøllepark er VVM-pligtigt. 

VVM-redegørelsen er en samlet VVM for både havdelen og landdelen og indehol-
der ligeledes miljøvurderingen af kommuneplantillægget. 

3.5 Kommuneplantillægget skal miljøvurderes 

Kommuneplantillægget medfører ændringer i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 
2013-2025. Kommuneplantillægget skal i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering 
af planer og programmer miljøvurderes, idet kommuneplantillægget sætter ram-
mer for fremtidige anlægstilladelser. Miljøvurderingen fremgår af den samlede 
VVM-redegørelse og miljørapport for projektet (del 2). 

3.6 VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse 

Såfremt Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projek-
tets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Natur-
styrelsen give Energinet.dk, VVM-tilladelse til at gennemføre projektet på nær-
mere angivne vilkår. 

På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelse og miljøvurdering samt resul-
tatet af høringen vil Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse, 
som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udta-
lelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning.  

På grundlag heraf og kommunens udtalelse til den sammenfattende redegørelse, 
udarbejdet i henhold til VVM-bekendtgørelsen, beslutter Naturstyrelsen, om 
kommuneplantillægget skal udstedes, og fastsætter i givet fald vilkår for projek-
tet. Vilkårene meddeles bygherren i forbindelse med VVM-tilladelsen og skal sik-
re, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres.  

Det endelige kommuneplantillæg, VVM-tilladelsen samt en sammenfattende re-
degørelse iht. miljøvurderingsloven vil samtidig blive offentliggjort med angivelse 
af mulighed for klage. 
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4 Forhold til øvrig 
planlægning 

4.1 Regional udviklingsplan 

Den regionale udviklingsplan for 2012 for Region Midtjylland har som vision: 
”Region Midtjylland er en international vækstregion i et sammenhængende 
Danmark”.  

Regionen har otte indsatområder med tilhørende målsætninger. Den overordne-
de målsætningen under indsatsområdet Miljø og energi er: ”I 2030 er vi på et højt 
internationalt niveau med bæredygtig ressourceanvendelse. Miljøvenlig innovati-
on har styrket konkurrenceevnen hos virksomheder og videninstitutioner i regio-
nen”. Første del af denne målsætning stemmer godt overens med etablering af en 
havmøllepark. 

Nærværende kommuneplantillæg vurderes ikke at være i strid med den regionale 
udviklingsplan og understøtter regionens målsætninger for Miljø og energi. 

4.2 Råstofplan 2012 for Region Midtjylland 

Region Midtjylland har udarbejdet en råstofplan for indvinding og forsyning med 
råstoffer i de kommende 12 år. Hverken de reserverede arealer til kabelanlægget 
eller stationsanlæggene ligger indenfor arealer udpeget til råstofgrave eller råstof-
interesseområder. Kommuneplantillægget er dermed ikke i strid med råstofpla-
nen. 

4.3 Statens vand- og naturplaner 

I de statslige natur- og vandplaner er der fastlagt mål for udpegningsgrundlaget 
for internationale naturbeskyttelsesområder, for grundvandet og for forekomster 
af overfladevand. 

Følgende statslige vand- og naturplaner er relevante for projektet: 

• Projektområdet ligger indenfor vandplanens hovedopland 1.8 Ringkøbing 
Fjord offentliggjort den 30. oktober 2014. 

• Projektområdet krydser Natura 2000-plan nr. 68 for Skjern Å fra 2010. Om-
rådet omfatter habitatområde H61. 
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Miljømålene i vandplanerne samt målsætningen om god økologisk tilstand er af 
relevans for projektet. Bestemmelser indeholdt i vandplanerne er relevante for de 
vandløb, der krydses af reservationen til kabelanlægget, samt for drikkevandsin-
teresserne.  

Naturplanerne indeholder målsætninger for de internationalt beskyttede natur-
områder. Planernes målsætning for Natura 2000-områderne er ved en målrettet 
indsats at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områ-
derne er udpeget for at beskytte. 

4.3.1 Drikkevandsinteresser 

Det reserverede område til kabelanlægget løber gennem områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser og områder 
uden drikkevandsinteresser. Enkelte steder går det igennem nitratfølsomme ind-
vindingsområder, se Figur 4-1 og Figur 4-2.  

Det har af landskabelige grunde været ønsket at trække kabelstationen så langt 
væk fra kysten som teknisk og økonomisk muligt. En kystnær placering vil have 
store landskabelige konsekvenser i det åbne kystlandskab. En placering i en vis 
afstand fra kysten kan betyde, at det kan blive nødvendigt, at placere anlægget i et 
OSD område.  

Det vurderes, at den reducerede grundvandsdannelse som følge af placering af 
kabelstationen i OSD området er så lille, at det ikke vil have betydning for sikring 
af tilstrækkelig grundvandsdannelse. Det vurderes ligeledes, at stationen ikke vil 
have indflydelse på grundvandsspejlets beliggenhed. Anlægget er endvidere kon-
strueret således, at det vurderes, at der ikke er risiko for udslip, der kan skade 
grundvandet. I nedenstående tekst redegøres nærmere for vurderingerne. 

Det reserverede område til stationsanlæg ved Station Søndervig ligger inden for 
et område med særlige drikkevandsinteresser og et indvindingsopland. Drikke-
vandsindvindingen til almene formål sker i området fra et dybtliggende grund-
vandsmagasin. I dæklagene over grundvandsmagasinet indgår lag af smelte-
vandsler med samlede tykkelser over 40 m, hvilket ligeledes minimerer risikoen 
for forurening af grundvandsressourcerne. Station Søndervig er placeret ca. 40 m 
fra nærmeste indvindingsboring til Søndervig Vandværk. Det vurderes mest 
sandsynligt, at grundvandets strømning lokalt ved stationen er rettet mod Ve-
sterhavet/Ringkøbing Fjord, men som følge af den korte afstand kan strømningen 
også være rettet mod vandværksboringerne. 

I anlægsfasen for kabelanlæg og stationsanlæg vil drikkevandsinteresserne blive 
beskyttet i henhold til anbefalingerne beskrevet i VVM-redegørelse og miljørap-
port. Det betyder, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, som skal forebygge 
spild og uheld i anlægsfasen og afværge følger af spild til jordmiljøet. Når for-
holdsregler i beredskabsplanen følges, vurderes det, at der alene vil være risiko 
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for mindre lokalt afgrænsede jordforureninger, som kan oprenses. Når disse for-
holdsregler følges, vurderes spild af miljøfremmede stoffer, som f.eks. brændstof, 
at ville være af et så begrænset omfang, at det ikke vil kunne forurene grundvan-
det, og at en evt. forurening vil kunne afværges, inden forureningen nedsiver til 
de vandførende jordlag. Anlægsarbejdet vil således ikke udgøre en risiko for drik-
kevandsinteresserne. 

