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Hvad er en miljøkonsekvensrapport? 
 

Projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurde-

ring af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indi-

rekte virkning på: 

 

 Befolkningen og menneskers sundhed 

 Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er beskyttede 

 Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

 Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

 Samspillet mellem disse faktorer 

 

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygeherre skal fremlægge1. Inden miljøkonsekvensrappor-

ten bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til miljøkonsekvensrapportens indhold. Formålet er at borgere, virksom-

heder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input 

til miljøkonsekvensrapports indhold. 

 

Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i vurderingen og forslag om alternati-

ver til projektet eller dets placering.  

 

Miljøkonsekvensrapporten skal give en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan give grund-

lag for såvel en offentlig debat som miljø-myndighedens endelige beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til pro-

jektet. 

 

Miljøstyrelsen gennemgår miljøkonsekvensrapporten. Rapporten vil, sammen med ansøgningen, eventuelle supplerende 

oplysninger fra bygherre og udkast til tilladelser, blive offentligt fremlagt i 8 uger. Her bliver der igen mulighed for at sende 

bemærkninger til Miljøstyrelsen. På baggrund af de indkomne bemærkninger og konklusionerne af miljøvurderingen, vil 

Miljøstyrelsen afgøre om der kan udstedes tilladelser og miljøgodkendelse til det ansøgte projekt. 

 

Læs mere om miljøvurderinger på: 
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/  

 

  

                                                           
1 Gælder for projekter omfattet af omfattet af § 15 i miljøvurderingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Miljøministeriets LBK nr 1976 
af 27/10/2021 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og BEK nr 1376 af 
21/06/2021 bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/
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1. Ændringer i Landanlæg til 
Lillebælt Syd Vindmøllepark 

Projektet omfatter ændringer af det landanlæg, som skal tilslutte Lillebælt Syd Vindmøllepark til det eksisterende elnet. 

Ændringerne er begrundet med at vindmølleparken ikke skal tilsluttes i Ensted ved Aabenraa som oprindeligt planlagt, 

men nu skal tilsluttes i en ny station ved Nordborg og derfra føres videre til Fynshav (se kortbilag 1).  

 

Projektet omfatter konkret opførelses af:  

 

 et ilandføringsanlæg med kabel samlemuffer på kysten ved Lavensby  

 en transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg  

 et 6 km kabeltracé fra Lavensby strand til højspændningsstation ved Danfoss, Svenstrup  

 en højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup  

 en højspændingsstation ved Gyden, Fynshav  

 et ca. 12 km kabeltracé mellem stationen ved Danfoss og stationen ved Fynshav 

 

1.1 Indledning og baggrund for projektet 
I 2016 søgte Sønderborg Forsyningsservice A/S om tilladelse til at etablere en vindmøllepark i et område mellem Als og 

Helnæs på Fyn. Projektet skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven2. Energistyrelsen er miljøvurderingsmyn-

dighed på havdelen og Miljøstyrelsen på landdelen. Miljøstyrelsen er myndighed jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen § 3 

stk. 2. fordi Energinet er bygherre på dele af projektet på land. I forbindelse med miljøvurdering af projektet, igangsatte 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, i samarbejde, en offentlig høring (1. offentlighedsfase), hvor det samlede projekt med 

både hav- og landdelen blev præsenteret for offentligheden. Her var det muligt at komme med bemærkninger og/eller 

forslag til ændringer i projektet. Dette var i august 2017. I den tidligere høring i 2017 fremgik det, at strømmen fra vindmøl-

leparken skal tilsluttes det overordnede elnet ved enten Sønderborg eller Aabenraa.  

 

Supplerende høring på grund af ændringer i projektet  

Bygherre har efterfølgende besluttet at ændre projektet på land og har indsendt projektændringerne til Miljøstyrelsen i 

august 2021. Strømmen skal nu tilsluttes elnettet ved Fynshav og dermed skal kabelkorridor og transformerstationer an-

lægges med en anden linjeføring og nye placeringer. Kabeltracéet forventes anlagt fra Nordals kyst til Fynshav (se kortbilag 

1). Idet landanlæggets placering ændres væsentligt, herunder at helt nye grundejere bliver berørt, sendes projektet ved-

rørende landanlægget i fornyet offentlig høring.  

