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Del 3 Miljøforhold på land 

VVM-redegørelsen for Bornholm Havmøllepark består af fem delrapporter:  

 Del 0: Ikke-teknisk resume; 

 Del 1: Indledning og baggrund; 

 Del 2: Det marine miljø; 

 Del 3: Miljøforhold på land; 

 Del 4: Sammenfatning og konklusion. 

Denne rapport ”Miljøforhold på land” udgør del 3 af VVM-redegørelsen for Born-

holm Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapportopbygning henvises til 

læsevejledningen i VVM-redegørelsens del 1 ”Indledning og baggrund”. 

 

Udsigt fra Rytterknægten (Foto: NIRAS). 
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20 Teknisk 

projektbeskrivelse 

Beskrivelsen er baseret på projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land til 

VVM-redegørelsen for Bornholm Havmøllepark (Energinet.dk, 2015a). 

20.1 Beliggenhed 

Bornholm Havmøllepark-projektet omfatter foruden selve havmølleparken også 

anlæg på land. Undersøgelsesområdet forløber fra det forventede ilandførings-

punkt syd for Rønne og frem til Station Rønne Syd (se Figur 20-1). Afstanden fra 

kysten til kabelstationen er omkring 2 km.  

I første offentlighedsfase blev en indledende afgrænsning af undersøgelsesområ-

det for landanlæggene præsenteret. Det er markeret med en rød linje på Figur 

20-1. 

Høringssvarene fra første offentlighedsfase har bidraget til en mindre justering af 

undersøgelsesområdet sent i processen. Derfor er naturundersøgelser og den ar-

kivalske kontrol for fortidslevn lavet på baggrund af den første afgrænsning af 

undersøgelsesområdet. I alle baggrundsrapporter er det første undersøgelsesom-

råde vist i figurer.  

Det endelige undersøgelsesområde er markeret med sort stiplet linje på Figur 

20-1, og det er mellem 500 m og 800 m bredt. 

Ved kysten ligger der i den vestlige del af undersøgelsesområdet et sommerhus-

område, mens der i den østlige del ligger et fredet skovområde. Umiddelbart syd 

for stationsanlægget ligger en børnehave, der ikke indgår i undersøgelsesområ-

det, da kabler vil blive ført uden om. 
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Figur 20-1. Undersøgelsesområdet på land for Bornholm Havmøllepark. Den stiplede del inde 

i undersøgelsesområdet er en børnehave, der ikke indgår i undersøgelsesområdet.  
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20.2 Projektets omfang 

De landbaserede dele af anlægget vil kunne omfatte: 

 Udvidelse af Station Rønne Syd. 

 Etablering af 2 stk. 33 kV-kabelsystemer eller 1 stk. 60 kV-kabelsystem på en 

cirka 2 km lang strækning fra kysten og frem til Station Rønne Syd. 

20.3 Beskrivelse af anlægget 

20.3.1 Kabelanlægget 

Kabelanlæggene på land kan være 2 stk. 33 kV-kabelsystemer eller 1 stk. 60 kV-

kabelsystem. Kablerne med de forskellige spændingsniveauer adskiller sig pri-

mært ved at have forskellige tykkelser af deres isolationslag. Uanset hvilket 

spændingsniveau kablerne har, så er de mulige anlægsmetoder de samme. Hvert 

kabelsystem består af tre enfasede kabler, der skal ligge i én kabelgrav.  

Højspændingskablerne leveres fra fabrikken som enkeltledere på tromler. Hver 

kabeltromle indeholder én kabellængde, der forventes at blive mellem 750 og 

2.500 m pr. tromle, og hver tromle har en vægt på op til 20 tons. 

Hvert kabel består af en aluminiumsleder omgivet af et trippelekstruderet isole-

rende plastmateriale. Herefter er der lagt en skærm omgivet af et lag af vand-

stoppende bånd på hver side, og som en sikring mod vandgennemtrængning er 

der lagt en aluminiumsfolie. Den yderste kappe er af polyætylen (et plastmateria-

le) og fungerer som mekanisk beskyttelse. Figur 20-2 viser et eksempel på opbyg-

ningen af et højspændingskabel. 

 

Figur 20-2.  Eksempel på opbygning af et højspændingskabel. 
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Servitutbelagt bælte for kabelanlægget 

Efter etablering af kablet fra ilandføringspunktet frem til Station Rønne Syd vil 

det være omfattet af et servitutbelagt bælte, der skal tinglyses på de berørte ejen-

domme. Det servitutbelagte bælte er 7 m bredt pr. kabelsystem, det vil sige i alt 14 

m for de to kabelsystemer, hvis der er tale om 33 kV-kabler. I det servitutbelagte 

bælte må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybtgående 

rødder. Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet kan udføres, men andre på-

tænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun iværksættes efter aftale med led-

ningsejer. 

Kabelmuffer 

For hver kabellængde skal kablerne muffes sammen. Selve samlingen af kablerne 

af muffer for henholdsvis 33 kV og 60 kV-kabler giver ikke anledning til installa-

tioner over terræn, da installationerne vil være nedgravet ca. 1,5 m under terræn. 

20.3.2 Stationsanlæg 

Ilandføring af søkabler vil ske ved kysten sydøst for Rønne. Derfra føres kabelan-

lægget frem til tilslutning i Station Rønne Syd. 

Den præcise placering af kablet indenfor undersøgelsesområdet vil blive fastlagt i 

detailprojekteringen, når VVM-redegørelsen er afsluttet.  

Udvidelse af Station Rønne Syd 

Etablering af Bornholm Havmøllepark medfører eventuelt behov for udvidelse af 

Station Rønne Syd med en 33 kV-bygning, en til to transformere til 60 kV samt en 

kompenseringsspole. En kompenseringsspole fremmer kablernes overførsel af 

energi, og den afgiver en lavfrekvent brummen (frekvens på 100 Hz). Såfremt 

havmølleparken tilsluttes med 60 kV, skal der dog ikke opstilles transformere el-

ler en 33 kV-bygning i forbindelse med projektet. 

Tabel 20-1 viser forventede højder for de nye anlæg på Station Rønne Syd. 

Tabel 20-1.  Højde af nye installationer på Station Rønne Syd. 

Station Rønne Syd Forventet højde 

33kV stationsbygning 7,0 m 

Kompenseringsspole og transformere 6,5 m 

 

Station Rønne Syd skal udvides med et areal på cirka 1.200 m2 mod syd og øst. 

Det område, der kan blive inddraget i forbindelse med en udvidelse af stationen, 

er markeret med sort på Figur 20-3. Stationen vil blive afskærmet mod visuelt 

indblik med træer og buske rundt om stationen. 
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Figur 20-3. Det eksisterende stationsområde (Station Rønne Syd) er markeret med rødt, mens 

området, der kan inddrages i forbindelse med udvidelse af Station Rønne Syd, er 

markeret med sort. 
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20.4 Aktiviteter i anlægsfasen 

20.4.1 Kabelstrækningen 

Kabelstrækningen udgør en cirka 2 km lang kabelrute fra ilandføringspunktet til 

Station Rønne Syd.  

En del af kabelstrækningen forløber over dyrkede arealer, hvor det som udgangs-

punkt er uproblematisk at foretage anlægsarbejde.  

Undersøgelsesområdet udgør et op til ca. 800 m bredt bælte fra kysten til Station 

Rønne Syd, se Figur 20-1. 

Dette er gjort på grund af arealmæssige bindinger og for at sikre en fleksibilitet i 

forhold til den endelige placering af kablet, således at det kan placeres uden at 

være i konflikt med de eksisterende arealmæssige bindinger.  

Den præcise placering af kablet indenfor undersøgelsesområdet vil først blive 

fastlagt i detailprojekteringen, når VVM-redegørelsen er afsluttet. 

20.4.2 Nedgravning af kabler 

Kablet etableres ved nedgravning, hvorved kablerne vil blive placeret i en kabel-

grav, se Figur 20-4. 

  

Figur 20-4.  Kabelgrav med udlagte køreplader og opgravning af kabelrenden ( Foto: Ener-

ginet.dk). 

I anlægsfasen vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring 

kabeltracéet på 18 m. Arbejdsbæltet vil dog forsøges minimeret i det omfang, det 

er muligt. Figur 20-5 viser et eksempel på et arbejdsbælte.  

Ved flere parallelle kabelsystemer placeres de således, at både arbejdsbæltet og 

servitutarealet øges med 7 m for hvert kabelsystem. Ved to kabelsystemer bliver 

arbejdsbæltet således 25 m bredt. 

Anlægsarbejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen. Stræk-

ningen på omkring 2 km forventes at kunne være dækket af 1-3 kabellængder. 
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Først udlægges eventuelt jernkøreplader, og herefter afrømmes muldjorden over 

kabeltracéet samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret. 

 

 Figur 20-5.  Arbejdsbælte ved kabellægning af et enkelt kabelsystem. 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for 

arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede pro-

fil. Kabelgraven er cirka 1,4-1,5 m dyb og cirka 1,5-2,0 m bred. Råjorden lægges 

på samme side af kabelgraven som muldjorden, men således at muldjord og rå-

jord ikke blandes sammen. 

I bunden af kabelgraven lægges et cirka 10 cm komprimeret sandlag, hvorpå kab-

let udtrækkes. Efter at kabler og lyslederrør er placeret i kabelgraven, dækkes 

denne med 20 cm komprimeret sand (se Figur 20-6). Sandet forventes at kunne 

leveres fra lokale grusgrave eller fra søterritoriet, og det placeres i sanddepoter 

langs tracéet, hvorfra det hentes løbende. Sandet transporteres og udlægges med 

særlige sandudlægningsvogne. 

Sandet over og under kablerne skal være af en særlig sammensætning af forskelli-

ge kornstørrelser for at give en god komprimering og ensartet varmeafledning fra 

kablet. Det er blandt andet evnen til at slippe af med varmen til omgivelserne, der 

bestemmer kabelforbindelsens evne til at overføre strøm. Der anvendes op til 400 

m3 sand pr. km kabel. 

Over de 20 cm sand lægges et kraftigt plastik-dækbånd til mekanisk beskyttelse af 

kabelsystemet. Omkring 75 cm under det færdige terræn udlægges et advarsels-

net med tekst, som angiver ejerskab af kabler, kontaktoplysninger mv.  

Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring kabel-

systemet, og til sidst lukkes kabelgraven med muldjord.  
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Der er meget lidt overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet. Overskydende 

jord vil blive fordelt ud over tracéet. 

Kabelgraven - svarende til en tromlelængde - må forventes at stå åben i maksi-

malt en arbejdsuge. 

Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et større antal anlægsma-

skiner. Anlægsarbejdet forventes at tage omkring tre måneder. 

20.4.3 Muffesamlinger 

For hver kabellængde skal kablerne muffes sammen. Dette arbejde foregår ved 

hjælp af en montagecontainer på cirka 2,5 x 6 m. Arbejdsperioden for muffear-

bejdet til en muffegruppe er cirka 1-2 arbejdsdage.  

20.4.4 Arbejdsarealer 

Der er behov for et antal midlertidige arbejdsarealer i nærheden af arbejdsbæltet 

langs kabeltracéet, dels som depotpladser, dels som tromledepoter og som køre-

arealer. 

Depotpladser er typisk på 2.000-2.500 m². De anvendes hovedsagelig til oplag-

ring af rent sand, der skal bruges som sandfyld i kabelgraven, samt til parkering 

af entreprenørmaskiner, som anvendes til arbejdet langs kabeltracéet. 

Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændings-

kabler. Der etableres typisk et tromledepot for hver cirka 1-3 km kabeltracé, såle-

des at hvert depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves til at lægge to 

kabellængder. 

Både depotpladser og tromledepoter vil så vidt muligt blive etableret på dyrkede 

arealer eller lignende. Pladserne vil blive etableret ved at udlægge køreplader for 

at mindske risikoen for strukturskader. 

Udover det arbejdsspor, der bliver etableret langs med kabelgraven, vil der være 

behov for at benytte et antal midlertidige køreveje for at få adgang til kabeltracéet 

fra eksisterende veje. 

20.4.5 Midlertidige grundvandssænkninger 

På strækninger med højt grundvandspejl sænkes grundvandet midlertidigt under 

anlægsarbejdet. Grundvandssænkning foregår enten ved installering af et suge-

spidsanlæg i sandrige jordbundsforhold (se Figur 20-6) eller ved forudgående 

nedpløjning af et plastdræn i og under kabelgraven. Med passende afstand langs 

kabeltracéet oppumpes drænvandet fra kabelgraven. Når kablerne er lagt, lukkes 

drænet. 
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Det oppumpede vand ledes ud over det åbne terræn til passiv nedsivning efter af-

tale med ejeren og om nødvendigt med den ansvarlige miljømyndighed. Langs 

kabeltracéet er der tale om helt lokale grundvandssænkninger af meget begrænset 

varighed (1-2 dage).  

  

Figur 20-6. Udlægning af sand over kablerne (billedet til venstre) og eksempel på et suge-

spidsanlæg (billedet til højre)( Fotos: Energinet.dk). 

20.4.6 Styret underboring 

Ved passage af områder med særlig sårbar natur, vandløb, særlige bevaringsvær-

dige fortids- og kulturhistoriske mindesmærker, veje og andre tekniske anlæg, 

hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at nedgrave kablet, kan kablet frem-

føres ved en såkaldt styret underboring.  

Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af en arbejdsplads 

på cirka 25 m2 i hver ende af underboringen. Arbejdspladsens størrelse vil afhæn-

ge af boringens længde.  

Efter underboringen trækkes hvert kabel gennem et plastforingsrør, og foringsrø-

ret fyldes efterfølgende med bentonit. Dette gøres af hensyn til kravet om varme-

afledning fra kablerne. Bentonit er en blød lerbjergart, der også anvendes som 

boremudder. 

Normalt er underboringer mellem 15-300 meters længde. I særlige situationer 

kan en længere strækning dog underbores. Der er flere forhold, som afgør den 
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mulige længde af en underboring, og det er derfor nødvendigt at lave en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfælde.  

Jordbundsforholdene kan være afgørende for, om underboring kan udføres. For 

at fastlægge et boreprofil kan der udtages enkelte jordbundsprøver. Forundersø-

gelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af underboringen og mindske 

risikoen for blow-outs, det vil sige, at boremudderet (bentonit) skyder op i det 

terræn, som boringen føres under. 

Som en del af VVM-undersøgelserne fastlægges behovet for underboringer, ek-

sempelvis under sårbare naturtyper eller områder, der indeholder levesteder for 

sårbare arter.  

Kabeltracéet vil så vidt muligt blive anlagt udenom søer og vandhuller, hvorfor 

der ikke vil ske en direkte påvirkning af disse som følge af anlægsarbejdet. Så-

fremt det i enkelte tilfælde er umuligt at føre kablet udenom, vil der blive foreta-

get underboring af søen. 

20.4.7 Anlægsarbejder på stationsanlæg 

Til anlægsarbejder ved stationsanlæg anvendes i høj grad de samme metoder og 

arbejdsredskaber som ved kabelanlægget. Arbejdet vil omfatte jordarbejder, her-

under eventuelle grundvandssænkninger samt almindelige byggearbejder.  

Anlægsarbejdet på Station Rønne Syd forventes at vare 12-18 måneder. 

20.4.8 Tekniske anlægsforudsætninger 

I nærværende projekt gælder følgende anlægstekniske forudsætninger, der som 

udgangspunkt vil blive gennemført, såfremt det ikke er muligt at undgå væsentli-

ge påvirkninger på anden måde: 

 Underboring af vandhuller. 

 Underboring af § 3 naturområder med høj, god eller moderat naturværdi, 

hvor der er risiko for en væsentlig påvirkning ved nedgravning af kabler. 

 Underboring af værdifulde sten- og jorddiger. 

 Underboring af bevaringsværdige kulturminder. 

 Underboring af skove med høj naturværdi eller rekreativ værdi. 

 Underboring af eksisterende tekniske anlæg som veje, ledninger og rør. 
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20.5 Aktiviteter under drift og vedligehold 

Kabler vedligeholdes ikke, med mindre kablet rammes af en fejl. Der sker ellers 

ingen aktiviteter på kabelstrækninger i driftsfasen. Hvis et kabel går i stykker, 

graves ned til det fejlramte stykke af kablet, der fjernes og erstattes med et nyt 

kabelstykke. Kablet samles med muffer. Der anvendes samme procedure som ved 

etablering af kablet. Kabelfejl forekommer sjældent, og som hovedregel kun på 

grund af ydre påvirkninger som gravearbejder, der sker for tæt på kablerne. Kab-

ler i det åbne land er beskyttet med et servitutbelagt bælte, og her forekommer 

fejl meget sjældent. 

Kabeltraceer i det åbne land inspiceres ved overflyvning med 1-2 års interval. 

Konstateres det ved inspektionen, at der gror træer med dybtgående rødder, eller 

at der f.eks. er foretaget gravearbejder i det servitutbelagte bælte, inspiceres dette 

nærmere. Træer med dybtgående rødder fældes og bortskaffes. Buske og anden 

vegetation tillades i det servitutbelagte bælte. 

20.6 Aktiviteter i demonteringsfasen 

20.6.1 Demontering af kabelanlæg 

Den forventede levetid for kabelsystemer er cirka 40 år, og kabelsystemer skrot-

tes, når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler vil der 

foregå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som i anlægsfasen.  

Kablerne opgraves, og de afskæres i passende længder, således at de kan blive 

transporteret fra arbejdsområdet til et dertil egnet oparbejdningsanlæg. Kablerne 

er opbygget af såkaldte faste materialer, såsom plast og metaller, og indeholder 

derfor ikke flydende materialer, som ved eksempelvis olie-isolerede kabler. Der er 

derfor ikke nogen forureningsmæssig risiko ved opgravning af kabelsystemet.  

Kablerne kan skrottes/behandles på miljøgodkendte anlæg. Metallet frigøres med 

henblik på genbrug, og plastisolationen fjernes fra kabler ved afskæring. Plastma-

terialet kan findeles og genbruges ligesom metallerne. 

De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved en styret underboring, kan kabler-

ne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil efterfølgende blive fyldt 

med bentonit og forseglet og forbliver i jorden.  

20.6.2 Demontering af stationsanlæg 

Det anses ikke for sandsynligt, at den gennemførte udvidelse af stationsanlægget 

nedbrydes efter havmølleparkens levetid. Det forventes, at anlægget også på det 

tidspunkt kan indgå som en del af eldistributionssystemet. Men såfremt anlægget 

skal fjernes, vil dette indebære, at ledere og master nedtages, og at fundamenter-

ne fjernes til mellem 0,5 og 1,5 m under terræn.  
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Beton vil blive nedknust og genbrugt. Isolatorglas vil blive deponeret i det om-

fang, isolatorerne ikke kan genbruges i forbindelse med andre projekter og reno-

vationsarbejder. Jern og metal vil blive genbrugt. Efterfølgende retableres area-

lerne ved at tilføre råjord og afslutte med muldjord, så det falder naturligt sam-

men med det omgivende terræn. 

20.7 Magnetfelter 

Omkring landkabler vil der – når havmølleparken er i drift - være et magnetfelt, 

som er størst lige over kablet, og som hurtigt aftager med afstanden til kablet. Ved 

stationsanlæg vil der ligeledes være magnetfelter ved de forskellige strømførende 

komponenter, men også her aftager felterne hurtigt med afstanden. 

På land vil kabelanlægget omfatte 33 kV-kabler eller 60 kV-kabler samt Station 

Rønne Syd. Magnetfelternes størrelse afhænger af strømstyrken i kablerne. Den 

forventede gennemsnitlige årsbelastning (strømmen, der går i kablerne) er be-

stemt af elproduktionen i havmølleparken og afhænger af vindforholdene. Da ka-

belforbindelserne alene skal betjene Bornholm Havmøllepark, kan man ikke for-

vente, at gennemsnitsbelastningerne ændrer sig væsentligt i årene fremover.  

I det følgende er angivet beregninger af magnetfelter ved de kabelanlæg på land, 

der indgår i havmøllepark-projektet som mulige løsninger. Valget af kabelløsnin-

ger afhænger af havmølleparkens endelige størrelse og udformning. Figur 20-7 

viser en kurve over magnetfeltets størrelse for hvert af de mulige kabelanlæg. 

Kurverne illustrerer, hvordan magnetfeltet ved jordkabler aftager hurtigt med af-

standen til kablet. Strømmen varierer over døgnet og over året. Derfor anvendes 

en gennemsnitsbetragtning, når magnetfelterne beregnes. Magnetfeltets størrelse 

er angivet ved 1 m over jorden, som er almindelig praksis. 
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Figur 20-7.  Størrelse af magnetfeltet 1 m over jorden ved et kabelanlæg på henholdsvis 33 og 

60 kV som funktion af afstanden fra kablet (NIRAS, 2015h). 
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Som det fremgår af Tabel 20-2, aftager magnetfeltet meget hurtigt med afstanden 
fra kablet.  
 
Tabel 20-2.  Beregnede værdier for Bornholm Havmøllepark for hvert kabelanlæg ved forskel-

lige afstande fra kabeltracéets midte. For 33 kV og 60 kV-kabelsystemerne er 

magnetfelterne angivet ved en gennemsnitlig belastning på henholdsvis 300 am-

pere og 315 ampere (NIRAS, 2015h). 

Afstand fra  

tracémidte (m) 

Magnetfelt ved  

33kV kabel (µT) 

Magnetfelt ved  

60kV kabel (µT) 

20 0,02 0,02 

15 0,03 0,04 

10 0,07 0,08 

6 0,19 0,20 

3 0,53 0,57 

1 1,17 1,27 

0 1,38 1,49 

 

20.8 Råstoffer, materialer og affald 

Opgørelsen af materialeforbrug i henhold til maksimums- og minimumsmængder 

for de forskellige fundament- og møllekonstruktionstyper er beskrevet i den tek-

niske projektbeskrivelse for havmølleparken (Energinet.dk, 2015b). 

Disse opgørelser er blandt andet baseret på Energinet.dk’s erfaringer fra tilsva-

rende opgaver. En mere detaljeret opgørelse af materiale- og råstofforbrug samt 

af generering af affald kan først udarbejdes, når type og design af havmøllerne er 

fastlagt, og kabeltracéet inklusive opgørelse af underboringer er fastlagt. 

Materialeforbruget og anvendelse af råstoffer på landdelen er koncentreret til an-

lægsfasen af kabler og stationsanlæg. Affald fra landdelen, defineres i denne 

sammenhæng som materialer, der stammer fra kabellægning og byggeri af stati-

onsanlæg. 

Materialeforbruget på offshore-delen er koncentreret til kabler, fundamenter og 

havmøller. Det er muligt at redegøre for typiske affaldsfraktioner for anlæg på 

havet, men ikke for mængderne herfra på nuværende tidspunkt.  

Worst case er fastlagt ved at tage udgangspunkt i anlæg og drift af det størst mu-

lige anlæg (50 MW). Opgørelsen af materialeforbrug er skønnet som maksi-

mumsmængder for de forskellige fundament- og møllekonstruktionstyper, som er 

beskrevet i den tekniske baggrundsrapport vedrørende øvrige miljøforhold 

(NIRAS, 2015f). 
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For at beregne det største potentielle materialeforbrug for de forskellige råstoffer 

er der foretaget beregninger for forskellige vindmøllefundamenttyper. 

For kabelanlæg vil det være 3 MW-møllerne, der giver det største ressourcefor-

brug, da der her skal etableres flest kilometer kabel som følge af, at hver enkelt 

havmølles kabel samles med andre kabler fra andre havmøller, inden de føres til 

land (interne søkabler). 

Worst case for råstofforbrug på land er, at der etableres 2 stk. 33 kV-kabel-

systemer frem til Station Rønne Syd. 

20.8.1 Anlæg på havet 

Installationerne på havet består af havmøller, møllefundamenter, interne søkab-

ler, der forbinder havmøllerne, samt ilandføringskablerne, der leder strømmen til 

land. 

Det forventes, at der samlet anvendes cirka 28 km søkabel til kabellægning mel-

lem havmøllerne og ilandføringskablerne, hvilket udgør mindre end 1 % af Ener-

ginet.dk’s samlede net. 

Havmøller består af en nacelle, nav, vinge, tårn m.m. Der anvendes forskellige 

materialer til de forskellige dele. Hver havmølle indeholder smøreolie og hydrau-

likolie. 

Havmøller fastgøres på fundamenter, som er fastgjort til havbunden, og det for-

ventes, at der kan blive tale om følgende fundamenttyper: monopæle-, gravitati-

ons-, jacket- eller bøttefundamenter.  

Anslået materialeforbrug til anlægsaktiviteter på havet er vist i Tabel 20-3 Alt 

forbrug kan ikke forekomme samtidigt, da materialerne anvendes til forskellige 

fundamenttyper. 

Tabel 20-3.  Anslået maksimalt materialeforbrug til anlægsaktiviteter på havet. Ved hver be-

regnet materialemængde er der beregnet for den havmølletype eller det funda-

ment, hvor der vil blive anvendt den største mængde (NIRAS, 2015f). 

 Materiale Mængde 

Materiale til søkabler 

Bly 

Aluminium 

Stål 

XLPE (krydsbundet polyætylen) 

641 tons 

403 tons 

370 tons 

378 tons 

Havmøller Stål/jern/glasfiber (primært stål) 5.500 tons 

Hydraulikolie og smøreolie  56 m3 

Fundamenter 
Stål 

Beton 

12.000 tons 

30.000 tons 

Erosionsbeskyttelse Sand, grus og sten 36.000 m3 
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Ved forberedelse af havbunden forud for installation af gravitationsfundamenter 

skal der bortgraves ca. 24.000 m3 havbundsediment. Da mængde og sedimentty-

pe afhænger af havmølletype, tilhørende fundamentdesign og fundaments-

placeringer vil det, når projektet er konkretiseret af koncessionshaver, blive vur-

deret, i hvilket omfang afgravet sediment kan anvendes som ballastmateriale i 

gravitationsfundamenterne, som beskyttelsesmateriale rundt om fundamenterne 

eller hvorvidt sedimentet ikke kan genanvendes og dermed skal anbringes på et 

myndighedsgodkendt klapningsområde (klapplads). Indhentning af klaptilladelse 

iht. gældende lovgivning vil således skulle varetages af koncessionshaver forud 

for igangsættelse af anlægsarbejde og er ikke nærmere behandlet i denne VVM-

redegørelse. 

20.8.2 Anlæg på land 

Landkablet fra ilandføringspunktet til Station Rønne Syd etableres ved nedgrav-

ning og/eller underboring. Materialeforbruget og anvendelse af råstoffer omfatter 

hovedsagelig aluminium og polyætylen, der indgår i jordkablerne, samt sand til 

kabelgrave. Tilslutningen til det eksisterende elsystem sker i Station Rønne Syd. 

Tabel 20-4 viser det anslåede materialeforbrug til anlægsaktiviteterne på land. 

Tabel 20-4. Anslået materialeforbrug til anlægsaktiviteter på land. 

 Materiale Mængde 

Materiale til landkabler og kabellægning 

33 kV-kabler  

(aluminium, polyætylen) 

Bakkesand i kabelgrave 

60 tons 

 

1.640 m3  

Materialeforbrug til udvidelse af Station 

Rønne Syd 

Råjord 

Grus (interne vejanlæg) 

Beton in-situ (fundamenter) 

Armeringsstål 

Stål galvaniseret  

4.000 m3 

1.500 m3 

1.000 m3 

20 tons 

50 tons 

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved ned-

gravning, kan kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Det samle-

de antal og strækningen af underboringer kan først opgøres, når den endelige lin-

jeføring er fastlagt. Ved en underboring skal der anvendes få m3 boremudder 

(bentonit) pr. underboring.  

20.8.3 Affald 

Erfaringer fra anlægsarbejde i andre havmølleparker viser, at der i anlægsfasen 

forventes blandt andet affald fra kabelskrot både på land og til vands. Affaldet vil 

bestå af alu-kabel, kobberkabel og øvrigt kabelskrot (NIRAS, 2010). Der vil dog 

være tale om meget små mængder i forhold til det samlede forbrug på cirka 6.300 

tons kabler. Kabelskrot vil kunne genanvendes. 
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21 Rammer for 

miljøvurderingerne 

I foregående afsnit er der redegjort for projektets tekniske rammer. Størrelsen af 

det endelige projekt kendes ikke, men kan rumme en havmøllepark på op til 50 

MW med dertil hørende tekniske anlæg på land. I den tekniske anlægsbeskrivelse 

er der derfor redegjort for alle de mulige løsninger, der kan komme på tale.  

Undersøgelsesområdet for kabelanlægget på land omfatter en op til 800 m bred 

korridor. Undersøgelsesområdet er omkring 2 km langt og dækker en strækning 

fra ilandføringen til Station Rønne Syd.  

De landbaserede dele af anlægget vil omfatte: 

 Etablering af to 33 eller et 60 kV-kabelsystemer på en strækning på cirka 2 

km fra kysten og frem til Station Rønne Syd. Der er foretaget miljøvurdering 

på en vilkårlig placering indenfor dette område, således at der for de enkelte 

emner er foretaget en vurdering af hele området. Disse vurderinger vil så ef-

terfølgende indgå i vurderingerne af, hvor kabelanlægget skal placeres. 

 Udvidelse af Station Rønne Syd med et areal på op til 1.200 m2 (se Figur 

20-3). 

Der er som en del af VVM-processen udarbejdet en række baggrundsrapporter for 

de forskellige emner. Her er der i hvert enkelt tilfælde redegjort for præcist hvilke 

forhold, der giver den største miljøpåvirkning.  

I denne VVM-redegørelse er alle miljøpåvirkninger på land beskrevet, herunder 

også påvirkninger, der stammer fra anlæg og aktiviteter på havet, som for eksem-

pel støj og visuelle påvirkninger. 

I VVM-redegørelsens del 2 er der nærmere redegjort for miljøpåvirkningerne på 

havet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de udførte visualiseringer og vur-

deringen af den landskabelige påvirkning fra en ny havmøllepark, som indgår i 

del 3, tager udgangspunkt i to opstillingsmønstre for henholdsvis 3 MW og 10 

MW havmøller.  

Oprindeligt var Bornholm Havmøllepark udlagt for 200 MW, men er efterfølgen-

de reduceret til 50 MW, uden at undersøgelsesområdet på havet er reduceret. Det 

skal i den forbindelse bemærkes, at de udførte visualiseringer og vurderingen af 

den landskabelige påvirkning fra en ny havmøllepark tager udgangspunkt i opstil-

lingsmønstre for henholdsvis 3 og 10 MW havmøller. Opstillingsmønstrene frem-

går af Figur 21-1. Disse opstillingsmønstre vurderes at repræsentere den størst 
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mulige visuelle påvirkning fra havmøller ved Bornholm. Undersøgelsesområdet 

er opdelt i to mindre delområder, delområde 1 mod vest og delområde 2 mod øst, 

idet området mellem de to områder ikke kan udnyttes, da der her ligger eksiste-

rende kabler. For at skabe det bedst mulige visuelle indtryk og for at undgå at 

skulle placere kabler hen over kabelkorridoren forventes det, at alle havmøllerne 

vil blive placeret enten indenfor delområde 1 eller 2. Derfor er dette udgangs-

punktet for de viste opstillingsscenarier For 3 MW havmøller er der udarbejdet 

visualisering i begge delområder, for at belyse de visuelle forhold tilstrækkeligt.  

 

 

Figur 21-1.  Mulige opstillingsmønstre for 16 stk. 3 MW havmøller i delområde 1 og 2, 5 stk. 10 

MW havmøller i delområde 1 samt 8 stk. 6 MW havmøller i delområde 1.  

21.1 Etablering af worst case scenarier 

Idet detailprojektet endnu ikke er kendt, er projektet vurderet indenfor nogle i 

projektbeskrivelsen beskrevne rammer. Indenfor disse rammer er der etableret et 

”worst case scenarie” inden for hvert emne eller receptor (modtager af påvirknin-

ger), og dette danner baggrund for den miljøvurdering, som præsenteres i denne 

rapport.  

Det betyder, at de påvirkninger, som er vurderet i de følgende kapitler, angiver 

den maksimale påvirkning, som projektet resulterer i indenfor hvert emne eller 

receptor med etablering af en havmøllepark på op til 50 MW og det tilhørende 

landanlæg. Der kan således godt vælges en anden anlægsmetode eller en anden 

størrelse havmøller end det, som er beskrevet i denne rapport, idet det så er anta-
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get, at påvirkningen er mindre end den, som er angivet i denne VVM-redegørelse 

inden for projektforudsætningerne.  

Det benyttede worst case scenarie kan for de fleste miljøforhold på land beskrives 

som angivet i ovenstående punktopstilling. For enkelte emner er en yderligere 

præcisering angivet i kapitel 23. 

21.2 Kilder til påvirkninger 

Både i anlægs- drift- og demonteringsfasen vil der være kilder til påvirkning af 

forskellige miljøforhold. Der vil være forskel på hvilke receptorer (modtager af 

påvirkninger), som påvirkes i de forskellige faser samt graden af påvirkningen i 

de forskellige faser. 

21.2.1 Anlægsfase 

Anlægsarbejderne medfører, at der kan forekomme trafik og færdsel i de berørte 

områder. Herved kan der ske forstyrrelser af natur og befolkning. Ud over støj 

kan selve anlægsarbejderne give anledning til frigivelse af forurenende stoffer 

samt indgreb i eksisterende landskab samt natur- og kulturforhold. 

Kabellægningen, samt udvidelse af Station Rønne Syd vil rent fysisk påvirke de 

områder, der vil komme til at ligge inden for de pågældende arbejds- eller an-

lægsarealer. Påvirkningerne vil her enten være midlertidige eller permanente, alt 

efter om der er tale om arbejdsarealer, der retableres efter endte jordarbejder, el-

ler om der er tale om arealer, der anvendes til stationsanlæg.  

Herudover vil etablering af havmølleparken på havet kunne give miljøpåvirknin-

ger på land. Dels vil anlægsarbejderne på havmølleparken potentielt kunne høres 

og dels vil tilstedeværelsen af anlægsfartøjer og opstilling af havmøllerne kunne 

medføre en visuel påvirkning. 

I nedenstående Tabel 21-1 er der udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der 

foregår i anlægsfasen og den potentielle miljøpåvirkning, der kan forekomme på 

land. Det omfatter også aktiviteter på havet, hvis den potentielle miljøpåvirkning 

sker på land. Disse forhold er nærmere vurderet i kapitel 23. 
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Tabel 21-1.  Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i anlægsfasen. 

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning 

Opstilling af fundamenter til 

havmøller 

Støj/rammestøj  

Installationsfartøjer 
Støjpåvirkning af befolkningen 

Kabelnedlægning og udvi-

delse af stationsanlæg 

Gravearbejde 

 

Midlertidig påvirkning af beskyttede habita-

ter og naturtyper, spredning af jord m.m. til 

vandløb, søer m.m. 

Risiko for påvirkning af arkæologiske for-

tidsminder 

Potentiel gravning i forurenet jord, risiko for 

spredning af forurening 

 
Anlægsarbejder, færdsel, 

trafik 

Forstyrrelse af beskyttede arter, herunder 

odder, birkemus, markfirben og padder 

 Anlægsarbejder, emissioner 
Støv og partikelemission, påvirkning af 

luft/befolkning 

 Anlægsarbejder, støj 
Forstyrrelse af odder, nærliggende boliger og 

rekreative områder 

 
Anlægsarbejder, spild af olie 

mv. 

Påvirkning af jord og grundvand samt over-

fladevand 

 Kabelgrav 
Barriere for beskyttede arter, herunder spe-

cielt padder og markfirben 

 Fældning af skov og hegn 
Påvirkning af birkemus og flagermus, op-

holdssteder og jagtområder. Nye biotoper 

 

Underboring af vand-

løb/søer (Blow-outs, bore-

mudder) 

Sedimentpåvirkning af vandløb og naturom-

råder 

 

Herudover vil summen af ovenstående påvirkninger kunne medføre påvirkninger 

af befolkning og sundhed, ligesom der vil kunne være afledte miljøeffekter, der vil 

medføre socioøkonomiske påvirkninger. 

21.2.2 Driftsfase 

Tilstedeværelsen af permanente anlæg kan bl.a. give anledning til udsendelse af 

støj og en visuel påvirkning af landskabet og befolkningen. Desuden kan elektri-

ske og magnetiske felter påvirke både befolkningen og de dyr, der lever i nærhe-

den af elektriske anlæg eller skal passere områder med kabler.  

Stationsanlæggene vil beslaglægge et areal, som tidligere var udlagt til andet for-

mål, f.eks. landbrugsdrift eller natur. Derimod vil området over kabelanlæg næ-

sten uhindret kunne anvendes som hidtil. 

En væsentlig konsekvens af etableringen Bornholm Havmøllepark vil være en re-

duceret udledning af drivhusgasser. 
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I nedenstående tabel er der udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der foregår 

i anlægsfasen og den potentielle miljøpåvirkning, der kan forekomme. Disse for-

hold er nærmere vurderet i de efterfølgende afsnit. 

Tabel 21-2.  Oversigt over aktiviteter, kilder og potentielle påvirkninger i driftsfasen. 

Aktivitet Kilde Potentiel påvirkning 

Drift af havmølleparken  Havmøller og lyssætning 
Visuel påvirkning af kystlandskabet og 

befolkningens oplevelse af landskabet 

 Havmøller Støjpåvirkning af befolkningen 

Drift af stationsanlæg Stationsanlæg  Visuel påvirkning af landskabet 

  Støjpåvirkning af naboer 

Drift af kabler Magnetfelter Befolkning og sundhed 

 
Arealbeslaglæggelse til 

anlæg 

Ødelæggelse af biotoper, anvendelse af 

areal til andet formål 

 Fældning af skov og hegn Ændrede biotoper 

 

Herudover vil summen af ovenstående påvirkninger kunne medføre påvirkninger 

af befolkning og sundhed, ligesom der vil kunne være afledte miljøeffekter, der vil 

medføre socioøkonomiske påvirkninger. 

21.2.3 Demonteringsfase 

Den forventede levetid for kabelsystemer er ca. 40 år, og kabelsystemer skrottes, 

når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler vil der fore-

gå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som i anlægsfasen.  

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. Men såfremt sta-

tionsanlæggene skal fjernes vil effekterne og påvirkninger af omgivelserne vil i 

demonteringsfasen være meget sammenlignelige med de påvirkninger, der finder 

sted i anlægsfasen. Disse forhold er nærmere vurderet i kapitel 23. 
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22 Eksisterende forhold 

I dette kapitel er der redegjort for miljøforholdene, som det ser ud i dag, inden 

projektet gennemføres. Der er foretaget en opdeling i de forskellige faglige emner, 

som der efterfølgende foretages vurderinger på. 

Alle emner behandlet i baggrundsrapporter, som ligger til grund for vurderinger-

ne i VVM-redegørelsen og hvor mere detaljeret information findes. 

Under hvert emne er der angivet hvilke metoder, der er anvendt ved kortlægnin-

gen af de eksisterende forhold. Disse metoder anvendes i høj grad ligeledes ved 

vurderinger i kapitel 23 og er således ikke gentaget der, men der er i nødvendigt 

omfang suppleret med yderligere metodebeskrivelser, hvis det er fundet nødven-

digt. 