 

 

Figur 4-1. Oversigt over drikkevandsinteresser. 
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Da det reserverede areal til en ny station ved Station Søndervig ligger inden for et 
område med særlige drikkevandsinteresser og i et indvindingsopland, redegøres i 
nedenstående for vurderinger i henhold til Trin 1 i trinmodellen, jævnfør den 
statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byud-
vikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og indvindingsoplande (Miljøministeriet, 2012).  

Hovedreglen i trin 1 er, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal frihol-
des for byudvikling og anden ændret anvendelse. Dog vil en ændret arealanven-
delse måske være mulig, såfremt der ikke er alternative beliggenheder uden for 
OSD og indvindingsoplande, og såfremt der er vægtige planlægningsmæssige 
hensyn. Der er redegjort for dette i nedenstående. 

I VVM-redegørelse og miljørapport er der vurderet på de miljømæssige påvirk-
ninger fra to undersøgelsesområder til et eller to stationsanlæg tæt på ilandfø-
ringspunkterne. Dette omhandler blandt andet de visuelle påvirkninger og for-
hold vedrørende jordforurening og grundvandsbeskyttelse. 

Det er konkluderet i VVM-redegørelse og miljørapport, at et stationsanlæg visuelt 
vil give en væsentlig påvirkning i de udpegede undersøgelsesområder til et stati-
onsanlæg på Holmsland, som ligger før Station Søndervig. Placeringen ved Stati-
on Søndervig er valgt, da den visuelle påvirkning vil være mindre, når stationen 
placeres i tilknytning til et eksisterende anlæg. Dermed udgår den del af undersø-
gelsesområdet, der ligger mellem kysten og området med særlige drikkevandsin-
teresser. 

Desuden er der en række tekniske krav i forhold til placering af et stationsanlæg. 
Som nævnt i afsnittet om kystnærhedszonen, afsnit 7.2, er der behov for at place-
re et stationsanlæg så tæt på ilandføringspunkterne som muligt. Det skyldes 
blandt andet behovet for at reducere effekttab i kablerne og behovet for at mind-
ske restriktionerne for lodsejerne. Der skal etableres seks kabler frem til stations-
anlægget, mens der kun etableres ét kabel efter stationsanlægget. Ved en kystnær 
placering minimeres således såvel effekttabet som tracéets bredde. 

Det vurderes derfor, at der er vægtige planlægningsmæssige hensyn i at kunne 
etablere en kabelstation indenfor det reserverede område. Det sidste element i 
trin 1 er, at afgøre om der er tale om et anlæg, der kan planlægges for, jævnfør bi-
lag 1 til den statslige udmelding (Miljøministeriet, 2012). 

Retningslinje 40 er rettet mod lokalisering af konkrete virksomheder og anlæg, 
hvor der oplagres, håndteres eller anvendes mobile forureningskomponenter, 
herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter, jf. bilag 1 
(Miljøministeriet, 2012). Stationsanlægget er vurderet i henhold til de tre lister i 
bilag 1.  
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Stationsanlægget er et teknisk anlæg. Det består af en række tekniske installatio-
ner, og der er ingen specielle aktiviteter eller produktion knyttet til anlægget. Det 
vil som hovedregel være ubemandet.   

Stationsanlægget indeholder transformere og/eller kompenseringsspoler, som er 
indbygget i en ståltank, der er fyldt med olie til elektrisk isolation og køling (ca. 
100 m3). Anlægget er placeret over jorden. Da tanken er oliefyldt, placeres den på 
et tæt fundament, som indeholder et reservoir, der kan rumme hele oliemæng-
den. Der er således en sikring mod udslip i tilfælde af læk på ståltanken, hvor 
oliemængden bliver opsamlet i reservoiret. 

Ved udendørs placering, hvor anlægget er eksponeret for regnvand, afledes dette 
via en olieudskiller til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, al 
olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm til et døgnbeman-
det kontrolrum hos eltransmissionsselskabet. Der er således ingen risiko for ud-
ledning til miljøet. 

Med de nævnte foranstaltninger vurderes driften af stationsanlægget ikke at ville 
påvirke grundvandet eller drikkevandsinteresser, og miljøpåvirkningen vurderes 
derfor at være ubetydelig. 

Der er tale om et teknisk anlæg, som fremgår af bilag 1, liste 1. ”Tilladelsesliste” – 
Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Dermed er det et 
anlæg som der ifølge trinmodellen kan planlægges for i OSD. 

Planforslaget vurderes ikke at være i strid med statens vandplaner. 
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Figur 4-2. Oversigt over drikkevandsinteresser inden for areal reserveret til stationsanlæg. 

4.3.2 Natura 2000 

På strækningen fra Station Lem Kær til Station Stoustrup passerer kommune-
plantillæggets reservation til kabelanlægget Natura 2000-område nr. 68, Skjern 
Å. Derudover findes der en række andre Natura 2000-områder i nærheden af re-
servationen, som det fremgår af Figur 4-3. 
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Figur 4-3. Natura 2000-områder i nærheden af områder reserveret til kabelanlæg og stations-
anlæg. 

De områder, der ligger nærmest de reserverede områder til landanlæggene, er 
Natura 2000-område nr. 69 (Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen), Natura 
2000-område nr. 67 (Borris Hede) og Natura 2000-område nr. 66 (Stadil Fjord 
og Vest Stadil Fjord). Disse forventes ikke påvirket af landanlæggene til Vesterhav 
Syd Havmøllepark. 

Etablering af kabelanlæg ved Skjern Å vil ske ved underboring, og derved bliver 
Natura 2000-området ikke påvirket.  
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Dette beskrives nærmere i VVM-redegørelse og miljørapport i afsnit 6.1 i del 1 og 
kapitel 24 i del 3 for Vesterhav Syd Havmøllepark. 

Der er gennemført en foreløbig vurdering af projektet efter habitatreglerne. På 
baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig konse-
kvensvurdering for anlæg, der reguleres i dette kommuneplantillæg. Konklusio-
nen er begrundet med, at det er vurderet, at de planlagte anlæg ikke har en væ-
sentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. 
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5 Kommuneplan 2013-
2025 

Den gældende Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune inde-
holder redegørelse, retningslinjer og rammer, der kan have betydning for landan-
læggene til Vesterhav Syd Havmøllepark. 

Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 indeholder en lang række retnings-
linjer indenfor kommuneplanens overordnede temaer. I dette kommuneplantil-
læg nævnes kun de retningslinjer, som projektet potentielt er i konflikt med eller 
som skal ændres for at landanlæggene for Vesterhav Syd Havmøllepark kan etab-
leres. 

Derudover er der i kommuneplanen rammer, som vil blive berørt af kabelanlæg-
get. Disse nævnes ligeledes i nedenstående. 

5.1 Kommuneplanens retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen kan omfatte retningslinjer 
for bestemte anlæg og aktiviteter, herunder VMM-pligtige anlæg, eller være rettet 
mod beskyttelse af interesser vedr. f.eks. natur og miljø. 