 

Bemærk – denne høring vedrører ikke vindmøllerne på havet, men kun anlæg på land. Du kan læse mere om vindmøllerne 

på havet på bygherres hjemmeside: https://lillebaeltsyd.dk/ 

 

1.2 Hvad går projektet ud på 
Projektet skal sikre at den strøm som produceres i Lillebælt Syd Vindmøllepark kan transmitteres ud til forbrugsstederne. 

Det er besluttet at Lillebælt Syd vindmøllepark skal tilsluttes det eksisterende 150 kV transmissionsnet, som ejes og drives 

af Energinet. Hertil er der behov for at bygge anlæg på land som sikrer det relevante spændingskvalitet, spændingsniveau 

og relevante forbindelser.  

 

Etablering af Lillebælt Syd vindmøllepark betyder, at der opstår et behov på fastlandet for at udvide elnettet betydeligt, for 

at kunne håndtere den forøgede strømproduktion fra Vindmøllerne. Derfor etableres en transformerstation tæt ved kysten. 

                                                           
2 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

https://lillebaeltsyd.dk/


 

 

 8    

Herudover etableres der yderligere 2 nye højspændingsstationer på Als, dels øst for Danfoss, Svenstrup og dels en station 

ved Gyden, Fynshav. Landanlægget begynder i det punkt, hvor søkabelanlægget møder kabelsamlingsanlægget på stran-

den. Dette betegnes ilandføringsanlægget.  

 

Kortbilag 1: Strømmen fra den planlagte vindmøllepark forventes at blive ført i land via et søkabel til Lavensby strand på 

Nordals. Fra en transformerstation sendes strømmen via et nyt jordkabel til en højspændingsstation ved Danfoss og der-

efter videre til det eksisterende højspændingsnet ved Fynshav (højspændingsstation Gyden, ved Fynshav). 

 

1.2.1 Kabelanlæg 

Søkabelanlæg  

Fra vindmølleparken transporteres strømmen via et nedgravet søkabel til Nordals. Strømmen skal omdannes til høj-

spænding, før det kan anvendes i det eksisterende elnet ved Fynshav.  

 

Figur 1: Principskitse for anlæg ved kysten; Anlæg ved kysten; styret underboring fra Lillebælt, underjordisk ilandførings-

anlæg med kabelmuffe anlæg og 66/150 kV transformerstation.  
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Ilandføringsanlægget  

Tæt ved kysten skal der etableres et underjordisk anlæg, som samler søkabler og landkabler, inden de føres videre til 

transformerstationen ved Lavensby Strand; - ilandføringsanlægget. Anlægget vil ikke være synligt fra havet eller terræn 

eller fra stranden, men det markeres med f.eks. natur kampesten for at tunge køretøjer ikke kan køre over området.  

 

Kabelanlæg imellem ilandføringsanlægget og transformerstation Lavensby  

Landkablerne kommer til at bestå af 2 parallelle kabelsæt af 66 kV som føres videre via et gravet kabel tracé til den ny 

transformerstation ved Lavensby Strand. Denne del af kabeltraceet vil være 5 meter bredt med et 7 meter bredt servitut-

bælte der tinglyses omkring kabelanlægget med information om hvilke indskrænkninger det giver ejer. Anlægget ved ky-

sten består også af et antal brønde som skaffer serviceadgang til måling på kablerne (kabelskærmene) samt til sammen-

kobling.  

 

1.2.2 Transformerstationer  

 

Transformerstation ved Lavensby Strand  

Transformerstationen ved Lavensby Strand er projektets mindste station. Der forventes, at transformerstationen ved La-

vensby Strand vil optage et samlet areal på ca. 3.600 m², inklusive et 10 m bredt beplantningsbælte rundt om anlægget. 