22.1 Landskab og visuelle forhold 

Det danske landskab er et produkt af en geologisk og samfundsmæssig udvikling 

igennem mange årtusinder. Landskabet karakteriseres af samspillet mellem na-

turgrundlaget, de kulturgeografiske mønstre og de rumlige, visuelle forhold her-

under bygningsanlæg, som man oplever, når man færdes i landskabet. 

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige land-

skaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, det land-

skab, vi besøger i fritiden og som turist, samt de områder, der har særlig regional, 

national eller international betydning.  

Beskrivelsen af landskab og visuelle forhold er baseret på baggrundsrapporterne 

omhandlende henholdsvis landskabelige forhold (NIRAS, 2015a) og visualiserin-

ger (NIRAS, 2015b). 

22.1.1 Metode 

Vurderingen tager udgangspunkt i et undersøgelsesområde, der adskiller sig væ-

sentligt fra undersøgelsesområdet i den øvrige VVM-redegørelse. Det skyldes, at 

den landskabelige påvirkning fra især anlæg på havet rækker væsentligt ud over 

det i projektet ellers afgrænsede undersøgelsesområde. Undersøgelsesområdet 

for vurdering af påvirkningen af de landskabelige forhold er derfor afgrænset som 

det område, hvor havmøller og anlæg på land potentielt kan have en visuel på-

virkning af landskabet og derved påvirke landskabets karaktertræk og/eller særli-

ge oplevelsesværdier, samt undersøgelsesområdet for kabeltracéet.  
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Afgrænsningen i forhold til havmøllerne er lavet med udgangspunkt i de anbefa-

linger, der fremgår af: ”Store vindmøller i det åbne land – en vurdering af de 

landskabelige konsekvenser” (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). Havmøllernes 

meget kystnære placering er baggrunden for, at disse anbefalinger bruges frem 

for ”Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025 – en vurdering af de visuelle for-

hold ved opstilling af store vindmøller på havet” (Energistyrelsen, 2007). Hav-

møllernes kystnære placering vurderes at betyde, at de vil påvirke landskabet på 

tilsvarende måde som vindmøller placeret på land. Anbefalingerne lægger op til 

at arbejde med en tredelt vurderingszone omkring et vindmølleområde med møl-

ler på op til 150 meter i totalhøjde. I denne VVM-redegørelse vurderes møller på 

op til 220 meter i totalhøjde over vandfladen (10 MW). Vurderingszonerne er 

derfor skaleret op svarende til møller med en totalhøjde på 220 meter, se Tabel 

22-1. 10 MW møllerne benyttes til at afgrænse zonerne, da de vil kunne ses læn-

gere ind i landet end 3 MW møllerne. 

Tabel 22-1.  Beskrivelse af den påvirkning, vindmøller ofte optræder med i landskabet inden-

for de tre vurderingszoner, der bruges i vurderingen af de landskabelige påvirk-

ninger fra havmøllerne (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). 

Zone Beskrivelse 

Nærzone, 0 - 6 km 

Det område, hvor vindmøllerne er et dominerende element i landskabsbilledet, og 

deres proportioner tydeligt overgår andre landskabselementer. Rotationen vil 

medvirke til at øge vindmøllernes synlighed og påvirkning af landskabet. 

Mellemzone, 6 – 14,5 

km 

Det område, hvor vindmøllerne er fremtrædende elementer i landskabet, men 

hvor afstanden til vindmøllerne er så stor, at der er en skalamæssig balance mel-

lem møllerne og de øvrige landskabselementer. Møllernes roterende vinger kan på 

denne afstand fortsat skabe bevægelse i landskabsbilledet. 

Fjernzone, > 14,5 km 

Det område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet men er underlagt 

andre, mere dominerende landskabselementer. De påvirker ikke længere land-

skabsoplevelsen i væsentlig grad. Både mindre og støre klynger af vindmøller 

fremstår på denne afstand som samlede enheder. I områder med mange vindmøl-

ler kan de påvirke udsigterne i området, men ikke selve landskabets bærende ka-

raktertræk. 

 

Det eksisterende landskab er kortlagt indenfor hele nærzonen og mellemzonen 

(Figur 22-1), da den væsentligste påvirkning af landskabet sker i disse zoner. I 

fjernzonen vurderes havmøllerne at indgå i landskabet som et samlet element ud 

for kysten, som i størrelse og skala harmonerer med landskabets øvrige elementer 

og landskabstræk. Det samlede landskabsbillede vil variere i de landskabsområ-

der, man ser møllerne i forhold til, men vil på denne afstand formentlig kun på-

virke de overordnede udsigter i landskaberne og ikke selve landskabets bærende 

karaktertræk. 

Den landskabelige påvirkning fra udvidelsen af stationsanlægget er vurderet in-

denfor den afstand, hvor det vurderes at udvidelsen ville udgøre et dominerende 

element i landskabet. 
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Figur 22-1.  Havmølleparkens placering og afgrænsningen af henholdsvis nærzone og mel-

lemzone (NIRAS, 2015a).  

Vurderingerne tager afsæt i landskabskaraktermetodens principper 

(Miljøministeriet, 2007), der overordnet kan skitseres ved følgende tre faser: 1) 

kortlægning og analyse, 2) vurdering og 3) strategi og anbefalinger.  

Da der ikke allerede foreligger landskabskarakteranalyser for Bornholm Regions-

kommune, er der lavet en overordnet karakteranalyse af landskabet indenfor un-
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dersøgelsesområdet. Metoden er i den forbindelse anvendt i overensstemmelse 

med følgende: 

Landskabskaraktermetodens 1. fase: Kortlægning og analyse 

Den naturgeografiske og kulturgeografiske analyse er en skrivebordsanalyse, hvor 

især GIS og relevant faglitteratur anvendes som vidensgrundlag. På baggrund af 

analysen inddeles undersøgelsesområdet i groft skitserede karakterområder med 

afsæt i de overordnede landskabstræk. Inddelingen afspejler både landskabets 

naturgeografi og kulturgeografi, som kan aflæses i landskabet.  

Den rumlige og visuelle analyse laves i felten og handler om at beskrive, hvordan 

landskabet fremstår rumligt og visuelt ud fra nogle metodespecifikke kriterier. 

Analysen fokuserer på de karaktertræk, der er relevante for at vurdere den land-

skabelige påvirkning fra havmøller og stationsanlæg.  

Resultatet af ovennævnte analyser samles i en beskrivelse af landskabet indenfor 

de enkelte landskabsområder. Beskrivelsen fokuserer på landskabets mest karak-

teristiske landskabstræk i forhold til geologisk og kulturhistorisk betingede struk-

turer og har en overordnet karakter. 

Landskabskaraktermetodens 2. fase: Vurdering 

Under metodens fase 2 udarbejdes en samlet vurdering af landskabets karakter, 

der knytter sig til de eksisterende forhold samt de forventede påvirkninger fra 

havmøller og stationsanlæg. Vurderingerne laves på baggrund af landskabsbe-

skrivelserne, kortanalyser og feltbesigtigelser, og de forholder sig til landskabets 

bærende karaktertræk, særlige oplevelsesværdier og sårbarhed over for større 

tekniske anlæg med udgangspunkt i landskabskaraktermetodens principper 

(Miljøministeriet, 2007). 

Landskabskaraktermetodens 3. fase: Strategi og anbefalinger  

I VVM-sammenhæng handler metodens fase 3 om at beskrive relevante afværge-

foranstaltninger.  

Visualisering 

Visualiseringer af havmøller er anvendt som støtteværktøj i vurderingen af den 

landskabelige påvirkning. Visualiseringsarbejdet er i fuld udstrækning beskrevet i 

baggrundsrapporten vedrørende visualiseringer (NIRAS, 2015b). 

22.1.2 Landskabet som det fremstår i dag 

I landskabet nær Bornholm Havmøllepark er der en række relevante miljømål for 

landskabets karakter/udtryk samt den oplevelsesværdi, landskabet udgør. Det er 

oplevelsesværdier, der knytter sig til landskabets særlige geologi, kulturhistoriske 

elementer/strukturer og særlige naturindhold. I det følgende illustrerer Figur 

22-2 de landskaber, der er omfattet af miljømål i relation til geologi samt kyst og 
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landskabsinteresser, mens Figur 22-3 illustrerer de landskaber, der er omfattet af 

miljømål i relation til kulturhistoriske interesser. 

 

Figur 22-2.  Landskaber omfattet af miljømål i relation til geologi samt kyst- og landskabsin-

teresser. De særlige geologiske interesser som er markeret som relevante, er de 

områder, der er nævnt i teksten, og som potentielt kan blive påvirket. 
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Figur 22-3.  Landskaber omfattet af miljømål i relation til kulturhistoriske interesser. De fre-

dede områder inkl. kirkeomgivelserne, som er markeret som relevante, er de om-

råder, der er nævnt i teksten, og som potentielt kan blive påvirket.  

  



 

30 

 

Særligt værdifulde landskaber  

I kommuneplan 2009 for Bornholms Regionskommune (Bornholms 

Regionskommune, 2009) er der ikke en særskilt udpegning vedrørende landska-

belige interesseområder. De landskabelige hensyn er søgt varetaget gennem ud-

pegningen af særlige naturområder og geologiske interesseområder.  

Kystnærhedszonen 

Kystnærhedszonen, der er fastlagt i planloven, udtrykker en national interesse for 

så vidt muligt at bevare de danske kyster som åbne kyststrækninger.  

Hele nærzonen og dele af mellemzonen i forhold til havmølleparken indgår i 

kystnærhedszonen. Udvidelsen af Station Rønne Syd er ligeledes indenfor kyst-

nærhedszonen. 

Strandbeskyttelse  

Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at bevare de danske kystområder så 

uberørte som muligt og at sikre de store natur- og landskabsværdier, der er knyt-

tet til kystzonen (Naturstyrelsen, 2014a). De kystnære dele af såvel nærzonen og 

mellemzonen til havmølleparken er omfattet af disse beskyttelseshensyn. 

Nationale geologiske interesseområder 

Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter geologiske processer, 

der rækker flere millioner år tilbage. Udpegningen betyder, at der skal lægges 

vægt på, at de særlige geologiske strukturer fortsat kan opleves i landskabet og 

ikke sløres eller forringes i deres betydning i forbindelse med ændringer i land-

skabet. Geologisk er Bornholm meget interessant, og der findes mange geologiske 

udpegninger af national interesse indenfor både nærzonen, mellemzonen og den 

nærmeste del af fjernzonen til havmølleområdet.  

Langs kysten mellem Rønne og Boderne findes syv områder (markeret på Figur 

22-2 som relevante geologiske interesser): Galgelykken, Korsodde, Bavnodde-

Horsemyre Odde, Arnager By, Arnager Bugt og Madsegrav, Sosebugt og Lilleåen 

samt Risebæk. Klintprofilerne langs kysten har betydning i forbindelse med den 

geologiske forståelse og formidling af landskabets dannelse i den mesozoiske æra 

for 251 til 65,5 millioner år siden (kridt, jura og triastiden). 

Området omkring Almindingen er særligt interessant, fordi landskabet her for-

midler landskabsdannelse i forbindelse med forkastninger i grundfjeld og i dag 

fremstår med en meget tydelig geologisk fortælling. Området er et meget besøgt 

turistmål. Området ligger i den fjerneste del af havmøllernes mellemzone og den 

nærmeste del af fjernzonen.  

Kirkeomgivelser 

Af Bornholms fire rundkirker er Nylars Kirke den bedst bevarede. Den ligger også 

landskabeligt smukt, og netop for at bevare indsigten til kirken og kirkens frie 
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placering i landskabet blev de åbne arealer op til kirken fredet i 1987. Fredningen 

afspejler både en national og lokal interesse, og er på Figur 22-3 markeret som re-

levante fredede områder. Kirken ligger indenfor havmøllernes mellemzone.  

Fredede områder 

Indenfor undersøgelsesområdet findes flere fredninger, der er relevante for land-

skabsvurderingen. Områderne er markeret på Figur 22-3 som relevante fredede 

områder: 

Fredningen ”Kastellet, Galløkken og Onsbæk Plantage” ligger langs kysten umid-

delbart sydøst for Rønne indenfor havmøllernes nærzone. Fredningens formål er 

at bevare områdets naturkarakter men omfatter også kulturhistoriske levn af for-

skellig art. 

Det militære område ”Raghammer Skydeterræn og Odde” er et fredet område ud 

til Østersøen mellem Boderne og Vester Sømarken og ligger i havmøllernes mel-

lemzone. Det er et af Bornholms mest naturskønne steder, og fredningen har til 

formål at bevare landskab og natur i området.  

Den sydlige del af Almindingen midt inde på Bornholm, omkring øens højeste 

områder, er fredet. Heriblandt Ekkodalen, der er et meget besøgt sted. I og om-

kring dalen er der markerede vandreruter og udsigtspunkter. Ét af disse udsigts-

punkter er Loklippen, hvorfra der vid udsigt over Vallensgård Mose og landskabet 

mod syd. Området ligger i overgangen mellem havmølleparkens mellemzone og 

fjernzone.  

Kortlagte landskabsområder 

Der er identificeret fire overordnede landskabsområder indenfor havmøllepar-

kens undersøgelsesområde, som det fremgår af Figur 22-4.  
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Figur 22-4.  Afgrænsning af de fire overordnede landskabsområder, der er defineret indenfor 

undersøgelsesområdet i relation til havmølleparken (NIRAS, 2015a). 
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Baggrundsrapporten giver en uddybende beskrivelse, men landskabet indenfor 

de enkelte områder kan beskrives med følgende bærende karaktertræk: 

 Det sydlige Bornholm er karakteriseret af et relativt åbent landbrugsland-

skab på et småbakket terræn, der mod syd, øst og vest overordnet set er orien-

teret mod kysten fra det mere højtliggende terræn centralt på øen. Mange 

spredte gårde og landsbyer ligger forholdsvis tæt i landskabet og giver sam-

men med bevoksningen i området en oplevelse af et lidt sammensat landskab, 

der rummer mange områder med fine udsigter over landskabet og havet mod 

syd og sydvest (NIRAS, 2015a). 

 Det sydøstvendte kystlandskab er karakteriseret af sommerhusområder 

omgivet af plantage i et overordnet fladt terræn. Det lukkede landskab afbry-

des af åbne hedearealer og afløses langs kysten af klitter og brede sandstrande 

med åbent udsyn over hav og strand. En del af området indgår i et militært 

øvelsesterræn (NIRAS, 2015a). 

 Almindingen og det centrale Bornholm er især karakteriseret af et 

nærmest sammenhængende skovdække og mange steder blottet grundfjeld, 

der giver landskabet en meget markant og for Danmark unik karakter. Langs 

kanten af skovområdet findes spredte gårde og huse, mens den indre del af 

området er fri for bebyggelse og større tekniske anlæg (NIRAS, 2015a).  

 Det nordvestlige Bornholm er i høj grad præget af grundfjeld, der her er 

præget af mange sprækkedale, som får terrænet til at fremstå meget kuperet. 

Ligesom på det sydlige Bornholm er landskabet præget af mange gårde, der 

ligger spredt i landskabet. Bevoksningen har en spredt og sammensat karak-

ter af hegn og krat, der ses i samspil med bevoksning i tilknytning til bebyg-

gelser (NIRAS, 2015a). 

22.2 Arkæologisk kulturarv 

Der er derfor foretaget en udvidet arkivalsk gennemgang af undersøgelseskorri-

doren med henblik på at kortlægge registrerede fund og fortidsminder og sand-

synligheden for tilstedeværelsen af ukendte fortidsminder.  

Nærværende afsnit om arkæologisk kulturarv er baseret på baggrundsinformati-

oner, som er stillet til rådighed fra Bornholms Museer. 

22.2.1 Metode 

Der er foretaget en udvidet arkivalsk kontrol og risikovurdering med henblik på 

at kortlægge kendte fundsteder og identificere arkæologiske kerneområder inden-

for undersøgelsesområdet.  
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22.2.2  Arkæologiske risikoområder 

I undersøgelseskorridoren er der registreret flere oldtidslevn (Figur 22-5).  

 

Figur 22-5. Kort over områder med registrerede oldtidslevn i undersøgelsesområdet på land 

(sort skravering) for Bornholm Havmøllepark. Kortet er udarbejdet på baggrund 

af oplysninger fra Bornholms Museer: BMR 985 - boplads/gravhøj (Jernalder); 

BMR 2245 – oldtidsagre (Bronzealder); BMR 1677 - oldtidsagre (Bronzealder); 

BMR 1678 - oldtidsagre (Bronze og Stenalder); Pythus – gravplads (Romersk 

Jernalder).  
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Bornholms Museer har registreret fem områder med eksisterende oldtidslevn in-

denfor undersøgelseskorridor, heriblandt oldtidsagre og en gravplads fra Ro-

mersk jernalder i den sydvestlige del af undersøgelsesområdet (se Figur 22-5). 

Fredede fund og fortidsminder er dog ikke registreret i undersøgelsesområdet. 

22.3 Naturinteresser 

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold vedrørende naturinteresser på 

land, også betegnet som flora og fauna i VVM-bekendtgørelsen. Naturinteresser-

ne omfatter blandt andet beskyttede naturområder, arter omfattet af habitatdi-

rektivets bilag IV som særligt strengt beskyttede, fugle omfattet af fuglebeskyttel-

sesdirektivets bilag I samt arter på den danske rødliste.  

Forhold vedrørende Natura 2000-områder på land beskrives samlet i kapitel 24. 

Forvaltningen og beskyttelsen af de eksisterende naturinteresser indenfor under-

søgelseskorridoren til landanlæggene for Bornholm Havmøllepark er reguleret af 

en række love og vejledninger, hvoraf de væsentligste omfatter naturbeskyttelses-

loven (LBK nr. 951 af 03/07/2013, 2013), skovloven (LBK nr. 678 af 14/06/2013), 

habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1326 af 21/12/2011) og artsfredningsbekendtgø-

relsen (BEK nr. 330 af 19/03/2013). 

22.3.1 Metode 

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten Bornholm Havmøllepark: Naturinte-

resser på land (Amphi Consult, 2015).  

Beskrivelser og vurderinger af påvirkninger af naturinteresserne på land er base-

ret på eksisterende viden samt feltbesigtigelser. Den eksisterende viden er ind-

hentet fra nedenstående kilder:  

 Besigtigelsesdata fra Naturstyrelsens §3-serviceeftersyn udført i perioden 

2011-2013 (Naturstyrelsen, 2014b). 

 Oplysninger om fugleobservationer via www.dofbasen.dk siden år 2000 

(Dansk Ornitologisk Forening, 2014). 

 Oplysninger fremsendt fra Bornholms Regionskommune. 

 Habitathåndbogen (Søgaard & Asferg, 2007). 

 Atlasprojektet for dagsommerfugle (Stoltze, 1996). 

 Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007). 

 Overvågning af arter 2004-2011, NOVANA (Søgaard, et al., 2013). 

 

Feltbesigtigelserne er planlagt på baggrund af den eksisterende viden. Derved har 

det været muligt at fokusere feltarbejdet, så det er blevet udført indenfor de om-

råder, hvor der ikke er kendskab til naturinteresserne, og hvor der kan opstå sær-

lige konflikter med beskyttede arter og naturtyper. Feltbesigtigelserne er foreta-
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get i perioden maj-juli 2014. I alt er der foretaget 18 besigtigelser af i alt 10 lokali-

teter. Undersøgelsesområdet og de besigtigede lokaliteter fremgår af Figur 22-6.  

 

Figur 22-6. Undersøgte naturlokaliteter indenfor undersøgelsesområdet. På kortet ses både det 

indledende og det endelige undersøgelsesområde. 

Feltundersøgelserne er udført indenfor det indledende undersøgelsesområde, 

som blev præsenteret i forbindelse med første offentlighedsfase (rød stiplet linje 

på Figur 22-6). På baggrund af et høringssvar i første offentlighedsfase er 

undersøgelsesområdet på land efterfølgende udvidet en smule mod øst i forhold 
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til det indledende undersøgelsesområde. Da feltundersøgelserne blev gennemført, 

inden det blev besluttet at udvide undersøgelsesområdet, er der derfor ikke 

foretaget feltundersøgelser indenfor denne del af området. Der er dog ingen 

forekomster af § 3-beskyttede naturområder indenfor det udvidede område, og på 

baggrund af en gennemgang af eksisterende viden samt en ekstensiv besigtigelse 

af området vurderes det overordnet set, at naturinteresserne indenfor det 

udvidede undersøgelsesområde er begrænsede.  

I det følgende er det kortfattet beskrevet, hvilke feltundersøgelser, der er foreta-

get i forbindelse med feltarbejdet på Bornholm Havmøllepark. En mere grundig 

gennemgang af feltarbejdets omfang og metode fremgår af baggrundsrapporten 

(Amphi Consult, 2015). 

Beskyttede naturområder  

På Bornholm omfatter undersøgelsesområdet ingen § 3-beskyttede arealer. Und-

taget er søer og vandhuller, men fordi disse i henhold til forudsætningerne for 

projektet (se afsnit 20.4.8) vil blive undgået ved fastlæggelse af det endelige ka-

beltracé eller blive underboret (hvis det af anlægstekniske hensyn eller hensynet 

til andre arealmæssige bindinger ikke er muligt at undgå lokaliteten), vil de ikke 

blive påvirket direkte som følge af projektet. Der er derfor ikke gennemført bota-

niske besigtigelser indenfor undersøgelsesområdet.1  

Bilag IV-arter 

På baggrund af den eksisterende viden om bilag IV-arter på Bornholm samt viden 

om projektets forventede påvirkning er feltundersøgelserne afgrænset til at om-

fatte padder, markfirben og flagermus. Øvrige bilag IV-arter forventes ikke at bli-

ve påvirket af projektet. Andre bilag IV-arter, som potentielt kan findes i områ-

det, er ikke undersøgt, da de ikke forventes at blive påvirket af projektet. Det gæl-

der for eksempel arter, som i hele deres livscyklus kun lever i vandhuller og vand-

løb, da disse naturtyper ikke vil blive berørt af projektet. Arter, der i kortere peri-

oder af deres livscyklus forlader vandhuller og vandløb for at flyve mellem lokali-

teter (guldsmede og vandbiller), er heller ikke i risiko for at blive påvirket af pro-

jektet og er derfor ikke inddraget i feltundersøgelserne.  

Der er foretaget undersøgelser af flagermus indenfor tre lokaliteter, hvor de ud 

fra viden om arternes biologi og regionale udbredelse forventes at forekomme. 

Forekomsten af padder er undersøgt indenfor de fem vandhuller/søer, der er be-

                                                        

 

1 Der er dog foretaget feltundersøgelse af forekomsten af bilag IV-beskyttede padder i vandhuller og søer inden-

for undersøgelsesområdet, da disse arter kan blive påvirket af projektet, når de befinder sig på land i forskellige 

faser af deres livscyklus. Den mulige påvirkning er dermed kun indirekte knyttet til søen eller vandhullet, og på-

virkningen gælder for en større del af undersøgelsesområdet. 
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liggende indenfor undersøgelsesområdet. Der er specifikt søgt efter løvfrø, stor 

vandsalamander, springfrø, strandtudse og grønbroget tudse, da disse arter er 

kendt for området. Derudover er markfirben eftersøgt indenfor to lokaliteter. 

Andre naturinteresser 

Småskove, mindre trægrupper, levende hegn og diger er ikke systematisk under-

søgt, men i de tilfælde, hvor det vurderes, at områderne kan indeholde levesteder 

for bilag IV-arter eller indeholde andre væsentlige naturinteresser, er de inddra-

get i undersøgelsen. Den fredede plantage i den sydøstlige del af undersøgelses-

området (Onsbæk Plantage) er ikke inddraget i undersøgelsen, da det indgår som 

en del af forudsætningerne for projektet (se afsnit 20.4.8), at hele det fredede 

område vil blive underboret, og der derfor ikke vil ske påvirkning af naturinteres-

ser indenfor plantagen.  

Som udgangspunkt er alle oplysninger vedrørende fugle baseret på observationer 

fra DOF-basen (Dansk Ornitologisk Forening, 2014). I forbindelse med feltunder-

søgelserne i 2014 er der derudover gjort enkelte supplerende iagttagelser af fugle. 

Det er desuden noteret under feltarbejdet, hvis der blev observeret arter ud over 

de, som var det primære fokus for undersøgelserne. Relevante observationer af 

fugle og andre dyr fremgår af beskrivelsen af eksisterende naturforhold. 

22.3.2 Naturinteresser i undersøgelsesområdet på land 

I det følgende er der foretaget en gennemgang af naturinteresser i undersøgelses-

området på land med det formål at give et samlet billede af naturens eksisterende 

tilstand i området. Beskrivelsen er foretaget med udgangspunkt i det undersøgel-

sesområde, der fremgår af Figur 22-6. Der er udelukkende fokuseret på de vigtig-

ste naturinteresser på delstrækningen. For en mere detaljeret beskrivelse af na-

turinteresserne indenfor de enkelte delstrækninger henvises til baggrundsrappor-

ten: Bornholm Havmøllepark: Naturinteresser på land (Amphi Consult, 2015). I 

baggrundsrapporten findes desuden feltskemaer, fotos og kort fra de undersøgte 

lokaliteter. 

Resultaterne af de udførte feltundersøgelser er opsummeret i nedenstående tabel 

22-2.  
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Tabel 22-2. Resultat af besigtigelser udført i 2014, samt eksisterende viden der er relevant i 

forhold til projektet. Lokalitetsnumrene fremgår af Figur 22-6. 

Lok. 

nr. 
Type 

§ 3-

sta-

tus 

Bilag IV-

arter 
Bemærkning 

01 Sø Ja 

Springfrø kan 

potentielt fo-

rekomme 

Lysåbent, lavvandet vandhul med begyndende tilgro-

ning med pil. Padder kunne ikke undersøges i 2014, da 

lokaliteten var udtørret på grund af usædvanligt tørre 

vejrforhold. Det vurderes, at søen i år med mere nor-

male nedbørsforhold kan være en vigtig paddelokalitet, 

idet den ligger i et naturområde og ved høj vandstand 

vil være overvejende lysåben. 

02 Sø Ja 
Løvfrø og 

springfrø  

Lysåben, lavvandet sø, som afgræsses. Tæt vegetation 

af vandplanter. Lokaliteten er svær at undersøge, og 

springfrø kan være overset i 2014. Løvfrø og springfrø 

blev begge fundet i 2013.  

Lokaliteten er kritisk for den lokale bestand af løvfrø, 

der er helt isoleret fra nabobestande. 

03 Sø Ja Springfrø 

Overskygget vandhul på dyrket mark. Vandhullet er 

koldt og med dårlig vandkvalitet, men ikke desto min-

dre yngler springfrø på stedet.  

04 Sø Ja Nej 

Vegetationsløs, lille sø beliggende ved et hus. Dammen 

er skygget og mangler såvel vegetation som ynglende 

padder. Der er tidligere udsat fisk. Trods ihærdig efter-

søgning er hverken fisk eller paddeyngel fundet. 

05 Sø Ja Nej 

Dyb lergravssø med stejle, træbevoksede bredder. Søen 

anvendes til lystfiskeri. Potentiale for bilag IV-arter er 

meget lille. 

06 Bevoksning Nej 
Sydflagermus, 

Myotis sp. 

Enkelte træer med potentiale som rastested for fla-

germus, men ingen dokumenterede forekomster. 

08 Bevoksning Nej Nej 
Randbevoksning med et begrænset potentiale som ra-

stested for flagermus. 

08 Bevoksning Nej Nej 

Generelt små, men vildtvoksende løvtræer. Eventuelt 

potentiale som levested for flagermus i træer med 

spættehuller. Potentialet er dog begrænset. Rovfugle-

rede i området. 

09 

Kystskrænt 

med kystsik-

ring 

Nej Markfirben 

Smal biotop (mellem vandkant og skrænt - eventuelt 

nogle steder op ad skrænten). Få gode æglægningsste-

der i små lommer med sand. Gode solesteder for mark-

firben på skrænt og kystsikring. 

10 Klit Nej Markfirben 

Stor sandstrand med generelt godt potentiale for 

markfirben. Dog er stranden meget befærdet af bade-

gæster. På grund af den stejle kyst er der mest sol midt 

på dagen, hvor den rekreative brug også er størst. Æg-

lægning er mest sandsynligt i de områder, hvor vegeta-

tion stabiliserer sandet. 

 

Flagermus 

Bornholm har en for Danmark unik flagermusfauna, og på øen forekommer flere 

arter, der ikke findes i det øvrige Danmark (skægflagermus og Bechsteins flager-

mus), mens andre arter såsom Brandts flagermus og frynseflagermus er alminde-

lige på Bornholm, men sjældne i det øvrige Danmark. Ifølge Dansk Pattedyratlas 

(Baagøe & Jensen, 2007) er følgende arter registreret indenfor eller i nærheden af 

undersøgelsesområdet: Brandts flagermus, skægflagermus, vandflagermus, fryn-

seflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, 
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langøret flagermus. Derudover er damflagermus registreret i nærheden af under-

søgelsesområdet, men der formodes på baggrund af meget få fund på Bornholm 

ikke at være en fast bestand af arten på øen.  

Ved undersøgelserne er potentielle flagermuslokaliteter blevet screenet, og de 

mest egnede levesteder for flagermus er efterfølgende blevet undersøgt. Den fre-

dede Onsbæk Plantage i den sydøstlige del af undersøgelsesområdet er ikke un-

dersøgt for forekomster af flagermus, da skoven vil blive underboret, hvis kablet 

skal placeres indenfor denne strækning, og der derfor ikke er risiko for påvirk-

ning af flagermus. Arbejdsområder i forbindelse med underboringen vil desuden 

være placeret så langt væk fra skovbryn og selve skoven, at der ikke kan ske for-

styrrelser af flagermusarterne.  

Der er ikke registreret rasteområder for flagermus indenfor undersøgelsesområ-

det. Der må dog tages det generelle forbehold, at rasteområder i hule træer ofte 

kun benyttes i en kort periode, hvorefter dyrene flytter til et nyt hult træ. Et en-

kelt eller få besøg er derfor ikke tilstrækkeligt til at udelukke, at der på nogle tids-

punkter raster flagermus i et givent træ indenfor undersøgelsesområdet. Der er 

dog kun få træer i undersøgelsesområdet, som potentielt kan være egnede for fla-

germus.  

Markfirben 

Markfirben er registreret indenfor to lokaliteter langs kysten; lokalitet 09 og 10 

(se Figur 22-6). Ved sommerhusområdet i den sydvestlige del af undersøgelses-

området (lokalitet 09) forekommer arten i en smal zone mellem vandkanten og 

en kystskrænt, der flere steder er nogle meter høj. Dele af skrænten er bevokset 

med buske og er af begrænset værdi for markfirben. Det er sandsynligt, at fore-

komsten af arten strækker sig ind i dele af de tilstødende haver, som ikke er un-

dersøgt. Langs skræntfoden findes enkelte små partier med sand, hvor æglægning 

er mulig. I juli var det netop på disse steder, der blev registreret markfirben. 

Kampesten i kystsikringen giver yderligere mulighed for firbenenes solbadning. 

Markfirben er også registreret på kyststrækningen (lokalitet 10) langs Onsbæk 

Plantage, hvor der findes en bred sandstrand, som mod land afgrænses af planta-

gens træbevoksninger. Fyrretræerne skygger den høje sydvestvendte skrænt om 

morgenen og et stykke ud på formiddagen. Markfirbenenes mulighed for at blive 

varmet op af solen er derfor bedst midt på dagen og om eftermiddagen. Sandsyn-

ligvis undgår arten de mest udsatte sandflader til fordel for steder nær roser og 

andre planter, der stabiliserer sandet og begrænser færdsel. 
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Figur 22-7. Lokalitet 09 består af kyststrækningen ved sommerhusområdet i den sydvestlige 

del af undersøgelsesområdet. Markfirben forekommer i en smal zone mellem 

vandkanten og kystskrænten, der flere steder er nogle meter høj (Amphi Consult, 

2015). 

Padder 

Både grønbroget tudse og strandtudse arter foretrækker helt åbne, temporært 

vandfyldte lavninger. Sådanne blev ikke fundet ved besigtigelserne i juni-juli 

2014, og arterne har næppe kunnet yngle i undersøgelsesområdet i 2014. Foråret 

og forsommeren 2014 var på Bornholm både varmere og mere tørre end normalt 

(DMI, 2014). Undersøgelserne blev således gennemført i en tør periode, hvor et af 

de beskyttede vandhuller indenfor undersøgelsesområdet var udtørret, og even-

tuelle forekomster af temporært vandfyldte lavninger var mindre sandsynlig. 

Eventuelle bestande af grønbroget tudse og strandtudse ville under disse om-

stændigheder ikke have mulighed for at yngle, og dokumentation af disse arters 

forekomst blev derfor vanskeliggjort. Til trods for dette antages det dog stadig, at 

de to arter ikke forekommer i undersøgelsesområdet. 

Løvfrø yngler i ét vandhul i undersøgelsesområdet (lokalitet 02 på Figur 22-6). 

Denne lokalitet er det eneste ynglested for Rønne-bestanden, og bestanden er iso-

leret fra andre Bornholmske løvfrøbestande (Amphi Consult, 2015). Lokaliteten 

indgår i NOVANA-artsovervågningsprogrammet og er i den forbindelse under-

søgt i 2013. 

Springfrø er vidt udbredt på Bornholm, hvor den er den eneste art af brune frøer. 

Indenfor undersøgelsesområdet kendes springfrø fra to søer, lokalitet 02 og 03 

(se Figur 22-6). Lokalitet 01 var udtørret allerede ved første besøg, men den anta-

ges at være vandfyldt de fleste år. Da springfrø yngler tidligt på året og kan klare 

sig i sommerudtørrende søer, anses det for sandsynligt, at lokalitet 01 også er 

ynglested for arten.  
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Stor vandsalamander er fundet på Bornholm (Søgaard, et al., 2013), men der 

kendes ingen aktuelle forekomster i undersøgelsesområdets vandhuller. Vandhul 

02 (se Figur 22-6) er det mest velegnede vandhul, men arten er ikke hidtil fundet 

i dette, selvom det er velundersøgt. 

 

Figur 22-8.  Løvfrø har sin eneste kendte forekomst nær Rønne i et vandhul indenfor undersø-

gelsesområdet (Amphi Consult, 2015). 

Andre naturinteresser 

Det er noteret under feltarbejdet, hvis der blev observeret arter ud over de, som 

var det primære fokus for undersøgelserne. Der blev ikke registreret arter omfat-

tet af den danske rødliste indenfor undersøgelsesområdet for kabelanlæg på land. 

Der er heller ikke kendskab til fåtallige, sjældne eller rødlistede ynglefugle i om-

rådet. I årenes løb er forskellige tilfældige, sjældne trækfugle dog registreret nær 

undersøgelsesområdet, i Rønne plantage, Onsbæk Plantage samt de tilgrænsende 

områder Stampen og Holmeskov (Dansk Ornitologisk Forening, 2014). Det drejer 

sig bl.a. om lundsanger, lille fluesnapper og hvidhalset fluesnapper. I udkanten af 

Rønne Plantage (lokalitet 07 på Figur 22-6) blev der ved feltundersøgelserne i 

2014 desuden registreret en beboet rovfuglerede (spurve- eller duehøg).  
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22.4 Støj 

Kapitlet om støj baserer sig på baggrundsrapporterne ”Ekstern støj – on shore” 

(NIRAS, 2015c) og ”Ekstern støj (luftbåren) - off shore” (NIRAS, 2015d).  

Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB. Ved måling af lydens styrke bruges 

en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der må-

les på denne måde, kaldes måleenheden dB(A). En stigning på 3 dB(A) svarer til 

en fordobling, og en dæmpning på 3 dB(A) svarer til en halvering af lydstyrken 

for eksempel ved halvering af antallet af havmøller. Der skal dog en stigning på 8-

10 dB(A) til, før det opleves, som om støjen er blevet fordoblet. 

 

Figur 22-9.  Typiske støjkilders frekvenssammensætning samt definition af forskellige støjty-

per. 

Det menneskelige øre er følsomt for lyde indenfor frekvensområdet 20-20.000 

Hz og er særligt følsomt i området 2.000-5.000 Hz (se Figur 22-9). Dybe toner i 

frekvensområdet 10-160 Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnel-

sen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis 

ikke ret følsomt overfor dybe lyde, men lyden er hørbar, hvis lydstyrken er høj 

nok, og den vil da ofte være generende.  

Ud over afstanden til støjkilderne afhænger det konkrete støjniveau af de klimati-

ske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed). 

22.4.1  Metode 

Beregninger af støj er gennemført efter den fælles nordiske beregningsmodel an-

givet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 (Miljøstyrelsen, 1993) ved anvendel-

se af programmet SoundPLAN. SoundPLAN beregner støjudbredelsen i konkrete 

punkter, og på baggrund af beregningerne kan der udarbejdes støjkort, der viser 

støjudbredelsen over et større område. Erfaringsværdier for de aktuelle støjkilder 

på det eksisterende stationsanlæg er anvendt i beregningerne (Energinet.dk, 

2015a). 

 



 

44 

 

22.4.2 Støj fra Station Rønne Syd 

Området, hvor der skal lægges kabler på land og udvides stationsanlæg, ligger i 

den sydøstlige del af Rønne. Placeringen fremgår af Figur 22-10.  

Station Rønne Syd er beliggende i den sydøstligste del af Rønne i et område ud-

lagt til offentlige formål (se Figur 22-10). 

 

Figur 22-10. Undersøgelsesområde for kabelanlæg på land samt placering af eksisterende Sta-

tion Rønne Syd sammenholdt med den eksisterende og planlagte arealanvendelse. 
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I undersøgelsesområdet ligger – nord for Station Rønne Syd – Unge Center 

Bornholm (skole) og Jobcenter Bornholm. Området er ikke fuldt udbygget. Cirka 

50 m syd for stationen ligger en rideskole, og udenfor undersøgelsesområdet ca. 

200 m længere mod syd ligger en skovbørnehave. 

Nærmeste beboelser er beliggende nord for Åkirkebyvej cirka 300 meter nord for 

stationen. 

Støjbidraget fra Station Rønne er beregnet til mindre end 35 dB(A) ved de nær-

meste boliger nord for Åkirkebyvej. Der er udarbejdet et støjkort, som viser støj-

udbredelsen omkring stationen, se Figur 22-11. Den vejledende støjgrænse, der 

skal overholdes ved beboelser er 35 dB(A) for natperioden (kl. 22-07), hvor gene-

grænsen er lavest. 

I området, der er udlagt til offentlige formål, ligger støjbidraget på mindre end 60 

dB(A). Ud fra den aktuelle anvendelse vurderes det, at der vil gælde en støjgrænse 

på 60 dB(A) døgnet rundt i dette område. 

Ved rideskolen (ved nr. 10 på Figur 22-11) ligger støjbidraget på cirka 45 dB(A), 

og ved skovbørnehaven længere mod syd er støjbidraget under 40 dB(A). 

 

Figur 22-11. Støjbidrag fra Station Rønne Syd ved de eksisterende forhold (NIRAS, 2015c).  

22.4.3 Støj langs med kysten 

Havmølleparken etableres ud for kysten i et område sydvest for Rønne. Langs ky-

sten findes rekreative områder samt bebyggelser, blandt andet et større sommer-
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husområde ved Stampen, Arnager og et mindre sommerhusområde sydvest for 

Værnelandshuse (Figur 22-12).   