Anlægsprojekter skal respektere retningslinjerne, som kan være meget forskellige 
i deres karakter. Der udøves i høj grad et skøn, når kommunen vurderer, om et 
anlæg kan etableres i overensstemmelse med specifikke retningslinjer. Karakte-
ren af retningslinjens beskyttelsesformål og det konkrete anlægsprojekt skal der-
for sammenholdes i hvert enkelt tilfælde. Strækningsanlæg og kabelanlæg vil dog 
ofte kun medføre en midlertidig påvirkning i anlægsfasen, hvorfor der ofte vil 
kunne opnås tilladelse i overensstemmelse med retningslinjerne, mens det i for-
hold til stationsanlæg vil være mere forskelligt, om anlægget kan etableres i over-
ensstemmelse med de enkelte retningslinjers beskyttelsesformål. 

Nedenstående er en gennemgang af de relevante retningslinjer i Ringkøbing-
Skjern Kommuneplan 2013-2025 med en vurdering af behovet for ændringer. 

5.1.1 Planlagte trafikanlæg 

Planlagte trafikanlæg er reservation af arealer til nye veje, omfartsveje, jernbaner, 
stier og lignende i kommuneplanen. Reservationen til kabelanlægget krydser en 
planlagt vej to gange ved Skjern, Figur 5-1. Der er ingen planlagt vej inden for det 
reserverede areal til stationsanlæg. 
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Figur 5-1. Planlagt omfartsvej ved Skjern. 

En arealreservation er ikke nødvendigvis en begrænsning for hverken kabelanlæg 
eller stationsanlæg. Hvis reservationen er præcist fastlagt og ellers med i kom-
munens eller statens budgetter, bør status for vejen undersøges nærmere ved en 
dialog med vejmyndigheden. Arealer, hvor det vil være nødvendigt at anvende 
gæsteprincippet og etablere et kabel på et reserveret areal, bør som udgangspunkt 
undgås. Det skyldes, at kablet i fremtiden kan risikere at skulle flyttes, hvis den 
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fremtidige anvendelse af de reserverede arealer ikke harmonerer med kablets be-
liggenhed. 

Det vurderes ikke nødvendigt at ændre retningslinjerne for planlagt trafikanlæg i 
kommuneplanen, da kommuneplantillægget kan realiseres i overensstemmelse 
med retningslinjen. 

5.1.2 Skovrejsningsområder 

Skovrejsningsområder er områder, hvor kommunen ønsker at fremme plantning 
af skov, og hvor lodsejere kan få økonomisk støtte til dette. Der må ikke etableres 
skov ovenpå et kabelanlæg, hvilket et tinglyst deklarationsbælte omkring kablet 
skal sikre. Der vil derfor skulle fastlægges et bælte igennem skovrejsningsområ-
det, hvor der ikke må plantes træer med dybe rødder. Reservationen til kabelan-
lægget passerer flere steder igennem områder udpeget til skovrejsningsområder, 
Figur 5-2.  

Der er ingen skovrejsningsområder inden for det reserverede areal til stationsan-
læg. De udpegede skovrejsningsområder har alle en vis størrelse, hvorved areal-
forbruget til kabelanlægget kun vil udgøre en mindre del af det samlede areal.  
Det vurderes derfor ikke nødvendigt at ændre retningslinjerne for skovrejsnings-
områder i kommuneplanen, da kommuneplantillægget kan realiseres i overens-
stemmelse med retningslinjen. 
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Figur 5-2. Skovrejsningsområder. 

5.1.3 Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

Arealer udpeget til lavbundsarealer i en kommuneplan vil typisk være afvandede 
områder, eller områder som dele af året står under vand eller er meget fugtige. 

Etablering af stations- eller kabelanlæg kan være i konflikt med retningslinjen, 
men er det ikke nødvendigvis, og det vil bero på en konkret vurdering.  
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Dele af lavbundsarealerne kan være udpeget som lavbundsarealer, der kan gen-
oprettes til vådområder. Denne udpegning er en del af aftalen mellem Miljømini-
steriet og Kommunernes Landsforening i 2009 om etablering af op til 13.000 ha 
vådområder, der skal reducere kvælstof- og fosforudledningen med henholdsvis 
1.130 tons og 30 tons senest i 2015. Det er derfor områder, som kan forventes at 
blive sat under vand i fremtiden.  

Lavbundsarealer, der er udpeget til at kunne genoprettes som vådområder vil i 
høj grad være i konflikt med anlæggelsen af stationsanlæg, men i mindre grad 
med kabelanlæg, se Figur 5-3. Det reserverede areal til stationsanlæg ligger ikke 
inden for lavbundsarealer eller lavbundsarealer, der er udpeget til at kunne gen-
oprettes som vådområder, se Figur 5-4. 

Der er flere arealer, hvor kabelanlægget vil skulle krydse områder udpeget til lav-
bundsarealer, og et enkelt sted hvor kablet krydser lavbundsarealer som potenti-
elt kan genoprettes til vådområder ved Ganer Å nord for Skjern. Af Figur 5-3 og 
Figur 5-4 ses lavbundsarealer og potentielle vådområder. Arealerne udpeget til 
potentielt vådområde omkring Ganer Å vil kunne underbores.  

Det vurderes ikke nødvendigt at ændre retningslinjerne for lavbundsarealer i 
kommuneplanen, da kommuneplantillægget kan realiseres i overensstemmelse 
med retningslinjen.  
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Figur 5-3. Lavbundsarealer og potentielle vådområder, kulturhistoriske bevaringsværdier og 
værdifuldt kulturlandskab. 
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Figur 5-4. Lavbundsarealer og potentielle vådområder, kulturhistoriske bevaringsværdier og 
værdifuldt kulturlandskab inden for reservationen til stationsanlæg. 

5.1.4 Kulturhistoriske bevaringsværdier 

Kulturhistoriske bevaringsværdier kan bestå af kulturhistoriske enkeltelementer 
eller sammenhængende helheder. Et bevaringsværdigt kulturmiljø er oftest egns-
typisk og repræsentativt for det pågældende område samtidig med, at det har en 
stor fortælleværdi og viser en udvikling over en længere årrække.  
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Kulturhistoriske bevaringsværdiger, er ofte følsomme for ændringer. Der er en 
lokalitet nord for Ringkøbing og fire lokaliteter nord for Skjern Å, som ligger in-
denfor området reserveret til kabelanlæg. Det vil dog være muligt at placere ka-
belanlægget udenom områderne, se Figur 5-3 og Figur 5-4. Der er ingen kulturhi-
storiske bevaringsværdier indenfor det reserverede areal til stationsanlæg.   

Det vurderes ikke nødvendigt at ændre retningslinjer i kommuneplanen for kul-
turhistoriske bevaringsværdier, da kommuneplantillægget kan realiseres i over-
ensstemmelse med retningslinjen. 