Selve stationsbygningen forventes at blive ca. 10x16m og have en højde på omtrent 5m. Arealet indeholder et mindre 

parkeringsanlæg og et befæstet serviceareal til anvendelse ved servicering og eventuel udskiftning af større komponenter. 

I umiddelbar tilknytning etableres en udendørs indhegnet transformergård (se Figur 2). Transformergården forventes at 

optage et areal på ca. 12 x 16 m. Transformeren har en totalhøjde på ca. 7 m. Transformeren placeres på et betonfunda-

ment som samtidigt fungerer som olieopsamlings reservoir. Eventuelt kabelkompenserings anlæg for vindmølleparkens 

sø-kabler placeres ligeledes udendørs. Stationsbygningens facade udføres i materialer som falder ind i materialevalget for 

omkringliggende bygninger. Til lynbeskyttelse af stationen etableres maksimalt 4 stk. slanke stålgittermaster af hver ca. 

10-12 m højde i hvert hjørne af transformerstationen. På disse lynfangsmaster kan der evt. placeres kameraer til video 

overvågning og projektør belysning, der kun tændes manuelt ved besøg og service på stationen Stationen er indhegnet 

og forsynet med en låst port.  

 

 

Figur 2: Visualisering af transformerstationen ved kysten, Lavensby Strand.  
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Energinets 150 kV højspændingsstationer ved Danfoss og Gyden, Fynshav  

For at kunne håndtere den forøgede strømproduktion fra vindmøllerne, er det er nødvendigt at etablere yderligere to nye 

højspændingsstationer. Begge Energinets transformerstationer bliver ca. 20.000 m2. Der opføres en bygning på hver sta-

tion til manøvreanlægget på ca. 20 x 40 x 8 m og stationen består herudover af elkomponenter f.eks.: 

  

 Adgangsvej til stationsområdet. Etablering af interne køreveje.  

 Betonfundamenter for, alle tekniske installationer og for større oliefyldte komponenter med olieopsamling (trans-
former eller reaktor) (6-8 meter høj)  

 Transformer 66/150 kV  

 Kompenseringsspole/reaktor  

 Kabelføringsveje mellem bygninger  

 stativer, højspændingskomponenter og forbindelser  

 Lynfangsmaster (1-4 stk.) op til 24 m i højden  

 Etablering af forsinkelsesbassiner til regnvandsafledning samt grøfter til afvanding  

 Skærmende beplantningsbælte 

 

Figur 3: Eksempel på en åben 150 kV AIS-station (Roslev_150).  

 

150 kV kabelanlæg fra Lavensby til Danfoss - og fra Danfoss til Fynshav  

Kablerne anlægges i jorden på hele strækningen fra Lavensby til Fynshav. Kabelanlægget etableres i en åben grav men 

kan, når særlige forhold begrunder det, etableres ved styret underboring. Særlige forhold kan være følsomme naturområ-

der, krydsning af et vandløb, eller krydsning af infrastrukturanlæg. Der er udlagt et ca. 200 m bredt projektområde inden 

for hvilket kabelanlægget skal etableres. Når kablerne er anlagt og arealerne er reetableret, vil der være et 7 meter bredt 

servitutbælte med en rådighedsindskrænkning, hvor der ikke må plantes og bebygges af hensyn til kablets beskyttelse. 
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Der kan ske almindelig landbrugsmæssig drift inden for servitutbæltet. Under anlægsarbejdet vil man opleve at gravear-

bejdet og anlægsarbejdet bevæger sig frem gennem projektområdet, og i en kortere periode påvirker ejendomme langs 

ruten. 

  

Figur 4: Eksempel på arbejdsbælte med afrømmet rå- og muldjord samt køreplader. 