 

Figur 22-12. Kort, der viser eksisterende og planlagt arealanvendelse langs kysten, samt pla-

cering af nærmeste eksisterende vindmøller i området.  

I området findes enkelte vindmøller, der alle er placeret i en afstand af 6 km eller 

mere fra det nærmeste punkt af havmølleparken (Energistyrelsen, 2014b). Disse 

øvrige møller vil ikke give noget betydende støjbidrag ved kysten, hvor støjpå-

virkningen fra de nye møller vil være størst.  
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Bornholms Lufthavn ligger sydøst for Rønne by (område udlagt til tekniske anlæg 

på Figur 22-12). Der er ikke indlagt nogen støjkonsekvenszone omkring lufthav-

nen udover det areal, der er udlagt til tekniske anlæg. Herudover er der ikke loka-

liseret støjende anlæg af betydning langs kysten. 

22.5 Emission og klimapåvirkning 

Dette afsnit er baseret på baggrundsrapporterne ”Bornholm Havmøllepark. 

Emissioner” (NIRAS, 2015e), ”Bornholm Havmøllepark. Befolkning og sundhed” 

(NIRAS, 2015h) samt ”Bornholm Havmøllepark. Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 

2015f). 

Luftforurening er et kompliceret resultat af udledning (emission), spredning i luf-

ten og kemiske og fysiske omdannelser i atmosfæren. 

Væsentlige kilder til luftforurening er kraftværker, industri, landbrug, transport 

(herunder skibstrafik) og individuel opvarmning af huse mv. Emission fra lave 

kilder (for eksempel trafik og lokal boligopvarmning) kan give anledning til væ-

sentlig lokal luftforurening, hvorimod emission fra høje punktkilder (for eksem-

pel skorstene fra kraftværker) fortyndes, før den når jordoverfladen, således at 

den normalt ikke giver anledning til væsentlige lokale negative effekter. Emissio-

nen fra høje kilder vil således typisk bidrage til den generelle baggrundsforure-

ning regionalt og globalt.  

Ud over de menneskeskabte kilder, er der en række naturlige kilder til emissio-

ner, herunder ophvirvling af jordstøv, salt fra havet, vulkansk aktivitet, skovbran-

de mv. 

I dette afsnit fokuseres på de væsentligste (menneskeskabte) luftforurenings-

komponenter, som følger af projektet, og inkluderer følgende stofgrupper:  

 Kuldioxid (CO2) og andre ”klimagasser”, herunder metan (CH4), dinitro-

genoxid (N2O) og svovlhexafluorid (SF6). 

 Kvælstofoxider (NOx). 

 Svovldioxid (SO2). 

 Støv/partikler. 
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22.5.1 Metode 

Den eksisterende luftkvalitet i undersøgelsesområdet er vurderet på baggrund af 

resultater fra det nationale overvågningsprogram. Nationalt Center for Miljø og 

Energi (DCE) ved Aarhus Universitet udarbejder rapporter på baggrund af resul-

tater fra ”Overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske byer” (Ellermann, et 

al., 2013). Programmet er baseret på målinger ved ni målestationer placeret i de 

fire største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer uden for byerne. 

Landstationerne registrerer den generelle forurening over Danmark og vurderes 

at repræsentere forholdene i undersøgelsesområdet. 

22.5.2 Luftkvalitet 

Som følge af et meget lavt SO2-indhold i luften gennemføres der kun begrænset 

monitering af SO2-koncentrationerne (Ellermann, et al., 2013). I 2012 var ingen 

af grænseværdierne overskredet (BEK nr. 1326 af 21/12/2011), heller ikke i by-

mæssig bebyggelse. 

Luftforureningskomponenter 

CO2 eller kuldioxid er en luftart, der dannes ved ånding og forbrænding. Afbrænding af fossile 

brændstoffer bidrager til et forøget CO2-indhold i atmosfæren. Stigende CO2-koncentrationer i 

atmosfæren er den væsentligste årsag til global opvarmning med tilhørende risiko for klimaforan-

dringer. 

NOx er en samlet betegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2. NO2 er luftvejsirriterende og kan 

nedsætte lungefunktionen og menneskers modstandskraft mod infektioner i lungerne. NO2 er især 

et problem for personer med luftvejssygdomme, for eksempel astma og bronkitis. NO er langt 

mindre skadelig, men vil i atmosfæren blive omdannet til NO2. De væsentligste kilder til forure-

ning med kvælstofoxider er trafik og kraftværker. NOx virker som gødning for planter og medvir-

ker til forurening af både land- og vandmiljø. NOx-udledningen er derudover medvirkende til sur 

nedbør (syreregn), der kan påvirke vegetation og vandmiljø. 

SO2 omdannes i luften til svovlsyre og sulfat i løbet af omkring et døgn. Svovlsyre er en medvir-

kende årsag til ”sur nedbør”. Svovldioxid kan give anledning til luftvejsproblemer. 

Svovlhexafluorid (SF6): Energinet.dk anvender SF6-gas i højspændingskomponenter over 100 kV. 

Derudover anvendes gassen som isoleringsmedium i særlige stationsanlæg kaldet GIS-anlæg (Gas 

Insulated Switchgear). SF6-gas er en meget aggressiv drivhusgas, som er 22.800 gange så kraftig 

som CO2. 

Støv/partikler: Der findes adskillige "målestokke" for partikelforurening. Partikler mindre end 10 

µm er de partikler, der potentielt kan give skadevirkning på mennesker, idet de kan trænge ned i 

lungerne (PM10). Disse stammer fra ophvirvlet jordstøv, forbrænding og dannes ved oxidering af 

bl.a. NO2 og SO2.  

De mindste partikler PM1 (mindre end 1 µm), som dannes ved forbrænding og kemiske reaktioner 

i atmosfæren, menes at være de mest skadelige for helbredet.  

Yderligere oplysninger om luftforurening kan findes på Aarhus Universitets hjemmeside: 

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/effekter/natur/ 

 

 

 

 

 

 

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/effekter/natur/
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NOx-indholdet i luften er ligeledes relativt lavt i Danmark. I Tabel 22-3 er målte 

NOx-emissioner fra Danmark i 2012 angivet.  

Tabel 22-3.  Målte NO2 og NOx-koncentrationer - timemiddel (μg/m³) i Danmark i 2012 

(Ellermann, et al., 2013). Til sammenligning er angivet gældende grænseværdier 

Station 
Middelværdi 

NOx tons 

19. højeste værdi 

SO2 tons 

 NO2 NOx NO2 NOx 

Keldsnor 8 9 49 68 

Risø 9 11 59 90 

Grænseværdi NO2 40  200  

 

For partikler findes der tilsvarende målinger, der viser, at alle grænseværdier er 

overholdt med cirka en faktor to i det åbne land (Ellermann, et al., 2013). 

Med udgangspunkt i resultater fra målinger af luftkvaliteten i det åbne land andre 

steder i Danmark samt målestationer ved Keldsnor og Risø, er det vurderet, at 

indholdet af luftforurenende stoffer indenfor undersøgelsesområdet ligger under 

de gældende grænseværdier for luftkvalitet. Luftkvaliteten over området til hav-

mølleparken vil forventeligt være på niveau med eller under de nævnte resultater. 

22.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold 

I dette afsnit sættes fokus på, at etableringen af store infrastrukturprojekter kan 

betyde, at mennesker og i nogle tilfælde menneskers sundhed og mulighed for re-

kreative udfoldelser påvirkes.  

Beskrivelserne baserer sig på baggrundsrapporten ”Befolkning og sundhed” 

(NIRAS, 2015h). 

22.6.1 Metode 

Der er foretaget en indledende screening af mulige emner, der kan påvirke be-

folkning, sundhed og rekreative forhold. Følgende emner er på denne baggrund 

vurderet at være relevante i forhold til dette konkrete projekt: Befolkningens op-

levelse af landskabet, arealoptag til landanlæg samt støj, emissioner og magnet-

felter fra de tekniske anlæg (NIRAS, 2015h). 

Der er desuden indsamlet data om befolkningen via Danmarks Statistik, en lokal 

hjemmeside (Nyker, 2014), to hjemmesider om turisme på Bornholm (Explore 

Bornholm, 2014), (Center for Regional- og Turismeforskning, 2013) samt udført 

litteraturstudie vedrørende naturens helbredende effekter.  
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Vurderingen af befolkningens ændrede oplevelse af landskabet og den deraf po-

tentielle indflydelse på sundhed og rekreative udfoldelser bygger i høj grad på be-

skrivelser og vurderinger i afsnit 22.1 ”Landskab og visuelle forhold”. 

22.6.2 Befolkningen nær kysten og landanlæggene 

Der er i det følgende foretaget en beskrivelse af området, befolkningen og den ek-

sisterende arealanvendelse af de områder, hvor befolkningen kan blive påvirket, 

og hvor arealanvendelse og interesser kan blive påvirket. 

Beboere, turister og andre, som anvender de kystnære områder rekreativt eller 

færdes indenfor nær- og mellemzonen, som fremgår af Figur 22-13, vil potentielt 

kunne blive påvirket af havmølleparken. Tilsvarende vil folk, der opholder sig i el-

ler færdes i det nære område omkring kabelanlægget og Station Rønne Syd, kun-

ne blive påvirket af anlæggenes tilstedeværelse.  

Rønne er den eneste større by indenfor nær- og mellemzonen, men der ligger fle-

re mindre byer, såsom Muleby, Nyker, Nylars, Lobbæk og Pedersker. Derudover 

er området præget af mange bebyggelser i det åbne land. Bornholm Regions-

kommune har ca. 40.096 indbyggere, men generelt bor omkring ¼ af befolknin-

gen på landet eller i byer med mindre end 200 indbyggere på Bornholm, og øen 

er præget af mange gårde i det åbne land (Danmarks Statistik, 2014a).  

Rønne er den største by på Bornholm og er på mange måder den vigtigste by med 

sine 13.568 indbyggere (Danmarks Statistik, 2014a). Fra Rønne Havn er der fær-

geforbindelse til Sjælland (Køge) samt til Sverige og Tyskland. Bornholm Luft-

havn ligger ligeledes tæt på Rønne, og det er også i Rønne, at cirka 45 % af alle 

butikker på Bornholm er placeret (COWI, 2014). 

Generelt er der mange turister på Bornholm i forhold til indbyggertallet. I 2012 

var der cirka 2,1 mio. overnatninger (Center for Regional- og Turismeforskning, 

2013).  

Almindingen med udsigtsstederne Loklippe og Rytterknægten er meget besøgte 

turiststeder, men der er kun enkelte beboelser i området.  

Bornholm er også kendt for sine strande og flere ligger i området i og omkring 

Rønne. Det militære øvelsesterræn ved Sømarken er åbent, når der ikke er øvelse, 

og strandene på sydkysten er meget populære grundet de fine sandstrande.  

Der sker en mindre udvidelse af Station Rønne Syd mod syd og øst i et afgræsset 

areal omgivet af skovbryn og plantebælte. Mod nord og vest ligger Rønne, og 

nærmest stationsanlægget ligger en ridehal og områder til offentlige formål til 

undervisning uden overnatninger.  
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Tæt ved kysten ligger et sommerhusområde langs med kysten. Sommerhusområ-

det dækker 2/3 af det areal, hvor søkablerne kan føres ind på land. Derudover er 

der kun enkelte bebyggelser indenfor undersøgelsesområdet. 

 

Figur 22-13.  Havmølleparkens placering og afgrænsning af henholdsvis nærzone og mellem-

zone i forhold til landskabelig påvirkning. 
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22.6.3 Arealoptag til landanlæggene 

Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet for kabelanlæg og udvidelsen af stati-

onsanlægget er beskrevet med fokus på beboelser og arealer til fremtidig beboel-

se, arealer udlagt til offentlige og rekreative formål samt erhvervsanvendelser. Se 

Figur 22-14 for eksisterende og planlagte arealanvendelse indenfor undersøgel-

sesområdet.  

 

 

Figur 22-14. Oversigt over eksisterende og planlagt arealanvendelse indenfor undersøgelses-

området til kabelanlægget. 
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Undersøgelsesområdet for kabelanlæg går igennem et område udlagt til nye boli-

ger samt et eksisterende bolig/sommerhusområde nærmest kysten.  

Stationsanlægget ligger indenfor et område udpeget til offentlige formål til klas-

secenter ved Vibegård (101.D.24) og Vibegård (101.D.25). Der er ingen lokalpla-

ner på området (NIRAS, 2015g). 

Undersøgelsesområdet omfatter desuden et område til rekreative formål, som er 

udlagt til fremtidig hotel eller kursus og konferencevirksomhed (101.R.21). Der-

udover skærer undersøgelsesområdet to rekreative områder: et med mulighed for 

kolonihaver (101.R.24) og et område med idrætsanlæg (101.R.16) (NIRAS, 

2015g). 

Undersøgelsesområdet for landanlæggene ligger desuden indenfor arealer med 

landbrugs- og skovdrift. 

22.7 Socioøkonomiske forhold 

Dette afsnit er baseret på baggrundsrapporten om socioøkonomiske påvirkninger 

ved Bornholm Havmøllepark (NIRAS, 2015i).  

Ved etablering af Bornholm Havmøllepark kan der potentielt være miljøafledte 

effekter, som vil kunne betyde påvirkning af de socioøkonomiske forhold i områ-

det. Følgende emner er vurderet relevante at undersøge nærmere i relation til 

miljøforhold på land: ejendomsværdier, turisme og rekreative værdier samt be-

skæftigelseseffekter. Det bemærkes, at der også vil være socioøkonomiske forhold 

ved anlæg og drift af havmølleparken på havet. Dette er behandlet i Del 2: Det 

marine miljø, hvor der også er et afsnit om socioøkonomiske forhold. 

22.7.1  Metode 

Det er væsentligt at afdække, hvorledes miljøafledte effekter af projektet vil med-

føre udfordringer eller muligheder for befolkningen og beskæftigelsen set i for-

hold til en situation uden projektet (dvs. 0-alternativet), herunder miljøafledte ef-

fekter af projektet, der vil kunne påvirke ejendomspriser, hindre befolkningen i at 

udøve deres erhverv eller adgangen til rekreative arealer mv. i området. 

Informationer vedrørende de eksisterende forhold i forhold til ejendomspriser, 

turisme og rekreative værdier samt beskæftigelsen er i stor udstrækning baseret 

på informationer fra de øvrige baggrundsrapporter til denne VVM-redegørelse. 

Denne viden er endvidere suppleret med data fra forskellige relevante kilder, 

hvoraf særligt Danmarks Statistik er blevet benyttet. 
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22.7.2 Området nær kysten og landanlæggene 

I afsnit 22.6 under befolkning, sundhed og rekreative forhold er der en beskrivel-

se af befolkningen og turismen på Bornholm med fokus på nær og mellemzonen 

langs kysten. 

Bornholm Regionskommune er placeret i Region Hovedstaden, hvor ledigheden 

per 1. april 2014 er den højeste af alle fem danske regioner med 7,1 %, mens le-

digheden i hele Danmark er på 6,4 % (Danmarks Statistik, 2014b). 

Specifikt i Bornholm Regionskommune var der pr. 1. januar 2013 1210 arbejdslø-

se i alderen 15 til 69 år, hvoraf 522 havde en erhvervsuddannelse som deres høje-

ste fuldførte uddannelse. Såfremt den eksisterende ledighedssituation vedbliver 

frem mod Bornholm Havmølleparks anlægsfase, vil der altså være tilgængelig ar-

bejdskraft i lokalområdet. 

22.8 Jordforurening 

Kortlægning af eksisterende jordforureninger og forebyggelse af nye jordforure-

ninger er et vigtigt redskab til at mindske spredning af jordforurening og hindre 

eksponering af mennesker og miljø overfor jordforurening.  

De anvendte termer i forbindelse med jordforurening er beskrevet i Tabel 22-4. 

 Tabel 22-4. Definitioner vedrørende jordforurening. 

Jordforurening  

V1 
Lokaliteter kortlægges på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til 

aktiviteter, som kan have forurenet jorden. 

V2  

Lokaliteter kortlægges på vidensniveau 2 (V2), hvis man har viden om, 

at der på arealet faktisk er en jordforurening, der kan have en skadelig 

virkning på mennesker og miljø. 

Områdeklassificering  

Byzoner er som udgangspunkt områdeklassificeret som et lettere foru-

renet område, jf. Jordforureningslovens § 50 a. Områdeklassificering 

sker ud fra viden om, at store områder primært i byerne, generelt er let-

tere forurenet. 

 

Håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til jordforureningsloven (LBK nr. 

1427 af 14/12/2009) samt efter bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen 

(BEK nr. 1479 af 12/12/2007). 

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten ”Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 

2015f). 
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22.8.1 Metode 

Der er indhentet oplysninger fra Danmarks Miljøportal (2014) om forekomst af 

forurenede grunde (V2-kortlagte arealer) og potentielt forurenede grunde (V1-

kortlagte arealer) i undersøgelsesområdet for landanlæg.  

Fra Danmarks Miljøportal (2014) er der endvidere indhentet oplysninger om are-

aler, som er områdeklassificerede, dvs. byområder hvor overjorden er klassifice-

ret som værende potentielt lettere forurenet.  

22.8.2 Kortlagte jordforureninger 

Der er ingen forureningskortlagte lokaliteter (V2-kortlagte) eller lokaliteter med 

mistanke om forurening (V1-kortlagte) indenfor undersøgelsesområdet. Der er 

heller ingen områdeklassificerede arealer indenfor undersøgelsesområdet. 

22.9 Grundvand og drikkevandsinteresser 

Der er væsentlige samfundsmæssige interesser i beskyttelse af grundvandet i 

Danmark, primært fordi det anvendes til drikkevandsforsyning. Hvor det i mange 

andre lande er almindeligt, at der er behov for rensning af vand inden det kan an-

vendes til drikkevand, så kan man i Danmark anvende grundvandet til drikke-

vand efter et minimum af rensning for naturligt forekommende stoffer. Derfor 

lægges der stor vægt på beskyttelse af grundvandet. 

Den fremtidige vandforsyning sikres blandt andet gennem udpegning af områder 

med drikkevandsinteresser, se Tabel 22-5. 

Tabel 22-5. Begreber vedrørende drikkevandsinteresser. 

Drikkevandsinteresser 

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Områder med særlige drikke-

vandsinteresser har højeste prioritet for drikkevand. Indenfor disse områder samt i indvin-

dingsoplande til almene vandværker gennemføres den afgiftsfinansierede grundvandskortlæg-

ning efter miljømålsloven. 

Områder med drikkevandsinteresser (OD): Områder, som ikke er en del af OSD, men 

som kan have betydning for vandindvinding til mindre vandværker og erhverv. 

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI): Nitratfølsomme områder er områder, hvor 

grundvandet er særligt følsomt over for nitratforurening. De nitratfølsomme indvindingsområ-

der er udpeget indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i oplande til 

almene vandværker beliggende uden for OSD, hvor den naturlige beskyttelse er lille. 

Indsatsområder: Områder, hvor der er behov for en særlig indsats til at beskytte drikke- 

vandsinteresser, for eksempel indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). 

 

Afsnittet er baseret på baggrundsrapporten ”Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 

2015f). 
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22.9.1  Metode 

Kortlægning af jordbundens og undergrundens sammensætning og vurdering af 

undergrundens evne til at kunne forhindre eller forsinke forureningsudbredelse 

til vigtige grundvandsmagasiner indgår som baggrundsmateriale i de kortlægnin-

ger og vurderinger af grundvands- og drikkevandsinteresser, som dette afsnit er 

baseret på. Denne kortlægning anvendes til at vurdere risiko for nedsivning og 

spredning af forurening til de primære grundvandsmagasiner indenfor undersø-

gelsesområdet for landanlæg.  

Der er indsamlet eksisterende viden om grundvandsforhold, grundvandskortlæg-

ning og udpegning af indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, samt oplysnin-

ger om drikkevandsinteresser og drikkevandsindvinding til almene formål inden-

for undersøgelsesområdet for landanlæg og ud til minimum 300 m fra undersø-

gelsesområdet.  

22.9.2 Grundvandsmagasiner og drikkevandsinteresser 

Som det fremgår af Figur 22-15 er hovedparten af undersøgelsesområdet belig-

gende uden for områder med drikkevandsinteresser, mens den østligste del er 

udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Der er ingen udpegede 

indsatsområder eller udpegede nitratfølsomme indvindingsområder indenfor un-

dersøgelsesområdet. 

I undersøgelsesområdet findes en indvindingsboring til Robbedale Vandværk 

(DGU-nr. 246.793). Boringen er én af vandværkets tre indvindingsboringer. De 

øvrige boringer – og selve vandværket – er beliggende mere end 1.000 m øst for 

undersøgelsesområdet. Robbedale Vandværk er et af Bornholms største vand-

værker med en indvindingstilladelse på 400.000 m³/år. 

Der er ikke fundet oplysninger om udpegning af et indvindingsopland for Robbe-

dale Vandværk, men på baggrund af boringens placering og oplysninger om en 

årlig oppumpning af størrelsen 100.000 m³/år fra boringen må det antages, at en 

væsentlig del af undersøgelsesområdet for det nye kabelanlæg indgår i grund-

vandsoplandet til boringen. 

Boringen indvinder fra dybdeintervallet 68 – 86 m under terræn. Grundvands-

magasinet udgøres ifølge boringsoplysningerne af sand benævnt ”nedre kridt 

sand” med indslag af ler. Dæklagene udgøres overvejende af sand med enkelte, 

mindre lerlag. Det må antages, at grundvandsmagasinet står i forbindelse med 

grundvandsmagasinet i Robbedale-formationen, som udgør grundlaget for ind-

vindingen til vandværket i øvrigt, og som er beliggende umiddelbart nord og øst 

for undersøgelsesområdet.  

Jordlagsforholdene på stedet medfører behov for agtpågivenhed ved etablering og 

drift af anlæg indenfor undersøgelsesområdet, idet der ikke findes tykke, lerede 

dæklag, som vil kunne reducere transporten af vand og forurenende stoffer ned 
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mod indvindingsmagasinet. Det skal imidlertid bemærkes, at der i kraft af en for-

ventet forekomst af ilt og nitrat i toppen af grundvandszonen må antages at være 

gode forhold for naturlig nedbrydning af en række stofgrupper, som er letnedbry-

delige under aerobe forhold. Dette gælder for eksempel olieprodukter og vand-

blandbare opløsningsmidler. 

 

Figur 22-15.  Grundvandsinteresser indenfor undersøgelsesområdet for landanlæg. 
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22.10 Overfladevand 

Afsnittet behandler påvirkning af overfladevand. Ved ”overfladevand” forstås her 

vandløb, vådområder og søer. Beskrivelser og vurderinger er baseret på bag-

grundsrapporten ”Øvrige miljøforhold” (NIRAS, 2015f). Ved påvirkning forstås 

en eventuel effekt på den økologiske og vandkemiske tilstand, som kan have ind-

flydelse på den generelle vandkvalitet set i forhold til målsætningen for de berørte 

vandområder. 

Naturforhold i relation til søer og vandhuller i området er i relevant omfang be-

handlet i afsnit 22.3 vedrørende naturinteresser.  

Miljømålene i vandplanerne samt målsætningen om god økologisk tilstand er af 

relevans for projektet (LBK nr. 932 af 24/09/2009). 

Okkerpotentielle områder er omfattet af okkerloven (LBK nr. 934 af 

24/09/2009). Dræning og derved grundvandssænkninger må generelt ikke ske i 

okkerpotentielle områder (LBK nr. 934 af 24/09/2009) (BEK nr. 1312 af 

20/11/2006). 

22.10.1 Metode 

På baggrund af oplysninger fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 

2014) er der foretaget en gennemgang af forekomsten af beskyttede vandløb og 

søer indenfor undersøgelsesområdet. 

Forekomsten af lavbundsområder og okkerpotentielle områder er foretaget på 

baggrund af oplysninger fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2014) 

samt oplysninger fra Bornholms Regionskommune. 

22.10.2 Kortlægning af overfladevand 

Som det fremgår af Figur 22-16 er der ingen beskyttede vandløb indenfor eller i 

umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet for kabeltracéet eller det udvidede 

stationsanlæg. 

Der er enkelte § 3-beskyttede søer indenfor undersøgelsesområdet, men kabeltra-

céet vil så vidt muligt blive anlagt uden om søer og vandhuller, hvorfor der ikke 

vil ske en direkte påvirkning af disse som følge af anlægsarbejdet. Såfremt det i 

enkelte tilfælde er umuligt at føre kablet udenom, vil der blive foretaget en un-

derboring.  

Der er ingen lavbundsområder indenfor undersøgelsesområdet.  

Okkerpotentielle områder findes især i områder med hævet havbund, hvor der 

samtidig er et højt indhold af pyrit (et svovl og jernholdigt mineral), og hvor jord-

bunden er sur. Meget små arealer på Bornholm er påvirket af okker (Bornholms 

Regionskommune, Natur & Miljø, 2004), (Bornholms Regionskommune, 2014). 
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Ifølge basisanalysen for vanddistrikt Bornholm (Bornholms Regionskommune, 

Natur & Miljø, 2004) er det kun oplandet til Risebæk, som er påvirket af okker. 

Risebæk ligger mere end 9 km øst for undersøgelsesområdet. 

 

Figur 22-16.  Undersøgelsesområde for anlæg på land samt lavbundsområder og beskyttede 

søer og vandløb.  
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23 Vurdering af 

miljøpåvirkninger  

I dette kapitel er der foretaget en vurdering af projektets miljøpåvirkninger. Med 

afsæt i gennemgangen af de eksisterende forhold i kapitel 22 er der for de enkelte 

emner foretaget en vurdering af påvirkningerne i anlægs-, drifts- og demonte-

ringsfasen. 

Udformningen af havmølleparken ligger ikke fast på nuværende tidspunkt, og der 

kan installeres forskellige møllestørrelser og fundamenttyper, samt benyttes for-

skellige anlægsteknikker til etableringen.  

Undersøgelsesområdet på havet er 45 km2. I forbindelse med udviklingen af pro-

jektet er det blevet klart, at der inden for undersøgelsesområdet maksimalt skal 

installeres en møllepark med en kapacitet på op til 50 MW, som i alt vil dække et 

areal på maksimalt 11 km2. Dette har en betydning for vurderingen af, hvordan 

landskabet og befolkningen påvirkes visuelt af havmølleparken. Derfor er der ud-

arbejdet forskellige visualiseringer indenfor mindre delområder (afsnit 23.1). 

23.1 Landskab og visuelle forhold 

Bornholm Havmøllepark med tilhørende tekniske anlæg vil påvirke det omkring-

liggende landskab visuelt. Fra havmølleparken og stationsanlægget vil påvirknin-

ger forekomme i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen. Påvirkninger fra kabelan-

læg er generelt mindre betydende og forekommer alene i anlægs- og demonte-

ringsfasen. 

Udvidelse af Station Rønne Syd vil udover en visuel påvirkning ændre landskabet 

på de arealer, der inddrages til stationsareal. 

De potentielle påvirkninger er opsummeret i nedenstående tabel 23-1. 
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Tabel 23-1. Potentielle påvirkninger på landskab og visuelle forhold. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Landskabelig og visuel påvirkning fra hav-

mølleparken 
X X X 

Landskabelig påvirkning fra udvidelsen af 

Station Rønne Syd 
X X  

Landskabelig og visuel påvirkning fra kabel-

anlægget 
X (X) X 

  

De gennemførte vurderinger gælder både for 3 og 10 MW havmøllerne. Vurderin-

gen af påvirkningen fra havmøllerne omfatter landskabet indenfor en radius på 

cirka 16 km fra havmølleparken. Det er indenfor dette område, at møllerne kan 

forventes at optræde så tydeligt i landskabet, at de kan påvirke landskabets ka-

rakter og særlige oplevelsesværdier.  

Undersøgelsesområdet for anlæg på land er et mindre område, der dækker et om-

råde med sommerhusbebyggelse, plantage og fredninger af forskellig art. Vurde-

ringen af påvirkninger fra kabelanlæg og udvidelse af Station Rønne Syd omfatter 

undersøgelsesområdet på land samt de nærmeste naboer. 

Visualiseringer af havmølleparken er anvendt som støtte for vurdering af påvirk-

ning på landskabet. Alle fotos er optaget med et fast 50 mm objektiv, således at 

billedet (gengivet i A3 format) så vidt muligt svarer til det menneskelige synsfelt. 

Visualiseringer af havmøllerne er udarbejdet i Windpro. Der henvises til bag-

grundsrapporten for nærmere metodebeskrivelse (NIRAS, 2015b).  

Udvalgte visualiseringer fra visualiseringsrapporten er gengivet i nærværende af-

snit, men billederne er reduceret fra deres oprindelige størrelse (A3), og derfor 

bør de betragtes i Visualiseringsrapporten (NIRAS, 2015b), når den landskabelige 

påvirkning vurderes. Placering af fotostandpunkter for visualisering af havmølle-

parken ses i Figur 23-1, og de forskellige opstillingsmønstre, som er visualiseret 

fremgår af Figur 23-2. 
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Figur 23-1. Fotostandpunkter for visualisering af havmølleparken. 
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Figur 23-2.  Visualiseringerne er udført for disse opstillingsmønstre (NIRAS, 2015a).  

Opstillingsmønstret for den 50 MW store havmøllepark ved Bornholm er endnu 

ikke fastlagt på dette projektstadie. 

Der er udlagt et noget større rammeområde, som potentielt rummer plads til be-

tydeligt flere havmøller end svarende til en 50 MW park.  

Med udgangspunkt i tre forskellige møllestørrelser på henholdsvis 3 MW, 6 MW 

og 10 MW, er der opstillet forskellige opstillingsmønstre indenfor rammeområ-

det.  

Rammeområdet er opdelt i to mindre delområder, delområde 1 mod vest og del-

område 2 mod øst. Det er et krydsende kabelanlæg, som giver den vestlige af-

grænsning af delområde 1. Vest for delområde 1 er arealet i rammeområdet af så 

begrænset udbredelse, at det vurderes, at dette område ikke vil være interessant 

for opstilling af møller. Derfor er der ikke visualiseret møller i denne del af ram-

meområdet. Det er også et krydsende kabelanlæg, der giver afgrænsningen mel-

lem delområde 1 og 2. 

Da det forventes, at alle havmøllerne i en park vil placeres enten indenfor delom-

råde 1 eller delområde 2, er dette også udgangspunktet for de viste opstillingssce-

narier.  
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Overordnet har de to delområder omtrent samme størrelse, udformning og af-

stand til kysten, men det vil være nogle lidt forskellige områder inde på land, som 

visuelt påvirkes mest, afhængig af om havmøllerne opstilles i henholdsvis delom-

råde 1 eller 2. Der er taget udgangspunkt i delområde 1, tættest på Rønne By, som 

et udtryk for et worst case scenarie, med visualiseringer af henholdsvis 3 og 10 

MW møller fra alle fotostandpunkter. 

Der er dog samtidig suppleret med visualiseringer af en tilsvarende 3 MW opstil-

ling i delområde 2, fra en række udvalgte fotostandpunkter, for at give et indtryk 

af den visuelle forskel på at opføre parken indenfor enten delområde 1 eller 2.  

Fra en række udvalgte fotostandpunkter er der suppleret med visualiseringer af 

opstilling med mellemstore 6 MW havmøller. 6 MW scenariet er baseret på en 

opstilling indenfor delområde 1 for at gøre visualiseringerne direkte sam-

menlignelige med de tilsvarende visualiseringer af både 3 og 10 MW havmøller. 

Under de givne forudsætninger er der taget udgangspunkt i worst case scenarier 

for, hvordan forskellige opstillingsmuligheder inden for delområderne kan påvir-

ke den landskabelige oplevelse. Dette er bl.a. gjort ved at placere havmøllerne 

tættest på kysten. 

23.1.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Vurderingen af den landskabelige påvirkning i anlægsfasen tager udgangspunkt i 

den forstyrrelse, selve anlægsarbejdet vil påføre landskabet visuelt, samt de æn-

dringer, arbejdet kan påføre landskabets bærende karaktertræk. Der er påvirk-

ning fra etablering af anlæg på havet (havmølleparken) og fra anlæg på land (ka-

belanlæg og udvidelse af Station Rønne Syd). 

Havmølleparken 

I en stor del af anlægsfasen vil anlægsarbejdet især komme til at påvirke de kyst-

nære landskaber, hvor der er en visuel relation til kysten eller i øvrigt kort afstand 

til anlægsområdet på havet. Det vil især være landskabet langs Bornholms sydlige 

kyst, som påvirkes, mens arbejdet ikke vil være synligt i betydeligt omfang fra 

landskabet længere mod nord. 

Påvirkningen af landskabet i anlægsfasen vil være midlertidig (omkring 2 år i pe-

rioden medio 2016 – ultimo 2019). Den nationale/regionale landskabsinteresse i 

det kystnære landskab betyder, at den samlede påvirkning i dette landskab vur-

deres som moderat. I det øvrige landskab vurderes påvirkningen at være mindre 

eller ubetydelig. Vurderingerne er illustreret på Figur 23-3. 
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Figur 23-3.  Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken i anlægsfasen.  

Stationsanlæg 

Udvidelsen af Station Rønne Syd vil inddrage arealer omkring anlægget mod syd 

og øst. Dette areal er i dag en del af et afgræsset område omgivet af skovbryn og 

plantebælter. 

Anlægsarbejdet kan i nogen grad forstyrre oplevelsen af landskabet lokalt. Det 

vurderes, at den samlede landskabelige påvirkning vil være mindre.  



 

66 

 

Kabelanlæg 

Naturområder eller på anden måde sårbare områder, som beskyttede diger og 

lignende forventes at blive underboret eller retableret efter gravearbejdet. 

Landskabets karakter vurderes generelt ikke blive påvirket af anlægsarbejdet for 

kabellægningen, idet der alene er tale om kortvarige terrænændringer som efter-

følgende retableres. Påvirkningen vurderes at være mindre, da området ligger in-

denfor kystnærhedszonen, som er en særlig national landskabsinteresse. 

23.1.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

Mens havmølleparken og landanlæggene er i drift, vil der være en visuel påvirk-

ning fra havmøllerne og stationsanlægget. Kabelanlægget vil ikke udgøre en næv-

neværdig påvirkning i driftsfasen udover at der kan være spor i form af f.eks. fæl-

dende læhegn, eller træer gennem skovarealer. 

Havmølleparken 

Vurderingen af den samlede påvirkningsgrad fra havmølleparken, fremgår af Fi-

gur 23-4. Vurderingen er udover den visuelle påvirkning af landskabet bestemt af, 

hvorvidt landskabet er omfattet af særlige landskabsinteresser.  

Havmøllerne kan med deres store højde ses i et stort område. (De vurderede 3 

MW, 6 MW og 10 MW møller i denne VVM-redegørelse har en total højde på 

henholdsvis 137 m, 179 m og 220 m). 

Påvirkningen vil være permanent i hele driftsfasen og vil i store dele af undersø-

gelsesområdet påvirke landskaber, hvor der er en national/regional eller lokal be-

skyttelsesinteresse. Indenfor nærzonen vil påvirkningen være moderat til væsent-

lig, og i mellemzonen vil påvirkningen være ubetydelig til væsentlig. 

Kystlandskabet langs Bornholms sydvendte og delvis sydøstvendte kyster vurde-

res at blive væsentligt påvirket af såvel 3 MW, 6 MW som 10 MW havmøllerne. 

Som det fremgår af Figur 23-4 vil påvirkningen mindskes jo længere inde i lan-

det, man befinder sig, men vil dog fortsat kunne præge de udsigter, der især er 

karakteristisk for landskabet nordøst for Rønne og vest for Aakirkeby.  

Fra udsigtspunkter i Almindingen vil havmøllerne være synlige og optræde som 

en del af de udsigter, der er en attraktion i området. Den store afstand til havmøl-

leparken betyder dog, at den vurderes at indgå som et underordnet element i 

landskabet og udsigten. Der vil kun være ubetydelige påvirkninger i landskabs-

området ”det nordvestlige Bornholm” og området er derfor ikke behandlet yderli-

gere. Påvirkningerne indenfor henholdsvis” det sydlige Bornholm”, ”det sydøst-

vendte kystlandskab” og ”Almindingen og det centrale Bornholm” er detaljeret 

beskrevet i de følgende afsnit. Eksempler på visualiseringer fremgår af Figur 23-5 

- Figur 23-8. 
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Figur 23-4.  Den landskabelige påvirkning fra en fuldt etableret havmøllepark i driftsfasen.  

Det sydlige Bornholm  

Indenfor ”det sydlige Bornholm” er de bærende karaktertræk et småbakket, åbent 

landbrugslandskab med en orientering mod kysten. Karaktertrækkene er særligt 

tydelige i de dele af landskabet, der indeholder udsigter med havet i horisonten. 

Landskabet rummer desuden særlige landskabelige oplevelsesværdier langs ky-

sten i form af vide udsigter over havet og langs kysterne samt i landskaber, hvor 

Bornholmske rundkirker indgår i udsigterne.  
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Figur 23-5. Fotostandpunkt 4. Udsigt fra Arnager på langs med kystlinjen og over havet er i 

dag helt uforstyrret. Øverste billede viser 3 MW, og herefter 6 MW og 10 MW 

havmøller i to rækker (NIRAS, 2015b). 

Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit til orientering. Det skal understreges, at 

billederne her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse (A3), og i denne rapport derfor 

alene er til orientering og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal 

ligeledes pointeres, at det ikke er det fulde antal vindmøller der kan ses på alle visualiseringer. Vi-

sualiseringerne bør betragtes i visualiseringsrapporten, (NIRAS, 2015b) når den landskabelige på-

virkning vurderes. 
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Landskabet opleves i dag uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg, og både 3 

MW, 6 MW og 10 MW møllerne vurderes i høj grad at komme til at påvirke den i 

dag ubrudte horisont og det åbne kig ud over havet. 

En del af landskabsområdet er omfattet af kystnærhedszonen, ligesom området 

rummer fredede områder og nationale geologiske interesseområder. De landska-

belige værdier i disse områder har dermed national/regionalinteresse. De fredede 

kirkeomgivelser afspejler en national og lokal interesse for at bevare en ugeneret 

indsigt til kirkerne, der ved Nylars Kirke strækker sig udover den lovfæstede 300 

m byggelinje.  

Havmøllerne vil især være synlige langs Bornholms sydkyst. Klintkysten mellem 

Rønne og Boderne er karakteristisk for kysten og udgør et særligt oplevelsesrigt 

kystlandskab, der udover de fine udsigter over havet og langs kysten også formid-

ler en vigtig geologisk dannelseshistorie. Stranden og klinten danner generelt et 

adskilt landskab i forhold til det bagvedliggende landbrugslandskab, hvor natu-

rens kræfter, vind og vand er afgørende for dets fremtræden. Klinterne er ikke 

blandt Danmarks højeste men opleves alligevel dramatiske, med deres bratte, 

stejle overgang fra land til vand, især på steder hvor erosionen holder de rå jord-

lag blottede og fri for vegetation.  