5.1.5 Værdifuldt kulturmiljø 

Værdifulde kulturlandskaber eller -miljøer er ofte områder, der illustrerer et te-
ma, en tidsepoke eller en udvikling, som har fundet sted, f.eks. et herregårdmiljø 
eller udflytterlandskab.  

Dele af reservationen til placering af et stationsanlæg ligger inden for værdifuldt 
kulturmiljø, og reservationen til kabelanlægget passerer flere steder udpegninger 
med værdifulde kulturmiljøer, se Figur 5-3 og Figur 5-4. Områderne er ofte større 
arealer, og det vurderes ikke nødvendigt at ændre på eksisterende retningslinjer i 
kommuneplanen for værdifuldt kulturmiljø. Ved placering af et stationsanlæg, 
bør der være opmærksomhed omkring udformningen og placeringen i forhold til 
de værdifulde kulturmiljøer. I forbindelse med sagsbehandlingen bør det dog 
overvejes, om udpegningen er relevant for det konkrete areal, idet arealet ligger 
på landsiden af Hovedvej 15 og dermed løsrevet fra den øvrige udpegning mellem 
Ringkøbing Fjord og Hovedvej 15. Grænsedragningen kan formodes at være fore-
taget unøjagtigt med udgangspunkt i Hovedvej 15. 

5.1.6 Landskabelige bevaringsværdier  

Landskabelige bevaringsværdier udgør karakteristiske og oplevelsesrige landska-
ber af høj kvalitet. Det er f.eks. ådale, bakkelandskaber og kystlandskaber, hvor 
der ofte vil være et samspil imellem natur- og kulturgrundlag. De landskabelige 
bevaringsværdier strækker sig over store arealer, blandt andet over reservationen 
til et stationsanlæg, se Figur 5-5. Grundet de store arealer vurderes det, at der ik-
ke skal ændres på eksisterende retningslinjer i kommuneplanen, men at der ved 
placering af stationsanlægget skal tages hensyn til de landskabelige interesser.  

VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd Havmøllepark vurderer på 
den landskabelige påvirkning fra stationsanlægget i del 3. Her vurderes det 
blandt andet, at der er behov for følgende afværgeforanstaltninger: 

Der skal etableres afskærmende beplantning eller lignende omkring stationsan-
lægget. Anlægget bør placeres i terrænet, så den visuelle påvirkning bliver mindst 
mulig. Eventuelt skal terrænet tilpasses, så den understøtter den afskærmende 
beplantning. 
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Den præcise placering af stationsanlægget ved Station Søndervig er endnu ikke 
fastlagt. Se desuden VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd Havmøl-
lepark del 3. 

 

Figur 5-5. Landskabelige bevaringsværdier og anvendelse af vandløb, søer og kystvande. 

5.1.7 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande 

Retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande omfatter arealudpeg-
ninger med en rekreativ værdi til f.eks. sejlads, fiskeri samt badevandsområder, 
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der er omfattet af badevandsbekendtgørelsen. Reservationen til kabelanlægget 
krydser udpegningen ved vestkysten, ved Venner Å (ved klaptoft) og ved Skjern 
Å, se Figur 5-5. Strandene ved vestkysten har en intensiv rekreativ anvendelse, li-
gesom å-strækningerne er af rekreativ interesse, herunder særligt for lystfiskere. 
Områderne forventes underboret og etablering af kabelanlæg ved underboring vil 
sædvanligvis ikke forstyrre den rekreative anvendelse. Retningslinjer vurderes 
derfor ikke at skulle ændres i kommuneplanen, da kommuneplantillægget kan 
realiseres i overensstemmelse med retningslinjen. 

5.1.8 Kystnærhedszonen 

Retningslinjer for kystnærhedszonen omfatter kystnærhedszonen, som den er 
fastlagt iht. Planloven. Retningslinjerne stiller krav om afhængighed af kystnær 
placering og den særlige planlægningsmæssige og/eller planlægningsmæssige be-
grundelse for anlæg i kystnærhedszonen. Her nævnes eksempelvis vindmøller, 
byudvikling i kystnære byer, ferie- og fritidsbebyggelse ved bysamfund eller stør-
re ferie- og fritidsbebyggelse samt adgangsveje til kysten. Desuden skal ferie-og 
fritidsanlæg placeres på baggrund af sammenhængende turistpolitiske overvejel-
ser, ligesom sammenhængende , uberørte kystområder, af landskabelige grunde 
skal friholdes for ny bebyggelse og anlæg, med jordbrugs- og fiskerimæssig be-
byggelse som undtagelse. 

Kystnærhedszonen fremgår af Figur 7-1 og redegørelse for anlæg i kystnærheds-
zonen er foretaget i afsnit 7.2. 

5.1.9 Ændringer i eksisterende retningslinjer 

Det er vurderet, at der ikke er andre retningslinjer i Ringkøbing-Skjern Kommu-
neplan 2013-2025 end ovennævnte, der bliver berørt af landanlæggene til Vester-
hav Syd Havmøllepark. Generelt berører kabelanlægget primært ovenstående 
retningslinjer kortvarigt i anlægsfasen eller påvirkningen vil ikke forekomme, da 
der underbores på strækningen. Stationsanlægget vil have en varig påvirkning af 
værdifulde landskaber og eventuelt værdifuldt kulturmiljø afhængigt af den fakti-
ske afgrænsning af udpegningen. Det er vurderet, at der ikke er behov for at æn-
dre eksisterende retningslinjer i kommuneplanen. 

5.2 Kommuneplanens rammer 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning foretager den overordnede di-
sponering af anvendelse og omfang af anlæg i kommuneplanens rammeområder.  

Strækningsanlæg som kabelanlæg kan sædvanligvis etableres uden udlæg i kom-
muneplanens rammer.  

Såfremt stationsanlæg findes lokalplanpligtige vil eventuelle eksisterende kom-
muneplanrammer og lokalplaner skulle rumme mulighed for stationsanlægget. 
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Er det ikke muligt iht. kommuneplanens rammer, eller findes der ikke kommu-
neplanrammer for området, må der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fast-
lægger en kommuneplanramme, som muliggør udarbejdelse af en lokalplan for 
anlægget. Ved etablering på et areal i landzone uden for eksisterende kommune-
planrammer kan en landzonetilladelse kan være tilstrækkelig, såfremt stationsan-
lægget ikke findes lokalplanpligtigt. 

I nedenstående tabeller og figur ses en oversigt over de rammeområder i Ringkø-
bing-Skjern Kommuneplan 2013-2025, som bliver berørt af landanlægget til Ve-
sterhav Syd Havmøllepark. 

Tabel 5-1. Oversigt over berørte kommuneplanrammer til landanlæggene fra ilandføringspunk-
terne til Station Søndervig med notering af potentielle konflikter og behov for æn-
dring af rammen. 