 

1.3 Placering og planforhold 
Kabeltracé  

Placeringen af anlægget på land tager udgangspunkt i den kortest mulige strækning imellem to punkter, og etablering af 

de tekniske installationer, som er nødvendige (se evt. Lillebælt Vinds hjemmeside: Placering · Lillebælt Syd (lille-

baeltsyd.dk))  

 

Det er planlagt at etablere kabelanlægget inden for en 200 m bred korridor, som forbinder de knudepunkter som projektet 

omfatter.  

 

Korridoren omfatter på enkelte delstrækninger alternative korridorer. Det vil i forbindelsen med miljøundersøgelsen bliver 

besluttet hvilken alternativ korridor der benyttes, når linieføringen ligger mere fast (se kortbilag 2).  

  

https://lillebaeltsyd.dk/placering/#kabelforing
https://lillebaeltsyd.dk/placering/#kabelforing
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Anlægget  

 

Kortbilag 2: Forslag til kabelkorridor med de tre transformerstationer markeret.  
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Transformerstationernes placering  

Der er udpeget arealer til de 3 nye transformerstationer henholdsvis syd for Lavensby Strand, øst for Danfoss mellem 

Elsmark og Himmark samt ved Gyden, Fynshav.  

 

Transformerstation Lavensby Strand 

 

Kortbilag 3: Transformerstation syd for Lavensby Strand. Området vil omfatte dele af matriklerne nr. 731 og 7000b La-

vensby, Havnbjerg. Vejadgang sker via Arnbjergvej.  
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Transformerstation Svenstrup 

 

Kortbilag 4: Højspændingsstation vest for Danfoss, ved Svenstrup. Området omfatter dele af matriklerne nr. 2, 339 og 

635, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Vejadgang sker via Nordborgvej ad nyanlagt vej på matriklerne 339 og 635, Svens-

trup Ejerlav, Svenstrup.  
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Transformerstation Gyden 

 

Kortbilag 5: Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav. Projektområdet omfatter to varianter, A og B, som omfatter dele 

af matriklerne nr. 170, 171, 210 og 7000d. Vejadgang sker via Gyden. Energinets fortrukne placering er variant A og den 

anden placering er derfor et alternativ. Det vil i forbindelsen med miljøundersøgelsen bliver besluttet hvilket alternativ der 

benyttes.  

 

Planforhold  

Som grundlag for etablering af de nye højspændingsstationer vil Sønderborg Kommune offentliggøre et kommuneplantil-

læg og en lokalplan for hver af de tre stationsområder, hvor man som borger og interesseret kan få yderligere oplysninger 

om de nærmere forhold omkring stationerne. Det forventes at bl.a. støj og visuel påvirkning ved stationerne vil blive belyst 

i miljøvurderingerne. Der vil blive udarbejdet visualiseringer, der viser, hvordan stationerne vil se ud fra forskellige steder i 

omgivelserne. De benyttes til at vurdere, hvordan den visuelle påvirkning kan mindskes mest muligt.  

 

Kabelanlægget planlægges i landzone og kræver ikke lokalplanlægning.  

 

Alle 3 højspændingsstationer ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis 

der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 
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1.4 Tidsplan 
For landanlæg forventes tidsplanen at være således:  

 

• Anlægsarbejdet for stationerne og kabelanlæggene forventes påbegyndt august 2024.  

• Landanlægget forventes færdiggjort senest 1. december 2025.  

• Det samlede anlæg forventes klar til ibrugtagning i løbet af 2026.  

 

For hele projektet er tidsplanen således:  

 

 

Figur 5: Overordnet tidsplan for vindmølleprojektet 

 

 

  



 

   17 

2. Projektets miljøpåvirkninger 

Ved kabellægning vil de største miljøpåvirkninger være i anlægsfasen, hvor gravearbejderne står på. Her vil der i kortere 

perioder kunne påvirkes ejendomsforhold, afgrøder, natur, visuelle forhold, samt støj og øget trafik.  

 

De tre transformerstationer vil have visuelle og landskabelige påvirkninger. Desuden vil der være øget støjpåvirkning i 

omgivelserne omkring stationerne.  