Fra Rønne Havn vil møllerne kunne ses bag havnens bygninger og moleanlæg, og 

langs kysten mellem Rønne og Hasle vil havmøllerne komme til at optræde i ud-

sigterne mod syd som baggrund til Rønne by og havnen. Da havnen i dag allerede 

er karakteriseret af tekniske anlæg, som også kan ses fra kystlinjen mod nord, 

vurderes havmøllerne, uanset størrelse, kun i lille grad at komme til at præge de 

eksisterende landskabstræk på kyststrækningen og forstyrre den visuelle oplevel-

se af landskabet set fra nord.  
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Figur 23-6. Fotostandpunkt 1. Øverst: Udsigt fra Rønne centrum mod kysten, hvor Rønne 

Havn indgår centralt i udsigten. I midten: 16 stk. 3 MW havmøller. Møllerne vil 

være synlige, men deres visuelle betydning begrænses af det havnemiljø, som 

møllerne ses i sammenhæng med. Herfra er møllegruppens opstilling i række me-

get tydelig og antallet af møller giver oplevelse af en gruppe. Nederst: 5 stk. 10 

MW havmøller. Møllerne vil være synlige men den visuelle betydning begrænses 

af havnemiljøet. Møllernes opstilling fremstår fragmenteret i to mindre grupper, 

fotostandpunkt 1 (NIRAS, 2015b). 



 

71 

 

I jo større afstand man er fra kysten vurderes havmøllernes påvirkning af land-

skabet at aftage gradvist. Særligt nord/nordøst for Rønne er udsigterne på tværs 

af landskabet mange steder begrænset af bevoksning, hvilket også vurderes at be-

grænse møllernes synlighed i landskabet. Særligt længere mod øst betyder det let 

skrånende terræn mod kysten dog, at der her er flere steder med fine udsigter 

over landskabet, der er orienteret mod kysten og havet, se Figur 23-7. Havmøl-

lerne vurderes at blive synlige i mange af disse udsigter. De bærende karakter-

træk i landskabet i form af gårde, veje og beplantning vil dog fortsat fremstå tyde-

ligt indenfor udsigterne og nogle steder delvist sløre udsynet til møllerne i bag-

grunden. 

”Det sydlige Bornholm” har flere rundkirker, der formidler en særlig kulturhisto-

rie i landskabet. Oplevelsen af kirkerne kan være sårbare overfor tekniske anlæg i 

landskabet på en måde, der fjerner fokus fra kirkerne. Særligt Nylars Kirke er et 

fint eksempel på en rundkirke, der med landskabsfredninger er søgt beskyttet i 

landskabet som et væsentligt oplevelsespunkt. Den naturlige indsigtslinje til kir-

ken er imidlertid fra syd mod nord, hvorved kirken og det fredede indsigtsområde 

til kirken ikke vurderes at blive påvirket af en ny havmøllepark. Samlet set vurde-

res forstyrrelsen af landskabet generelt at være lav, lokalt måske middel. 

Bornholm Havmøllepark vil påvirke landskabsområdet ”det sydlige Bornholm” 

væsentligt omkring Klintkysterne på Bornholms sydkyst og moderat cirka 3,5 km 

ind i landet i ”det sydlige Bornholm”. 
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Figur 23-7. Fotostandpunkt 8. Udsigt over landskabet sydvest for Aakirkeby. I udsigten op-

træder tekniske anlæg i form af et højspændingstracé og en vindmøllegruppe 

(forrest). Øverste billede uden havmøller og efterfølgende med henholdsvis 3 MW 

og 10 MW havmøller. Havmøllerne optræder synligt i udsigten og bidrager til, at 

udsigten rummer flere ”lag” af tekniske anlæg (NIRAS, 2015b). 
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Det sydøstvendte kystlandskab 
”Det sydøstvendte kystlandskab” bliver indenfor havmølleparkens mellemzone 

påvirket væsentligt eller moderat. Kysten opleves i dag uden præg af tekniske an-

læg og udgør et landskab med høj oplevelsesværdi. De særligt oplevelsesrige 

landskabstræk knytter sig til de åbne udsigter på langs af kysten og ud over van-

det fra klitterne og fra stranden. Stranden er en af de mest populære strande på 

Bornholm. Det militære øvelsesterræn er åbent for offentligheden, når der ikke er 

øvelser, og fungerer som et nærliggende udflugtsmål fra sommerhusområderne. 

Møllerne vil stå forholdsvis langt mod vest men vil uanset møllestørrelse og antal 

i høj grad præge den ellers ubrudte horisontlinje over havet mod vest.  

Fra sommerhus- og naturområderne bag stranden vil beplantning og bebyggelse 

skærme for udsigten over vandet kun afbrudt af enkelte åbne kig. Herfra vurderes 

møllerne derfor kun i begrænset omfang at komme til at præge landskabet visu-

elt, se Figur 23-8.  

Påvirkningen af landskabet langs kysten vurderes væsentlig, mens den for det 

bagvedliggende sommerhusområde vurderes moderat. Dette gælder ved såvel 16 

stk. 3 MW havmøller eller 5 stk. 10 MW møller. 

Almindingen og det centrale Bornholm 

Almindingen ligger indenfor havmølleparkens mellemzone og den nærmeste 

fjernzone. På grund af terrænets højde vil havmøllerne kunne ses fra udsigts-

punkter flere steder. 

Det bærende landskabstræk i området i form af et lukket skovlandskab på et 

stærkt kuperet terræn af grundfjeld fremstår særligt tydeligt indenfor undersøgel-

sesområdet, hvor der også findes særlige oplevelsesværdier knyttet til udsigts-

punkter og selve landskabets karakter, der er unik for Danmark. 

Dele af landskabet indgår i fredninger og geologiske interesseområder af natio-

nal/regional interesse. 

Havmøllerne vurderes at blive synlige i de lange udsigter på tværs af landskabet 

fra højtliggende punkter ovenfor den sydvendte skråning af skoven, herunder fra 

Loklippen og fra tårnet på Rytterknægten, som det også er illustreret med visuali-

seringer i baggrundsrapporten (NIRAS, 2015b). Den store afstand til møllerne 

betyder, at de vurderes at optræde i landskabet som underordnede elementer, der 

trods deres synlighed ikke vil præge udsigterne. Men da der er store nationale in-

teresser i området, vurderes den visuelle påvirkning at være moderat. 
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Figur 23-8.  Fotostandpunkt 6: Øverst: Udsigt fra kysten ud for sommerhusområdet med Sø-

marken. Udsigten på langs af kysten og over vandet er uden påvirkning fra tekni-

ske anlæg. I midten: 16 stk. 3 MW havmøller. Havmøllerne optræder herfra tyde-

ligt som rækker på vandfladen. Nederst: 5 stk. 10 MW havmøller. Havmøllerne 

optræder herfra tydeligt på vandfladen som en fragmenteret række (NIRAS, 

2015b). 

 



 

75 

 

Lysafmærkning af havmølleparken 

På grund af den lovpligtige lysafmærkning af møllerne vil den visuelle påvirkning 

også være til stede i skumringen, om natten og i dårligt vejr. Kravet til lysaf-

mærkning er fastlagt af Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen af hensyn til luftfarts-

sikkerhed og skibstrafikken. Belysningen om natten vil komme til at bestå af rødt 

lys monteret på møllernes nacelle. Lyset blinker med et fast interval. 

Om dagen anvendes samme lys som natbelysningen for møller under 150 m (her 

illustreret ved 3 MW møllen. For møller over 150 m (her illustreret ved 10 MW 

møllen, Figur 23-9 er der krævet et intensivt hvidt blinkende lys, som er væsent-

ligt stærkere end det røde lys som anvendes for møller under 150 m.  

 

 

Figur 23-9. Fotostandpunkt 4. Øverst: Udsigt fra Arnager i gråvejr cirka 6,4 km fra nærme-

ste 3 MW havmølle. De 16 havmøller er opstillet i fire rækker Nederst: Udsigt fra 

Arnager i gråvejr cirka 6,2 km fra nærmeste 10 MW havmølle. De fem havmøller 

er opstillet i to rækker (NIRAS, 2015b). 

Figur 23-10 viser visualiseringer fra Arnager (sydøst fra Rønne) i dårligt vejr og 

om natten. Her ses det tydeligt, at den røde belysning på møller under 150 m vil 

være væsentlig mindre synlige i dårligt vejr end det hvide lys på møller over 150 

m. Om natten når styrken på lyset er ens vil påvirkningen afhænge af antallet af 
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belyste møller, som øges jo flere møller der opstilles, men også afhænger af opstil-

lingsmønsteret.  

Principperne for belysning af de enkelte møller i en havmøllepark er gennemgået 

i baggrundsrapporten for visualiseringer (NIRAS, 2015b). Rapporten har også 

flere visualiseringer af belysning. 

 

 

Figur 23-10. Fotostandpunkt 4: Øverst: Udsigt fra Arnager om natten cirka 6,4 km fra nær-

meste 3 MW havmølle. De 16 havmøller er opstillet i fire rækker Nederst: Udsigt 

fra Arnager om natten cirka 6,2 km fra nærmeste 10 MW havmølle. De fem hav-

møller er opstillet i to rækker (NIRAS, 2015b). 

Visualiseringen illustrerer den situation, hvor lysene er ”tændt”, men visualise-

ringen kan ikke illustrere selve den blinkende effekt. Det vurderes, at blinkene i 

nogen grad vil forstærke den visuelle effekt. Der forventes at blive en visuel på-

virkning fra lysene i store dele af de områder, hvor møllerne vil være synlige, dvs. 

også en stor del af ”baglandet” vurderes i nogen grad at blive påvirket visuelt. Det 

vil dog især være i områderne langs med kysten, at den visuelle påvirkning vurde-

res at blive markant. Vurderingen er set i forhold til, at disse landskaber og udsig-

ten over havet stort set ikke er påvirket af lys i dag. 
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Lysafmærkningen betyder, at perioden hvor landskabet bliver påvirket væsentlig, 

moderat og mindre, som vist på Figur 23-3, bliver udvidet med tilsvarende på-

virkninger til hele døgnet. 

Station Rønne Syd 

Station Rønne Syd ligger ud til et afgræsset område i overgangen mellem er-

hvervsområdet sydøst for Rønne og Rønne plantage. Det afgræssede område er 

en lysning omkranset af skovbryn og beplantningsbælter ved erhvervsområdet og 

de omgivende veje.  

En udvidelse af stationen vil inddrage en del af det afgræssede område til nye in-

stallationer samt til etablering af et skærmende grønt bælte svarende til det eksi-

sterende. 

Det udvidede stationsanlæg vurderes ikke at komme til at præge landskabet me-

get anderledes end det eksisterende anlæg i dag, dog vil det samlede anlæg være 

større. Den landskabelige påvirkning af udvidelsen vurderes for de nære omgivel-

ser afgrænset af by, plantage og anden bevoksning at være mindre. 

Kabelanlæg 

Efter en kort reetableringsperiode vil der i langt de fleste landskaber ikke være 

synlige spor af kabelanlægget. 

De bærende karaktertræk indenfor undersøgelsesområdet til kabeltracéet er præ-

get af stejle kystskrænter, plantage, både kystnært og længere tilbage fra kysten, 

adskilt af mindre landbrugsarealer og afgræssede arealer. Dele af kysten er præ-

get af sommerhuse, men herudover er området nærmest ubebygget. 

Disse karaktertræk vurderes kun i mindre grad at blive påvirket af kabellægnin-

gen. Kablerne skal bores under kystskrænten, der derved ikke vil blive påvirket. 

Hvis kabelanlægget føres gennem plantagen er der risiko for et synligt spor gen-

nem skoven, men der er mulighed for at afbøde den visuelle påvirkning ved at 

genplante eller tillade tilvækst med buske og træer uden dybtgående rødder. 

Plantagen er i dag præget af linjer tegnet af vejstrukturen. Følger kabeltracéet lin-

jerne i landskabet, vil påvirkningen være mindst. 

Uden for plantagerne vil en stor del af kabellægningen ske over dyrkede marker, 

hvor landskabet ikke vil blive præget af kabellægning. Den samlede påvirkning fra 

kabelanlægget vurderes at være ubetydelig i driftsfasen.  
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23.1.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfase 

I demonteringsfasen vurderes landskabet at blive påvirket af forstyrrelse fra ar-

bejdet med nedtagning og demontering af anlæggene på tilsvarende måde som 

arbejdet i anlægsfasen, da arbejdet forventes at have omtrent samme karakter og 

varighed.  

Det anses dog ikke for sandsynligt, at udvidelsen på Station Rønne Syd nedbrydes 

igen, da den forventes anvendt som stationsanlæg også efter, at havmølleparkens 

levetid er udløbet. 

23.1.4 Afværgeforanstaltninger 

Type af havmøller 

En væsentlig parameter for havmøllernes forstyrrende effekt og påvirkning af 

landskabet er antallet af møller. Mange små møller (op til 16 stk. 3 MW møller) 

vil have en langt mere forstyrrende effekt end færre store møller (op til 5 stk. 10 

MW møller). Dels vil et stort antal møller give et meget forstyrrende udtryk i sig 

selv, men derudover vil små møller også give et mere uroligt bevægelsesbillede, 

fordi møllevingerne vil have en hurtigere rotation end de store møller. 

Ud fra en landskabelig betragtning bør der derfor lægges op til at opstille så højt-

ydende møller som muligt, så antallet af møller bliver så lavt som muligt. 

Det er desuden væsentligt, for ikke at skabe en større uro i landskabet end nød-

vendigt, at der kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor om-

rådet, og at disse står i en samlet gruppe.  

I det omfang de konkrete krav til belysning kan tilpasses for et endeligt projekt, 

vil det være en betydelig visuel bedring, hvis antallet af møller, der påkræves be-

lysning kan mindskes, og/eller lysstyrke og -type kan bearbejdes, så synligheden 

inde på land mindskes. 

Udnyttelse af projektområdet for havmøller 

Det er kun cirka 11 km2 som skal udnyttes af det 45 km2 store undersøgelsesom-

råde til Bornholm Havmøllepark. En væsentlig afværgeforanstaltning vil være at 

placere havmøllerne så langt fra kysten som muligt indenfor undersøgelsesområ-

det, for derved at mindske den visuelle påvirkning at det kystnære landskab mest 

muligt. De udførte visualiseringer viser opstillingsmønstre, der er placeret tættest 

på kysten, og er derfor at betragte som worst case. 

Opstillingsmønster 

Opstillingsmønsteret har stor betydning for, hvordan en møllegruppe optræder i 

landskabet, og hvor stor den forstyrrede effekt er. Derfor bør de kystnære hav-

møller opstilles i et let opfatteligt mønster og optræde i landskabet som en velaf-

grænset gruppe. 
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Ud fra den betragtning bør havmøllerne kun placeres i flere rækker, hvis de der-

ved kan udgøre en samlet gruppe med lige mange møller i hver række. Udnyttes 

området til store møller, bør disse placeres på én række, eksempelvis en række af 

fem 10 MW møller. 

Det skal bemærkes, at afværgeforanstaltninger vedrørende opstillingsmønstre ik-

ke er indarbejdet i de opstillingsmønstre, som har dannet baggrund for visualise-

ringer og vurderinger af landskabspåvirkningen. 

Stationsanlæg og kabellægning 

Ved udvidelse af Station Rønne Syd vil der blive etableret afskærmende beplant-

ning rundt om de nye anlægsdele langs skel. 

Der vurderes generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til kabel-

lægning, da de landskabstræk, der kan blive påvirket af anlægsarbejdet, forventes 

underboret eller reetableret efter gavearbejde. Det gælder beskyttede diger og 

særlige naturområder. På den måde vurderes landskabets karaktertræk ikke at 

blive påvirket af anlægsaktiviteten. 

23.1.5 Sammenfattende påvirkninger 

Den landskabelige påvirkning fra havmølleparken vil forekomme indenfor nær- 

og mellemzonen, se Tabel 23-2. 

Tabel 23-2. Samlet vurdering af den landskabelige påvirkning fra havmøllepark, stationsan-

lægget og kabelanlægget. 

Anlægstype og Geografi Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Landskabelig påvirkning inden-

for nærzonen fra havmøllepar-

ken 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Høj 

Høj 

Høj 

Mindre - Moderat 

Moderat - Væsentlig 

Mindre – Moderat 

Landskabelig påvirkning inden-

for mellemzonen fra havmølle-

parken 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel - Høj 

Høj 

Middel - Høj 

Ubetydelig - Moderat 

Ubetydelig -Væsentlig 

Ubetydelig - Moderat 

Landskabelig påvirkning fra ud-

videlse af Station Rønne Syd 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Lav 

Ikke relevant 

Mindre 

Mindre 

Ikke relevant 

Landskabelig påvirkning fra ka-

belanlægget 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Lav 

Middel 

Mindre 

Ubetydelig 

Mindre 

 

Kystlandskabet langs Bornholms sydvendte kyst vurderes at blive væsentligt på-

virket af såvel 3 MW som 10 MW havmøller, da havmøllerne her vurderes at få en 

stor visuel effekt på landskabsoplevelsen. Påvirkningen mindskes, jo længere 
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man befinder sig inde i landet, men vil dog fortsat kunne præge de udsigter, der 

især er karakteristiske for landskabet nordøst for Rønne og vest for Aakirkeby. 

Fra udsigtspunkter i Almindingen vil havmøllerne være synlige og optræde som 

en del af de udsigter, der er en attraktion i området.  

Landskabet omkring den eksisterende Station Rønne Syd er karakteriseret af 

skovområderne øst for Rønne. Stationen grænser op til et afgræsset område i 

overgangen mellem erhvervsområdet sydøst for Rønne og Rønne plantage. Det 

afgræssede område er en lysning omkranset af skovbryn og beplantningsbælter 

ved erhvervsområdet og de omgivende veje. Det vurderes, at den landskabelige 

påvirkning af udvidelsen at være mindre. Anlæggets synlighed vil primært påvir-

ke de nære omgivelser, fordi området omkring anlægget i høj grad afgrænses af 

by, plantage og anden bevoksning. 

Kabellægningen vurderes generelt ikke at påvirke landskabet i anlægs-, drifts- el-

ler demonteringsfasen, da etableringen af kabler ikke vurderes at komme til at 

ødelægge eller præge landskabets bærende karaktertræk eller særlige oplevelses-

værdier. Kablerne skal skydes under kystskrænten, der derved ikke vil blive på-

virket. I den forbindelse kan kablet skydes under de kystnære plantager og skov-

områder, der derved heller ikke vil blive berørt. Hvis kabeltracéet føres gennem 

plantagerne, vil bevoksningen i anlægsfasen blive fældet omkring kabeltracéet og 

plantagen på den måde blive præget af anlægsarbejdet. Plantagerne er i dag præ-

get af linjer tegnet af vejstrukturen. Følger kabeltracéet linjerne i landskabet, vil 

påvirkningen være mindst. Selve landskabstrækkene vurderes derfor i mindre el-

ler ubetydeligt omfang at blive påvirket af kabelanlægget. 

23.2 Arkæologisk kulturarv 

Indenfor undersøgelseskorridoren er der registreret forekomst af oldtidslevn, 

men ikke fredede fortidsminder. Det er muligt at placere kabeltracéet udenfor 

områderne med registrerede oldtidslevn.  

23.2.1 Vurdering af påvirkninger 

Eventuelle påvirkninger vil primært kunne finde sted i anlægsfasen. 

For drifts- og demonteringsfasen skal der ikke inddrages nye områder, hvorfor 

der ikke vil være risiko for at kunne påvirke yderligere fortidsminder end i an-

lægsfasen. 

Ud fra det generelle fundbillede antages det, at der er risiko for at jordarbejde kan 

berøre lokaliteter med registrerede oldtidslevn. Anlægsarbejde kan potentielt og-

så berøre en lokalitet fra jernalder, Pythus, som ligger syd for Birkely. 

Når det endelig kabeltracé er fastlagt, anbefales det, at der udføres en arkæologisk 

forundersøgelse, samt at muldlaget afrømmes på de strækninger, hvor det vurde-
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reres, at risikoen vil være størst for arkæologisk kulturarv. Efter en forundersø-

gelse vil man kunne vurdere, om eventuelle kulturhistoriske levn kræver en 

egentlig arkæologisk udgravning. Ved udgravning af eventuelle fortidsminder 

forud for anlægsarbejderne vurderes miljøpåvirkningen som neutral eller ubety-

delig. 

Kørsel med tunge maskiner (tungere end almindelige landbrugsmaskiner) i for-

bindelse med anlægsarbejdet kan også skade fortidsminderne (traktose), og det 

anbefales derfor, at der bruges køreplader, og at jordarbejder i områder, hvor der 

ved en forundersøgelse registreres fortidsminder, om muligt indskrænkes til et 

minimum. Ved brug af køreplader vurderes miljøpåvirkningen at være neutral. 

Registreres fortidsminder eller spor af fortidsminder i forbindelse med anlægsar-

bejdet, skal de respektive museer med ansvar for området inddrages, før anlægs-

arbejdet kan genoptages. 

For drifts- og demonteringsfasen vurderes der at være en neutral eller ubetydelig 

påvirkning af arkæologiske kulturarv i undersøgelsesområdet, såfremt samme 

areal som i anlægsfasen benyttes ved vedligehold og opgravning af kabelanlægget. 

23.2.2 Sammenfattende påvirkninger 

Den arkivalske kontrol har vist, at der er registreret oldtidslevn i undersøgelses-

området. Således må man forvente, at der er risiko for at påtræffe forskellige old-

tidslevn ved anlægsarbejder. For at mindske risikoen for at påvirke oldtidslevn 

kan tracéet placeres udenom de kendte områder med fund af oldtidslevn. 

I Tabel 23-3 ses en sammenfatning af påvirkningernes væsentlighed i forhold til 

den arkæologiske kulturarv. 

Tabel 23-3. Sammenfatning af påvirkningens væsentlighed i relation til arkæologisk kultur-

arv i undersøgelsesområdet til Bornholm Havmøllepark. 

Anlægstype og Geografi Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Oldtidsagre 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ingen 

Gravplads 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ingen 

Andre oldtidslevn 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ingen 
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23.3 Naturinteresser 

I dette afsnit gennemgås mulige påvirkninger af naturinteresser på land, og der 

bliver redegjort for de væsentligste konfliktområder indenfor undersøgelsesom-

rådet.  

Som beskrevet i kapitel 21 er størrelsen af det endelige havmølleprojekt ikke fast-

lagt på nuværende tidspunkt. Det er dog fastlagt, området kan rumme en havmøl-

lepark på op til 50 MW med de dertil hørende nødvendige anlæg på land, og i de 

tekniske anlægsbeskrivelser (Energinet.dk, 2015a), (Energinet.dk, 2015b) er der 

derfor redegjort for alle de mulige løsninger, som kan komme på tale.  

Undersøgelsesområdet på land er omkring 2 km langt og dækker en strækning fra 

ilandføringspunktet til Station Rønne Syd. De landbaserede dele af anlægget om-

fatter udvidelse af Station Rønne Syd med et areal på op til 1.200 m2.  

Da den endelige placering af kabelanlægget ikke kendes på nuværende tidspunkt, 

er der foretaget vurdering af en placering et hvilket som helst sted indenfor un-

dersøgelsesområdet. 

Vurderinger af påvirkninger fra projektet er foretaget for en vilkårlig placering 

indenfor undersøgelsesområdet, således at der er foretaget kortlægning af de ek-

sisterende naturinteresser samt vurderinger af et langt større område, end der re-

elt vil blive påvirket af projektet. De udførte vurderinger af naturinteresser vil i 

den efterfølgende planlægning af projektet indgå i afklaringen af, hvor kabelan-

læg skal placeres.  

De relevante påvirkninger af naturinteresser er primært knyttet til anlægs- og 

demonteringsfasen. Påvirkninger sker hovedsageligt på arealer, som midlertidigt 

graves op i forbindelse med etablering af kabel- eller stationsanlæg. Det vurderes, 

at der ikke er forskel på påvirkninger i anlægs- og demonteringsfasen, hvor ka-

belanlæg skal fjernes. Stationsanlæg forventes ikke at skulle fjernes. 

Potentielle påvirkninger på naturinteresser på land i forbindelse med anlæg, drift 

og afvikling af Bornholm Havmøllepark er vurderet i baggrundsrapporten, 

(Amphi Consult, 2015) og disse er opsummeret i Tabel 23-4.  

Tabel 23-4.  Mulige påvirkninger af naturinteresser på land.  

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Fysisk påvirkning af levesteder for 

beskyttede arter 
X X X 

Barriereeffekt  X X X 

Forstyrrelser af beskyttede arter  X X X 
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23.3.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Påvirkninger af Natura 2000-områder er beskrevet i kapitel 24. 

De øvrige vurderinger af naturinteresser på land er foretaget med udgangspunkt i 

vurderingsmetoden, der er beskrevet i VVM-redegørelsens del 1, kapitel 8. Vurde-

ringsmetoden er desuden vedlagt som bilag 1 til nærværende VVM-redegørelse. 

Set i forhold til vurderingsmetoden er bilag IV-arterne omfattet af international 

beskyttelse, hvilket altid placerer påvirkninger i den højeste kategori i forhold til 

kolonnen ”vigtighed” i vurderingsmetodens kolonne 2. Derfor er der i vurderin-

gerne af påvirkninger af bilag IV-arter anvendt en modificeret udgave af vurde-

ringsmetoden, som fremgår af Tabel 23-5. 

Tabel 23-5. Modificeret metode til vurdering af påvirkninger af bilag IV-arter. 

Påvirkning Fase 

Væsentlig 

påvirkning 

Hvis et yngle- og/eller rasteområde for bilag IV-arter gennemgraves og ødelægges af kabel-

anlægget (dvs. høj forstyrrelse), vil påvirkningen være væsentlig, hvis konsekvensen af gen-

nemgravningen har en varighed, der er større end 1 år. Det vil altid være tilfældet, hvis der 

sker udgravning gennem et område, der er eller kan være yngle- og/eller rasteområde for bi-

lag IV-arter. 

Moderat på-

virkning  

Hvis kabelanlægget placeres i et område nær et ynglested for bilag IV-arter (indenfor under-

søgelsesområdet), hvor dele af bestanden forventes at passere kabeltracéet i bestemte perio-

der, og arten er sårbar overfor forstyrrelser, så er forstyrrelsen ”middel” på grund af risikoen 

for, at dyrene dræbes i udgravningen, hvis denne etableres på et uhensigtsmæssigt tidspunkt. 

Varigheden af påvirkningen af yngle- og rasteområdet vil i den situation være midlertidig og 

påvirkningen dermed moderat. Varigheden af påvirkningen kan dog diskuteres, da funktio-

nen af nærliggende yngle- og rasteområder indirekte kan påvirkes over længere perioder, 

hvis store dele af bestanden omkommer ved kabelarbejdet på et nærliggende areal. 

Mindre på-

virkning 

Eksempelvis hvor der er observeret flagermus på lokaliteten, men hvor projektet vurderes ik-

ke at kunne påvirke flagermusenes yngle- og rasteområder. 

Ubetydelig 

påvirkning 

I forhold til bilag IV-arter vil denne påvirkningskategori normalt ikke være relevant, da alle 

vurderinger er lavet efter en ”worst case”-betragtning. Det vil sige, at alle vurderinger anta-

ger, at kabelprojektet vil komme de undersøgte lokaliteter så nær som muligt - kun begræn-

set af betingelserne defineret i projektbeskrivelsen (herunder at vandhuller, søer, vandløb, 

fredede områder og Natura 2000-områder undgås eller underbores). 

 

Påvirkningen af de enkelte lokaliteter fremgår af Figur 23-11. På kortet fremgår 

væsentlige negative påvirkninger som det øverste lag med rødt. Derunder vises 

moderate negative påvirkninger med gult. Mindre og ubetydelige negative på-

virkninger vises med grønt som de nederste lag i kortene.  

Påvirkningerne er relativt få og spredte indenfor undersøgelsesområdet. Som det 

fremgår af Figur 23-11, er der vurderet at være enkelte væsentlige og moderate 

påvirkninger indenfor undersøgelsesområdet. Vurderingerne er dog baseret på en 

worst case situation, hvor det forudsættes, at alle de undersøgte lokaliteter inden-

for undersøgelsesområdet kan blive påvirket af projektet. Dette er naturligvis ikke 
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realistisk, og det endelige projekt vil således påvirke færre lokaliteter, end det 

fremgår af gennemgangen af påvirkningerne. 

I det følgende beskrives påvirkninger af beskyttede naturområder, bilag IV-arter 

og øvrige naturinteresser, og der gives forslag til afværgende foranstaltninger for 

de påvirkninger, der er vurderet som enten moderate eller væsentlige. 

 

Figur 23-11.  Vurdering af påvirkning af naturinteresser indenfor undersøgelsesområdet.  
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Beskyttede naturområder 

De eneste beskyttede naturområder indenfor undersøgelsesområdet er fem sø-

er/vandhuller. I forbindelse med kabellægningen vil søer enten blive undgået el-

ler underboret. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil medføre nega-

tive påvirkninger af hverken planter eller dyr, som udelukkende lever i søer og 

vandhuller. 

Bilag IV-arter 

Levesteder og potentielle levesteder for bilag IV-arter er kortlagt i hele undersø-

gelsesområdet for landanlæg. Udbredelsen af levesteder for de enkelte arter 

fremgår af Figur 23-12 samt gennemgangen af eksisterende forhold i afsnit 

22.3.2.  

I det følgende gennemgås de hensyn, der skal gennemføres eller anbefales speci-

fikt i forhold til bestemte arter og grupper af arter, som potentielt kan påvirkes af 

projektet.  

Flagermus 

Anvendelsen af træer som yngle- og rasteområde for flagermus varierer gennem 

året og fra art til art. De mest sårbare perioder er om sommeren og om vinteren.  

Indenfor undersøgelsesområdet vurderes der kun at være enkelte lokaliteter, som 

kan indeholde levesteder for flagermus. Generelt anbefales det at undgå passager 

af træ- og trægrupper, hvor der kan forekomme træer med hulheder, der er leve-

steder for flagermus. I tilfælde af, at disse trægrupper ikke kan undgås, skal be-

voksningerne underbores, eller der skal stilles særlige krav til specifikke hensyn i 

forbindelse med anlægsarbejdet. Disse særlige krav er ikke specificeret på for-

hånd. 

Markfirben 

Markfirben er registreret indenfor to lokaliteter langs kysten, og hele kyststræk-

ningen vurderes at være egnet som levested for markfirben.  

På begge lokaliteter med markfirben er der i større eller mindre omfang observe-

ret områder, som er særligt vigtige æglægningssteder. Disse steder skal underbo-

ring for at undgå at skade yngleområdet. 

På tæt bevoksede skræntarealer indenfor eller tæt på de udpegede lokaliteter for-

ventes tætheden af markfirben på grund af tilgroning at være lav. 
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Figur 23-12. Registreringer af bilag IV-arter indenfor undersøgelsesområdet på land. 
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Figur 23-13.  Lokalitet 02 er et vandhul med forekomst af bilag IV-arten løvfrø. 

Padder 

Ynglesteder for padder vil i de fleste tilfælde aldrig blive direkte påvirket af pro-

jektet, da kabelføringen i alle tilfælde undgår eller underborer søer. På den bag-

grund er det vurderet, at påvirkningen af alle ynglesteder for padder er moderat. 

For alle lokaliteter med ynglende bilag IV-padder er der derfor foretaget en vur-

dering af, om afværgeforanstaltninger er nødvendige. Der anbefales ingen afvær-

geforanstaltninger i de konkrete tilfælde, hvor det vurderes, at kabelføringen ikke 

kan medføre risiko for, at større dele af bestanden dræbes i anlægsfasen. Denne 

vurdering baseres på ynglelokalitetens placering i undersøgelsesområdet i forhold 

til placeringen af egnede levesteder for padder på land.  

I forbindelse med nedgravningen af kablerne vil kabelgravene efterlades som 

åbentstående udgravninger i terrænet. Den åbentstående kabelgrav udgør en risi-

ko for padder og andre smådyr, der kan blive fanget i kabelgraven. Risikoen for, 

at padder fanges i åbne grøfter, er størst om foråret, hvor padderne vandrer i en 

meget koncentreret periode. Paddevandringer foregår hovedsageligt i døgnets 

mørke timer. I de tilfælde, hvor afværgeforanstaltninger ved ynglesteder for be-

skyttede padder er relevant, skal anlægsarbejdet indenfor disse områder enten 

udføres uden for paddernes aktive periode (det vil sige, at arbejdet skal udføres i 

perioden november-februar), eller at der skal iværksættes en af de afværgeforan-

staltninger, som er angivet i Figur 23-14. 

I forhold til bilag IV-padder skal det desuden fremhæves, at det som udgangs-

punkt antages, at lokalitet 02, som er en vigtig ynglelokalitet for padder, holdes 

fri for direkte påvirkning. Afværgeforanstaltningerne for lokaliteten følger de ge-

nerelle anbefalinger, og der anbefales kun afværgeforanstaltninger, såfremt ka-

beltracéet placeres vest for Søndre Ringvej. I forbindelse med lokalitet 02 er det 
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derudover særlig vigtigt at undgå, at der står vand i udgravninger nær vandhullet. 

Dette forventes ikke at være et generelt problem, men det kan forekomme, hvis 

der kommer kraftig regn, mens gravearbejdet står stille i en kortere periode (for 

eksempel på grund af ferie, weekend eller ”vejrlig”). I tilfælde heraf skal udgrav-

ningen tørpumpes hurtigst muligt, hvorefter det skal sikres, at der ikke raster 

padder i udgravningen, inden arbejdet genoptages. Der skal på forhånd etableres 

et beredskab til håndtering af denne situation, hvis det bliver aktuelt med grave-

arbejder nær vandhullet om foråret. 

Afværgeforanstaltninger for padder: 

1. Der anvendes ”gravekasse” til kabellægning. Ved gravekasse vil kablet løbende blive tildækket, så der ikke 

efterlades åbentstående udgravninger om natten. Længden på denne strækning defineres som to gange 

afstanden fra kabeltracéet til lokaliteten plus lokalitetens bredde. 

2. Der opsættes midlertidigt paddehegn på en strækning langs den åbentstående kabelgrav ved lokaliteten 

efter det princip, der fremgår af nedenstående figur. Behovet for og placering af paddehegnet afhænger af 

årstiden for arbejdet, der medfører åbentstående udgravninger. I maj kan der være behov for hegn på 

begge sider af en udgravning. Længden på den strækning, der skal hegnes, defineres som to gange afstan-

den fra kabeltracéet til lokaliteten plus lokalitetens bredde. Midlertidige paddehegn bør laves af fleksibel 

plastikdug. Det er vigtigt, at hegnet lever op til de specifikationer, der er nødvendige for, at padderne ikke 

kan passere hegnet (Vejdirektoratet, 2011).  

 

3. Der etableres et nyt ynglested i nærheden af den pågældende ynglelokalitet. Det nye ynglested etableres 

ved nygravning eller forbedring af et eksisterende vandhul i nærheden af den pågældende ynglelokalitet. 

Det nye vandhul skal som hovedregel etableres senest ét år, inden kablet nedgraves. Derudover skal det 

placeres på den modsatte side af kabeltracéet i forhold til den pågældende ynglelokalitet og gerne i nær-

heden af en formodet overvintringslokalitet. Desuden skal der sikres en udformning, så det er sandsyn-

ligt, at vandhullet vil koloniseres af bilag IV-paddearterne. Etablering af et nyt ynglested vil i mange til-

fælde kunne øge bestanden, og dermed forhindre at øget dødelighed i forbindelse med anlægsarbejdet 

skader områdets økologiske funktion for bilag IV-padder.  

Figur 23-14. Forslag til afværgeforanstaltning for at undgå påvirkning af padder  

(Amphi Consult, 2015). 
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Andre naturinteresser 

Der er igennem en årrække foretaget registreringer af en række forskellige tilfæl-

dige, sjældne trækfugle nær undersøgelsesområdet, i Rønne plantage, Onsbæk 

Plantage samt de tilgrænsende områder Stampen og Holmeskov (Dansk 

Ornitologisk Forening, 2014). Da der ikke er tale om regelmæssige forekomster, 

vurderes en eventuel påvirkning fra projektet være ubetydelig i forhold til fuglein-

teresser.  

 

Figur 23-15. Lundsanger er en af de sjældne trækgæster, der er registreret i skove nær under-

søgelsesområdet (Amphi Consult, 2015).  

I udkanten af Rønne Plantage (lokalitet 07 på Figur 22-6) blev der ved feltunder-

søgelserne i 2014 registreret en beboet rovfuglerede (spurve- eller duehøg), som 

der bør tages hensyn til ved eventuelt anlægsarbejde i Rønne Plantage. I henhold 

til artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2 må rovfugles redetræer ikke fældes i 

perioden 1. februar - 31. august. 

23.3.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

Der forventes ikke betydende påvirkninger af naturinteresser på land, som speci-

fikt knytter sig til driftsfasen. Enkelte påvirkninger i forbindelse med anlægsfasen 

kan være længerevarende og således tidsmæssigt fortsætte ind i driftsfasen, men 

disse påvirkninger skyldes som sådan ikke aktiviteter forbundet med driftsfasen.  

Påvirkninger i driftsfasen vil primært være relateret til udbedring af eventuelle 

skader på kabelanlægget og vil være begrænset i varighed og udstrækning. På det 

konkrete areal vil der derfor være tale om samme påvirkninger som i anlægsfa-

sen. Der er af den grund ikke foretaget yderligere arealspecifikke vurderinger af 

driftsfasen. 

Hvor kabelanlægget placeres gennem skovområder og bevoksninger, vil der opstå 

en korridor, hvor der ikke må vokse træer med dybtgående rødder over kablet. 

Dette kan potentielt fragmentere levesteder for pattedyr, insekter og småfugle, 
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der er knyttet til denne biotop. Der er dog mulighed for at reducere påvirkningen 

ved at genplante eller tillade tilvækst med buske og træer uden dybtgående rød-

der. Korridoren vil desuden medvirke til, at der fremkommer nye skovbryn, hvil-

ket vurderes at medføre en positiv effekt på eksempelvis flagermus, der ofte fou-

ragerer langs skovbryn. Såfremt korridoren tilplantes med buske og træer uden 

dybtgående rødder efter kabellægningen, vurderes påvirkningen af naturinteres-

serne samlet set at være ubetydelig.  

23.3.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen 

Ud fra oplysningerne om anlægsarbejdet i forbindelse med en eventuel senere 

demonteringsfase vurderes påvirkningerne i demonteringsfasen at være identiske 

med påvirkningerne i anlægsfasen. Der er derfor ikke foretaget yderligere areal-

specifikke vurderinger af denne fase. 

23.3.4 Afværgeforanstaltninger 

I det følgende gennemgås afværgeforanstaltninger i forhold til projektet i dets 

nuværende udformning. Dette betyder, at eksempelvis underboring af sø-

er/vandhuller ikke beskrives som afværgeforanstaltninger i følgende gennem-

gang.  

I tilfælde af væsentlige negative påvirkninger skal der gennemføres afværgefor-

anstaltninger, og de nødvendige tiltag er beskrevet i Tabel 23-6. For moderate 

negative påvirkninger er der for de enkelte lokaliteter foretaget en konkret vurde-

ring af behovet for afværgeforanstaltninger. Omfanget af afværgeforanstaltninger 

i forbindelse med moderate påvirkninger er angivet i Tabel 23-6. For uddybende 

information om de generelle afværgeforanstaltninger henvises til beskrivelserne i 

afsnit 23.3.1.  