Ramme Bemærkning Ændring 

Landområde: 00la066. Egnskarak-
teristiske fjord- og klitgårde i 
Holmsland. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 

Sommerhusområde: 25so006. Kle-
god – sommerhusområde. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 

Sommerhusområde: 25so003. Kle-
god – sommerhusområde. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 

Sommerhusområde: 25so002. Kle-
god – sommerhusområde. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 

Rekreativt område: 46rf009. Områ-
de til rekreative formål ved Holms-
land Klitvej, Søndervig. 

Lokalplanlagt med byggefelter som 
ligger udenfor kommuneplantillæg-
gets afgrænsning. 

Nej 

Boligområde: 46bo006. Søndervig 
– Boligområde. 

Kablet bør placeres udenfor boligom-
rådet. Dette vil kræve dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven § 3 og evt. § 
15. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Rekreativt område: 46rf005. Søn-
dervig Feriepark. 

Inden for kommuneplantillæggets re-
servation er der planlagt parkering og 
rekreativ anvendelse uden bebyggelse. 
En mindre del er dog byggefelt. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Rekreativt område: 46rf004. Søn-
dervig Golfbane. Anlagt golfbane. Nej, men po-

tentiel konflikt 

Sommerhusområde: 28so003. Lod-
bjerg Hede – sommerhusområde. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 
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Figur 5-6. Berørte kommuneplanrammer til landanlæggene i Søndervig området. 
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Tabel 5-2. Oversigt over berørte kommuneplanrammer til landanlæggene fra Station Søndervig 
til endepunktet ved Station Stoustrup med notering af potentielle konflikter og behov 
for ændring af rammen. 

Ramme Bemærkning Ændring 

Erhvervsområde: 26er019. Kloster 
– Erhvervsområde. 

Området er bebygget. Der vil ikke ske 
ændringer i eksisterende byggeri. Nej 

Blandet bolig og erhverv: 26be018. 
Kloster – Bolig område åben lav. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 

Teknisk anlæg: 00ta136. Område til 
vindmøller i Rindum. 

Kabelanlægget vil kunne opnå en re-
spektafstand på 50 m til vindmøller. Nej 

Erhvervsområde: 36er107. Ringkø-
bing – Kontor og serviceerhverv. 

Området er ikke bebygget eller lokal-
planlagt. Kablet bør placeres udenfor 
boligområdet. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Rekreativt område: 36rf124. Ring-
købing – Rekreativt grønt område. Uden bebyggelse eller lokalplan. Nej 

Boligområde: 36bo108. Ringkøbing 
– Blandet boligområde. 

Området er ikke bebygget eller lokal-
planlagt. Kablet bør placeres udenfor 
boligområdet. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Teknisk anlæg: 00ta093. Område til 
teknisk formål ved Koustrup nord-
øst for Velling. 

Eksisterende Station Lem Kær. Nej 

Boligområde: 27bo028. Lem – 
Blandet boligområde. 

Området er ikke bebygget eller lokal-
planlagt. Kablet bør placeres udenfor 
boligområdet. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Teknisk anlæg: 39ta009. Skjern – 
Køreteknisk anlæg. 

Køreteknisk anlæg er anlagt. Kablet 
kan placeres udenfor. Nej 

Rekreativt område: 39rf105. Skjern 
– Aktivitetscenter Damsø. Uden bebyggelse eller lokalplan. Nej 
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Figur 5-7. Berørte kommuneplanrammer til landanlæggene ved Ringkøbing. 
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Figur 5-8. Berørte kommuneplanrammer til landanlæggene ved Station Lem Kær og Lem. 
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Figur 5-9. Berørte kommuneplanrammer til landanlæggene ved Skjern. 

Der er ingen rammeområder i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025, som 
er i direkte konflikt med en placering af stationsanlægget eller kabelanlægget. 

Der udlægges ikke nye rammeområder med dette kommuneplantillæg. Ringkø-
bing-Skjern Kommune afgør, om stationsanlægget er lokalplanpligtigt, og om der 
dermed skal udlægges et nyt rammeområde i forbindelse med behandling af en 
konkret ansøgning.  
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6 Lokalplan 
Lokalplaner kan fastsætte detaljerede bestemmelser for anvendelse, placering, 
omfang og udseende af anlæg i et mindre område.  

Et påtænkt anlæg skal være i overensstemmelse med lokalplanen. Alternativt kan 
der søges dispensation, som kun kan meddeles, hvis det påtænkte anlæg ikke er i 
strid med lokalplanens principper.  

Strækningsanlæg som kabler er ikke lokalplanpligtige, og kabelanlæg kan således 
etableres, uden at strækningsanlægget er muliggjort med en lokalplan. Stations-
anlæg skal derimod være i overensstemmelse med en lokalplans bestemmelser el-
ler være mulige på baggrund af en dispensation. Der udarbejdes ikke altid en 
kommuneplanramme eller lokalplan før etablering af et stationsanlæg, da en 
landzonetilladelse i nogle tilfælde kan være tilstrækkelig, hvis anlægget etableres 
uden for eksisterende planlagte arealer.  

I Tabel 6-1, Tabel 6-2, Figur 6-1 samt Figur 6-2 ses en oversigt over de lokalpla-
ner, som bliver berørt af landanlægget til Vesterhav Syd Havmøllepark. 
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Tabel 6-1. Oversigt over berørte lokalplaner til landanlæggene fra ilandføringspunkterne til 
Station Søndervig samt vurdering af behovet for en ny lokalplan. 

Lokalplan Bemærkning Ny lokalplan? 

Lokalplan nr. 85. Bevarende lokal-
plan for egnskarakteristiske fjord- 
og klitgårde Holmsland. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres lokalplanom-
rådet ikke. 

Nej 

Lokalplan nr. 2B. Sommerhusom-
råde Klegod. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres lokalplanom-
rådet ikke. 

Nej 

Lokalplan nr. 44B. Sommerhusom-
råde i Klegod. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres lokalplanom-
rådet ikke. 

Nej 

Lokalplan nr. 64. Sommerhusområ-
de i Tyvmode ved Klegod. 

Idet kabelanlægget skal placeres min. 
25 m fra boliger berøres rammeområ-
det ikke. 

Nej 

Lokalplan nr. 361. Rekreativ forly-
stelse ved Holmsland Klitvej, Søn-
dervig. 

Lokalplan med byggefelter som ligger 
udenfor kommuneplantillæggets re-
servering, se Figur 6.3. 

Nej 

Lokalplan nr. 72. Søndervig i frem-
tiden. 

Lokalplanen udfylder ikke hele kom-
muneplanrammen, og idet kabelan-
lægget skal placeres min. 25 m fra bo-
liger, berøres lokalplanen ikke. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Lokalplan nr. 200. Område til ferie- 
og fritidsformål ved Houvig Klitvej, 
Søndervig. 

Inden for kommuneplantillæggets re-
servation er der planlagt parkering og 
rekreativ anvendelse uden bebyggelse. 
En mindre del er dog byggefelt til be-
byggelse i 2 etager. Se Figur 6-1 og Fi-
gur 6.4. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 

Lokalplan nr. 45B. Udvidelse af 
golfbane ved Søndervig. 