 

I undersøgelseskorridoren er der områder med beskyttet natur, vandløb, fredskovsarealer, gravhøje m.v. Så vidt muligt vil 

kablet blive ført uden om sådanne arealer. Hvis dette ikke er muligt, vil der blive stillet vilkår om, hvor og hvornår man på 

særlige vilkår kan grave kablet ned, og hvor man er nødt til at benytte underboring af hensyn til beskyttelsesinteresserne. 

Flere steder inden for undersøgelsesområdet må det forventes, at der findes bilag IV-arter, dvs. arter der er beskyttet under 

EU’s habitatdirektiv. Når kablets præcise forløb fastlægges og i forbindelse med anlægsarbejdet, skal der tages hensyn til 

disse arter og deres levesteder. Det vil ske i samarbejde med de kommunale myndigheder og vil blive belyst i bygherres 

miljøkonsekvensrapport.  

 
2.1 Påvirkning af naboer – støj og trafik 
Anlægsfasen  

Gravearbejde og kørsel med materialer  

Projektet vil visse steder medføre øget trafik og støj, som kan udgøre en gene for naboer og brugere af de berørte områder 

og veje. Generne vil primært forekomme i anlægsfasen, hvor der skal udføres gravearbejde og hvor der skal køres med 

jord, rørledninger og andre materialer. Der forventes kun lokale og kortvarige gener langs linjeføringen i anlægsfasen, 

mens varigheden ved transformerstationerne kan vare i længere tid og op til 24 måneder. Kommunen har retningslinjer 

for, hvor meget anlægsarbejdet må støje. Forholdet vil blive belyst i Miljøkonsekvensrapporten.  

 

Driftsfasen  

Trafik i drift  

De primære aktiviteter i driftsfasen, vil være kørsel til og fra transformerstationerne i forbindelse med service og vedlige-

holdelse. Der er tale om periodiske eftersyn, udskiftning af væsker og eventuelle defekte dele, hvilket vil forekomme 2-6 

gange om året. På grund af den begrænsede aktivitet forventes trafik i driftsfasen ikke at blive belyst i miljøkonsekvens-

rapporten.  

 

Støj fra højspændingsanlæg i drift  

Miljøstyrelsens vejledende støjkrav for virksomheder og områder vil blive overholdt og støjberegninger vil blive udført i 

projekteringsfasen, når stationslayouts kendes i detaljer. Støjmålinger vil efterfølgende blive udført når anlæggene er i drift. 

Jordkablerne udsender ikke støj. 

 

2.2 Påvirkning af naboer – luft, lys og risiko 
I anlægsfasen vil entreprenørmaskiner kunne bidrage til emissioner samt støvgener, lokalt langs tracéet, mens der i drifts-

fasen ikke vil være emissioner eller støvgener. Der er tale om kortvarige gener der kan afhjælpes ved fx vanding. Derfor 

forventes det ikke at finde emnerne nødvendige at få belyst i bygherres miljøkonsekvensrapport.  

 

Der kan være behov for lys på arbejdspladserne, hvis der arbejdes i døgnets mørke timer. Arbejdspladserne er kortvarigt 

i brug (ca. 6 uger) i anlægsfasen, hvilket kan medføre kortvarige gener for de nærmeste omkringboende. Lys fra kabeltracé 

og arbejdspladser forventes ikke belyst i bygherres miljøkonsekvensrapport.  
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Ved etablering af stationerne kan det blive nødvendigt at opsætte midlertidig belysning. Denne afskærmes og indrettes, 

så den ikke blænder naboer. Den midlertidige belysning er kun tændt i ydertimerne af arbejdstiden mellem kl. 07-18 på 

hverdage. Lysgener fra anlægsarbejdet indgår ikke i bygherres miljøkonsekvensrapport. Der opsættes ikke permanent 

belysning på stationerne i Lavensby, Svenstrup og Gyden i driftsfasen.  

 

Projektet forventes ikke at medføre lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen, og emnet medtages derfor ikke i miljø-

konsekvensrapporten. 