Det skal bemærkes, at de angivne forslag til afværgeforanstaltninger kun er rele-

vante i det omfang, at det endelige kabelanlæg vil påvirke naturinteresserne på 

den konkrete lokalitet direkte eller indirekte. 

Implementering af alle eller dele af de foreslåede afværgeforanstaltninger vil æn-

dre vurderingen af de påvirkninger, som fremgår af Figur 23-11. Efter implemen-

teringen af afværgeforanstaltninger vil langt størstedelen af påvirkningerne af de 

enkelte lokaliteter være mindre. Eneste undtagelse er lokalitet 01, hvor påvirk-

ningsgraden er vurderet som moderat, men da vandhullet ikke vurderes at være 

egnet som ynglested hvert år, og en eventuel yngleforekomst i vådere år alene kan 

opretholdes ved indvandring af springfrø fra andre vandhuller, er det efterfølgen-

de vurderet, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i den konkrete situati-

on. 
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Tabel 23-6. Gennemgang af afværgeforanstaltninger for lokaliteter, der er vurderet væsent-

ligt eller moderat påvirket af projektet. 

Type Lok. 

nr. 

Påvirkning 

(u. afvær-

ge) 

Forslag til afværgeforanstaltning Påvirkning 

(m. afvær-

ge) 

Sø 01 Moderat Afværgeforanstaltninger vurderes ikke nødvendige. Moderat 

Sø 02 Moderat 

Afværgeforanstaltninger som beskrevet generelt i af-

snit 23.1.1, men kun ved kabelføring vest for Søndre 

Ringvej. Derudover skal følgende anbefalinger følges: 

Udgravninger nær søen holdes tørre om foråret, også i 

weekender og helligdage. Hvis udgravningen bliver 

vandfyldt, tørpumpes udgravningen, og padder op-

samles inden yderligere anlægsaktiviteter. 

Mindre 

Sø 03 Moderat 

Afværgeforanstaltninger som beskrevet generelt i af-

snit 23.3.1, men kun hvis kabeltracéet løber øst for 

Søndre Ringvej og syd for lokalitet 01. Derudover føl-

gende anbefaling: Ynglesucces for springfrø kan for-

bedres ved oprensning af søen. 

Mindre 

Sø 04 Ubetydelig Afværgeforanstaltninger ikke nødvendige. - 

Sø 05 Ubetydelig Afværgeforanstaltninger ikke nødvendige. - 

Bevoksning 06 Ubetydelig 

Afværgeforanstaltninger er som udgangspunkt ikke 

nødvendige, da der ikke er registreret rastesteder for 

flagermus registreret.  

Dog generel anbefaling om at store træer og træer 

med hulheder bevares, da rasteforekomster ikke helt 

kan udelukkes i andre perioder af året. I tilfælde af at 

disse trægrupper ikke kan undgås, bør de hule træer 

underbores, eller der skal stilles særlige krav til speci-

fikke hensyn i forbindelse med anlægsarbejdet. Disse 

særlige krav er ikke specificeret på forhånd. 

- 

Bevoksning 07 Ubetydelig Afværgeforanstaltninger ikke nødvendige. - 

Bevoksning 08 Ubetydelig Afværgeforanstaltninger ikke nødvendige. - 

Kystskrænt 

med kyst-

sikring 

09 Væsentlig Underboring. Mindre 

Klit 10 Væsentlig Underboring. Mindre 
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Ovenstående betyder ligeledes, at projektet ikke vil udgøre en hindring for opfyl-

delse af vandplanens målklasser for vandløb og søer, idet disse ikke direkte berø-

res af projektet. 

23.3.5 Sammenfattende påvirkninger 

I Tabel 23-7 opsummeres projektets samlede påvirkninger af naturinteresser på 

land med implementering af de afværgeforanstaltninger, som er beskrevet i afsnit 

23.3.4. 

Tabel 23-7.  Samlede påvirkninger af naturinteresser på land efter implementering af afvær-

geforanstaltninger.  

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning med afværge 

Bilag IV-arter 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Høj 

Ingen 

Høj 

Ubetydelig-moderat* 

Ubetydelig 

Ubetydelig-mindre 

Andre naturinteresser 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

* De steder, hvor moderat påvirkning fortsat gælder, er det konkret vurderet, at afværgeforan-

staltninger ikke er nødvendige. 

23.4 Støj 

Støj fra møller i drift reguleres via bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr. 

1284 af 15/11/2011) samt den tilhørende vejledning nr. 1 fra 2012 (Miljøstyrelsen, 

2012). Bekendtgørelsen fastsætter støjgrænser og grænser for lavfrekvent støj ved 

vindhastigheder på 6 og 8 m/s ved beboelse og støjfølsom arealanvendelse.  

Vurderingerne af øvrig støj er foretaget med udgangspunkt i de eksisterende reg-

ler og vejledninger fra Miljøstyrelsen omkring beregning og vurdering af ekstern 

støj (Miljøstyrelsen, 1984), (Miljøstyrelsen, 1993), (Miljøstyrelsen, 1997). Vedrø-

rende metoder for vurderingerne henviser der i øvrigt til afsnit 22.4.1. 

Anlægsarbejder medfører ofte et støjniveau, der ligger over de vejledende støj-

grænser, der er 35-40 dB(A) i natperioden ved boliger - specielt i områder, hvor 

anlægsarbejder skal udføres tæt på boliger. Da der ofte er en samfundsmæssig in-

teresse i at gennemføre et anlægsprojekt, er det sædvanlig praksis, at miljømyn-

dighederne (kommunerne) ser bort fra de vejledende grænseværdier i dagperio-

den eller fastsætter lempeligere støjgrænser, hvilket sker ud fra en konkret vurde-

ring i hvert tilfælde. Derimod fastholdes de vejledende grænseværdier ofte i nat-

perioden for at sikre, at folk kan få en uforstyrret nattesøvn. Typisk anvendes 70 

dB(A) som støjgrænse i dagperioden og evt. aftenperioden, mens den i natperio-

den er 40 dB(A). 
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De potentielle påvirkninger er vist i nedenstående tabel. 

Tabel 23-8. Potentielle støjpåvirkninger 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Støj fra havmølleparken X X X 

Støj fra kabelanlæg på land X  X 

Støj fra stationsanlæg X X  

Støj fra trafik på offentlige veje og udskibning 

af mølledele 
X (X) X 

23.4.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Støjpåvirkningerne i anlægsfasen vil stamme fra: 

 Nedramning af pæle til havmøllerne. 

 Etablering af kabelanlæg på land. 

 Udbygning af Station Rønne Syd. 

 Transport på offentlige veje i forbindelse med transport af byggematerialer til 

kabelanlæg og stationsanlæg, ved bortkørsel af evt. overskudsjord i forbindel-

se med udgravning eller transport af havmølledele m.m. til udskibningshavn. 

 Aktiviteter på udskibningshavn. 

Nedramning af pæle ved havmølleparken 

Anlægsarbejderne forventes at foregå over en periode på cirka to år, men perio-

den, hvor der foretages nedramning, vil vare få måneder. 

Det vil tage ca. 1 døgn at foretage nedramning af et fundament. Dette er inkl. for-

beredelse m.m. Nedramningen vil typisk tage ca. 6 timer per mølle under forud-

sætning af gunstige vejrforhold. Dette betyder at den samlede tid, der vil være støj 

fra nedramning vil være mellem 30 og 100 timer afhængig af møllestørrelse, for-

delt over en periode på få måneder. Der er foretaget en beregning af støjbidraget 

ved etablering af den mølle, der ligger tættest på land, dvs. den nordøstlige mølle. 

Herfra er afstanden til land (Arnager Strand, hvor der blandt andet findes et 

sommerhusområde) cirka 4 km ved 3 MW havmøller og cirka 5 km ved 10 MW 

havmøller. Anlægsarbejderne vil kunne foregå hele døgnet.  

Der er beregnet resulterende støjbelastning ved fire beregningspunkter langs med 

kysten. Figur 23-16 og Tabel 23-9 viser resultatet af den beregnede støj.  
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Tabel 23-9. Beregnet støj fra nedramning af pæle til 3 og 10 MW havmøller (NIRAS, 2015d). 

Beregningspunkt 
Anlægsstøj 3 MW 

Lr dB(A) 

Anlægsstøj 10 MW 

Lr dB(A) 

BP 1. Sommerhusområde ved Stampen 40 49 

BP 2. Sommerhusområde ved Arnager 44 52 

BP 3. Sommerhusområde sydvest for 

Værmelandshuse 
39 48 

 

Efterhånden som anlægsarbejderne flyttes til andre steder, vil støjpåvirkningen 

ændres i de forskellige beregningspunkter, men der vil ikke optræde støjbidrag 

højere end 44 dB(A) for 3 MW møller og 52 dB(A) for 10 MW møller, idet afstan-

den til kysten vil være større. 

Støjbelastningen er inklusiv et + 5 dB genetillæg for indhold af impulser i støjen. 

Hvorvidt der vil være hørbare impulser i støjen, kan kun afgøres ved vurderinger 

på stedet i forbindelse med anlægsarbejderne.  

Lydudbredelsesforholdene på så store afstande, som der her er tale om (flere ki-

lometer) er meget afhængig af vejrforholdene (skydække, vindretning m.m.). 

Der er forudsat let pålandsvind i de beregnede støjniveauer i Tabel 23-9. I perio-

der med fralandsvind kan støjniveauerne være betydeligt lavere og næppe hørba-

re. 

Det vurderes, at den luftbårne støj fra anlæggelse af havmølleparken vil have en 

middel grad af forstyrrelse, men af kort varighed (ca. 30 timer i alt), og dermed 

en samlet mindre påvirkning ved anlæggelse af 10 MW møller. Ved anlæggelse af 

3 MW møller vil der være tale om en ubetydelig påvirkning, anlægsperiodens 

korte varighed taget i betragtning (ca. 100 timer i alt) og det faktum, at de bereg-

nede støjbidrag ligger tæt på eller under støjgrænserne i alle punkter 
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Figur 23-16. Beregnede støjkonturer fra nedramning af pæle til 10 MW havmøller 

(NIRAS, 2015d). 
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Etablering af kabelanlæg på land 

Kabelstrækningen udgør en cirka 2 km lang kabelrute, som fremgår af Figur 

22-10.  

I anlægsfasen vil anlægsarbejderne medføre støj, der vil kunne påvirke de nærlig-

gende beboelser. Der er tale om støj fra diverse entreprenørmaskiner, som pri-

mært arbejder i dagtimerne. Den samlede varighed af anlægsarbejderne for ka-

belanlægget forventes at være relativ kort (3 måneder), da der kun skal etableres 

omkring 2 km kabel.  

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved ned-

gravning, kan kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Anlægsar-

bejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen. Det tager cirka 

en uge at anlægge én kabellængde. Der er foretaget beregning af støj fra underbo-

ring. Der er beregnet et støjbidrag på ca. 70 dB(A) i en afstand af cirka 25 meter 

og cirka 40 dB(A) i en afstand af cirka 300 meter. 70 dB(A) og 40 dB(A) er de 

værdier, der typisk anvendes som grænseværdier for henholdsvis dagperioden og 

aften- og natperioden for støj fra anlægsarbejder.  

Støjen fra øvrige anlægsarbejder vil forventeligt være noget lavere. Dels er kilde-

styrken af entreprenørmaskiner m.m. lavere end for underboring, og dels foregår 

de typisk over et større areal og er ikke konstante. De beregnede støjbidrag fra en 

underboring ligger således cirka 5-10 dB højere end de forventede støjbidrag fra 

øvrige anlægsarbejder i forbindelse med kabellægningen. 

Anlægsarbejderne vil helt overvejende foregå i dagtimerne, men vil principielt og-

så kunne forekomme i aften- eller natperioden, for eksempel typisk før kl 7. 

Afhængig af valg af det endelige kabeltracé kan anlægsarbejderne passere relativt 

tæt på boligområder, sommerhusområder og rekreative områder. Her kan der 

være behov for at tage specielle støjhensyn.  

Påvirkningerne fra anlægsarbejderne i anlægsfasen vil være kortvarige og vil kun 

påvirke nærområdet. Samlet set vil dette give anledning til en mindre miljøpå-

virkning.  

Stationsanlæg 

Til udvidelse af Station Rønne Syd vil der være behov for et antal anlægsmaski-

ner. Der vil typisk være tale om støj fra et par entreprenørmaskiner og en lastbil, 

der leverer byggematerialer eller henter overskudsjord. Anlægsarbejderne forven-

tes at foregå over en periode på 9–18 måneder. 

Der er foretaget beregning af støjen fra anlægsarbejderne på Station Rønne Syd. 

Støjbidraget vil ved beboelserne nord for Åkirkebyvej ligger under 40 dB(A). I 

området udlagt til offentlige formål og ved rideskolen vil støjbidraget ligge på 
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mindre end 60 dB(A). Ved skovbørnehaven mod syd er støjbidraget mindre end 

45 dB(A). 

Anlægsarbejdet vil således kunne gennemføres indenfor de støjkrav, der forvente-

ligt vil kunne blive stillet til anlægsarbejderne (se Figur 23-17). 

 

Figur 23-17.  Støjkonturer fra anlægsarbejder på Station Rønne Syd, (NIRAS, 2015d). 

Støj fra anlægsarbejderne i forbindelse med stationsanlægget vil være af kort va-

righed og vurderes samlet at give anledning til en mindre miljøpåvirkning. 

Transport på offentlig vej 

I forbindelse med etableringen af havmølleparken og de tilhørende anlæg på land 

vil der ske transport af materialer og udstyr på vejnettet. 

Ved etableringen af havmølleparken skal møllekomponenter transporteres fra 

produktionssted til udskibningshavn. Der vil være flere daglige transporter i an-

lægsperioden. Produktionsstedet er ikke kendt, og transportvejen kendes derfor 

heller ikke. Da der er tale om sværgods-transporter, er disse underlagt specielle 

ruter, der går via det overordnede vejnet, hvor der i forvejen er en del trafik. Der 

forventes således ikke støj af betydning fra disse transporter. 

Der skal en stigning i trafikken på mere end 25 % for, at støjen vil kunne øges 

med 1 dB(A). 1 dB(A) svarer til en ændring, som lige akkurat kan registreres. For-

øgelse af trafikken på vejnettet som følge af anlægsfasen for projektet vurderes at 

ligge væsentligt under 25 %. Samlet set vurderes støjpåvirkningen fra transport 
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på offentlige veje i forbindelse med anlægsarbejderne på stationsanlægget at være 

ubetydelig.  

Aktiviteter på udskibningshavn 

På udskibningshavnen vil der være et lager af komponenter (tårne, naceller 

m.m.), og disse skal klargøres til udskibning. Støj fra disse aktiviteter vil være un-

derlagt det kommunale tilsyn, der kan meddele påbud om overholdelse af de vej-

ledende støjgrænser, såfremt der vurderes at være behov for dette. Der vurderes 

dog ikke at være specielt støjende aktiviteter i forbindelse med disse aktiviteter. 

Hvilken udskibningshavn, der vil blive anvendt, er ikke besluttet. Men det må 

formodes at blive en havn i Østersøområdet. Det er derfor ikke muligt på nuvæ-

rende tidspunkt at redegøre yderligere for dette. Det vurderes dog, at det vil være 

muligt at tilrettelægge disse aktiviteter således, at der ikke opstår støjgener, da 

havne typisk har områder, som er udlagt til støjende aktiviteter. 

Samlet set vurderes påvirkningen med støj fra udskibning af havmølledele at væ-

re mindre. 

Vibrationer og lavfrekvent støj 

Der kan forekomme vibrationer i forbindelse med anlægsarbejder for eksempel 

ved jordkomprimering med store maskiner. De aktiviteter, der i øvrigt skal udfø-

res i forbindelse med etablering af kabler og stationsanlæg, vurderes ikke at kun-

ne medføre vibrationsgener uden for anlægsområdet. 

Generelt er der de fleste steder ret stor afstand mellem anlægsarbejder og beboel-

sesejendomme, som oftest mere end 100 m. Entreprenørmaskiner kan udsende 

lavfrekvent støj, men der opstår erfaringsmæssigt ikke gener med lavfrekvent støj 

fra anlægsarbejder med de aktiviteter, der skal udføres, og med de afstande, der 

vil være til beboelser.  

Der forventes således kun en ubetydelig påvirkning med vibrationer og lavfre-

kvent støj i anlægsfasen. 

23.4.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen vil der primært være støj fra havmøllerne og Station Rønne Syd. Sel-

ve kablet udsender ikke støj, og der vil kun i meget begrænset omfang kunne op-

træde støj fra trafik i forbindelse med inspektion og overvågning af møller, kabler 

og stationsanlæg. Støj fra eksisterende vindmøller på land vil ikke give et bidrag 

til det samlede støjbidrag, idet de er placeret flere kilometer fra det sted på ky-

sten, hvor støjbidraget er størst. 

Støj fra havmøllerne 

Der er gennemført beregninger for 2 scenarier: 
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 Der opstilles 16 stk. 3 MW-møller. 

 Der opstilles 5 stk. 10 MW-møller. 

For begge scenarier er der gennemført beregninger for både 6 m/s og 8 m/s, se 

Tabel 23-10. 

Tabel 23-10.   Resultat af støjberegninger fra havmøllerne (NIRAS, 2015d). 

Beregningspunkt 

3 MW 

Lr dB(A) 

6 m/s / 8 m/s 

10 MW 

Lr dB(A) 

6 m/s / 8 m/s 

BP 1. Sommerhusområde ved Stampen 24 / 26 27 / 30 

BP 2. Sommerhusområde ved Arnager 25 / 27 28 / 30 

BP 3. Sommerhusområde sydvest for Værme-

landshuse 
22 / 23 25 / 27 

Støjgrænser:  

Støjfølsom arealanvendelse 

15 m fra beboelse i det åbne land 

 

37 / 39 

42 / 44 

 

37 / 39 

42 / 44 

 

De beregnede støjbidrag ligger på et niveau, der er væsentligt under de gældende 

støjgrænser for vindmøllestøj, som også ses af Tabel 23-10. Det er ved beregnin-

gerne forudsat, at der ikke er tydeligt hørbare toner i støjen fra havmøllerne. Det-

te kan kun endeligt afklares ved konkrete målinger på stedet, når møllerne er sat 

op. På baggrund af blandt andet den store afstand og de lave støjbidrag vurderes 

det dog meget usandsynligt, at der skulle forekomme toneindhold i støjen af en 

sådan karakter, at der skal tildeles et 5 dB genetillæg. 

Det er vurderet, at de øvrige støjbidrag i forbindelse med driften af havmøllerne, 

for eksempel fra vedligehold af møllerne, på grund af den store afstand til land 

ikke vil medføre betydende støjbidrag og ikke vil være hørbare på land. 

Der er foretaget en beregning af det samlede støjniveau (se Figur 23-18) for 10 

MW-møllerne, hvor den er vist på støjkort.  
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Figur 23-18.  Beregnet støj fra 5 stk. 10 MW havmøller (NIRAS, 2015d). 

På Bornholm er de nærmeste vindmøller til havmølleparken beliggende mere end 

4 km væk, ca 2,5 km sydvest for Åkirkeby og ca. 2 km nordøst for BP 3 (sommer-

huse ved Værnelundshuse). 

Der er tale om 5 møller på 1300 kW. Kildestyrken er på baggrund af ældre målin-

ger skønnet til 100 dB(A). (Vindmølleindustrien et al., 2014). 
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Støjbidraget fra møllerne ved Åkirkeby er beregnet til ca. 27 dB(A) ved BP 3 ved 8 

m/s. Støjbidraget fra havmølleparken er ligeledes beregnet til 27 dB(A) ved 8 m/s 

for 10 MW møller. Det samlede støjbidrag kan således beregnes til i alt 30 dB(A) 

ved 8 m/s, dette skal ses i forhold til en støjgrænse på 39 dB(A). Støjgrænsen kan 

således overholdes.  

Samlet set vurderes den luftbårne støj i forbindelse med driften af havmøllepar-

ken at medføre en ubetydelig påvirkning. 

Lavfrekvent støj fra havmøllerne 

Ud over støj i det normale frekvensområde som beregnet i ovenstående afsnit, 

kan vindmøller også udsende lavfrekvent støj i området 10 Hz – 160 Hz. Da 

grænseværdierne for lavfrekvent støj i vindmøllebekendtgørelsen gælder inden-

dørs i boliger, tager metoden hensyn til lyddæmpningen i en typisk facade. 

Der er foretaget beregninger ved Beregningspunkt 2 (sommerhusområdet ved 

Arnager), som er det punkt, hvor den lavfrekvente støj vil være størst. 

I Tabel 23-11 ses de beregnede støjniveauer for lavfrekvent støj. 

Tabel 23-11.  Beregnet lavfrekvent støjniveau ved BP 2, Sommerhusområde ved Arnager 

(NIRAS, 2015d). 

Mølletype Antal 
Lavfrekvent støjbelast-

ning ved 6 m/s LpA,LF 

Lavfrekvent støjbelast-

ning ved 8 m/s LpA,LF 

3 MW 16 < 9 dB(A) < 11 dB(A) 

10 MW 5 < 9 dB(A) < 12 dB(A) 

Støjgrænse  20 dB(A) 20 dB(A) 

 

Der er ikke foretaget beregninger i specifikke boliger, men støjbidraget er bereg-

net ved nærmeste punkt ved kysten (BP2), og støjgrænsen vil således ikke over-

skrides ved boliger og vil være væsentligt under ovenstående værdier ved boliger 

på land. Jævnfør ovestående betragtninger omkring støj fra vindmøllerne ved 

Åkirkeby vurderes, der heller ikke samlet at være problemer med overholdelse af 

støjgrænsen for lavfrekvent støj fra havmøllerne og møllerne ved Åkirkeby, idet 

støjbidraget fra havmøllerne ligger væsentligt under støjgrænserne. 

Samlet set vurderes den luftbårne lavfrekvente støj i forbindelse med driften af 

havmølleparken på havet at medføre en ubetydelig miljøpåvirkning.  

Støj fra stationsanlæg 

Fra stationsanlæg kommer der støj fra større anlægskomponenter som transfor-

mere og kompenseringsspoler. Støjen stammer fra vibrationer i transformerens 

og kompenseringsspolens jernkerne, samt eventuelt kølernes blæsere, når disse 
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er i drift. I en transformerstation findes foruden transformere også koblingsappa-

rater, overvågningsapparater, køleanlæg, samleskinner, stålkonstruktioner, even-

tuelt kompenseringsspoler osv. 

Herudover kan der i perioder optræde såkaldt koronastøj fra luftledningsanlæg i 

forbindelse med stationsanlæg. 

Koronastøj er ikke konstant, men varierer meget afhængig af de meteorologiske 

forhold. Perioder med kraftig støj fra luftledningsanlæg og lav baggrundsstøj fo-

rekommer kun i begrænsede perioder af året (ved rimfrost eller meget tåget vejr). 

Ved kraftig regn vil koronastøjen fra anlæggene også være kraftig; men her er 

baggrundsstøjen endnu kraftigere, ligesom de fleste mennesker vil opholde sig 

indendørs. I tørt vejr vil støjen være meget lav og i praksis ikke hørbar. Ved af-

stande på 100 m eller mere udgør koronastøj normalt ikke et betydende støjbi-

drag. 

Station Rønne skal udvides med et mindre område mod syd og øst. Der er udar-

bejdet et støjkort, som viser støjudbredelsen omkring stationen (Figur 23-19). 

Den vejledende støjgrænse, der skal overholdes ved de nærmeste nabobeboelser 

er 40 dB(A) om natten.  

 

Figur 23-19. Fremtidigt støjbidrag fra Station Rønne Syd (NIRAS, 2015d). 

Støjbilledet vil ikke ændres væsentligt i forhold til de eksisterende forhold. Støj-

bidraget vil ved beboelserne nord for Åkirkebyvej ligger på under 40 dB(A). I om-

rådet udlagt til offentlige formål vil støjbidraget ligge på under 60 dB(A). Ved ri-
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deskolen ligger støjbidraget på cirka 45 dB(A) og ved skovbørnehaven på mindre 

end 40 dB(A). 

Der forekommer ikke vibrationer eller lavfrekvent støj af betydning fra stations-

anlæg, og det nye anlæg vil kunne overholde de vejledende støjgrænser. Der vur-

deres derfor samlet set at være tale om en mindre miljøpåvirkning.  

23.4.3 Påvirkninger i demonteringsfasen 

Støjpåvirkningerne i demonteringsfasen er meget vanskelige at vurdere på, da det 

præcise omfang af aktiviteterne ikke kendes. Påvirkningerne ved demontering af 

havmølleparken vurderes dog at være på et niveau og omfang, der er mindre end 

påvirkningerne i anlægsfasen. 

Når havmøllerne fjernes, vil kabelanlægget og eventuelle dele af Station Rønne 

Syd blive overflødige, med mindre de på anden måde kan indgå i distributions-

nettet. Såfremt dele af anlæggene skal fjernes, vil støj- og vibrationspåvirkninger-

ne, der er relateret til demonteringsfasen, være sammenlignelige med anlægsfa-

sen. Samlet set vurderes der at være tale om en mindre støjpåvirkning i demonte-

ringsfasen. 

23.4.4 Sammenfattende påvirkninger 

Støj fra nedramning af pæle til havmøllerne vil ved 10 MW-møllerne påvirke be-

folkningen langs med kysten. Der vil være en mindre påvirkning i en kortere pe-

riode. Støjen fra havmølleparken i drift vil ved kysten være langt under støjgræn-

serne i vindmøllebekendtgørelsen, og derfor vil der kun være tale om en ubetyde-

lig påvirkning.  

Støj fra stationsanlægget vil alene kunne påvirke de allernærmeste naboer, og de 

vejledende grænseværdier vurderes at kunne overholdes. 

For lavfrekvent støj og vibrationer forventes der i alle faser og for alle dele at være 

ingen eller ubetydelige påvirkninger. 

Den samlede vurdering af støjpåvirkningerne som følge af projektet et opsumme-

ret i nedenstående tabel 23-12. 
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Tabel 23-12.  De samlede vurderinger af støjpåvirkninger som følge af projektet. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Havmøllepark (3 MW) 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav  

Ingen 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Havmøllepark (10 MW) 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Lav  

Lav 

Mindre 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Kabelanlæg og udskibning af mølle-

dele 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav  

Ingen 

Lav 

Mindre  

Ingen 

Mindre 

Stationsanlæg 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav  

Lav  

Lav 

Mindre  

Mindre  

Mindre 

Trafik på offentlige veje 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

23.5 Emission og klimapåvirkning 

Der vil være en indirekte emission fra produktion af de materialer, der skal an-

vendes til etableringen af havmølleparken og de tekniske installationer på land. 

Emissionen ved materialeforbrug er den påvirkning, som er ”bundet” i materia-

lerne. Det omfatter energiforbrug ved udvinding og fremstilling af materialerne. 

Til beregning af emissionerne er der anvendt emissionsfaktorer fra Ecoinvent 

(Centre for Life Cycle Inventories, 2014) og fra UKEA Carbon Calculator 

(Environment Agency, 2012). For yderligere information henvises der til bag-

grundsrapporten vedrørende emissioner (NIRAS, 2015e). 

Udover emissioner fra materialeforbruget vil der være emissioner fra anlægsar-

bejder, drift og vedligehold samt ved demontering af anlæggene. De største emis-

sioner kommer fra anlægsarbejderne på havet og stammer fra de kraner og fartø-

jer, der anvendes. Anlægsarbejderne på land vil ligeledes give anledning til emis-

sioner og omfatter: nedlægning af kabler, bygning af nyt og udvidelse af eksiste-

rende stationsanlæg. I demonteringsfasen vil der ligesom i anlægsfasen være tale 

om emissioner fra diverse skibe, køretøjer osv.  

I driftsfasen er der en sparet/reduceret udledning af drivhusgasser idet havmøl-

lerne anvender en vedvarende energikilde til produktion af el. De potentielle på-

virkninger er opsummeret i Tabel 23-13.  
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Tabel 23-13. Potentielle påvirkninger fra emissioner. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Påvirkninger af luftkvaliteten lokalt X  X 

Påvirkningen af klima (Regionale og 

globale forhold) 
 X  

 

Der er på baggrund af aktiviteterne i anlægs- drifts- og demonteringsfasen foreta-

get en beregning og vurdering af emissionerne. Generelt er antallet af betydende 

cifre i de efterfølgende tabeller ikke et udtryk for nøjagtighed, men at de bagved-

liggende forudsætninger for estimatet er anvendt uden afrunding af resultatet. 

Der er foretaget vurderinger dels i forhold til lokale forhold og dels i forhold til 

klimamæssige problemstillinger. 

23.5.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Emissioner vil i anlægsfasen på havet opstå som følge af transport af materialer 

og øvrige forsyninger, drift af jack-up fartøjer mv. i forbindelse med selve anlægs-

arbejdet samt persontransport med skib til og fra jack-up fartøjer, møller mv.  

På land vil emissioner fra kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner kunne på-

virke luftkvaliteten i nærområdet. Det drejer sig primært om kørsel i forbindelse 

med kabellægning, større jordarbejder samt kørsel med entreprenørmaskiner i 

forbindelse med in-situ støbning af beton og andre bygge- og anlægsarbejder, 

samt trafik af håndværkere og byggematerialer til og fra byggepladser for stati-

onsanlæg. 

Anlægsarbejder og transport af jord og byggematerialer i anlægsfasen vil medføre 

emissioner i form af partikler, NOx og CO2 og andre forurenende stoffer fra skibe, 

køretøjer og entreprenørmaskiner. 

Emissionen ved materialeforbrug forekommer ofte langt væk fra anvendelsesste-

det og ofte i udlandet, og stammer dels fra udvinding af råstoffer og fra produkti-

on af for eksempel cement, stål m.m. 
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Emissioner fra anlægsaktiviteter 

I Tabel 23-14 er de beregnede emissioner opgjort for materialer samt for selve an-

lægsarbejderne (entreprenørmaskiner, skibe m.m.).  

Tabel 23-14.  Emissioner fra anlægsarbejder (NIRAS, 2015e). 

Emissioner CO 2 tons NOx tons 

Materialer: Stationsanlæg og kabler (land) 3.296 5 

Materialer: Havmøller (offshore) 54.914 93 

Materialer i alt 58.210 98 

Transport, anlægsarbejder (land) 293 3 

Transport, anlægsarbejder (off shore) 15.463 212 

Transport, anlægsarbejder i alt  15.756 215 

Nationale emissioner 2011*  44.034.000 125.190 

* (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013) 

Som det fremgår af Tabel 23-14, vil den største del af emissionen stamme fra ma-

terialeforbruget. Fra anlægsarbejderne udgør emissionen off shore langt hoved-

parten af emissionen. I Tabel 23-14 er den årlige danske emission ligeledes angi-

vet for at sætte tallene i en størrelsesmæssig sammenhæng. Den årlige danske 

emission indeholder udelukkende emissioner fra transport og energianlæg m.m. 

Der er ikke foretaget nationale opgørelse over emissioner relateret til ressource-

forbrug. 

Lokale miljøpåvirkninger 

Transport af materialer vil medføre emissioner af kvælstofoxider og partikler, der 

kun i mindre grad vil kunne påvirke luftkvaliteten lokalt langs veje. Da transpor-

ten hovedsageligt forventes at foregå fra Rønne Havn til Station Rønne Syd, hvor 

baggrundskoncentrationen ligger under grænseværdien, vurderes emissioner fra 

transport at have en ubetydelig effekt på luftforureningen lokalt. 

Anlægsaktiviteterne i forbindelse med udvidelse af Station Rønne Syd samt ned-

lægning af kabelanlægget finder sted i den østlige del af Rønne.  

Bygge- og anlægsarbejder kan medføre lokale støvgener, der kan have midlertidig 

indflydelse på den lokale luftkvalitet. Kilder til støv-emission kan være håndte-

ring af sand og jord, midlertidige oplag samt trafik af tunge køretøjer på ikke be-

fæstede veje. Støvemission kan variere fra dag til dag og vil være afhængig af vej-

forhold, aktiviteter, aktivitetsniveau og jordtypen mv. Der kan forekomme støv i 

tørre perioder, når jorden hvirvles op ved for eksempel transport på byggepladsen 

og tracéet for kabellægning samt i forbindelse med håndtering af jord og eventu-

elle jorddepoter. Der kan lokalt være risiko for støvgener af samme karakter og 

omfang som støvgener, som opstår i forbindelse med markarbejde og andre an-

lægsprojekter.  
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Samlede påvirkninger i anlægsfasen 

Samlet set vurderes emissionerne i anlægsfasen, alene at medføre lokale ubetyde-

lige påvirkninger på miljøet.  

De største emissioner kommer fra anlægsarbejderne på havet. De samlede emis-

sioner i anlægsperioden er relativt lave i forhold til de årlige nationale emissioner 

og svarer til godt 2 års ”sparede” emissioner, når havmølleparken er i drift.  

Emissionen fra anlægsarbejderne, herunder udledningen af CO2, er meget lille set 

i forhold til den nationale udledning (jf. Tabel 22-3), og der vurderes at være tale 

om en ubetydelig påvirkning på klimaet. 

23.5.2 Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen 

I driftsfasen vil der primært være en positiv påvirkning på den samlede emission 

og klimapåvirkning i kraft af produktion af vedvarende energi.  

Sparet udledning 

Etablering af en 50 MW havmøllepark vil i det første driftsår reducere emissio-

nerne fra kraftværker med de mængder, som er angivet i Tabel 23-15.  

Tabel 23-15.  Besparelser i emissioner til luften i det første driftsår (2020) ved etablering af en 

50 MW havmøllepark (NIRAS, 2015e). 

Emissioner CO2 tons NOx tons 

Reducerede årlige emissioner  39.826 65 

Årlige emissioner fra driften af havmølleparken 602 6 

Reducerede årlige emissioner totalt 39.219 59 

Nationale emissioner 2011*  44.034.000 125.190 

* (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013) 

Emissioner i driftsfasen 

Emissionen fra vedligeholdelse af havmøllerne er ubetydelig i forhold til de spa-

rede emissioner, når el produceres på havmøller i stedet for produktion af el ved 

forbrænding af blandt andet fossile brændstoffer på kraftværker.  

I den forventede driftsperiode på 30 år vil emissionen af drivhusgasser fra kraft-

værker, som følge af etableringen af en 50 MW havmøllepark, blive reduceret 

med cirka 1 mio. ton (omregnet til CO2-ækvivalenter). Tilsvarende vil der være en 

reduceret udledning af sure gasser (NOx og SO2) som følge af sparet fossil brænd-

sel. 

Hvis kabelanlægget rammes af fejl, skal det repareres, men herudover er det ikke 

nødvendigt at foretage vedligeholdelse af kabelanlæg.  
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Der vil være almindelig vedligeholdelse af stationen i driftsfasen. Der forventes 

ingen væsentlige emissioner fra disse vedligeholdelsesarbejder. 

Stationsanlægget indeholder SF6 gas. En mindre del af denne vil udledes i drifts-

perioden. Samlet set vil der emitteres 120 g SF6 pr. år fra stationsanlægget. SF6-

gas er en meget aggressiv drivhusgas, og den er 22.800 gange så kraftig som CO2. 

Dette svarer til cirka 2,7 tons CO2 pr. år (NIRAS, 2015e). Samlet vil udledningen 

af SF6 dog bidrage i uvæsentlig grad til det samlede danske klimaregnskab, idet 

der udledes cirka 44 mio. tons CO2 pr. år (se Tabel 23-14), og udledningen vurde-

res dermed at medføre en ubetydelig påvirkning af klimaet. 

Samlede påvirkninger i driftsfasen 

Emissionen fra drift og vedligehold vurderes samlet set at give en ubetydelig på-

virkning af miljøet. 

Den reducerede emission af CO2 og sure gasser vil have en begrænset men positiv 

miljømæssig effekt. Reduktionen udgør samlet set omkring 0,1 % af den årlige na-

tionale udledning i 2011 (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013). 

Emissionerne i driftsfasen fra vedligehold og drift er ubetydelige. Samlet set vil 

der være en positiv påvirkning på klimaet i driftsfasen. 

23.5.3 Vurdering af påvirkningerne i demonteringsfasen 

Det er vanskeligt at vurdere den samlede påvirkning som følge af emissioner i 

demonteringsfasen. Når havmølleparken skal demonteres, er der stor sandsyn-

lighed for, at kabel- og stationsanlæg på land fortsat vil indgå i eldistributionssy-

stemet indtil det skal udskiftes. Ved afvikling af kabel- og stationsanlæg vil der 

skulle anvendes entreprenørmaskiner til nedbrydning og lastbiler til transport af 

de nedbrudte materialer til genanvendelse eller bortskaffelse. Det må forventes, 

at transportformer og emissioner herfra vil ændre sig en del over de næste cirka 

30 år, som er den forventede driftsperiode, hvorfor det ikke er muligt på nuvæ-

rende tidspunkt at foretage en egentlig beregning af emissionerne fra demonte-

ringsfasen. De samlede påvirkninger kan dog antages at være mindre end eller 

svarende til påvirkningerne i anlægsfasen uden bidraget fra materialer, jf. Tabel 

23-14.  

Samlet set vurderes emissionerne i demonteringsfasen alene at medføre lokale 

mindre påvirkninger på miljøet. 

Emissionen i demontereringsfasen, herunder udledningen af CO2 er meget lille 

set i forhold til den nationale udledning, og der vurderes i forhold til klimaet og 

befolkning og sundhed at være tale om en ubetydelig påvirkning.  
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23.5.4 Afværgeforanstaltninger 

Der skal iværksættes støvreducerende tiltag, hvis anlægsarbejde medfører støv-

gener for omkringboende. Den diffuse støvemission kan reduceres ved gravear-

bejder, mellemoplag og transport af sand/jord, ved at vande eller overdække op-

lag, overdækning af lastvognenes lad ved transport og renholdelse af færdselsveje 

til/fra arbejdsområderne, hvor der håndteres sand og jord.  

Desuden kan det overvejes at mindske emissionerne fra transport af materialer 

ved at vælge leverandører (sand, beton, møller m.v.), som har en kort transport-

afstand til undersøgelsesområdet. Der kan stilles krav til leverandørerne om at 

anvende fartøjer, lastbiler og ikke vejgående entreprenørmaskiner, der overhol-

der de nyeste krav til emissionsbegrænsning fra køretøjer..  

23.5.5 Klimaregnskab 

I den forventede driftsperiode på 30 år vil emissionen fra kraftværker som følge 

af etableringen af en 50 MW havmøllepark blive reduceret med den mængde 

drivhusgasser, som er angivet i nedenstående Tabel 23-16. 

Tabel 23-16.  Klimaregnskab – 50 MW havmøllepark. 

Klimaregnskab over anlæggets levetid 2020-2049 
Emission af klimagasser 

(ton CO2-ækvivalenter) 

Udledninger:  

Anlægsfase, off shore 

Anlægsfase, landanlæg 

Driftsfase, off shore 

Driftsfase, landanlæg inkl. SF6  

Demonteringsfase, offshore 

Demonteringsfase, landanlæg 

70.377 

3.589 

607 

Ingen væsentlige emissioner 

15.563 

46 

Udledninger i alt: 90.182 

Besparede emissioner brutto i perioden 2020-2049* 984.122 

Besparede emissioner netto i perioden 2020-2049 * 893.940 

Gennemsnitlig årlig besparelse 29.798 

Årlig national emission af klimagasser (2011) ** 44.034.000 

Gennemsnitlig årlig besparelse af national emission  <0,1 % 

* Der er ikke indregnet besparelser i emissioner ved genanvendelse af materialer i forbindelse med 

demonteringen. 