Anlagt golfbane med green tæt på lan-
devejen. 

Nej, men po-
tentiel konflikt 
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Figur 6-1. Eksisterende lokalplaner i Søndervig-området. 
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Tabel 6-2. Oversigt over berørte lokalplaner til landanlæggene fra Station Søndervig til ende-
punktet ved Station Stoustrup samt vurdering af behovet for en ny lokalplan. 

Lokalplan Bemærkning Ny lokalplan? 

Lokalplan nr. 24. Boligområder, 
centerområde, off. Områder, er-
hvervsområder i Kloster. 

Området er bebygget. Der vil ikke ske 
ændringer i eksisterende byggeri. Nej 

Lokalplan nr. 337a. Område til 5 
vindmøller i Rindum Enge. 

Kabelanlægget vil kunne opnå en re-
spektafstand på 50 m til vindmøller. Nej 

Lokalplan nr. 293. Område til el-
forsyningsanlæg, herunder trans-
formerstation o. lign. Ved Koustrup, 
nordøst for Velling. 

Eksisterende Station Lem Kær. Nej 

Lokalplan nr. 45. Område til køre-
teknisk anlæg ved Arnborgvej, 
Skjern. 

Køreteknisk anlæg er anlagt. Kablet 
kan placeres udenfor. Nej 
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Figur 6-2. Eksisterende lokalplaner langs hele kabelanlægget. 

Det vurderes generelt, at placering af et kabelanlæg eller – hvor der er aktuelt – et 
stationsanlæg ikke er i strid med ovennævnte lokalplaner. Der bliver ikke udar-
bejdet en lokalplan sideløbende med dette kommuneplantillæg.  

Ringkøbing-Skjern Kommune er myndighed for tilvejebringelse af  lokalplan og 
kommuneplanramme for de kystnære kabelstationsanlæg og/eller udvidelse af 
eksisterende stationsanlæg. På nuværende tidspunkt er der ikke endeligt taget 
stilling til, om projektet kræver etablering af en kystnær kabelstation, eller om 
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projektet kan etableres ved udvidelse af eksisterende stationsanlæg. Se endvidere 
afsnit 3.2.  

Hvis det viser sig, at etablering af kystnære kabelstationsanlæg og/eller udvidelse 
af eksisterende stationsanlæg vurderes at være lokalplanpligtige, vil der blive ud-
arbejde kommuneplantillæg med en ramme samt lokalplan, der udlægger det 
konkrete areal til stationsformål. Vurderingen af lokalplanpligt foretages i forbin-
delse med kommunens sagsbehandling af det konkrete projekt, og vil være af-
hængig af projektets omfang og det heraf afledte behov for udbygning. 
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Figur 6-3. Arealanvendelseskort fra lokalplan nr. 361 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rekreati-
ve forlystelsesanlæg ved Holmsland Klitvej, Søndervig. Det reserverede område til 
kabelanlægget går udenom byggefelterne (rød skravering). 
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Figur 6-4. Arealanvendelseskort fra lokalplan nr. 200 fra Ringkøbing-Skjern Kommune. For et 
område til ferie- og fritidsformål ved Houvig Klitvej, Søndervig. Det reserverede om-
råde til kabelanlægget går langs med Søndervig Landevej og omfatter parkerings-
arealerne lige nord for Søndervig Landevej samt en mindre bræmme af byggefeltet til 
bebyggelse i 2 etager. 
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7 Øvrige bindinger 
I VVM-redegørelse og miljørapport gennemgås de relevante bindinger for Ve-
sterhav Syd Havmøllepark i del 1 ”Indledning og baggrund”. Deri findes en gene-
rel beskrivelse af bindingen samt hvem der er myndighed. Nedenstående er en 
beskrivelse af de konkrete lokaliteter, hvor den pågældende binding bliver berørt 
af landanlæggene til Vesterhav Syd Havmøllepark. 

Bindingerne er præsenteret på de følgende frem kort i Figur 7-1 til Figur 7-2. Bin-
dinger, der ikke vurderes at være problematiske i forhold til anlægget, præsente-
res ikke på kort. 
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Figur 7-1. Relevante bindinger på strækningen fra ilandføringspunkterne til Ringkøbing. 
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Figur 7-2. Relevante bindinger på strækningen fra Ringkøbing til Dejbjerg. 
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Figur 7-3: Relevante bindinger på strækningen fra Dejbjerg til Station Stoustrup. 

7.1 Fredninger 

Der findes ingen arealfredninger inden for kommuneplantillæggets afgrænsning. 
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7.2 Kystnærhedszonen 

Kabelanlæg og et nyt stationsanlæg ved Station Søndervig vil ligge inden for kyst-
nærhedszonen.  

Ved planlægning i medfør af planloven generelt skal der i henhold til planlovens § 
5b gives en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær pla-
cering.  

Hensigten med bestemmelserne om kystnærhedszonen er at bevare kystlandska-
bets særlige karakter ved at begrænse bebyggelse og anlæg i kystområderne til det 
nødvendige, specielt på de åbne kyststrækninger. Se afgrænsningen af kystnær-
hedszone i Figur 7-1. Disse områder skal principielt friholdes for bebyggelse, der 
ikke er afhængige af kystnærheden. De anlæg, som har behov for nærhed til ky-
sten, skal placeres, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt. 

Der skal etableres et kabelanlæg, der skal tilslutte havmølleparken på havet med 
elnettet og infrastrukturen på land. Strækningsanlæg i form af et nedgravet ka-
belanlæg vil kun medføre en midlertidig påvirkning i anlægsfasen og vil ikke 
medføre nogen permanent visuel påvirkning af kystlandskabet. 

Planlægningen omfatter mulighed for etablering af et kystnært stationsanlæg 
med henblik på dels at reducere effekttab i kablerne og dels for at reducere ser-
viceareal over kabelanlægget. Formålet med stationen er at øge spændingen i ka-
belsystemet fra 33 kV til 150 kV og reducere antallet af kabler i kabelsystemet fra 
6 til 1. 

Områder til etablering af kabelstation er placeret i den indsnævrede korridor, 
som er fastlagt ud fra hensyntagen til de forskellige arealinteresser og beskyttel-
seshensyn der findes lokalt. En placering i denne indsnævrede korridor vil der-
med som udgangspunkt medføre færrest mulige konflikter. Endvidere er udpeg-
ningen af område til kabelstation foretaget ud fra en overordnet vurdering af 
landskabets konkrete og lokale sårbarhed. 