 

2.3 Påvirkning af jord og grundvand 
Anlægsarbejdet vil betyde, at der skal håndteres og opbevares jord langs tracéet og ved stationsarealerne. Noget af denne 

jord kan være i overskud og skal fjernes. Tilsvarende vil kunne forekomme på stationsarealerne. Håndtering af evt. foru-

renet jord og jord omfattet af områdeklassificering i projektområdet håndteres efter en af kommunen godkendt jordhånd-

teringsplan. Idet de kortlagte arealer er velafgrænsede, vil kabelgraven blive ført uden om arealerne. Arbejdsarealer skal 

ligeledes anlægges uden for kortlagte arealer. Emnet indgår ikke i bygherres miljøkonsekvensrapport.  

 

Projektet forventes ikke at have konsekvenser for beskyttelsen af grundvandet, men der kan forekomme højtstående 

grundvand samt regnvand i anlægs- og driftsperioden ved fx stationerne, som skal håndteres uden skade for overfladevand 

eller grundvandsressourcen. Dette vil indgå i bygherres miljøkonsekvensrapport. Overfladevand fra stationerne vil i drifts-

fasen blive ledt til opsamlingsbassiner i tilknytning til stationsområdet. Disse bassiner vil blive dimensioneret så alt vand 

kan tilbageholdes inden for stationsområderne. Der vil ikke ske udledning til recipient. Emnet vil blive behandlet i bygherres 

miljøkonsekvensrapport.  

 

2.4 Påvirkning af landskab og omgivelser 
I anlægsfasen vil graveområdet og anlægsarbejdet være synligt langs kabelstrækningen. Når anlægsarbejdet er overstået, 

vil alle arealer blive retableret, og der kan genplantes i de områder, hvor der har været behov for at fælde bevoksning. Der 

vil dog efterlades et hul i bevoksningen på 7 over kabelanlægget, hvor der ikke må plantes af hensyn til kablet. 

 

Kabelanlægget etableres fortrinsvist i åben grav. Indenfor arbejdsbæltet graves der en kabelrende, som bliver ca. 1,5 m 

dyb og ca. 2,1 m bred øverst, og ca. 1,2 meter i bunden. Fra anlægsarbejdet starter op på den enkelte matrikel, for den 

enkelte delstrækning, til endelig reetablering af arbejdsarealet, forventes det, at der går mellem 3-5 uger. Beskyttede for-

tidsminder vil ikke blive berørt af ledningen eller stationsanlæggene, men der kan blive arbejdet inden for fortidsmindebe-

skyttelseslinjen.  

 

De primære landskabelige påvirkninger vil komme fra de 3 højspændingsstationer, som er de eneste anlæg over terræn. 

Der vil blive udarbejdet visualiseringer af stationerne. Kulturhistoriske værdier i landskabet friholdes så vidt muligt for på-

virkning.  

 

Inden anlægsarbejdet for kabeltracéet og stationerne igangsættes, skal det lokale museum udføre arkæologiske forunder-

søgelser. Ved udpegede områder med ringe eller ukendt arkæologisk aktivitet, vil det lokale museum foretage forunder-

søgelserne ved at lade anlægsarbejdets muldafrømning foregå inden anlæg af stationen starter. Derudover vil der være 

områder med særlig arkæologisk interesse, hvor det lokale museum vil foretage forundersøgelser ved gravning af søge-

grøfter inden anlægsarbejdet påbegyndes. 

 

2.5 Påvirkning af Natura 2000-områder og natur 
I området nær projektområdet ligger Natura 2000-områderne Lilleskov og Troldsmose (nr. 104) og Flensborg Fjord og 

Nybøl Nor (nr. 197). I henhold til EU´s habitatdirektiv må projektet ikke skade disse områder.  