** * (Århus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, 2013) 

Den årlige besparelse svarer til CO2-udledningen fra cirka 4.000 personer, base-

ret på en udledning på 7,9 t CO2/indbygger i 2012 eller elforbruget for cirka 

50.000 personer (Energistyrelsen, 2014a). 
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23.5.6 Sammenfattende påvirkninger 

Samlet set vil projektet give anledning til ubetydelige lokale påvirkninger i an-

lægs- og demonteringsfasen. Det vil kun være de allernærmeste naboer, der vil 

kunne blive berørt og ofte kun i en meget kort periode. I driftsfasen er emissio-

nerne positive, og der vil ikke være nogen påvirkninger af naboerne.  

Emissionerne er ubetydelige i forhold til klimatiske forhold i alle faser, der vil 

endda være en positiv påvirkning i driftsfasen, som følge af mindre forbrug af fos-

silt brændsel. 

Den samlede vurdering af emissioner og klima som følge af projektet er opsum-

meret i Tabel 23-17. 

Tabel 23-17:  Samlet vurdering af emissioner og klimatiske forhold. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Emissioner – lokale forhold 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Positiv 

Ubetydelig 

Klima – regionale og globale forhold 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Positiv 

Ubetydelig 

23.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold 

I anlægs-, drifts- og demonteringsfasen vil der være aktiviteter, som potentielt 

kan påvirke befolkningen, sundheden og de rekreative forhold. De potentielle på-

virkninger er opsummeret i Tabel 23-18. 

Tabel 23-18. Potentielle påvirkninger på befolkning, sundhed og rekreative forhold. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Visuel påvirkning X X X 

Arealoptag fra anlæg på land (X) X  

Støj  X X X 

Emissioner X X X 

Magnetfelter  X  

  

Befolkningen, som potentielt påvirkes af projektet, er defineret som de fastboen-

de i området, sommerhusejere samt turister og andre besøgende gæster. Området 

langs med kysten defineres ud fra de områder, hvor landskabet vurderes at blive 
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påvirket moderat eller væsentligt af havmølleparken i driftsperioden. Det svarer 

til hele nærzonen og store dele af mellemzonen, som er beskrevet i afsnit 22.1.  

De personer, som berøres af udvidelsen af Station Rønne Syd, defineres som be-

boere tæt på stationsanlægget, ligesom naboerne til undersøgelsesområdet til ka-

belanlæg kan blive berørt af kabelanlægget i anlægs- og demonteringsfasen.  

23.6.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Oplevelse af landskabet 

Påvirkning af befolkningen langs med kysten (nærzonen og mellemzonen) vil i 

anlægsfasen være knyttet til selve anlægsarbejdet og vil især bestå i visuel påvirk-

ning fra arbejdsfartøjer så som for eksempel kraner. Efterhånden som havmøller-

ne bliver opstillet, vil påvirkningen svare mere og mere til påvirkningen i driftsfa-

sen. Det vurderes således, at den visuelle påvirkning vil være mindre end eller 

svare til påvirkningerne i driftsfasen, se afsnit 23.6.2. Der er risiko for en mindre 

påvirkning af dele af befolkningens oplevelse af de landskabelige og rekreative 

værdier og der vil ikke være en påvirkning på sundheden.  

Den visuelle påvirkning på befolkningen fra landanlæg vil komme fra anlægsar-

bejdet i forbindelse med udvidelse af stationsanlæg samt jordlægning af kabelan-

læg. Kablet vil blive nedgravet i etaper, og det vil derfor kun være i en kort perio-

de under selve etableringen af kablet, at der kan forekomme en visuel påvirkning 

af de omkringliggende naboer. Det vurderes derfor, at den visuelle påvirkning 

som følge af kabellægningen er ubetydelig og der vil ikke være en påvirkning på 

sundheden. 

Det vurderes, at udvidelsen af Station Rønne Syd vil have en mindre påvirkning 

på de nærmeste naboer og ingen påvirkning på sundheden. Det skyldes, at ud-

bygningen af stationen er på modsatte side af den eksisterende station i forhold 

til byen og bebyggelser. Generne vil ikke adskille sig fra andre almindelige an-

lægsarbejder for eksempel ved industribyggeri og lignende.  

Arealoptag 

I anlægsfasen vil påvirkningerne på befolkningen primært relatere sig til arealop-

tag ved kabellægning samt anlæg og byggeaktiviteter i forbindelse med udvidelse 

af stationsanlægget. Lodsejere eller grundejere vil blive begrænset i anvendelse af 

deres jord og befolkningen generelt vil potentielt blive påvirket af manglende ad-

gangsforhold. 

I forbindelse med udvidelse af stationsanlægget vil der ske arealoptag, hvor an-

den arealanvendelse ikke vil være mulig. Det samlede arealbehov til udvidelsen af 

stationsanlægget vil være cirka 1.200 m2 (Energinet.dk, 2015a).  

Der vil være et arealoptag i forbindelse med nedgravning af kabelsystemerne in-

denfor det 25 m brede arbejdsbælte på en cirka 2 km lange strækning samt et 
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arealoptag til materialedepoter og til midlertidige adgangsveje mellem det eksi-

sterende vejnet og arbejdsbæltet.  

Anlægsarbejderne ved etablering af kablet vil medføre kortvarige og forbigående 

begrænsninger for bevægelse i anlægsområdet samt gener på de enkelte geografi-

ske lokaliteter. Anlægsarbejdet forventes samlet at vare 3 måneder for etablering 

af kablerne (Energinet.dk, 2015a), hvilket vurderes at medføre kortvarige gener i 

nærområdet.  

Der er i elbranchen tradition for at der ydes erstatning, hvis et højspændingsan-

læg etableres på en ejendom. Erstatningsspørgsmål er gennem mange år blevet 

behandlet i henhold til Landsaftalen ”El- og fiberanlæg på landbrugsjord” (heref-

ter benævnt Landsaftalen) (Dansk Energi, 2013). Landsaftalen bliver genforhand-

let hvert år mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk. Afta-

len indeholder standardiserede principper og takster for erstatning for elanlæg, 

der anbringes på eller i landbrugsjord 

Det vurderes, at arealoptaget i forbindelse med anlægsfasen alene vil medføre en 

ubetydelig påvirkning af befolkningen og ingen påvirkning på sundheden. 

Emissioner 

Ved anlægsarbejder sker der udledning af udstødningsgasser og partikler fra kø-

retøjer, ligesom der kan ske en påvirkning med støv fra oplag og jordhåndtering. 

Påvirkningerne vil være lokale, og vil alene kunne påvirke de nærmeste naboer til 

anlægsarbejderne. Vurderingerne for emissioner og klima i anlægsfasen er be-

handlet i afsnit 23.5. 

Grænseværdierne for NOx, SO2 og partikler er generelt overholdt i Danmark, også 

i bymæssig bebyggelse. I undersøgelsesområdet vurderes luftkvaliteten at være 

god og ligge langt under grænseværdierne. 

Anvendelsen af maskiner og varigheden af anlægsarbejderne adskiller sig ikke 

væsentligt fra andre tilsvarende anlægsarbejder på land. Den overvejende del af 

anlægsarbejderne på havet vil finde sted mere end 4 km fra kysten, og da de an-

vendte fartøjer skal overholde gældende emissionskrav, vurderes aktiviteterne på 

havet ikke at udgøre en egentlig risiko for befolkningens sundhed.  

Det vurderes, at der i anlægsfasen vil være en ubetydelig påvirkning på befolk-

ningen og ingen påvirkning på sundheden. 

Støj 

I anlægsfasen vil der være støj fra etablering af havmøllerne, kabelanlægget, sta-

tionsanlægget samt havneaktiviteterne på udskibningshavnen til havmølleparken 

og den transport, som vil foregå på offentlige veje.  

I afsnit 0 om støj er der foretaget en vurdering af støjpåvirkningerne fra anlægs-

arbejderne. 
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Oplevelsen af støj som en gene er ikke alene afhængig af støjens styrke, men også 

af en lang række både objektive og subjektive faktorer. Blandt de objektive fakto-

rer kan nævnes støjens karakter og dens variation med tiden, mens de subjektive 

faktorer især har tilknytning til den enkelte persons holdning til støjkilden, mu-

ligheden for kontrol over støjkilden og personens evne til problemhåndtering. 

Forskellige former for støj har ikke samme genevirkning, og der er desuden indi-

viduelle forskelle på hvor meget støj, der skal til, før man føler sig generet, da 

mennesker har forskellig støjfølsomhed eller støjtolerance. 

De vejledende grænseværdier, der er for ekstern støj i en anlægsfase, er fastlagt 

ud fra, at befolkningen ikke skal føle sig generet af støj. Erfaringsmæssigt er der 

meget sjældent klager over støj fra aktiviteter eller anlæg, hvor støjgrænserne 

overholdes. Det er derimod velkendt, at for eksempel trafikstøj kan give 

sundhedsmæssige påvirkninger, men her er der tale om meget høje støjniveauer 

på over 60-70 dB(A) som vægtet gennemsnit over døgnet. 

WHO har publiceret to rapporter som beskriver gener og sundhedseffekter ved 

ekstern støj (WHO, 1999), (WHO, 2009). 

WHO’s Guidelines for Community Noise fra 1999 angiver, at det udendørs støjni-

veau dag og aften ikke bør overstige 55 dB(A) på årsbasis, hvis man vil forebygge 

væsentlige støjgener. Og i natperioden anbefales det, at det ækvivalente støjni-

veau ikke overstiger LAeq,8t = = 45 dB(A) udendørs.  

Desuden anbefales det, ligeledes for natperioden, og især hvis støjen ikke er kon-

stant, at det maksimale lydtrykniveau ikke overstiger LpAmax = 60 dB(A) udendørs. 

Anbefalingerne for natperioden har primært til formål at forebygge søvnforstyr-

relser og deraf følgende sundhedsmæssige effekter. 

I 2009 har WHO for EU gennemført et studie, der anbefaler, at årsmiddelniveau 

af det samlede udendørs støjniveau om natten (Lnight,outside) ikke bør overstige 40 

dB(A). I en overgangsperiode anbefales det at anvende et årsmiddelniveau på 

Lnight,outside = 55 dB(A). Justeringen i forhold til guidelines fra 1999 skyldes, at der i 

EU blev indført nye fælles støjindikatorer i forbindelse med Direktivet for ekstern 

støj (2002/49/EC), samt at der var fremkommet ny dokumentation for støjs hel-

bredseffekter i form af søvnforstyrrelser og afledt øget risiko for stress-relaterede 

hjerte/karsygdomme. 

Det er vigtigt at nævne, at alle undersøgelser af mulige sammenhænge mellem 

støj i miljøet og helbredseffekter er baseret på lang tids udsættelse for støjen. Der 

er ved lang tids udsættelse kendte sammenhænge mellem trafikstøj og helbreds-

effekter, men ikke for støj fra midlertidige aktiviteter, f.eks. kortvarende anlægs-

arbejde. 

Ved nedramning af havmøllefundamenter kan der for beboelser og sommerhuse 

tættest på kysten optræde et midlet støjniveau på op til 52 dB(A) mens der ned-

rammes, såfremt de største møller vælges. Hvis nedramningen foregår i døgn-
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drift, kan den give anledning til mindre støjgener i aften- og natperioden, når der 

arbejdes nærmest kysten. Der forventes ingen gener i dagperioden. 

Da rammeaktiviteten gennemføres inden for en meget begrænset periode på højst 

33 døgn, vurderes det, at påvirkningen er ubetydelig i relation til befolkning og 

sundhed. Årsmiddelniveauet af støjen om natten, Lnight, vil være lavere end 40 

dB(A), hvilket er WHO’s anbefalede grænse for sundhedsskadelig støj. 

Der vil ved projektet i anlægsfasen være tale om støjbidrag, som i nogle områder 

vil kunne høres, men som generelt overholder de vejledende grænseværdier, 

bortset fra meget kortvarige perioder. Det vurderes derfor, at der vil være en 

mindre påvirkning på befolkningen i anlægsperioden fra havmølleparken og 

landanlægget men ingen sundhedsmæssige påvirkninger. 

23.6.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

Oplevelse af landskabet 

Befolkningens oplevelse af landskabet vil mange steder blive påvirket af havmøl-

leparken, fordi de kystnære havmøller visuelt vil præge landskabet. Derudover 

kan der være visuelle påvirkninger fra udvidelse af Station Rønne Syd. Kabelan-

lægget vil ikke kunne ses i driftsperioden. 

Havmøllernes påvirkning af befolkningens visuelle oplevelse af landskabet er i 

driftsperioden afhængig af antallet af havmøller, deres roterende vinger, der ska-

ber uro i landskabet, samt lysafmærkningen af mølleparken, der især opleves i 

mørke og ved dårligt vejr.  

Havmølleparken vil være meget synlig fra hele den syd- og sydøstvendte kyst og 

omkring 3,5 km ind i landet samt på udsigtspunkterne på Almindingen som for 

eksempel Rytterknægten og Loklippe (områderne ligger i henholdsvis nær- og 

mellemzonen til havmølleparken, se afsnit 23.1.2). Samtidig vil der være belys-

ning på havmøllerne, som medfører, at den visuelle påvirkning af befolkningen vil 

være til stede hele døgnet.  

Det er særligt befolkningen i landsbyerne Arnager og Boderne samt de spredte 

bebyggelser i de helt kystnære områder på sydkysten som visuelt vil blive påvirket 

af havmølleparken. Området er samlet set spredt befolket. Desuden kan den re-

kreative anvendelse af strandene og naturområder potentielt blive påvirket, da 

oplevelsen af landskabet i disse områder ændres markant. 

På grund af den lovpligtige lysafmærkning af møllerne vil den visuelle påvirkning 

også være til stede i skumringen, om natten og ved dårligt vejr. Belysningen om 

natten vil komme til at bestå af rødt lys monteret på møllernes nacelle, der blin-

ker med et fast interval. Flere eksempler på påvirkningen er illustreret i bag-

grundsrapporten for visualiseringer (NIRAS, 2015b) og en uddybende forklaring 

kan ses under afsnit 23.1.1 Landskab og visuelle forhold. 
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Lokalt vil der være stor forskel på synligheden af havmøllerne både dag og nat. En 

del vil opleve en mindsket herlighedsværdi af deres bolig, sommerhus eller ude-

arealer, mens andre ikke vil opleve større ændringer af de visuelle kvaliteter. Det 

vil især være de borgere, som benytter kystlandskabet hyppigt enten ved, at de 

kan se møllerne fra deres bolig/sommerhus, eller benytter området rekreativt, 

som vil blive påvirket.  

Der vurderes ikke at være en direkte sundhedsmæssig påvirkning som følge af de 

visuelle effekter, men der kan derimod være en indirekte påvirkning, som følge af 

effekten på befolkningens brug af området.  

Der er flere undersøgelser, som tyder på, at friluftsliv/ophold i det grønne kan 

have en gavnlig effekt for den enkelte persons helbred. Det kan dog være svært at 

undersøge, om det alene er opholdet i det grønne rum, der har en effekt, eller om 

det er den øgede bevægelse eller friske luft, som ofte følger med. Virkeligheden er 

nok, at det er en kombination af flere faktorer (Bischoff, et al., 2007). 

Etablering af havmølleparken vil ikke ændre på tilgængeligheden på de arealer, 

som befolkningen kan anvende til rekreative formål. Men spørgsmålet er, om de 

visuelle effekter fra havmølleparken kan betyde, at befolkningen vil bruge de 

grønne/rekreative områder mindre, end de ellers ville have gjort, og deres livs-

kvalitet derved påvirkes. Dette vil afhænge meget af den enkelte borgers opfattel-

se af en havmøllepark: Opleves havmølleparken som skæmmende, neutral eller 

ligefrem som en forskønnelse af landskabet? Borgere, som er vant til at se på 

vindmøller, har en tendens til at være mere tolerante overfor den visuelle påvirk-

ning fra andre møller end borgere, der ikke er vant til vindmøller (Ladenburg & 

Lutzyer, 2012), ligesom modstandere af vindmøller ofte vil blive mere generet 

end tilhængere.  

Bornholm Havmøllepark vil være synlig både om dagen og om natten, og det vur-

deres derfor, at der er risiko for en moderat påvirkning af dele af befolkningens 

oplevelse af de landskabelige og rekreative værdier. Hvilke beboelser, der bliver 

påvirket, og hvor meget, afhænger af placeringen af møllerne indenfor undersø-

gelsesområdet. Der vurderes at være en ubetydelig eller ingen påvirkning på be-

folkningens sundhed. 

3 MW havmøllerne vil virke mere forstyrrende i landskabet, da der er væsentlig 

flere, men 10 MW havmøllerne vil kunne ses lidt længere ind i landskabet. De af-

værgeforanstaltninger, som er anført i afsnit 23.1.4 vedrørende reduktion af den 

landskabelige påvirkning, vil også kunne mindske påvirkningen af befolkningen. 

Station Rønne Syd vil kunne ses i lokalområdet, men vil i høj grad være skærmet 

mod naboerne med bevoksning. Derfor vurderes påvirkningen i disse områder for 

de nærmeste beboelser at være mindre og der vil ikke være en påvirkning på 

sundheden. 
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Arealoptag 

I driftsfasen vil potentielle påvirkninger på befolkningen være i form af begræns-

ninger i forbindelse med deklarationsarealet langs kablet samt arealoptag fra sta-

tionsanlægget.  

Mange arealanvendelser kan fortsætte efter nedgravningen af kablet, men der vil 

blive tinglyst et servitutbelagt bælte på op til 14 m, hvis der sker ilandføring af 2 

stk. 33 kV-kabler hvor der vil være begrænsninger for arealanvendelsen. Her vil 

eksempelvis være forbud mod bebyggelse og beplantning med dybe rødder.  

Nuværende beboelser vil ikke blive inddraget til landanlæggene, men anlæg af 

kabelanlæg i nuværende havearealer eller på områder planlagt til beboelse vil 

kunne forekomme i tilfælde af, at andre interesser nødvendiggør en sådan place-

ring. Ved etablering af det nye højspændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens 

forsigtighedsprincip vedrørende magnetfelter (se afsnit 20.7). 

Sommerhusområdet tæt på ilandføringspunktet er udbygget, og det kan være en 

udfordring at komme igennem området med et kabel og samtidig overholde for-

sigtighedsprincippet. Øst for sommerhusområdet kan kablet passere - her er kun 

enkelte bebyggelser. 

Det udlagte boligområde Lersøvej (se Figur 22-14) vil blive påført begrænsninger 

i arealudlæg til boliger ved placering af et kabel igennem området. 

Der vil ingen begrænsninger være på området anvendt til idrætsanlæg indenfor 

undersøgelsesområdet. Men på de øvrige rekreative områder, hvor der er mulig-

hed for kolonihaver eller hotel, vil der være en begrænsning, da der ikke må etab-

leres byggeri ovenpå kablet. 

Stationsanlægget udvides på den modsatte side af de offentlige områder, og der 

vil ikke være en begrænsning på disse aktiviteter ved udvidelsen af stationsan-

lægget. 

Erhvervsinteresser indenfor undersøgelsesområder omfatter primært landbrug 

og skovbrug. Ved etablering af et kabelanlæg vil generne ved landbrugsdriften 

være begrænset til dyrkningsdybden, som ikke giver problemer ved almindelig 

landbrugsdrift, men dog ikke tillader dyrkning af piletræer. På ejendomme med 

skovdrift kan rydning og friholdelse af opvækst af træer med dybe rødder om-

kring deklarationsarealet give anledning til tab. Desuden kan der forekomme på-

virkninger af nabobevoksninger til det ryddede område. I det enkelte tilfælde vil 

der blive udbetalt erstatning efter gældende regler (Dansk Energi, 2013).  

På grund af den lave grad af forstyrrelse vurderes det, at den samlede påvirkning 

af befolkningen i forhold til arealoptag er mindre i driftsperioden, og der vil ikke 

være en påvirkning på sundheden.  
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Emissioner 

I driftsfasen vil havmøllernes produktion af el reducere behovet for anvendelse af 

fossilt brændsel og være med til at reducere udledningen af CO2, NOx og partikler 

m.m. Dette vil alt andet lige have en positiv indvirkning på miljøet og befolknin-

gens sundhed. Vurderingerne for emissioner og klima i driftsfasen er behandlet i 

afsnit 23.5. 

I driftsfasen er udledningerne meget begrænsede og stammer fra service og vedli-

geholdelsesaktiviteter, tilmed sker der en reduktion af udledningen fra fossile 

brændsler. Der vil således være en positiv eller ingen effekt i forhold til befolknin-

gens sundhed. 

Støj 

I driftsfasen vil der forekomme støj fra havmøllerne og stationsanlægget. I afsnit 

23.4 vedrørende støj er der foretaget en vurdering af støjpåvirkningerne i drifts-

fasen. 

Der har igennem en årrække været fokus på støj fra vindmøller og genevirkning 

på befolkningen. DELTA har for Sundhedsministeriet i 2011 fået foretaget en un-

dersøgelse baseret på et litteraturstudie om mulige sundhedsmæssige påvirknin-

ger af vindmøllestøj i forhold til andre støjtyper (DELTA, 2011). Konklusionen er, 

at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støj-

kilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende set i forhold til de 

lydpåvirkninger, vi normalt udsættes for, så det er derfor ikke sandsynligt, at ly-

dens direkte fysiske virkning skulle kunne forårsage helbredseffekter. Hørbar in-

fralyd forekommer ikke fra vindmøller. Lavfrekvent støj kan forekomme, men 

udgør normalt ikke noget problem. 

Graden af en støjgene relateres til en række faktorer, som ikke har med støjens 

karakter at gøre. Ud fra den generelle viden om støjgener, er det klart, at hvis en 

person synes, at møllerne skæmmer naturen, og giver skuffede forventninger om 

støjfrie omgivelser (bortset fra naturens lyde), samt forringer både udsigten og 

ejendomsværdien, så vil denne person også reelt opleve en højere støjgene. Dette 

kan forstærkes af frygt for sundhedsrisici (uanset om de er reelle eller ej) på 

grund af forskellige fænomener, som omtales i medierne. I svenske og hollandske 

undersøgelser er der fundet signifikante sammenhænge mellem støjgener og 

stresssymptomer som hovedpine, træthed, irritation, stress og anspændthed. 

Derimod er der ikke fundet signifikante direkte sammenhænge mellem de nævnte 

symptomer og støjniveauet fra vindmøller. Der er ligeledes ikke vist signifikante 

sammenhænge imellem støjniveauet og diabetes, højt blodtryk og hjertekarsyg-

domme samt andre kroniske sygdomme. (DELTA, 2011). 

Det vurderes, at der vil være en ubetydelig påvirkning af støj fra havmølleparken, 

men en mindre påvirkning af støj fra stationsanlægget, da støjen i nogle tilfælde 

vil være hørbar. Der vurderes ikke, at være nogle sundhedsmæssige påvirkninger. 



 

118 

 

Magnetfelter 

Omkring landkabler vil der – når havmølleparken er i drift - være et magnetfelt, 

som er størst lige over kablet, og som hurtigt aftager med afstanden til kablet, se 

afsnit 20.7. Ved stationsanlæg vil der ligeledes være magnetfelter ved de forskelli-

ge strømførende komponenter, men også her aftager felterne hurtigt med afstan-

den.  

Magnetfelter og sundhedsrisici 

 I over 30 år er der gennemført forskning, som har givet megen viden om magnet-

felter og sundhedsrisici, men der er fortsat spørgsmål, som forskerne ikke har 

fundet entydige svar på. I denne VVM-redegørelse omtales udelukkende nogle for 

danske forhold helt centrale vurderinger samt de nyeste og mest omfattende in-

ternationale vurderinger af sundhedsrisici ved længerevarende eksponering for 

magnetfelter ved elanlæg. Yderligere oplysninger om magnetfelter kan findes på 

Energinet.dk’s hjemmeside2. 

Siden de første undersøgelser i 1970’erne er der gennemført et meget stort antal 

forskningsprojekter i mange lande for at afklare, om der er en årsagssammen-

hæng mellem magnetfelter og sygdom. Fokus for hovedparten af forskningen har 

været kræft, særligt børneleukæmi, men også en lang række andre lidelser er un-

dersøgt. En stor udfordring har fra starten været at få tilstrækkelig kvalitet og 

især volumen i de statistisk baserede undersøgelser af sygdomshyppighed, så den 

statistiske sikkerhed kunne øges. Dels er der i flere tilfælde tale om relativt sjæld-

ne sygdomme, dels er det en relativt lille del af de undersøgte landes befolkning, 

der bor nær ved højspændingsanlæg.  

Forskningsresultater fra forskellige lande er gennem tiden blevet sammenfattet 

og vurderet i rapporter fra et stort antal nationale myndigheder og internationale 

organisationer. Heraf er Det internationale institut for kræftforskning (IARC) og 

Verdenssundhedsorganisationen WHO blandt de vigtigste.  

Forsigtighedsprincippet 

I Danmark er der også forsket en del i sundhedsrisici og magnetfelteksponering. 

De danske forskningsresultater har både bidraget til den internationale vurdering 

og til en dansk vurdering af sundhedsrisikoen. Sundhedsministeriets Ekspert-

gruppe vedrørende Ikke-Ioniserende Stråling (SEIIS) afgav i 1993 en rapport 

(SEIIS Rapport No. 1) om risiko for kræft hos børn med bopæl eksponeret for 50 

Hz magnetfelter fra højspændingsanlæg (Sundhedsstyrelsen, 1993). 

Ekspertgruppen fandt, at hverken de tidligere eller de seneste videnskabelige un-

dersøgelser gav tilstrækkelig dokumentation til at måtte betegne 50 Hz magnet-

                                                        

 

2 http://energinet.dk/magnetfelter 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1995/nou-1995-20/5/2.html?id=337633
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1995/nou-1995-20/5/2.html?id=337633


 

119 

 

felter i boliger tæt ved elektricitetsforsyningens højspændingsanlæg som kræft-

fremkaldende hos børn. Undersøgelserne gav dog heller ikke grundlag for en af-

visning af en sådan antagelse. Ekspertgruppen fandt derfor ikke videnskabeligt 

grundlag for fastsættelse af normer for magnetfelteksponering fra højspændings-

anlæg.  

På baggrund af ekspertgruppens udredninger introducerede Sundhedsstyrelsen i 

1993 et forsigtighedsprincip, der går ud på, at man bør undgå at etablere nye høj-

spændingsanlæg tæt på eksisterende boliger og institutioner for børn – og tilsva-

rende undgå at etablere nye boliger eller institutioner tæt på højspændingsanlæg 

(Sundhedsstyrelsen, 1993). ”Tæt på” er ikke nærmere defineret, og der angives 

ikke minimumsafstande til højspændingsanlæg eller grænseværdier for størrelsen 

af magnetfeltet. Det er der ikke videnskabeligt grundlag for. ”Tæt på” beror på en 

pragmatisk vurdering i de konkrete tilfælde. Dette forsigtighedsprincip har været 

gældende siden.  

Sundhedsstyrelsens vurdering i 2007 

På baggrund af WHO’s rapport Environmental Health Criteria fra 2007 og IARC’s 

vurdering fra 2002 (se baggrundsrapporten Befolkning og sundhed (NIRAS, 

2015h)), meddelte Sundhedsstyrelsen, at dette ikke gav anledning til at ændre 

styrelsens hidtidige vurdering fra 1993, som siger, at børn, der udsættes for sær-

ligt høje 50 Hz magnetfelter (mere end 0,4 μT i gennemsnit over tid), muligvis 

har en øget risiko for leukæmi. Sundhedsstyrelsens vurdering fra 2007 er grund-

laget for den nuværende formulering af forsigtighedsprincippet, som lyder: 

 Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på 

eksisterende højspændingsanlæg. 

 Nye højspændingsledninger bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og 

børneinstitutioner. 

 Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete 

situation ud fra vurdering af den konkrete eksponering. 

Elbranchens magnetfeltudvalg har sammen med Kommunernes Landsforening 

(KL) udarbejdet et dokument med titlen ”Vejledning om forvaltning af forsigtig-

hedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling” 

(Elbranchens Magnetfeltsudvalg og Kommunernes Landsforening, 2013). Sund-

hedsstyrelsen har som uafhængig myndighed på området ikke deltaget i arbejdet 

med at udforme vejledningen men har stået til rådighed med råd og vejledning på 

det sundhedsfaglige område.  

Vejledningen tager ikke afsæt i grænseværdier eller minimumsafstande mellem 

boliger og højspændingsanlæg, da der ikke er videnskabeligt belæg for at vælge 

sådanne værdier. I stedet beskriver vejledningen en ”udredningsværdi” og et an-

tal ”udredningsafstande”. En udredningsværdi eller udredningsafstand indikerer, 

hvornår man bør foretage en udredning af magnetfelternes størrelse og derefter 
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vurdere mulige tiltag for at mindske magnetfelterne. Den indikerer ikke, at tilta-

gene nødvendigvis skal iværksættes, når en given værdi eller afstand passeres. 

Tiltagene skal evalueres og konsekvenserne vurderes. 

(Elbranchens Magnetfeltsudvalg og Kommunernes Landsforening, 2013). 

Vurdering af påvirkninger af magnetfelter 

Ved etablering af det nye højspændingsanlæg anvendes Sundhedsstyrelsens for-

sigtighedsprincip vedrørende magnetfelter. 

Ved stationsanlæg forekommer der magnetfelter ved de forskellige strømførende 

komponenter, men magnetfelterne vil hurtigt aftage med afstanden. Stationerne 

omgives af et hegn eller en bygning, hvor offentligheden ikke har adgang. Uden 

for hegnet eller bygningen er magnetfelterne normalt ubetydelige.  

Samlet set vurderes magnetfelterne at have en ubetydelig påvirkning på befolk-

ning og sundhed i driftsfasen. 

23.6.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen 

Påvirkningerne på befolkning og sundhed i demonteringsfasen vurderes at være 

tilsvarende eller mindre end anlægsfasen. 

Havmølleparken fjernes, men det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg 

nedbrydes, da de forventes anvendt som stationsanlæg, også efter havmøllepar-

kens levetid er udløbet. Kabler vil blive gravet op i det omfang de ikke vil kunne 

indgå i eldistributionssystemet. 

Arealoptag vil ske i forbindelse med kabelopgravning og vil kun have en kortvarig 

påvirkning på befolkningen i de nærliggende områder. Der vil ikke være magnet-

felter. Magnetfelter er kun til stede i driftsfasen, når der går en strøm i anlægget. 

Støjen i demonteringsfasen kendes ikke, men vil forventeligt være mindre end el-

ler lig med støjen i anlægsfasen, specielt vil støj fra nedramning ikke være til ste-

de. Emissioner vil have cirka sammen omfang som i driftsfasen. 

23.6.4 Sammenfattende påvirkninger 

I Tabel 23-19 er de samlede vurderinger af påvirkningerne på befolkningen for 

Bornholm Havmøllepark opsummeret.  

Det kan sammenfattende konkluderes, at befolkningen kun vil blive mindre eller 

ubetydelig påvirket fra Bornholm Havmøllepark i forhold til arealoptag, magnet-

felter, emissioner og støj. Undtaget er befolkningens oplevelse af landskabet, hvor 

det vurderes, at flere vil føle, at de bliver påvirket af havmølleparken, da denne 

kan ændre oplevelsen af landskabet og de rekreative værdier i området og der-

igennem befolkningens livskvalitet. Der vurderes dog at være en ubetydelig eller 

ingen påvirkning på befolkningens sundhed. Denne vurdering er baseret på, at 

undersøgelser viser, at befolkningens brug af de rekreative områder har en gavn-
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lig effekt på sundheden, men at der samtidig ikke er kendte undersøgelser, som 

påviser, at et ændret landskabsbillede vil ændre på den rekreative værdi i et så-

dant omfang, at den kan give sundhedsmæssige effekter.  

I anlægsfasen kan der være mindre områder, som midlertidigt lukkes for offent-

lighedens adgang, og i driftsfasen kan der være en mindre glæde ved at benytte de 

områder rekreativt, som bliver visuelt påvirket af havmøllerne, men generelt bli-

ver befolkningens muligheder for rekreative udfoldelser ikke begrænset. Det vur-

deres derfor, at de rekreative forhold bliver påvirket ubetydeligt eller slet ikke.  

Befolkningens påvirkning i forhold til oplevelsen af landskabet bliver reduceret, 

såfremt afværgeforanstaltningerne, beskrevet under de landskabelige forhold (af-

snit 23.1.4), anvendes. 

Tabel 23-19. Vurderinger af de samlede påvirkninger på befolkning og sundhed i forhold til 

oplevelsen af landskabet, arealoptag, emissioner og støj. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Visuel oplevelse af anlæg på ha-

vet 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Høj 

Middel 

Mindre 

Moderat 

Mindre 

Visuel oplevelse af kabelanlæg 

på land 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Ingen 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ubetydelig 

Visuel oplevelse af nye stations-

anlæg på land 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Middel 

Ikke vurderet 

Mindre 

Mindre 

Ikke vurderet 

Arealoptag fra anlæg på land 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Middel 

Lav 

Middel 

Ubetydelig 

Mindre 

Ubetydelig 

Emissioner 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Positiv 

Lav 

Ubetydelig 

Positiv 

Ubetydelig 

Støj – fra anlæg på havet 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Mindre 

Ubetydelig 

Mindre 

Støj – fra anlæg på land 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Mindre 

Mindre 

Mindre 

Magnetfelter 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Ingen 

Lav 

Ingen 

Ingen 

Ubetydelig 

Ingen 
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23.7 Socioøkonomiske forhold 

Der kan opstå påvirkning af de socioøkonomiske forhold som følge af Bornholm 

Havmøllepark afledte miljøeffekter i såvel projektets anlægs-, drifts- samt de-

monteringsfase. Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest 

samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grund-

laget for et områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på 

indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger. 

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-20. 

Tabel 23-20. Potentielle socioøkonomiske påvirkninger. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Ejendomsværdier (X) X  

Turisme og rekreative værdier – Hav-

baserede anlæg 
(X) X  

Turisme og rekreative værdier – Land-

baserede anlæg 
(X) X  

Beskæftigelseseffekter X X (X) 

 

Socioøkonomiske effekter ved de marine arbejder (for eksempel råstofindvinding, 

sejlads og fiskeri) er behandlet i VVM-redegørelsens Del 2:Det marine miljø. 

Analysen af de socioøkonomiske effekter er i stor udstrækning baseret på de mil-

jøkonsekvenser, der i forvejen er identificeret under andre emner i VVM-

redegørelsen. Endvidere er relevante emner, som er fremkommet under forof-

fentlighedsfasen, og som kan tænkes at have en socioøkonomisk betydning, ind-

draget i analysen. Derudover er der også inddraget forhold, som er beskrevet i 

forbindelse med socioøkonomiske analyser i tidligere VVM-redegørelser af dan-

ske havmølleparker.  

De identificerede påvirkninger er dernæst i størst muligt omfang forsøgt kvantifi-

ceret og eventuelt værdisat. I de tilfælde, hvor dette ikke har været muligt, er på-

virkningen blevet beskrevet kvalitativt. Både de kvantitative og de kvalitative vur-

deringer er baseret på den viden, som er indhentet i forbindelse med vurderinger 

af de enkelte miljøpåvirkninger, ligesom litteraturstudier af akademiske artikler 

og andet relevant materiale har bidraget med yderligere indsigt. Kvantificeringen 

af de potentielle beskæftigelseseffekter er i vid udstrækning baseret på rapporten 

”Erhvervspotentialer i Region Sjælland ved en Havmøllepark på Kriegers Flak” 

(NIRAS, 2013), som baseres på tilgængelig data fra Anholt Havmøllepark. 

I det omfang, hvor det har været muligt, er der endvidere suppleret med inter-

views af relevante videnspersoner. Kommentarer indsamlet gennem interviews 

med tredjeparter (så som ejendomsmæglere og andre videnspersoner) er dog ba-

seret på eksisterende offentligt tilgængeligt materiale, herunder det eksisterende 

visualiseringsmateriale. Der tages derfor forbehold for, at disse kommentarer er 
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baseret på et begrænset vidensgrundlag, hvorfor der er en vis grad af usikkerhed 

forbundet med disse udtalelser. 

23.7.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Ejendomsværdier 

I anlægsfasen vil de socioøkonomiske påvirkninger på ejendomsværdier stamme 

fra de følgende to kilder: 

 Visuelle påvirkninger fra anlægsarbejdet på land og på vand fra arbejdsfartø-

jer, kraner, gravemaskiner, m.m. 

 Støj fra anlægsarbejdet. 

Påvirkningen fra disse kilder forventes dog at være meget lokal og kortvarig, 

hvorfor der ikke forventes at være nogen påvirkning på ejendomsværdierne i det 

berørte område som følge af anlægsarbejdet. 

Turisme og rekreative værdier 

I anlægsfasen vil de socioøkonomiske påvirkninger på turismen og de rekreative 

værdier stamme fra følgende tre kilder: 

 Visuelle påvirkninger fra anlægsarbejdet på land og på vand fra arbejdsfartø-

jer, kraner, gravemaskiner, m.m. 

 Støj fra anlægsarbejdet. 

 Arealoptag grundet afspærringer og restriktioner indenfor undersøgelsesom-

rådet. 

De visuelle påvirkninger vil særligt skyldes tilstedeværelsen af arbejdsfartøjer og 

kraner under anlæggelsen af de havbaserede anlæg. Påvirkningen fra disse for-

ventes dog både at være mindre og mere kortvarig end den visuelle påvirkning 

under driftsfasen, hvorfor der ikke forventes nogen socioøkonomisk effekt. 

Støj fra anlægsarbejdet vil forekomme fra både de havbaserede som de landbase-

rede anlæg. Støj fra anlæg til vands vil stamme fra nedramning af fundamenter, 

mens støjen fra de landbaserede anlæg vil stamme fra nedgravning af kabler samt 

udvidelse af Station Rønne Syd, og det forventes, at denne støj vil give en ubety-

delig socioøkonomisk påvirkning. 

Der forventes ikke at opstå en påvirkning på turismen og de rekreative værdier 

grundet arealoptaget ved nedgravning af kabler. Arealoptaget vil omfatte et cirka 

25 m bredt arbejdsbælte omkring nedgravningen på den cirka 2 km lange stræk-

ning og nedgravningen vil være af en meget begrænset varighed, eftersom der 

kun er tale om få ugers gravearbejder (Energinet.dk, 2015a). 
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Beskæftigelseseffekter 

Under anlægsfasen er det særligt montagen af møllerne samt etableringen af fun-

damenter, møller og kabler, som forventes at kunne bidrage til den lokale beskæf-

tigelse (NIRAS, 2013). Det egentlige omfang af den potentielle beskæftigelse, er 

afhængig af flere faktorer, men hvis det antages, at man proportionelt vil kunne 

overføre beskæftigelseseffekterne fra Anholt Havmøllepark pr. MW til Bornholm 

Havmøllepark, vil det kunne forventes, at der over hele anlægsfasens udstræk-

ning skabes omtrent 30 mandår i direkte beskæftigelse. 