Fra havmølleparken sker ilandføring med op til 6 søkabler, som skal føres frem til 
en stationsanlægget, og som skal anlægges med 7 meters afstand mellem de en-
kelte kabler. På strækningen frem til stationen skal der tinglyses et 42 m bredt 
servitutbælte. Efter stationsanlægget kan servitutbæltet reduceres til 7 m. I an-
lægsfasen kan arbejdsbæltet reduceres fra en bredde på ca. 53 m til 18 m, når an-
tallet af kabler i kabelsystemet reduceres fra 6 til 1. Et formål med stationen er så-
ledes at minimere restriktioner for lodsejere og de økonomiske omkostninger ved 
etablering af kabelanlægget. Ved et smalt servitutbælte mindskes påvirkningen af 
de øvrige arealinteresser langs kabelkorridoren væsentligt. 

Med etablering af et kystnært stationsanlæg kan kabelsystemet ændres fra seks 
33 kV kabler til ét 150 kV kabel. Spændingsforøgelsen i kablet medfører at energi-
tabet i kablet kan reduceres betydeligt. Netto energitabet målt i MWh stiger line-
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ært ift. afstanden mellem ilandføringspunktet og punktet, hvor stationen kan pla-
ceres. Netto energitabet udgør 500 MWh pr. km per år og det samlede økonomi-
ske tab (for energitab, øgede anlægsudgifter og kompensation til grundejere) ud-
gør 12 millioner kr. per kilometer afstanden mellem ilandføringspunktet og stati-
onsanlægget øges. 

Omkostningerne ved at tilslutte kablerne ved den eksisterende Station Søndervig 
kunne medføre overvejelse om en ny station tættere ved ilandføringen på Holms-
land Klit. Østsiden af Holmsland Klit har gennem mange år været friholdt for 
tekniske anlæg og ny bebyggelse. Hele området omkring Ringkøbing Fjord er i 
kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det vurderes, at om-
rådet fortsat bør friholdes for tekniske anlæg, og at de landskabelige interesser i 
området på østsiden af Holmsland Klit vejer tungere end et nettab mv. Placering 
af en ny kabelstation vil derfor være ved Station Søndervig, således at reduktio-
nen til ét kabel og transformeringen til 150 kV kan ske her. 

Området til placering af et stationsanlæg er afgrænset på baggrund af landskabets 
generelle sårbarhed, konkret mulighed for indpasning i terrænet og beliggenhed 
af eksisterende infrastruktur, samt eksisterende bebyggelse, anlæg og beplant-
ning. 

Området ligger i det, der i VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd 
Havmøllepark er beskrevet som Fjordlandskabet, men nær overgangen til Klit-
landskabet mod vest. Det er begge særligt oplevelsesrige landskaber, der er sår-
bare over for visueller påvirkninger, der vil præge oplevelsen af landskabet. Om-
rådet til placering af et stationsanlæg har ikke i sig selv kystrelation, hverken mod 
syd til Ringkøbing Fjord eller mod vest til Vestkysten, men høje tekniske anlæg i 
dette området kan visuelt påvirke mere kystnære landskaber.  

Landskabet i området er præget af dyrkede marker i et overvejende åbent land-
skab, hvor kun sparsom bevoksning bryder udsigterne på tværs af landskabet. 
Omkring den eksisterende station, Station Søndervig, står afskærmende bevoks-
ning. Bevoksningen dækker bygningen, men ikke de udendørs anlæg, der tydeligt 
rager over bevoksningen (Figur 7-4). Ved dette anlæg er masten, der står uden for 
anlægget, dog det mest markante element i landskabet. 

Med den skitserede udvidelse vil stationen blive udvidet mod syd og øst. I land-
skabet forventes det nye anlæg at komme til at udfylde en stor del af billedet til 
højre for det eksisterende anlæg (Figur 7-4). 
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Figur 7-4. Station Søndervig set fra Søndervig Landevej. Øverst før etableringen af en station 
ved Station Søndervig og nederst efter en etablering (NIRAS, 2014b). 

Ved valg af konkret placering af station inden for det reserverede område, kan 
den placeres i terrænet, så den visuelle påvirkning bliver mindst mulig. Desuden 
er der krav om, at der skal etableres afskærmende beplantning eller lignende om-
kring stationsanlægget, eventuelt understøttet af tilpasninger af terrænet. På 
grund af den kun delvise afskærmning, som bevoksning over tid vil kunne give, 
vurderes anlægget at blive meget synligt i landskabet; særligt fra Søndervig Lan-
devej, der er hovedfærdselsåre mellem Ringkøbing og Søndervig/Hvide Sande.  

Visualiseringen er udarbejdet ud fra princippet om, at et nyt kabelanlæg skal pla-
ceres tæt op ad den eksisterende Station Søndervig, men der er ikke udlagt en 
kommuneplanramme til stationen, fordi den præcise placering ikke er fastlagt. 
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VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd Havmøllepark redegør yder-
ligere for de visuelle påvirkninger fra landanlæggene.  

7.3 Klit- og strandbeskyttelse 

Arealerne langs vestkysten med klitter er omfattet af klitfredning, og det forven-
tes, at etablering af kabelanlægget fra ilandføringspunkterne sker ved underbo-
ring for at beskytte klitterne. Området til stationsanlæg ligger uden for klitfred-
ningen og strandbeskyttelsen, se Figur 7-1. 

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger inden for strandbe-
skyttelseslinjen og klitfredningszonen. Der må blandt andet ikke placeres bebyg-
gelse og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. 

Midlertidige terrænændringer som f.eks. nedgravning af ledninger og lignende i 
arealer omfattet af strandbeskyttelseslinjen kræver ikke dispensation, såfremt 
terrænet efter nedgravningen straks retableres til det oprindelige udseende og 
kabelanlæg vurderes derfor mulig. 

For klitfredede arealer vil selv midlertidige terrænændringer kræve en forudgå-
ende dispensation. 

7.4 Fredskov 

Inden for kommuneplantillæggets reservation til kabelanlægget er der flere loka-
liteter, hvor der er fredskovspligtige arealer. Det vil i alle tilfælde være muligt at 
placere kabelanlægget udenfor fredskovspligtige arealer med undtagelse af to lo-
kaliteter ved Velling og Dejbjerg Plantager. Der er ingen fredskovspligtige arealer 
indenfor området reserveret til stationsanlæg, Figur 7-2 og Figur 7-3. 

Etablering af et kabelanlæg på fredskovspligtige arealer kræver tilladelse efter 
skovloven. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere til nedgravning af kab-
let enten ved ophævelse af fredskovspligtgen eller med bevarelse af fredskovsplig-
ten. Dispensation kan udløse krav om erstatningsskov, hvilket vil sige, at der skal 
plantes skov på et større areal. Før fastlæggelse af kablets endelige placering kan 
størrelsen af evt. erstatningsskov ikke afklares. 

7.5 Sø- og åbeskyttelseslinjen 

Inden for beskyttelseslinjen er der forbud mod at placere bebyggelse og master. 
Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. 