 

Væsentlighedsvurderinger for Natura 2000-områder udarbejdes som en del af miljøkonsekvensrapporten. Hvis der ikke 

kan udelukkes en væsentlig påvirkning, vil der blive udarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering.  
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På baggrund af eksisterende viden og data indsamlet ved feltundersøgelser i området vurderes hvilke påvirkninger pro-

jektet kan have på den biologiske mangfoldighed, beskyttede naturområder og beskyttede arter.   
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3. Alternativer 

I den første offentlige høring i 2017 var planen, at strømmen fra vindmølleparken skulle tilsluttes det overordnede elnet 

ved enten Sønderborg eller Aabenraa.  

 

Efterfølgende har Energinet ønsket en anden og mere hensigtsmæssig kabelføring på land, hvor strømmen tilsluttes el-

nettet ved Fynshav.  

 

På baggrund heraf har Sønderborg Forsyning og Energinet indsendt ændringer til projektet på land til Miljøstyrelsen, hvor 

de har besluttet at fravælge de 2 tidligere løsninger og kun arbejde videre med tilslutning af elnettet ved Fynshav. 

 

Fravalget af tilslutning ved Sønderborg og Aabenraa vil blive beskrevet nærmere i miljøkonsekvensrapporten.  

 

Alternative placeringer af kabler  

Kabelkorridoren omfatter på enkelte delstrækninger alternative korridorer. Det vil i forbindelsen med miljøundersøgelsen 

bliver besluttet hvilke alternative korridorer der benyttes, når linieføringen ligger mere fast (se kortbilag 2).  

 

Alternativ placering af stationen ved Gyden.  

Projektområdet for højspændingsstationen ved Gyden, Fynshav omfatter to varianter, A og B. Energinets fortrukne place-

ring er variant A og den anden placering er derfor et alternativ. Det vil i forbindelsen med miljøundersøgelsen bliver besluttet 

hvilket alternativ der benyttes.  

 

0-alternativ  

I miljøkonsekvensrapporten beskrives også et referencescenarie (0-alternativ) og den sandsynlige udvikling heraf, hvis 

vindmølleparken og dertilhørende kabel og transformerstationer på land ikke etableres. Referencescenariet er det grund-

lag, hvorpå væsentligheden af projektets indvirkninger på miljøet vurderes. Hermed etableres en baseline for vurderingen 

af projektets indvirkning på miljøet.  

 

Udformningen af den beskrevne baseline sker på grundlag af tilgængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig viden.  
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4. Sådan får du indflydelse 

4.1 Hvordan giver du din mening til kende? 

Vi vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte myndigheder om hvilke miljø-

forhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med den miljøkonsekvensrapport som bygeherre skal udarbejde. Her-

under om der er miljøforhold, der ikke er nævnt i de forudgående afsnit som er relevante at inddrage. Vi skal have 

dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest den 29. april 2022. 

 

Dit bidrag skal sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

Odense C 

 

eller som e-mail til: 

mst@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

Miljøvurdering af landanlæg Lillebælt Syd, j.nr. (2022 – 22246) 

 

Flere oplysninger kan fås hos Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: mveje@mst.dk 

 

4.2 Den videre proces 
Når høringen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen de indkomne forslag i en udtalelse, der fastlægger, hvad der skal 

indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.  

 

Miljøkonsekvensrapporten danner grundlaget for Miljøstyrelsens vurdering af om projektet kan tillades. Her vil even-

tuelle påvirkninger for mennesker, natur og miljø i området blive vurderet, herunder om der er behov for foranstaltnin-

ger til at forebygge eller begrænse forventede væsentlige skadelige indvirkninger. 
 

Bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapport og Miljøstyrelsens forslag til tilladelse sendes i høring i 8 uger. Her-

efter vil Miljøstyrelsen vurdere, om der kan meddeles tilladelse til projektet. 

 

 

 



  

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

www.mst.dk 

 

 

Indkaldelse af idéer og forslag 

Miljøkonsekvensrapport for landanlæg Lillebælt Syd 

 

Ideer og forslag 

Kan frem til den 29. april 2022 sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

eller som e-mail til: 

mst@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

Miljøvurdering af landanlæg Lillebælt Syd, j.nr 2022 - 22246 