Hvis det herudover antages, at denne direkte beskæftigelseseffekt suppleres af en 

indirekte beskæftigelseseffekt af tilsvarende størrelse (NIRAS, 2013), kan Born-

holm Havmøllepark potentielt bidrage med omkring 60 årsværk fordelt over hele 

anlægsfasens udstrækning. Derved har havmølleparken en positiv påvirkning på 

beskæftigelsen i området. 

23.7.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

Ejendomsværdier 

I driftsfasen er det særligt de visuelle påvirkninger fra havmølleparken, som po-

tentielt kan have en indflydelse på ejendomsværdierne. Den visuelle påvirkning 

vil tilfalde beboere langs kysten og cirka 3,5 km ind i landet i væsentligt til mode-

rat omfang (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). 

Rønne Ejendomshandel peger på, at den største påvirkning vil forekomme i om-

rådet omkring Arnager. Dette område er i stort omfang et sommerhusområde, og 

det angives, at der ikke er nogen forventning om, at opførelsen af Bornholm 

Havmøllepark vil medføre noget større prisfald for disse beboelser, hvis der over-

hovedet vil være et værditab (Rønne Ejendomshandel, 2014). Det fremhæves i 

stedet, at udsigten til billigere el vil være imødeset i lokalområdet. Det skal dog 

bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer kystnære havmøller 

omkring Bornholm, hvorfor lokale mæglere ikke har erfaringer fra nærområdet, 

som de kan basere deres udsagn på.  

At der sandsynligvis kun vil forekomme en begrænset påvirkning, understøttes af 

et interview med ejendomsmægler EDC i Nysted, som oplyser, at der ikke har væ-

ret bemærket nogen påvirkning i området siden anlæggelsen af Nysted Havmøl-

lepark i 2003 (EDC Nysted, 2014).  

I den forbindelse skal Værditabsordningen for god ordens skyld nævnes. Værdi-

tabsordningen er VE-ordning vedtaget ved lov om fremme af vedvarende energi 

(VE-loven), hvor naboerne har mulighed for at få erstatning for et eventuelt vær-

ditab af deres bolig, grundet støjgener, skyggekast eller visuel påvirkning. Det er 
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vindmølleopstilleren som skal orientere om ordningen og betale et eventuelt vær-

ditab. Det er Energinet.dk som administrerer ordningen, men det er taksations-

myndigheden3, som træffer afgørelse om tildeling af værditab. Der kan læses me-

re end værditabsordningen på Energinet.dk’s hjemmeside.4 Det vurderes derfor 

samlet, at påvirkningen på ejendomspriser i området vil være ubetydelig. 

Turisme og rekreative værdier 

Under driftsfasen vil projektets påvirkninger stamme fra to kilder: 

 Visuelle påvirkninger fra havmølleparken samt visuelle påvirkninger fra ka-

belstationer. 

 Arealoptag grundet restriktioner på brugen af arealet omkring de nedgravede 

kabler. 

Udvidelsen af Station Rønne Syd, forventes ikke at komme til at præge landska-

bet meget anderledes, end det eksisterende anlæg gør i dag, og nedgravningen af 

kabler vil betyde, at der ikke vil forekomme nogen visuel påvirkning fra disse i 

driftsfasen. Der forventes desuden ikke at forekomme nogen betydende påvirk-

ning på hverken beboelser, offentlige eller rekreative formål som et resultat af det 

arealoptag, som deklarationsbæltet omkring de nedgravede kabler vil medføre. 

Overordnet set vil de landbaserede anlæg altså have en ubetydelig påvirkning i 

driftsfasen, og det er i stedet selve havmølleparken, som forventes at medføre den 

største påvirkning. 

Påvirkningen på turismen og de rekreative værdier vil i driftsperioden hverken 

skyldes støj eller brugsrestriktioner omkring havmøllerne, men vil i stedet afsted-

komme fra det visuelle indtryk. Som det fremgår af en undersøgelse af Ladenburg 

og Lutzyer (Ladenburg & Lutzyer, 2012), er holdningen til havmøller meget for-

skellig på tværs af forskellige segmenter. For eksempel observeres det, at en 

gruppe på omkring 20 % af respondenterne i undersøgelsen ser positivt på opfø-

relsen af havmøller, mens en stor gruppe ser negativt på anlæggelsen af disse.  

Erfaringer fra Horns Rev 1 peger dog på, at havmøller kan have en positiv påvirk-

ning på turismen. Der arrangeres således flere årlige møllecruises (DFDS 

Seaways, 2014), hvor møllerne kan opleves på helt nært hold, ligesom Museet for 

Varde og Omegn har oprettet det såkaldte Horn Rev Wind Farm Visitors Centre i 

Blåvand Fyr (Museet for Varde By og Omegn, 2014).  

                                                        

 

3 Taksationsmyndigheden består af seks formænd (jurister, der alle opfylder betingelserne for at kunne udnæv-

nes som dommer) samt en række sagkyndige i vurdering af værdien af fast ejendom (statsautoriserede ejen-

domsmæglere). 

4 www.energinet.dk/vaerditab 
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Hvorvidt det er muligt for Bornholm Havmøllepark at tiltrække folk, er stadig 

uvist. Det fremgår dog af høringssvaret fra et kommunalbestyrelsesmedlem 

(Frandsen, 2014), at befolkningen langt overvejende er positive i forhold til udsig-

ten til en havmøllepark, og at Bornholm i forvejen er langt fremme i forhold til 

sådanne projekter, da øen promoverer sig selv som ”Bright Green Island”. At en 

havmøllepark kan bidrage til at understøtte fortællingen om ”Bright Green Is-

land” nævnes også af Destination Bornholm, som dog i øvrigt ikke er af den opfat-

telse, at havmølleparken vil have en indflydelse på turismen i området – hverken 

i positiv eller negativ grad - med mindre den har en karakter af at være nyska-

bende, og dermed har en nyhedsværdi for erhvervsrelateret turisme (Destination 

Bornholm, 2014). 

Det er således vurderingen, at Bornholm Havmøllepark samlet set vil have ingen 

eller en positiv påvirkning på turismen og de rekreative værdier i området under 

havmølleparkens driftsfase. 

Beskæftigelseseffekter 

Under driftsfasen er det særligt valget af servicehavn, som vil påvirke havmølle-

parkens potentielle indflydelse på den lokale beskæftigelse. Der er præcedens fra 

tidligere havmølleparker for at vælge en af de mest nærtliggende havne som ser-

vicehavn (NIRAS, 2013), og der er derfor større sikkerhed omkring, at disse jobs 

vil have en positiv effekt på den lokale beskæftigelse, end det er tilfældet for an-

lægsfasen. 

Hvis man igen antager, at beskæftigelseseffekterne fra Anholt Havmøllepark vil 

kunne overføres proportionelt til Bornholm Havmøllepark, kan havmølleparken 

potentielt bidrage med omkring 10 årsværk hvert år af projektets driftsfase i di-

rekte beskæftigelse. Herudover er der et tilsvarende potentiale for afledt beskæf-

tigelse (NIRAS, 2013), så havmølleparken kan potentielt bidrage med 20 årsværk 

om året i hvert år af driftsfasens varighed og derved have en positiv effekt på be-

skæftigelsen i området. 

23.7.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen 

Der forventes ikke at forekomme nogen socioøkonomisk påvirkning på hverken 

ejendomsværdier eller turismen og de rekreative værdier i området under de-

monteringsfasen. Den potentielle påvirkning på beskæftigelsen er uvis på nuvæ-

rende tidspunkt, men forventes som minimum at være neutral og potentielt posi-

tiv. Beskæftigelseseffekten afhænger dog af demonteringsmetoden såvel som valg 

af udførende virksomhed. 

23.7.4 Sammenfatning af påvirkninger 

I Tabel 23-21 fremgår en opsummeret vurdering af de socioøkonomiske påvirk-

ninger på ejendomsværdier, turisme og rekreative værdier samt beskæftigelsen.  



 

127 

 

Tabel 23-21. Vurderinger af de samlede socioøkonomiske påvirkninger på ejendomspriser, tu-

risme og rekreative værdiger og beskæftigelsen. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Ejendomsværdier 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Ingen 

Lav 

Ingen 

Ingen 

Ubetydelig 

Ingen 

Turisme og rekreative værdier 

– Havbaserede anlæg 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Ingen 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen/potentielt positiv 

Ubetydelig 

Turisme og rekreative værdier 

– Landbaserede anlæg 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Beskæftigelseseffekter 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Ingen 

Ingen 

Ingen 

Positiv 

Positiv 

Ikke vurderet/ potentielt positiv 

 

Det kan altså overordnet konkluderes, at de socioøkonomiske påvirkninger af 

miljøforholdene på land primært er af en ubetydelig eller ikke eksisterende ka-

rakter. Dette gør sig gældende for områdets ejendomsværdier samt påvirkningen 

fra de landbaserede anlæg på turismen og de rekreative værdier i området. 

Der er endvidere et potentiale for, at selve havmøllerne kan have en positiv socio-

økonomisk effekt på turismen i området under projektets driftsfase, ligesom at 

det også er sandsynligt, at projektet vil have en positiv indflydelse på beskæftigel-

sen i området under såvel anlægs- som driftsfase og måske tilmed også i demon-

teringsfasen. 

23.8 Jordforurening 

Etablering af landanlæggene indebærer jordarbejde ved etablering af kabelanlæg 

eller udvidelser af Station Rønne Syd. Generelt indebærer projektet ikke store 

jordflytninger, idet jord langs kabelanlægget tilbagefyldes, når kabelanlægget er 

etableret. Dog vil udvidelsen af Station Rønne Syd kunne generere overskudsjord, 

som skal håndteres. De miljømæssige problemstillinger kan resumeres til: 

 Anlægsarbejde i forurenet jord, som potentielt kan medføre risiko for spred-

ning af jordforurening og øget eksponering over for mennesker og miljø. 

 Anlægsarbejde, der kan medføre risiko for uheld, for eksempel oliespild fra 

entreprenørmaskiner, og dermed for lokale forureninger af jord. 

 Spild fra drift af stationsanlægget, hvor olie anvendes som isolations- og kø-

lemiddel i kondenseringsspoler og transformatorer. 
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 Udvaskning af ler og silt til vandløb fra midlertidige oplag af jord nær vandløb 

i anlægsfasen er beskrevet i afsnit 23.10.1. 

De potentielle påvirkninger er opsummeret i Tabel 23-22. 

Tabel 23-22. Potentielle påvirkninger fra jordforurening. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Risiko for spredning af jordforurening 

eller øget eksponering for miljø og 

mennesker 

X  X 

Risiko for at generere ny jordforure-

ning 
X X X 

23.8.1 Vurdering af påvirkningerne i anlægsfasen 

De potentielle miljøpåvirkninger i forhold til jordforurening i anlægsfasen vil dels 

kunne bestå i risiko for kontakt med eksisterende jordforurening og dels i risiko 

for etablering af ny jordforurening. 

Risiko for arbejde i forurenet jord 

Da der ikke er forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagte) eller områ-

deklassificerede arealer indenfor undersøgelsesområdet, vurderes det, at risikoen 

for arbejde i forurenet jord er minimal, selvom den ikke helt kan afvises. For ek-

sempel vil kabelanlægget skulle krydse veje, og selvom dette vil ske ved underbo-

ringer, kan kontakt med forurenet jord på forhånd ikke helt afvises.  

Hvis anlægsarbejdet mod forventning skulle indebære jordarbejde i områder med 

forurenet jord, vil negative effekter kunne undgås ved at følge reglerne for hånd-

tering af forurenet jord (som beskrevet i ovenstående afsnit). Der vurderes alene 

at være risiko for en ubetydelig miljøpåvirkning. 

Risiko for forurening fra spild og uheld  

Ved gennemførelsen af anlægsprojektet er der risiko for, at der kan forekomme 

spildhændelser med olieprodukter fra entreprenørmaskiner for eksempel i for-

bindelse med sprængte hydraulikslanger eller tankning fra entreprenørtanke.  

Under anlægsarbejderne etableres en midlertidig oplagsplads. I tilknytning til op-

lagspladsen kan der være oplag af brændstof og evt. andre olieprodukter. Det er 

vigtigt, at specielt oplagring af brændstof til entreprenørmaskiner og håndtering 

af mobile entreprenørtanke foregår med omtanke, og at der udvises forsigtig-

hed/omhu ved tankning.  

Risiko for forurening af jord og eventuelt grundvand kan reduceres ved: 
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 At etablere det midlertidige arbejdspladsareal i et område, som ikke er sårbar 

for forurening fra spild og uheld. 

 At etablere et brændstofdepot på et centralt sted, som er udformet så eventu-

elt spild bliver opsamlet.  

 Så vidt muligt at undgå at flytte rundt på mobile entreprenørtanke. 

 At sikre regelmæssig vedligeholdelse af entreprenørmaskiner med henblik på 

at forebygge brud på hydraulikslanger og vedvarende oliedryp. 

 At udarbejde en beredskabsplan, som iværksættes i forbindelse med spild. 

Ved at følge ovennævnte foranstaltninger vurderes det, at større jordforureninger 

kan undgås, men der vil være risiko for, at der opstår mindre lokalt afgrænsede 

jordforureninger, som kan oprenses. Der vurderes alene at være risiko for en ube-

tydelig miljøpåvirkning. 

23.8.2 Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen 

Ved udbygning af den eksisterende station (Station Rønne Syd) skal der etableres 

to transformere og én kompenseringsspole (Energinet.dk, 2015a).  

En transformer og en kompenseringsspole er indbygget i en ståltank, der er fyldt 

med olie til elektrisk isolation og køling (cirka 100 m3 olie). Da tanken er oliefyldt, 

placeres den på et fundament med et reservoir, der kan rumme hele oliemæng-

den. Ved udendørs placering, hvor anlægget er eksponeret for regnvand, afledes 

dette via en olieudskiller til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskille-

ren, al olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm til et døgn-

bemandet kontrolrum hos elselskabet. Der er således ingen væsentlig risiko for 

udledning til miljøet. 

Der er ingen jordforureningsproblematik i driftsfasen fra selve kabelanlægget. 

Kablerne består af forskellige metaller, som er indkapslet i polyætylen. Der er så-

ledes ikke risiko for afgivelse af forureningskomponenter til jorden via korrosion 

eller afsmitning. Ved anlægsarbejde til udbedring af brud på kabelanlægget vil 

der potentielt være tale om samme miljøpåvirkninger som for anlægsfasen. 

Samlet set vurderes risikoen for jordforurening i driftsfasen at være meget be-

grænset, og miljøpåvirkningen vurderes derfor at være ubetydelig. 

23.8.3 Vurdering af påvirkningerne i demonteringsfasen 

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. De potentielle 

miljøpåvirkninger i demonteringsfasen af kabelanlægget svarer til miljøpåvirk-

ninger i anlægsfasen.  
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23.8.4 Sammenfattende påvirkninger 

Anlægsarbejde skal planlægges og udføres således, at risiko for uheld og spild 

samt konsekvenserne heraf imødegås. Dette sikres ved at etablere en beredskabs-

plan, som beskrevet i ovenstående afsnit. 

Når lovkrav med underliggende bekendtgørelser for håndtering af forurenet jord 

følges, vurderes der ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

I nedenstående tabel er de samlede vurderinger i forhold til jordforurening op-

summeret.  

Tabel 23-23. Vurdering af påvirkning fra jordforurening. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Risiko for spredning af jordforurening el-

ler øget eksponering for miljø og menne-

sker 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Risiko for at generere ny jordforurening 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

 

Projektet kan gennemføres uden at generere væsentlige nye jordforureninger, og 

uden at spredning af eksisterende jordforureninger øges. 

23.9 Grundvand og drikkevandsinteresser 

De miljømæssige problemstillinger i forhold til grundvand og drikkevandsinte-

resser kan resumeres til: 

 Anlægsarbejde, der kan medføre risiko for uheld, for eksempel oliespild fra 

entreprenørmaskiner, og dermed for lokale forureninger af jord og eventuel 

terrænnært grundvand. 

 Påvirkning af den terrænnære grundvandsstand ved midlertidige grund-

vandssænkninger, når jordkabler skal nedlægges, og stationsanlæg etableres 

på strækninger med højt grundvandsspejl. 

 Konflikt mellem kabelanlæg og drikkevandsboringer. 

 Forurening af grundvand som følge af spild af olie i forbindelse med drift af 

stationsanlæg, hvor olie anvendes som isolations- og kølemiddel i kondense-

ringsspoler og transformatorer. 

De potentielle påvirkninger er opsummeret i nedenstående tabel 23-24. 
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Tabel 23-24. Potentielle påvirkninger af grundvand og drikkevandsinteresser. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Risiko for at generere grundvandsforure-

ning 
X (X) (X) 

Påvirkning af grundvandsressourcen fra 

grundvandssænkning 
X   

Konflikt mellem kabelanlæg og indvin-

dingsboringer 
X   

23.9.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

I afsnit 23.8 er forholdsregler for at undgå spild og afværge følger af spild til 

jordmiljøet beskrevet. Det vurderes på baggrund heraf, at der alene vil være risiko 

for mindre lokalt afgrænsede jordforureninger, som kan oprenses. Når disse for-

holdsregler følges, vurderes eventuelt spild af miljøfremmede stoffer som for ek-

sempel brændstof at være af et så begrænset omfang, at det ikke vil kunne forure-

ne grundvandet, men nå at blive afværget, inden forureningen nedsiver til de 

vandførende jordlag.  

Uanset ovenstående vurdering bør det bemærkes i beredskabsplanen, at anlægs-

arbejdet foregår indenfor et område, som vurderes at være indvindingsopland for 

Robbedale Vandværk, så der skal udvises speciel opmærksomhed ved anlægsar-

bejdet.  

Ved etablering af kabelanlæg sænkes grundvandet midlertidigt på strækninger 

med højt grundvandsspejl. Grundvandssænkningen foregår enten ved nedlæg-

ning af plastdræn tilsluttet pumper, eller ved etablering af sugespidsanlæg i ka-

belgraven (se Figur 23-20). Det oppumpede vand ledes ud over det åbne terræn 

til passiv nedsivning. Der er tale om meget lokale grundvandssænkninger af me-

get begrænset varighed (op til 10 dage). Ved Station Rønne Syd kan der blive tale 

om grundvandssænkning af en lidt længere varighed i forbindelse med udgrav-

ning til samletank for olieopsamling, men den totale mængde vand vil under alle 

omstændigheder være begrænset. 

Den oppumpede vandmængde vurderes at være ubetydelig i forhold til grund-

vandsressourcen og vurderes kun at ville påvirke grundvandsstanden helt lokalt 

ved kabelgraven. I hele undersøgelsesområdet foregår drikkevandsindvinding til 

almene formål fra dybereliggende grundvandsmagasiner. De kortvarige grund-

vandssænkninger vurderes derfor heller ikke at kunne påvirke de almene drikke-

vandsindvindinger i området. 

Som beskrevet i afsnit 22.8 er der ingen forureningskortlagte lokaliteter indenfor 

undersøgelsesområdet. Risikoen for arbejde i forurenet jord vurderes derfor at 

være er minimal. Når den endelige placering af landanlæggene er fastlagt, skal 

det vurderes, om der er behov for en midlertidig grundvandssænkning i nærhe-
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den af forurenede lokaliteter. Hvis der er behov for grundvandssænkning skal 

forureningsindholdet i grundvandet undersøges og rapporteres til den kommuna-

le myndighed. Myndigheden vil derefter stille krav til afledning af det oppumpede 

grundvand, således at det omgivende miljø ikke belastes. 

 

Figur 23-20. Eksempel på et sugespidsanlæg. Foto fra Energinet.dk (2015a). 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 879 af 26/06/2010) § 21 b skal der 

rundt om alle almene indvindingsboringer være en 25 meters beskyttelseszone, 

hvor der ikke må anvendes pesticider, ske dyrkning og gødskning til erhvervs-

mæssige eller offentlige formål. Der er én indvindingsboring til Robbedale Vand-

værk indenfor undersøgelsesområdet, hvor beskyttelseszonen skal respekteres 

ved den endelige placering af kabelanlægget.  

Da kabeltracéet ikke er fastlagt endnu, vides det ikke, om der vil være konflikt 

med private drikkevandsindvindinger indenfor projektområdet. Såfremt en privat 

vandindvinding kommer til at ligge indenfor arbejdsbæltet omkring kabelgraven, 

kan indvindingen blive påvirket, enten permanent ved direkte konflikt eller kort-

varigt ved grundvandssænkning.  

Samlet set vurderes der alene at være risiko for en ubetydelig miljøpåvirkning af 

grundvand og drikkevandsinteresser. 
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23.9.2  Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

Ved udbygning af den eksisterende station (Station Rønne Syd) skal der etableres 

to transformere og én kompenseringsspole (Energinet.dk, 2015a).  

Med de nævnte foranstaltninger vurderes driften af landanlæggene ikke at ville 

påvirke grundvandet eller drikkevandsinteresser, og miljøpåvirkningen vurderes 

derfor at være ubetydelig. 

23.9.3  Påvirkninger i demonteringsfasen 

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at de fortsat anvendes som stationsanlæg. De potentielle 

miljøpåvirkninger i demonteringsfasen svarer til miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

af kabelanlægget, dog vil risiko for direkte konflikt med private indvindingsborin-

ger ikke forekomme. 

23.9.4  Sammenfattende påvirkninger 

I Tabel 23-25 er de samlede vurderinger af påvirkninger af grundvand og drikke-

vandsinteresser opsummeret.  

Projektet kan gennemføres uden at medføre en risiko for primære grundvands-

magasiner og drikkevandsinteresser i området. 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til grund-

vand og drikkevandsinteresser. Såfremt det endelige kabeltracé kommer i direkte 

konflikt med en privat drikkevandsindvinding, kan det være aktuelt at etablere en 

erstatningsboring. 

Tabel 23-25 Vurderinger af påvirkninger af grundvand og drikkevandsinteresser. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Risiko for at generere grundvandsforu-

rening 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Ubetydelig 

Påvirkning af grundvandsressourcen fra 

grundvandssænkning 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Ingen 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ubetydelig 

Konflikt mellem kabelanlæg og indvin-

dingsboringer 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Ingen 

Ingen 

Ubetydelig 

Ingen 

Ingen 
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23.10 Overfladevand 

Etablering af landanlæggene indebærer anlægsarbejde i dybder op til cirka 2 m 

under terræn ved kabelanlæg og op til cirka 5 m under terræn ved stationsanlæg. 

Ved påvirkning forstås en eventuel effekt på den økologiske og vandkemiske til-

stand, som kan have indflydelse på den generelle vandkvalitet set i forhold til 

målsætningen for de berørte vandområder. De potentielle påvirkninger er op-

summeret i nedenstående tabel 23-26. 

Tabel 23-26 Potentielle påvirkninger på overfladevand. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Tilledning af sedimentspild fra jordoplag X  (X) 

Påvirkning fra underboringer X   

Okkerpåvirkning X   

Tilledning af forurenede stoffer fra spild X   

Elektromagnetisme – indflydelse på fiske-

nes orienteringssans 
 X  

 

23.10.1 Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der i forbindelse med nedgravning og optagning af kabelanlæg-

get være behov for midlertidig oplag af jord. I forbindelse med kraftige regnskyl 

kan der være en risiko for, at der skylles jord ned i omkringliggende søer og 

vandhuller, hvilket kan påvirke materiale- og sandtransporten i området. For at 

undgå eller begrænse risikoen for udledning af jordpartikler og spild fra anlægs-

arbejder til nærliggende overfladerecipienter, bør der ikke ske oplag af jord i 

nærheden af søer og vandhuller i undersøgelsesområdet. Indenfor visse områder 

kan det desuden være nødvendigt at etablere render eller bassiner til opsamling 

af overfladevand fra arbejdsarealer. Med etablering af disse foranstaltninger vur-

deres det, at en eventuel påvirkning af søerne og vandhullerne som følge af over-

fladeafstrømning vil kunne sammenlignes med materialetransporten i tilknytning 

til eksempelvis en ekstraordinær afstrømning som følge af kraftig nedbør. Det 

vurderes derfor, at påvirkningen af overfladevand som følge af overfladeafstrøm-

ning vil være ubetydelig.  

Kabelgravene forventes altovervejende at kunne etableres uden behov for midler-

tidige grundvandssænkninger. Det skyldes, at udgravning under terræn er beske-

den og kortvarig (dybde ved kabellægning cirka 1,5 m, varighed omkring en uge). 

I forbindelse med anlægsarbejder på stationsanlægget og ved muffesamlinger kan 

det dog komme på tale med lidt længerevarende grundvandssænkninger. På 

grund af det begrænsede omfang er det dog ikke sandsynligt, at grundvands-
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sænkningen vil medføre en nævneværdig påvirkning af beskyttede søer og vand-

huller, der ligger indenfor undersøgelsesområdet. 

I forbindelse med midlertidig grundvandssænkning, skal der foretages bort-

pumpning af grundvand over tilstødende arealer, således at det udledes til ned-

sivning over nærliggende arealer efter aftale med lodsejeren og Bornholms Regi-

onskommune.  

Risikoen for okkerudledning er størst i forbindelse med længerevarende grund-

vandssænkninger, men da projektet kun medfører begrænsede grundvandssænk-

ninger, og da området samtidig ligger langt fra okkerpotentielle områder, vurde-

res det, at der ikke er risiko for okkerudledning i forbindelse med anlægsarbej-

derne.  

Under anlægsarbejdet kan der ske utilsigtet spild fra maskiner, som kan medføre 

udledning af forurenende stoffer til nærliggende overfladerecipienter. Anlægsar-

bejdet planlægges og udføres dog således, at risiko for uheld og spild samt konse-

kvenserne heraf imødegås. Herved vurderes der alene at være risiko for en ubety-

delig miljøpåvirkning. 

Der forventes alene risiko for ubetydelige eller mindre påvirkninger af søer og 

vandhuller i en kortvarig periode i anlægs- og demonteringsfasen. Risikoen for 

påvirkning kan minimeres eller begrænses ved iværksættelse af simple afværge-

foranstaltninger under anlægsarbejdet.  

Landanlægget vil ikke medføre permanente dræninger, og det forudsættes, at ka-

bellægningen ikke medfører en permanent ændring af drænforholdene i undersø-

gelsesområdet. 

Der kan i sjældne tilfælde forekomme reparationsarbejder på kabelanlægget i 

driftsfasen. Dette kan medføre tilsvarende påvirkninger som i anlægsfasen, men i 

meget mindre omfang. Det vurderes derfor, at den samlede påvirkning på over-

fladevand i driftsfasen er ubetydelig. 

23.10.2 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

Der kan i sjældne tilfælde forekomme reparationsarbejder på kabelanlægget i 

driftsfasen. Dette kan medføre tilsvarende påvirkninger som i anlægsfasen, men i 

meget mindre omfang. Det vurderes derfor, at den samlede påvirkning på over-

fladevand i driftsfasen er ubetydelig.  

23.10.3 Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen 

Det anses ikke for sandsynligt, at stationsanlæg nedbrydes efter havmølleparkens 

levetid. Det forventes, at det fortsat anvendes som stationsanlæg. De potentielle 

miljøpåvirkninger i demonteringsfasen af kabelanlægget svarer til miljøpåvirk-

ninger i anlægsfasen.  
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23.10.4 Afværgeforanstaltninger 

For at undgå eller begrænse risikoen for udledning af jordpartikler og spild fra 

anlægsarbejder til nærliggende overfladevandsystemer, skal der ikke ske oplag af 

jord i nærheden af søer og vandhuller i undersøgelsesområdet.  

Oppumpet vand må ikke ledes direkte til søer eller vandhuller, men skal udledes 

til nedsivning over nærliggende arealer efter aftale med lodsejeren og Bornholms 

Regionskommune. I særlige tilfælde kan det desuden være nødvendigt at etablere 

render eller bassiner til opsamling af overfladevand fra arbejdsarealer.  

23.10.5  Sammenfattende påvirkninger 

Der vil primært være risiko for påvirkning af overfladevand i anlægs- og demon-

teringsfasen. Ved gennemførelse af de foreslåede afværgeforanstaltninger vurde-

res der samlet set at være tale om ubetydelige påvirkninger. 

I nedenstående tabel 23-27 er de samlede vurderinger af påvirkninger af overfla-

devand opsummeret.  

Tabel 23-27. Samlede vurderinger af påvirkninger af overfladevand. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Sedimentspild fra jordoplag 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Ingen 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ubetydelig 

Spild af forurenede stoffer 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Ingen 

Lav 

Ubetydelig 

Ingen 

Ubetydelig 

23.11 Råstoffer, materialer og affald 

Materialeforbruget og anvendelse af råstoffer i forbindelse med Bornholm Hav-

møllepark er næsten udelukkende koncentreret til anlægsfasen og vil primært 

stramme fra: 

 Etablering af fundamenter til havmøller. 

 Etablering af havmøller. 

 Etablering af kabler såvel til vands som på land. 

 Udvidelse af Station Rønne Syd. 

Affald fremkommer primært i anlægs- og demonteringsfasen.  
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I afsnit 20.8 er der foretaget en opgørelse af det samlede forbrug af ressourcer og 

materialer, samt en opgørelse af affaldsmængder. Disse opgørelser er udgangs-

punkt for de vurderinger, der er gjort i dette afsnit.  

De potentielle påvirkninger er opsummeret i nedenstående tabel 23-28. 

Tabel 23-28. Potentielle påvirkninger fra forbrug af materialer, råstoffer og generering af af-

fald. 

Potentiel påvirkning Anlægsfase Driftsfase Demontering 

Materiale- og råstofforbrug  X (X)  

Genanvendelse og bortskaffelse af affald  (X) (X) X 

23.11.1 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Materiale- og råstofforbrug 

I kablerne anvendes metaller i form af bly, kobber og aluminium. Metallerne fin-

des ikke som råstoffer i Danmark, men må importeres. Produktionen af metaller 

er ganske energikrævende, og metaller er ikke fornybare ressourcer, hvorfor det 

anbefales, at der anvendes genbrugsmetaller i det omfang, det er muligt.  

Produktion af stål er miljøbelastende, og der vil derfor være en miljøgevinst ved 

at anvende genbrugsstål. Det samlede forbrug af stål til havmøllerne vurderes ik-

ke at udgøre et ressourcemæssigt problem. 

Beton fremstilles af sand, grus, kalk og vand, som brydes i danske råstofgrave. 

Sand, grus m.m. indvindes fra såvel søterritoriet som på land. Den samlede dan-

ske råstofindvinding af sand, grus og sten var i 2013 på cirka 20 mio. tons 

(Danmarks Statistik, 2014c), og indvindingen af kridt og kalk var cirka 2,5 mio. 

m3. Det maksimale betonforbrug forventes at udgøre maksimalt 30.000 tons for 

gravitations-fundamenter, der svarer til mindre end 1 % af den samlede årlige be-

tonproduktion i Danmark, som i 2004 var på 10 mio. ton årligt (Betonindustriens 

Fællesråd, 2006). Det vurderes, at det samlede forbrug af beton, sand, sten og 

grus ikke udgør et ressourcemæssigt problem. 

Det forventes, at det samlede forbrug af granit til erosionsbeskyttelse vil være op 

til cirka 15.000 m3 skærver, hvilket svarer til cirka 10 % af den samlede mængde 

granit (146.000 m3) udvundet på Bornholm i 2013 (Danmarks Statistik, 2014c). 

Forbruget af granit vurderes dog ikke at udgøre et ressourcemæssigt problem på 

et mere regionalt (nordisk) plan, og det forventes, at granit vil blive leveret enten 

lokalt eller fra Sverige. 

I anlægsfasen for anlæg til vands og på land vurderes forbruget af materialer og 

råstoffer samlet set at medføre en mindre påvirkning af miljøet set i relation til 

det nationale forbrug af materialer. 
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Affald 

Erfaringer fra anlægsarbejde i andre havmølleparker viser, at der i anlægsfasen 

forventes blandt andet affald fra kabelskrot både på land og til vands. Affaldet vil 

bestå af alu-kabel, kobberkabel og øvrigt kabelskrot (NIRAS, 2010). Der vil dog 

være tale om meget små mængder i forhold til det samlede forbrug på cirka 6.300 

tons kabler. Kabelskrot vil kunne genanvendes. 

Samlet set er der tale om relativt små mængder, set i forhold til det samlede an-

lægsprojekt. Affaldet vil kunne bortskaffes i henhold til den gældende kommuna-

le ordning. Det vurderes derfor at medføre en mindre miljøpåvirkning. 

Bortskaffelse af affald vurderes at medføre en mindre påvirkning på grund af de 

relativt små mængder og forventet bortskaffelse til genbrug. 

23.11.2 Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen 

Ved konstruktionen af havmøllerne vil det blive fastlagt hvilke elementer, der skal 

efterses, og hvor ofte. Materiale og råstofforbrug i driftsfasen af anlæg på havet 

forventes at være begrænset. Der vil være service og vedligehold på havmøllepar-

ken i hele dens levetid. Service og vedligehold omfatter blandt andet periodiske 

eftersyn herunder udskiftning af filtre, olieskift, smøring m.m. 

I driftsfasen kan der komme affald fra service og vedligehold, for eksempel fra 

olieskift (oliefiltre, spildolie m.m.). Der vil være tale om få tons pr. år (NIRAS, 

2010). Herudover vil der fremkomme affald ved udskiftning af reservedele mm. 

Der sker ingen aktiviteter på kabelstrækninger i driftsfasen, med mindre kablet 

rammes af en fejl. Herudover vil der være almindelige serviceeftersyn og vedlige-

holdelsesarbejder på stationsanlæg, såsom olieskift, smøring mm. Mængden af 

materiale- og råstofforbrug til stationer i driftsfasen vurderes at være begrænset. 

Samlet vurderes det, at der i driftsfasen er et begrænset forbrug af råstoffer og 

materialer, og at der derfor vil være tale om en ubetydelig påvirkning. Også den 

miljømæssige påvirkning ved genanvendelse og bortskaffelse af affald vurderes at 

være ubetydelig. 

23.11.3 Vurdering af påvirkningerne i demonteringsfasen 

Det forventes, at havmølleparkens levetid er op til 30 år. Det forventes, at der to 

år før den planlagte demontering vil blive udarbejdet en plan for, hvordan de-

monteringen skal forløbe. Planen vil følge bedste praksis og lovgivning på det 

givne tidspunkt. Det forventede omfang af demonteringen er beskrevet i Del 2. 

Ved nedtagning af havmølleparken og fjernelse af søkablerne skal omtrent de 

samme mængder materialer bortskaffes, som er anvendt ved etableringen. Fun-

damenterne på havmøllerne nedbrydes helt eller delvist afhængig af demonte-

ringsplanen. I dag bliver glasfibermateriale enten afbrændt eller deponeret, men 
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undersøgelser viser, at der er mulighed for genanvendelse til isolerende formål 

(Miljøministeriet, 2012).  

På baggrund heraf forventes langt hovedparken af materialet at kunne genanven-

des, når havmølleparken er udtjent. Det forventes, at affaldet vil blive bortskaffet 

som følger: Stål, jern, kobber og andre metaldele skrottes og genanvendes, fiber-

glas bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, beton fra fundamenter ned-

knuses og genanvendes (i det omfang det besluttes at fjerne fundamentet), andre 

metaller og giftige komponenter genanvendes eller bortskaffes i overensstemmel-

se med gældende lovgivning.  

Den forventede levetid for landkabelsystemer er omkring 40 år, og kabelsystemer 

skrottes, når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler 

opgraves disse og afskæres i passende længder, så de kan blive transporteret fra 

arbejdsområdet til genbrug. 

Det anses ikke for sandsynligt, at det udvidede stationsanlæg nedbrydes efter 

havmølleparkens levetid. Såfremt det fjernes, vil beton fra fundamenter samt jern 

og metal fra anlæggene genbruges. Isolatorglas genbruges hvis muligt eller depo-

neres. Arealerne reetableres efterfølgende, så det falder naturligt sammen med 

det omgivende terræn. 

Med baggrund i at størstedelen af affaldet vil blive genanvendt, vurderes den mil-

jømæssige påvirkning ved oparbejdning af genanvendelige materialer og et mi-

nimum af materialer til deponering samlet som mindre i demonteringsfasen. 

Størstedelen af affaldet vil blive genanvendt. Derfor vurderes den miljømæssige 

påvirkning at være mindre i demonteringsfasen. 

Det eneste materialeforbrug, der forventes til demonteringsfasen af anlægget på 

land, er en mindre mængde bentonit til fyld i de rør, som er anvendt til underbo-

ringer. Derudover vurderes materiale- og råstofforbruget for både anlægget på 

land og på havet at være begrænset og primært bestå af el og brændstof. Derfor 

vurderes det, at der ingen miljømæssig påvirkning vil være. 

23.11.4 Sammenfattende påvirkninger 

Samlet set vil projektet give anledning til mindre påvirkninger som følge af mate-

riale og råstofforbrug samt genanvendelse og bortskaffelse af affald i anlægsfasen.  

Under driftsfasen er påvirkningen ubetydelig på grund af de små mængder af 

materialer og affald.  

Under demonteringsfasen anvendes der ikke materialer, så der er ingen påvirk-

ning herfra. Affaldets påvirkning på miljøet vurderes at være mindre, da største-

delen af affaldet forventes at blive genbrugt. 
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I nedenstående tabel 23-29 ses de samlede vurderinger af påvirkninger af råstof-

fer, materialer og affald. 

Tabel 23-29. Samlede vurderinger af påvirkninger af råstoffer, materialer og affald. 

Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning 

Materiale- og råstofforbrug 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Ingen 

Mindre 

Ubetydelig 

Ingen 

Genanvendelse og bortskaffelse af af-

fald 

Anlæg 

Drift 

Demontering 

Lav 

Lav 

Lav 

Mindre 

Ubetydelig 

Mindre 
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24 International 

naturbeskyttelse 

I dette kapitel beskrives og vurderes påvirkninger af naturtyper og arter, der er 

omfattet af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser. Beskrivelserne omfat-

ter udelukkende international naturbeskyttelse i relation til landanlæggene. I del 

2 behandles international naturbeskyttelse i forhold til havmølleparken og iland-

føringskablerne.  

EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, som pålægger EU's medlemslan-

de at bevare en række arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteri-

stiske for EU-landene:  

 EU’s habitatdirektiv (92/43/EØF) har til formål at beskytte arter og naturty-

per, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Hvert EU-land 

skal udpege områder, der kan fungere som sikre levesteder for de arter og na-

turtyper, som er omfattet af habitatdirektivet. Disse områder kaldes habitat-

områder. 

 EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv (79/409/EØF) har til formål at beskytte leve-

steder og rasteområder for fugle, som er sjældne, truede eller følsomme over 

for ændringer af levesteder i EU. Hvert EU-land skal udpege områder, hvor de 

fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, er beskyttede. Disse om-

råder kaldes fuglebeskyttelsesområder.  

Natura 2000 er betegnelsen for det internationale økologiske netværk af habitat-

områder og fuglebeskyttelsesområder i EU. For hvert Natura 2000-område er der 

en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper, arter og fugle, som 

det enkelte område er udpeget for at beskytte. Formålet med Natura 2000-

netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på 

udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder.  