Der er ingen sø- og åbeskyttelseslinjer inden for området reserveret til stationsan-
læg, men det reserverede område til kabelanlæg krydser i flere tilfælde en åbe-
skyttelseslinje. 
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Beskyttelseslinjen administreres mindre restriktivt, og dispensation til kabelan-
læg vurderes mulig. Kommunen træffer afgørelse om dispensation, der kræver en 
konkret sagsbehandling og afvejning ift. landskabsinteresserne, som beskyttelses-
linjen har til formål at sikre.  

7.6 Skovbyggelinjen 

I zonen inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse og master.  

Der er ingen skovbyggelinjer inden for området reserveret til stationsanlæg, men 
det reserverede område til kabelanlæg går i flere tilfælde hen over arealer med 
skovbyggelinjer.  

Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen, og etablering 
af et kabelanlæg vurderes ikke at være i konflikt med skovbyggelinjens beskyttel-
seshensyn.  

7.7 Fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage ændringer i tilstanden. 
Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse og master. Der må heller ikke fore-
tages ændringer i terrænet, beplantning eller hegning. 

Der er ingen fortidsmindebeskyttelsesområder inden for området reserveret til 
stationsanlæg, men det reserverede område til kabelanlæg går i flere tilfælde hen 
over arealer med fortidsmindebeskyttelse, se Figur 7-1, Figur 7-2 og Figur 7-3. 
Det vil være muligt indenfor det reserverede område at placere kabelanlægget 
udenom områderne, som er beskyttede. 

Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra 100-meter-beskyttelseslinjen, 
der meddeles kun undtagelsesvist dispensation. Etableringen af et kabelanlæg vil 
ikke nødvendigvis være i konflikt med beskyttelseslinjens beskyttelseshensyn, 
men det vil bero på en konkret vurdering.  

7.8 Beskyttede sten- og jorddiger 

Der må ikke foretages ændringer på sten- og jorddiger. Kommunalbestyrelsen 
kan dog, i særlige tilfælde, dispensere fra lovens bestemmelser og give tilladelser 
til ændringer (jf. museumslovens § 29 j). 

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger inden for området reserveret til stati-
onsanlæg, men i flere tilfælde er der beskyttede sten- og jorddiger inden for det 
reserverede område til kabelanlægget, Figur 7-1 til Figur 7-3. 

Reglerne om dispensation administreres restriktivt. Det kræver ikke tilladelse at 
grave mindre jordkabler eller mindre rørledninger ned, hvis diget retableres fuld-
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stændig bagefter. Drænrør eller ledninger kan også frit føres under et dige ved 
underboring. 

Kabelanlægget vil have en bredde, der vil medføre krav om en dispensation, hvis 
diget bliver påvirket. I mange tilfælde vil der ske en underboring af diget.  

Det kræver iht. praksis ikke tilladelse at grave mindre jordkabler eller mindre rør-
ledninger ned, hvis diget retableres fuldstændig bagefter. Kabelanlægget vurderes 
dog for så stort, at en dispensation vil være nødvendig. 

7.9 Bilag IV-arter 

På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne i 2014 til VVM-redegørelsen, 
den eksisterende viden om bilag IV-arter indenfor og i nærheden af områder re-
serveret til kabelanlæg og stationsanlæg samt viden om projektets forventede på-
virkning er vurderingerne afgrænset til at omfatte følgende bilag IV-arter:  

• Flagermus.  

• Markfirben. 

• Padder.  

• Odder.  

I afsnit 26.4 del 3 i VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd Havmøl-
lepark beskrives behovet for afværgeforanstaltninger for enkelte bilag IV-arter, og 
såfremt disse følges, vurderes den økologiske funktion for bilag IV-arternes yng-
le- og rasteområder ikke påvirket af projektet. 

7.10 § 3-områder 

Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 
2.500 m2, alle vandløb, som er udpeget i kommuneplanerne, samt søer over 100 
m2 er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Loven beskytter naturtyperne mod 
ændringer i tilstande, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, 
dræning og opfyldning. 

Inden for det området reserveret til kabelanlæg, er der registreret en lang række 
naturbeskyttede områder af forskellige størrelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
§3 beskyttet natur fremgår af Figur 7-1 til Figur 7-3. I afsnit 22.3 og 23.3 i VVM-
redegørelse og miljørapport del 3 ses detaljerede kort med de konkrete områder. 
Hvor kablet ikke kan føres udenom beskyttet natur, som vil blive påvirket af op-
gravning, anbefales kablet underboret, for at minimere påvirkningen. Der er in-
gen naturbeskyttede område efter § 3 i området reserveret til stationsanlæg.  
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Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilstandsændrin-
ger. Af vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper fremgår 
det, at etablering af ledningsanlæg gennem beskyttede naturtyper forudsætter di-
spensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis anlægget ændrer tilstanden af det 
beskyttede område. Mulighed for dispensation til kabelanlæg beror således på en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
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8 Kommuneplantillæg 
nr. 53  

Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer og ramme.  

8.1 Retningslinjer 

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for landanlæggene til Vesterhav Syd 
Havmøllepark tilføjes nedenstående retningslinjer til Ringkøbing-Skjern Kom-
muneplan 2013-2025 jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg. 

Der fastlægges hermed følgende retningslinjer: 

1. Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til 
det overordnede elnet i form af et nedgravet kabeltrace, som vist på kortet 
(Figur 8-1 til Figur 8-3).  

2. Inden for reservationen til kabeltraceet må der ikke etableres bygninger, 
anlæg, beplantning eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkob-
lingen eller forhindre adgang til kabler i tracéet. 

3. Som en del af tilkoblingen kan der etableres en kystnær kabelstation. Om-
rådet er reserveret, som vist på kortet (Figur 8-4). 

4. Kabelstationen kan etableres med et areal på op til 10.000 m2. Stations-
bygning, transformere og kompenseringsspoler må maksimalt have en 
højde på 7 m, mens bygningens grundareal maksimalt må være 250 m2. 
Derudover kan der være konstruktioner og master på op til 22 m. 

5. Der skal etableres afskærmende beplantning eller lignende omkring ka-
belstationen. Anlægget skal placeres i terrænet, så den visuelle påvirkning 
bliver mindst mulig, og terrænet skal evt. tilpasses, så det understøtter 
den afskærmende beplantning. Beplantning skal ske med hjemmehørende 
egnstypiske arter. 
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Figur 8-1. Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og stationsan-
læg på strækningen fra ilandføringspunkt til Ringkøbing. 
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Figur 8-2: Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og stationsan-
læg på strækningen fra Ringkøbing til Dejbjerg. 
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Figur 8-3: Områder der med ovenstående retningslinjer reserveres til kabelanlæg og stationsan-
læg på strækningen fra Dejbjerg til Station Stoustrup.  
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Figur 8-4: Område der med ovenstående retningslinjer reserveres til en kabelstation ved Station 
Søndervig.  

8.2 Klage  

Når kommuneplantillægget er endelig vedtaget kan det påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Der vil i forbindelse med den endelige udstedelse være en 
egentlig klagevejledning. 
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