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, 

som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og uden-

for Natura 2000-områderne - nemlig i disse arters yngle- og rasteområder. Disse 

arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. 

I Danmark er habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af 01/05/2007) en væsentlig 

del af implementeringen af EU’s habitatdirektiv og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, 

og habitatbekendtgørelsen har blandt andet til formål at udpege internationale 

naturbeskyttelsesområder og fastsætte regler for administrationen af disse områ-

der.  
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24.1 Metode 

Beskrivelserne og vurderingerne af områder, arter og naturtyper, der er omfattet 

af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser er baseret på relevant eksiste-

rende viden, herunder data fra Danmarks Miljøportal samt relevant faglitteratur 

om beskyttede arter og naturområder. I forhold til bilag IV-arter er der som en 

del af projektet foretaget feltundersøgelser af forekomsten af arter indenfor un-

dersøgelsesområdet på land. Metoden for feltundersøgelserne er kortfattet be-

skrevet i afsnit 22.3.1 og mere detaljeret i baggrundsrapporten om naturforhold 

på land (Amphi Consult, 2015). Projektets påvirkninger af bilag IV-arter er be-

skrevet i afsnit 23.3.1. Derfor er der i nærværende kapitel udelukkende foretaget 

en opsummering af de beskrivelser og vurderinger af påvirkninger af bilag IV-

arter. 

I henhold til habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om et 

projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 

2000-område. Den indledende vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en 

foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering (Naturstyrelsen, 2011). Hvis 

det på baggrund af den foreløbige vurdering ikke kan afvises, at en plan eller et 

projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der udarbejdes en fuld konsekvensvurde-

ring under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Hvis 

konsekvensvurderingen ikke kan godtgøre, at projektet kan gennemføres uden at 

skade Natura 2000-området, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller 

godkendelse af det ansøgte.  

I forhold til bilag IV-arter skal det i henhold til habitatbekendtgørelsen sikres, at 

arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges som følge af et 

projekt. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller øde-

lægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen er, at den økologi-

ske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 

mindst samme niveau som hidtil (se tekstboks).  

Økologisk funktionalitet af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter 

 

Yngle- og rasteområder kan bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme bestand. Nogle 

arter er organiseret i delbestande, som står i forbindelse med hinanden gennem udvandring og indvandring, 

og som benytter et netværk af levesteder over tid og rum (eksempelvis padder og flagermus). Netværket kan 

ses som et samlet yngle- eller rasteområde for samlingen af delbestande, der står i forbindelse med hinanden. 

De enkelte lokaliteter har hver især betydning for bestanden. Nogle vil ofte have mere betydning end andre.  

En skade på et levested et sted i netværket kan muligvis afværges ved at fremme kvaliteten eller udstræknin-

gen af levestederne andetsteds i netværket. Det kan eksempelvis accepteres at nedlægge et vandhul, hvis der 

indenfor bestandens netværk etableres en eller flere nye vandhuller eller andre naturtyper, som samlet set 

sikrer, at den økologiske funktionalitet af den lokale bestands yngle- og rasteområde opretholdes på samme 

niveau som før nedlæggelsen af vandhullet. Andre arter lever ikke i sådanne delbestande (f.eks. markfirben), 

og en negativ påvirkning af et væsentligt yngle- eller rasteområde kan således medføre, at den økologiske 

funktionalitet ikke kan opretholdes, hvis der ikke er andre egnede lokaliteter i nærområdet. 
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24.2 Eksisterende forhold 

24.2.1 Natura 2000-områder 

Undersøgelsesområdet på land berører ingen Natura 2000-områder direkte, men 

som det fremgår af Figur 24-1, ligger undersøgelsesområdet på land i nærheden 

af flere Natura 2000-områder.  

 

Figur 24-1. Undersøgelsesområdet på land og nærliggende Natura 2000-områder. 
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De områder, der ligger nærmest undersøgelsesområdet på land, er Natura 2000-

område nr. 187 (Kystskrænter ved Arnager Bugt), nr. 186 (Almindingen, Ølene og 

Paradisbakkerne) og nr. 211 (Hvideodde Rev). Områderne ligger i en afstand af 

henholdsvis 4 km, 7 km og 3 km fra undersøgelsesområdet. 

Udpegningsgrundlaget for de øvrige, nærliggende Natura 2000-områder fremgår 

af Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk. 

24.2.2 Bilag IV-arter 

På baggrund af resultatet fra feltundersøgelserne i 2014, den eksisterende viden 

om bilag IV-arter indenfor og i nærheden af undersøgelsesområdet på land samt 

viden om projektets forventede påvirkning er vurderingerne afgrænset til at om-

fatte følgende arter:  

 Flagermus: Alle danske arter af flagermus er opført på Habitatdirektivets bi-

lag IV. Bornholm har en for Danmark unik flagermusfauna. På øen forekom-

mer arter, der ikke findes i det øvrige Danmark (skægflagermus og Bechsteins 

flagermus), og andre arter (Brandts flagermus og frynseflagermus) er almin-

delige på Bornholm, men sjældne i det øvrige Danmark. Feltundersøgelserne i 

2014 har fokuseret på levesteder i tilknytning til træer, da projektet ikke vil 

påvirke bygninger. Der er ikke registreret rastesteder af flagermus indenfor 

undersøgelsesområdet. Der må dog tages det generelle forbehold, at rasteste-

der i hule træer ofte kun benyttes i en kort periode, hvorefter dyrene flytter til 

et nyt hult træ. Et enkelt eller få besøg er derfor ikke tilstrækkeligt til at ude-

lukke, at der på nogle tidspunkter raster flagermus i et givent træ inden for 

undersøgelsesområdet. Der er dog kun få potentielt egnede træer i undersø-

gelsesområdet. 

 Markfirben: Ifølge Habitathåndbogen (Søgaard & Asferg, 2007) er arten regi-

streret i alle de bornholmske kvadrater og dermed også i de kvadrater, der be-

røres af undersøgelsesområdet Arten kan især forekomme langs stranden, evt. 

også langs vejkanter. Den specifikke forekomst i undersøgelsesområdet er 

undersøgt i 2014, og markfirben er registreret i de to lokaliteter langs kysten.  

 Padder: Ved feltundersøgelserne er der specifikt søgt efter strandtudse, grøn-

broget tudse, springfrø, løvfrø og stor vandsalamander, da disse arter er kendt 

i området (Søgaard & Asferg, 2007). Forekomster af padder er grundigt un-

dersøgt i 2014, og undersøgelserne er udført på lokaliteter, der på forhånd er 

vurderet egnede for disse arter. Der er dog udelukkende registreret løvfrø og 

springfrø indenfor de undersøgte lokaliteter. Løvfrø er registreret i en enkelt 

lokalitet, mens springfrø er registreret i to lokaliteter. Der er desuden en en-

kelt lokalitet indenfor undersøgelsesområdet, som vurderes at udgøre et po-

tentielt levested for springfrø. Ingen af de øvrige bilag IV-padder er registreret 

indenfor undersøgelsesområdet på land.  

http://www.naturstyrelsen.dk/
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For nærmere beskrivelser af forekomster af bilag IV-arter indenfor undersøgel-

sesområdet henvises til afsnit 22.3. 

24.3 Vurdering af påvirkninger 

24.3.1 Natura 2000-områder 

Projektet berører ingen habitatområder direkte. De nærmeste Natura 2000-

områder ligger mere end tre km fra undersøgelsesområdet.  

Det vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af arter eller naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget for de nærliggende Natura 2000-områder. Baggrunden for 

denne vurdering er dels afstanden til de nærmest beliggende Natura 2000-

områder, samt at projektet ikke medfører fysiske påvirkninger, barriereeffekter 

eller forstyrrelser fra støj og færdsel, som kan betyde en væsentlig påvirkning af 

arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for disse Natura 2000-områder. 

Vurderingen omfatter alle faser af projektet (anlæg, drift og demontering).  

I forbindelse med VVM-processen for Bornholm Havmøllepark er berørte myn-

digheder indledningsvist blevet hørt om igangsatte eller planlagte projekter, der 

potentielt kan medføre en kumulativ effekt. Der er ingen kommende eller plan-

lagte planer eller projekter, som kan give anledning til kumulative effekter på ud-

pegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder. 

24.3.2 Bilag IV-arter 

Vurderingen af projektets påvirkning på bilag IV-arter er foretaget i afsnit 23.3.1.  

 

Figur 24-2. Markfirben er registreret indenfor to lokaliteter i undersøgelsesområdet  

(Amphi Consult, 2015). 

I afsnittet er der for de enkelte bilag IV-arter desuden angivet en række afværge-

foranstaltninger, som ved gennemførelse vil begrænse projektets påvirkninger af 
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de beskyttede arter. På baggrund heraf vurderes det, at den økologiske funktion 

for bilag IV-arternes yngle- og rasteområder ikke påvirkes af projektet. Vurderin-

gen omfatter alle faser af projektet (anlæg, drift og demontering). 

24.3.3 Sammenfattende påvirkninger 

Sammenfattende vurderes det i henhold til habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 

af 01/05/2007) og vejledningen til denne (Naturstyrelsen, 2011), at der ikke er ri-

siko for, at projektet på land vil medføre en væsentlig påvirkning af nærliggende 

Natura 2000-områder, og at der derfor i forhold til projektet på land ikke er 

grundlag for at udarbejde en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering. 

I forhold til bilag IV-arter vurderes det, at den økologiske funktion for bilag IV-

arternes yngle- og rasteområder ikke påvirkes af projektet. Vurderingen omfatter 

alle faser af projektet (anlæg, drift og demontering). 
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25 Kumulative effekter 

Kumulative effekter defineres i VVM-sammenhænge som påvirkninger fra et pro-

jekt set i forbindelse med miljøpåvirkning fra andre projekter eller anlæg. 

Formålet med at vurdere kumulative effekter er at få en helhedsvurdering af mil-

jøpåvirkningen af det aktuelle projekt i forhold til områdets miljømæssige bære-

evne. Vurdering af kumulative effekter foretages i samspil med andre eksisteren-

de anlæg, og fremtidig arealanvendelse og aktiviteter som følge af givne tilladelser 

eller vedtagne planer.  

Eksempler på kumulative effekter kunne være øgede visuelle landskabspåvirk-

ninger, støj, forstyrrelser, barriereeffekter, m.m.  

De gennemførte miljøvurderinger i kapitel 23 omfatter den samlede virkning 

(kumulation) på omgivelserne fra havmølleparken i samspil med andre eksiste-

rende eller fremtidige projekter eller anlæg med lignende effekter på omgivelser-

ne. 

 I de efterfølgende afsnit er kumulative effekter vurderet emnevis. Der er ligeledes 

præsenteret en samlet oversigt over planlagte projekter, hvor kumulative påvirk-

ninger har været overvejet, men vurderet at være uden betydning, se afsnit 25.12 

25.1 Landskab og visuelle forhold 

De kumulative effekter i forhold til de landskabelige interesser knytter sig især til 

den forstyrrende effekt, mange tekniske anlæg kan have på oplevelsen af land-

skabet. Rummer landskabet mange tekniske anlæg kan landskabet desuden blive 

så præget af disse anlæg, at det bliver et ”teknisk landskab”, hvor de tekniske an-

læg dominerer landskabets karakter og undertrykker øvrige landskabelige karak-

tertræk. 

For at undgå denne akkumulerede effekt ved opsætning af kystnære havmøller, 

bør der ikke være andre store tekniske anlæg inden for havmøllernes nærzone, 

herunder især vindmøller, master eller lignende. Den vejledende nærzone er 

(Skov- og Naturstyrelsen, 2007): 

3 MW (totalhøjde 137 m): 4 kilometer omkring møllerne; 

10 MW (totalhøjde 220 m): 6 kilometer omkring møllerne. 

I det kystnære landskab vest for Aakirkeby står to vindmøllegrupper på hen-

holdsvis tre og fem vindmøller. Møllerne står uden for nærzonen både for 3 MW 

og 10 MW møllerne og vil således have en fornuftigt indbyrdes relation.  
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Det vurderes, at de kystnære havmøller generelt ikke vil have en væsentlig indfly-

delse på den kumulative effekt i mellemzonen. Det forhold, at havmøllerne på 

denne afstand vurderes at optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe be-

tyder, at deres merpåvirkning af landskabet ikke vurderes væsentlig. Påvirknin-

gen fra mange 3 MW møller må dog forventes at få en noget større visuel effekt 

end langt færre 10 MW møller. 

Det vurderes, at udvidelsen af stationsanlægget ved Rønne ikke vil optræde med 

en kumulativ effekt i landskabet 

25.2 Arkæologisk kulturarv 

Der er ikke kendskab til andre anlægsarbejder i området, der vil kunne medføre 

kumulative effekter. 

25.3 Naturinteresser 

I forbindelse med Bornholm Havmøllepark er berørte myndigheder indlednings-

vist blevet hørt om igangsatte eller planlagte projekter, der potentielt kan medfø-

re en kumulativ effekt. Der er ikke identificeret andre kommende eller planlagte 

anlægsprojekter i området, som kan give anledning til kumulative effekter på be-

skyttede naturområder eller levesteder for beskyttede arter. Det kan ikke afvises, 

at der kan være samtidighed med enkelte, mindre projekter (såsom andre led-

ningsanlæg) over kortere strækninger, men sandsynligheden for det vurderes at 

være meget begrænset. 

Anlægsarbejdet ved et kabelprojekt er af meget begrænset omfang i det enkelte 

geografiske område. Med implementering af de anbefalede afværgeforanstaltnin-

ger vil påvirkningerne af naturinteresser fra kabellægningen være meget begræn-

sede. På det grundlag er kumulative effekter i forhold til naturinteresser på land 

ikke analyseret nærmere. 

25.4 Støj 

I området findes der enkelte vindmøller, der alle er placeret i stor afstand (mere 

end 4 km) fra det område, hvor støjen fra havmølleparken er størst (vindinfo.dk). 

Disse møller vil ikke give noget betydende støjbidrag ved kysten, hvor støjpåvirk-

ningen fra de nye møller vil være størst. Herudover er der i øvrigt ikke lokaliseret 

støjende anlæg af betydning, der kan give en kumulativ effekt. 

25.5 Emissioner og klimapåvirkning 

Havmølleparken vil medvirke til en reduktion af udledningen af sure gasser og 

drivhusgasser. Alle andre projekter, der enten forøger udledningen af disse stoffer 

eller reducerer udledningen af disse stoffer vil være med til at give en kumulativ 
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effekt. Projektet som sådan vil give en positiv effekt og dermed ingen kumulativ 

negativ effekt i forhold til andre projekter. 

25.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold 

Emnet befolkning og sundhed samler påvirkninger af en række forskellige miljø-

påvirkninger, herunder visuelle forhold, arealoptag, magnetfelter, emissioner og 

støj. Dette kan potentielt give en kumulativ effekt. Der er dog ikke fundet, at nog-

le af påvirkningerne virker kumulative i forhold til emnet.  

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende befolkning, sundhed og rekreative interesser.  

25.7 Socioøkonomiske forhold 

Effekten på socioøkonomiske forhold, som følge af afledte miljøkonsekvenser, er 

vurderet at være mindre eller ubetydelige. I forhold til beskæftigelsesmæssige ef-

fekter er der tale om positive effekter 

Der er herudover ikke fundet projekter, der kan give anledning til kumulative 

forhold. 

25.8 Jordforurening 

Der er kun fundet ubetydelige påvirkninger i forhold til jordforurening. 

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende jordforurening. Såfremt der forekommer andre, samtidige 

projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af kablerne at være så 

begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effekter. 

25.9 Grundvand og drikkevandsinteresser 

Der er kun fundet ubetydelige påvirkninger i forhold til påvirkninger af grund-

vand. 

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende grundvand og drikkevandsinteresser. Såfremt der forekom-

mer andre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af 

kablerne at være så begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effek-

ter. 

  



 

150 

 

25.10 Overfladevand 

Der er kun fundet mindre eller ubetydelige påvirkninger i forhold til påvirkninger 

af overfladevand. Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan ha-

ve påvirkning på forhold vedrørende overfladevand. Såfremt der forekommer an-

dre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af kab-

lerne at være så begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effekter. 

25.11 Råstoffer, materialer og affald 

Der forventes ingen kumulative effekter for så vidt angår forbruget af materialer 

og råstoffer, idet der ikke er identificeret relevante projekter, der kan give anled-

ning til kumulative effekter, og effekterne knyttet til anlægs-, drifts og demonte-

ringsfasen vurderes at være ubetydelige - mindre.  

Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som kan have påvirkning på 

forhold vedrørende råstoffer, materialer og affald. Såfremt der forekommer an-

dre, samtidige projekter, vurderes påvirkningerne fra etablering og drift af an-

læggene at være så begrænsede, at der ikke vil være risiko for kumulative effekter 

25.12 Afgrænsning af relevante fremtidige anlæg 

I forbindelse med Bornholm Havmøllepark er der indledningsvist foretaget en 

gennemgang af kommende projekter, for at vurdere om der kunne være kumula-

tive effekter.  

Berørte myndigheder er blevet hørt om igangsatte eller planlagte projekter, der 

potentiel kan medføre en kumulativ effekt, men der er ikke fundet projekter på 

land, der potentielt kan give kumulative effekter.  
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26 Afværgeforanstalt-

ninger 

Et vigtigt formål med en VVM-redegørelse er at pege på løsninger, så negative 

miljøpåvirkninger fra det aktuelle projekt kan mindskes, kompenseres eller helt 

undgås. Sådanne løsninger kaldes også afværgeforanstaltninger og kan indarbej-

des før og under anlægsfasen, i driftsfasen eller i demonteringsfasen. 

I forbindelse med godkendelsen af anlæggene vil der blive fremsat vilkår om, 

hvilke krav der vil gælde for anlægsarbejderne og anlæg, samt hvilke grænsevær-

dier for støjpåvirkning, udledning af overfladevand og drænvand mv. der vil være 

gældende i anlægsfasen og gennem anlæggenes levetid. 

Der kan stilles krav om, at der skal ske kontrol af og dokumentation for, at disse 

vilkår overholdes. 

Fastsættelse af vilkår sker ud fra en konkret vurdering, som Energistyrelsen fore-

tager på baggrund af oplysninger bl.a. i nærværende VVM-redegørelse. 

I forbindelse med planlægningen af undersøgelsesområderne for kabelanlæg og 

stationsanlæg er en del negative miljøpåvirkninger undgået på forhånd ved en til-

retning af undersøgelsesområderne efter 1. offentlighedsfase. Herved er dels om-

råder med vigtige interesser og arealbindinger udgået af undersøgelsesområdet 

og dels er placeringen og bredden af de endelige undersøgelsesområder tilpasset, 

så der i størst muligt omfang kan tages hensyn til eksempelvis naturområder, bo-

liger og andre arealbindinger, når den endelige placering af kabelanlægget be-

stemmes.  

Afhængig af sårbarheden og de negative påvirkningers væsentlighed kan afværge-

foranstaltningerne have form af krav, der stilles som vilkår, hvor fravigelse kræ-

ver dispensation fra gældende lovgivning, eller som anbefalinger, der bør følges i 

det omfang, det ikke er uforeneligt med andre hensyn, der vurderes som mere 

væsentlige. I de enkelte afsnit i kapitel 23 er der redegjort for behov for afværge-

foranstaltninger. Der er foreslået afværgeforanstaltninger i de tilfælde, hvor der 

er vurderet at være en moderat eller væsentlig miljøpåvirkning, eller vurderet ri-

siko for en sådan påvirkning, såfremt der ikke gennemføres afværgeforanstalt-

ninger.  

I dette afsnit er der foretaget en samlet gennemgang af disse afværgeforanstalt-

ninger. 
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26.1 Landskab og visuelle forhold 

26.1.1 Havmøllepark 

Landskabet indenfor nær- og mellemzonen bliver i store dele af området påvirket 

fra moderat til væsentligt. Derfor skal følgende afværgeforanstaltninger imple-

menteres: 

 Havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i 

landskabet som en velafgrænset gruppe. 

 Det må kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor områ-

det. 

De krævede afværgeforanstaltninger vil reducere miljøpåvirkningerne indenfor 

de enkelte områder hvor der er vurderet moderate eller væsentlige miljøpåvirk-

ninger, men det ikke i et omfang så kategorien ”moderat” eller ”væsentlig” æn-

dres.  

Det anbefales desuden, at følgende afværgeforanstaltninger overvejes: 

 Ud fra en landskabelig betragtning bør der lægges op til at opstille så højt-

ydende møller som muligt, så antallet af møller bliver så lille som muligt samt 

at disse møller er så lave som muligt, men samtidigt fremstår med harmoni-

ske proportioner. 

 Udnyttes området til store møller, bør disse placeres på én række, eksempel-

vis en række af fem 10 MW møller. 

 Det er kun cirka 11 km2 som skal udnyttes af det 45 km2 store undersøgelses-

område til Bornholm Havmøllepark. En væsentlig afværgeforanstaltning vil 

være at placere havmøllerne så langt fra kysten som muligt indenfor undersø-

gelsesområdet, for derved at mindske den visuelle påvirkning at det kystnære 

landskab mest muligt.  

 I det omfang de konkrete krav til belysning kan tilpasses et endeligt projekt, 

vil det være en betydelig visuel bedring, hvis antallet af møller, der kræves 

lysafmærket kan mindskes, og/eller lysstyrke og – type kan bearbejdes, så 

synligheden inde på land mindskes. 

26.1.2 Stationsanlæg 

Der sker en mindre udvidelse af Station Rønne Syd. Det er en forudsætning for de 

gennemførte miljøvurderinger, at der etableres afskærmende beplantning rundt 

om de nye anlægsdele langs skel. 
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26.1.3 Kabellægning 

Der vurderes generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til kabel-

lægning, da de landskabstræk, der kan blive påvirket af anlægsarbejdet, vil blive 

underboret eller reetableret efter gavearbejde. Det gælder beskyttede diger og 

særlige naturområder. Dette er en forudsætning for de gennemførte miljøvurde-

ringer. 

26.2 Arkæologisk kulturarv 

Fortidsminder kan blive beskadiget ved kørsel med tunge maskiner (tungere end 

almindelige landbrugsmaskiner) i forbindelse med anlægsarbejdet. Derfor skal 

der altid anvendes køreplader, når der køres med tunge maskiner i terrænet. Det 

er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger. 

I områder, hvor der ved en forundersøgelse registreres fortidsminder, anbefales 

det at jordarbejde indskrænkes til et minimum. 

26.3 Naturinteresser 

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger, at underboring af 

søer anvendes for at undgå en moderat eller væsentlig negativ miljøpåvirkning. 

Som udgangspunkt føres kabelanlægget udenom søer, men hvis det i enkelte til-

fælde ikke er muligt, skal disse underbores.  

Der skal gennemføres en række afværgeforanstaltninger, og de nødvendige tiltag 

er beskrevet i Tabel 23-6 i afsnit 0. I tabellen er det desuden angivet, om der er 

behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med moderate påvirkninger, og i 

så fald er de nødvendige tiltag beskrevet. For uddybende information om de ge-

nerelle afværgeforanstaltninger henvises til beskrivelserne i afsnit 23.3.1. Efter 

implementeringen af afværgeforanstaltninger vil langt størstedelen af påvirknin-

gerne af de enkelte lokaliteter være enten ubetydelige eller mindre. For én lokali-

tet er påvirkningsgraden vurderet som moderat, men her er der efterfølgende fo-

retaget nærmere vurderinger af, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendig. 

26.3.1 Arts- eller lokalitetsspecifikke afværgeforanstaltninger 

Følgende arts- eller lokalitetsspecifikke afværgeforanstaltninger skal implemente-

res. Dette er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger: 

Der er ikke faktuelt registreret forekomst af rastende flagermus i træer eller træ-

grupper i undersøgelsesområdet, men der er enkelte træer, som potentielt er eg-

nede for flagermus. Generelt anbefales det, at disse træer ikke berøres af anlægs-

arbejdet. Såfremt dette ikke er muligt, skal der underbores eller identificeres spe-

cifikke hensyn til flagermus ved anlægsarbejdets gennemførelse. Disse særlige 

krav er ikke specificeret på forhånd. 



 

154 

 

Ved lokalitet 02 (sø) skal der kun implementeres afværgeforanstaltninger som 

beskrevet i afsnit 23.3.1 ved kabelføring vest for Søndre Ringvej. Derudover skal 

følgende anbefalinger indarbejdes i projektet: Udgravninger nær søen holdes tør-

re om foråret, også i weekender og helligdage. Hvis udgravningen bliver vand-

fyldt, tørpumpes udgravningen, og padder opsamles inden yderligere anlægsakti-

viteter. 

I forhold til lokalitet 03 skal der kun indarbejdes afværgeforanstaltninger (som 

beskrevet i afsnit 23.3.1), hvis kabeltracéet løber øst for Søndre Ringvej og syd for 

lokalitet 01. 

26.4 Støj 

Der kan forekomme kortvarige perioder om natten hvor støj fra nedramning kan 

overstige 40 dB(A) i kystnære områder. Nedramning vil foregå over en periode på 

få 9 måneder, og hver nedramning vil tage ca. 6 timer pr. monopæl. Den samlede 

tid, hvor der er støj fra nedramningen vil være på mellem 30 og 100 timer i alt. 

Det vurderes på denne baggrund ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbin-

delse med nedramning. Den korte rammetid taget i betragtning sammen med 

meget betydelige omkostninger ved at anlægsarbejdet skulle pålægges restriktio-

ner for natarbejde understøtter denne vurdering. 

Der vurderes heller ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med støj 

fra andre aktiviteter. Det er generelt forudsat, at anlægsarbejderne på land pri-

mært foregår i dagtimerne, og at det i nødvendigt omfang er muligt at opnå di-

spensation fra de vejledende støjgrænser ved anlægsarbejder i dagperioden. 

De havmøller, der opstilles vil være typegodkendt med detaljerede oplysninger 

om deres støjkildestyrke. Det er derfor muligt på forhånd at kontrollere om de 

opfylder forudsætningerne om støj fra den samlede havmøllepark.  

Støj fra nye tekniske installationer på land kan kontrolleres ved støjmålinger, der 

verificerer, at grænseværdierne er overholdt ved støjfølsomme naboer i omgivel-

serne.  

Det er kommunen, der fører tilsyn med ekstern støj, og de vil f.eks. i forbindelse 

med klager kunne meddele påbud til ejer af et stationsanlæg om at det dokumen-

teres at gældende støjkrav er overholdt. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn 

med støj fra vindmøller på havet (havmøller). 

26.5 Emissioner og klimapåvirkning 

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger, at der skal iværk-

sættes støvreducerende tiltag, hvis anlægsarbejde medfører støvgener for om-

kringboende. Den diffuse støvemission kan reduceres ved gravearbejder, mellem-

oplag og transport af sand/jord, ved at vande eller overdække oplag, overdækning 
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af lastvognenes lad ved transport og renholdelse af færdselsveje til/fra arbejds-

områderne, hvor der håndteres sand og jord. 

Der vurderes generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger for emissioner og 

klimapåvirkning, men såfremt transportarbejdet kan reduceres vil der let kunne 

opnås reduktioner i emissionsmængder. Det kan gøres ved at vælge leverandører 

(af sand, beton, møller m.v.), som har en kort transportafstand til undersøgelses-

området samt ved at stille krav til leverandører om at anvende fartøjer, lastbiler 

og ikke vejgående entreprenørmaskiner, der overholder de nyeste krav til emissi-

onsbegrænsning fra køretøjer. Derfor anbefales det, at der er opmærksomhed på 

dette punkt. 

26.6 Befolkning, sundhed og rekreative forhold 

Med baggrund i forskningen anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip, 

som går ud på at undgå linjeføring af fremtidige højspændingsanlæg tæt på boli-

ger og omvendt. Dette princip vil blive anvendt ved placeringen af kabelanlæg og 

stationsanlæg. Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger.  

De afværgeforanstaltninger, der herudover skal implementeres af landskabshen-

syn, som beskrevet under afsnit 26.1, vil også reducere påvirkningen på befolk-

ningen, men det vil ikke ændre på vurderingen af, at påvirkningen er moderat i 

området. Herudover er der ikke behov for afværgeforanstaltninger. 

26.7 Socioøkonomiske forhold 

Der er ikke fundet moderate eller væsentlige påvirkninger, og derfor er der ikke 

behov for afværgeforanstaltninger i forhold til socioøkonomi. 

26.8 Jordforurening 

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger, at risiko for uheld 

og spild samt konsekvenserne heraf skal imødegås ved at iværksætte følgende til-

tag: 

 At udarbejde en beredskabsplan, som iværksættes i forbindelse med spild, så 

en oprensning straks udføres. 

 At etablere midlertidige arbejdspladsarealer i områder, som ikke er sårbare 

for forurening fra spild og uheld. Specielt bør oplagspladser placeres uden for 

nitratfølsomme vandindvindingsoplande. 

 At etablere brændstofdepoter på centrale steder, som er udformet så evt. spild 

bliver opsamlet.  

 Så vidt muligt at undgå at flytte rundt på mobile entreprenørtanke. 



 

156 

 

 At sikre regelmæssig vedligeholdelse af entreprenørmaskiner med henblik på 

at forebygge brud på hydraulikslanger og vedvarende oliedryp. 

Når lovkrav med underliggende bekendtgørelser for håndtering af forurenet jord 

følges, vurderes der ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

26.9 Grundvand og drikkevandsinteresser 

Sikkerhedsforanstaltningerne nævnt i afsnit 26.8 tjener også til at undgå væsent-

lige forureninger som ville kunne true vigtige grundvandsmagasiner og drikke-

vandsinteresser.  

26.10 Overfladevand 

Det er en forudsætning for de gennemførte miljøvurderinger at nedennævnte af-

værgeforanstaltninger implementeres. 

For at undgå eller begrænse risikoen for udledning af jordpartikler og spild fra 

anlægsarbejder til nærliggende overfladevandsystemer, må der ikke ske oplag af 

jord i nærheden af søer og vandhuller.  

Oppumpet vand må ikke ledes direkte til søer eller vandhuller, men skal udledes 

til nedsivning over nærliggende arealer efter aftale med lodsejeren og den enkelte 

kommune. I særlige tilfælde kan det desuden være nødvendigt at etablere render 

eller bassiner til opsamling af overfladevand fra arbejdsarealer.  

26.11 Råstoffer, materialer og affald 

Der er ikke konstateret behov for afværgeforanstaltninger. 
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27 Manglende viden 

VVM-redegørelsen skal ifølge lovgivningen indeholde en oversigt over punkter, 

hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor der mangler viden til at kunne foreta-

ge en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne. For Bornholm Havmølle-

park er der identificeret en række områder, hvor denne viden er ufuldstændig. 

Den manglende viden har dog ikke medført, at der er væsentlig usikkerhed i de 

vurderinger, der er foretaget om projektets påvirkning af omgivelserne. 

I nedenstående tabel er der udarbejdet en oversigt over de væsentligste punkter i 

forhold til manglende viden. 

Tabel 27-1. Oversigt over viden og grundlag og eventuelt manglende viden. 

Emne Bemærkning 

Landskab og vi-

suelle forhold 

Det endelige mølleprojekt; endeligt antal havmøller, møllestørrelser og place-

ring/udbredelse indenfor det udlagte rammeområde er ikke kendt på dette projektstadie. 

Der er beskrevet de visuelle påvirkninger fra en tænkt 10 MW havmølle. Mølletypen er 

endnu ikke færdigudviklet, men det er forudsat, at havmøller med de beskrevne dimensio-

ner kan være udviklet til den tid, hvor det vil være aktuelt at opstille vindmøllerne. For den 

visuelle påvirkning har det stort set ingen betydning, om der sidder en 3 MW- eller 10 MW 

generator på vindmøllen. Der vil være størrelsesforskel på nacellerne, men det afgørende 

for den visuelle påvirkning er tårnhøjden og vindmøllevingernes længde 

Der kan opstå andre opstillingsmuligheder i den videre planlægningsproces, som afviger 

noget fra det her viste; og det kan også få betydelig indflydelse på mølleparkens samlede vi-

suelle indtryk. Undersøgelsen her tager udgangspunkt i worst case scenarier, hvad angår 

projektets omfang (maksimalt udbygget med 50 MW) samt møllestørrelser (op til 10 MW, 

220 m høje møller). På den baggrund kan det antages, under forudsætning af, at møllerne 

opstilles i et regulært grid, at mulige alternative opstillinger ikke vil medføre væsentlige 

øgede visuelle påvirkninger. 

Den lysafmærkning, der er beskrevet og illustreret på natvisualiseringerne, baserer sig på 

gældende vejledninger for lysafmærkning for fly- og sejladssikkerhed. En endelig udform-

ning af lysafmærkningen af havmøllerne vil blive meldt ud af Luftfarts- og Søfartsstyrelsen, 

når det endelige projekt foreligger. 

Arkæologisk kul-

turarv 

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om kendte fundsteder for fortidsminder og iden-

tificerede arkæologiske kerneområder. Der er ikke foretaget en fysisk undersøgelse af om-

rådet for eventuelle fortidsminder. Da det kan være vanskeligt at erkende arkæologiske an-

læg og fortidsminder på forhånd, anbefales det, at når tracéet for hele det nedgravede ka-

belanlæg og den endelige placering af stationsanlæggene ligger fast, foretages arkæologisk 

kontrol.  

På baggrund af denne vil det besluttes, om der yderligere anbefales en arkæologisk forun-

dersøgelse forud for anlægsarbejdet. Efter en forundersøgelse vil man kunne vurdere, om 

eventuelle kulturhistoriske levn kræver en egentlig arkæologisk udgravning. Registreres 

fortidsminder eller spor af fortidsminder, mens anlægsarbejdet pågår, skal de respektive 

museer med ansvar for området inddrages, før anlægsarbejdet kan genoptages. 
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Emne Bemærkning 

Naturforhold 

Ved vurdering af projektets påvirkninger af naturinteresser på land er der gennemført 

grundige undersøgelser af de eksisterende forhold i perioden maj-juli 2014. Der er endvide-

re inddraget tilgængelige oplysninger fra andre datakilder som f.eks. Miljøportalen og Na-

turstyrelsens nyeste § 3-registrering. Indsamlingen af viden har fokuseret på de naturinte-

resser, der potentielt kan påvirkes af projektet. Der er således ikke udført en generel kort-

lægning af alle naturinteresser inden for undersøgelsesområdet, men der er udarbejdet en 

fokuseret kortlægning som baggrund for beskrivelser og vurderinger af naturforhold i nær-

værende VVM-redegørelse. 

Det må bemærkes, at udbredelse og aktuel forekomst af arter samt vegetationstypers arts-

indhold og struktur altid er dynamisk. Kortlægningen er således et øjebliksbillede, og fore-

komster af natur og beskyttede arter må forventes at ændre sig over tid. Trods grundige un-

dersøgelser kan det aldrig garanteres, at forekomst af væsentlige arter eller naturtyper ikke 

er overset. 

Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data er tilstrækkelige til at vurdere projek-

tets påvirkning af naturinteresser på land. Tilsvarende er oplysningerne tilstrækkelige til at 

vurdere behovet for afværgeforanstaltninger. 

Støj 

For eksisterende stationsanlæg er der anvendt erfaringstal for det eksisterende støjbidrag. 

For nye støjkilder er der anvendt kildestyrker, der vil blive stillet som støjkrav i forbindelse 

med indkøb af nye komponenter.  

Kildestyrker for 10 MW havmøller er baseret på få data baseret på 8 MW møller, og er der-

for behæftet med nogen usikkerhed. Der er derfor tillagt en sikkerhedsmargin på 2 dB for at 

sikre, at vurderingerne er robuste. 

Støj fra anlægsarbejder (nedramning) af 10 MW møller er på tilsvarende vis behæftet med 

nogen usikkerhed, da der ikke foreligger data for nedramning af sådanne møller. 

Emissioner og 

klimaforhold 

For emissioner og klima er vurderinger baseret på eksisterende viden om tilsvarende hav-

mølleparker. Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data, er tilstrækkelige til at 

vurderes projektets påvirkninger. 

Befolkning og 

sundhed 

Afsnittet er baseret på bl.a. en række oplysninger fra andre afsnit suppleret med erfaringer 

fra tilsvarende projekter. Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data, er tilstræk-

kelige til at vurderes projektets påvirkninger. 

Der vurderes ikke at være forhold eller manglende viden, der kan have betydning for de 

konklusioner, der er gjort i afsnittet. 

Socioøkonomiske 

forhold 

Afsnittet er baseret på bl.a. en række oplysninger fra andre afsnit suppleret med erfaringer 

fra tilsvarende projekter. Sammenfattende vurderes det, at de indsamlede data, er tilstræk-

kelige til at vurderes projektets påvirkninger. 

Jordforurening 

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om forureningskortlagte lokaliteter og område-

klassificerede arealer. De tilgængelige oplysninger om eksisterende jordforurening vurderes 

at være tilstrækkelige til vurdering af den potentielle risiko for spredning af jordforurening 

eller øget eksponering for miljø og mennesker. Når placeringen af kabelanlægget, den nye 

kabelstation og udvidelser af eksisterende stationer er fastlagt præcist, kan der være behov 

for at undersøge enkelte jordforureninger for at sikre, at eksponering for og spredning af 

forurening undgås. Det vil specielt være tilfældet ved udvidelser af de eksisterende stations-

anlæg, hvor der er risiko for anlægsarbejde i forurenet jord. 

Grundvand og 

drikkevand 

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om kortlægninger af grundvandsressourcen og 

drikkevandsinteresser. Der er ikke udført kortlægning af eksisterende private vandindvin-

dinger. Eventuelle konflikter med private enkeltindvindinger kan først kortlægges, når ka-

beltracéet er endeligt fastlagt. 

Som beskrevet i afsnit 4.6.1 kan det ikke afvises, at der skal arbejdes i forurenet jord, idet 

der er enkelte kortlagte forureninger indenfor undersøgelsesområdet, Derfor kan der blive 

behov for forureningsundersøgelser, når den endelige placering af landanlæggene er fast-

lagt, jf. afsnit 4.12. Samtidig skal det vurderes, om der er behov for en midlertidig grund-

vandssænkning på eller nær forurenede lokaliteter. Hvis der er behov for grundvandssænk-

ning, skal forureningsindholdet i grundvandet undersøges og rapporteres til den kommuna-
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Emne Bemærkning 

le myndighed. Myndigheden vil derefter stille krav til afledning af det oppumpede grund-

vand, således at det omgivende miljø ikke belastes. 

Overfladevand 

Afsnittet er baseret på eksisterende viden om vandløbenes tilstand, herunder vandplanerne 

samt kortlægning af okkerpotentielle områder. Der vurderes ikke at være forhold eller 

manglende viden, der kan have betydning for de konklusioner, der er gjort i afsnittet. 

Råstoffer, mate-

rialer og affald 

Afsnittet er baseret på bl.a. specifikationer for det tekniske anlæg, en række oplysninger fra 

andre afsnit suppleret med erfaringer fra tilsvarende projekter. Sammenfattende vurderes 

det, at de indsamlede data, er tilstrækkelige til at vurdere projektets påvirkninger og der 

vurderes ikke at være forhold eller manglende viden, der kan have betydning for de konklu-

sioner, der er gjort i afsnittet. 
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