
 
 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 

7000 Fredericia 

 

Att: Marina Berndt (mbt@energinet.dk) 
 
 
 
 

Afgørelse om at vedligeholdelse af Guldborgsund Søkabel er omfattet af krav om 

miljøvurdering  

 

Miljøstyrelsen har den 13. oktober 2021 modtaget jeres ansøgning via Guldborgsund Kommune om 

udskiftning af 132 kV kabelforbindelsen under Guldborgsund, da oliefladkablernes levetid er ved at være slut. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 

derfor er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

At projektet er omfattet af krav om miljøvurdering betyder, at det ikke kan påbegyndes før der er gennemført 

en vurdering af projektets indvirkninger på miljøet i en miljøkonsekvensrapport og offentligheden har haft 

mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil, jf. miljøvurderingslovens §§ 15, stk. 1, nr. 2, 20 og 35. 

Projektet må endvidere ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse til projektet i henhold til 

miljøvurderingslovens § 25 og miljøvurderingsbekendtgørelsens2 § 10. Miljøstyrelsen vil forud for bygherres 

udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens 

indhold jf. miljøvurderingslovens § 23. Det er også et krav, at det nødvendige kommunale plangrundlag 

foreligger, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 11. 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til 

Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i 

miljøvurderingsbekendtgørelsen, da Energinet er bygherre.  

 

Projektet, som omfatter en 132 kV kabelforbindelse, er omfattet af bilag 2, pkt. 3c i miljøvurderingsloven: 

Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt 

tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).  

 

Miljøstyrelsen vurderer både på landdelen og offshore-delen i nærværende screening, da søkablerne er 

tilkoblet landdelen, og der derfor skal foretages en vurdering af det samlede projekt, som det fremgår af 

Miljøvurderingsloven. 

 

Herudover skal Energistyrelsen i henhold til § 4a i Lov om Energinet godkende etablering af nye 

elforsyningsanlæg på søterritoriet.  

 

                                                
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 
 
2 BEK nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 
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Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens teknisk projektbeskrivelse udgør bilag 2 og 

væsentlighedsvurderingen udgør bilag 3. 

 

Projektbeskrivelse 

Energinet vurderer det nødvendigt at udskifte 132 kV kabelforbindelsen Orehoved-Radsted (ORH-RAD), der 

leder strøm over Guldborgsund. Kablerne er beliggende mellem de to overgangsstationer på Nordlolland og 

Vestfalster i Guldborgsund Kommune. 

 
Projektet omfatter etablering af både landkabler og søkabler. På land skal der etableres nyt kabel på en 

strækning på ca. 350 meter på Lolland, samt ca. 200 meter på Falster. Kablerne på land er beliggende ca. 1,4 

m under terræn. 

 

Under Guldborgsund består kabelforbindelsen af to kabelsystemer ORH-RAD 1 og 2.  

De to oliefladkabler, der udgør ORH–RAD 1, er fra henholdsvis 1959 og 1974 hvorfor de har udtjent deres 

levetid og skal fjernes fra sundet og bortskaffes. Oliefladkablerne udskiftes med ét nyt PEX-kabelsystem, der 

fremføres via underboringer under sundet.  

Det nuværende ORH-RAD 2 system, der består af ét PEX-kabelsystem fra 2002, udskiftes ikke. Dog 

foretages der underboringer til fremtidig udskiftning af kablet. 

Strækningen over sundet er ca. 1.100-1.200 meter. I sundet er kablerne tildækket af sedimentlag med en 

tykkelse på ca. 0,5-1,5 m.  

 
Vurdering 

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil 

medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, og at det derfor kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 

Nedenfor fremgår kun begrundelse for de væsentligste elementer, som har udløst eller bidraget til 

vurderingen om miljøvurderingspligt. 

 

 Projektet er miljøvurderingspligtigt, idet det ikke kan udelukkes at påvirke naturtyperne bugt og 

strandeng i habitatområdet H152 og fuglebeskyttelsesområderne F85 og F86, der er en del af 

Natura 2000 området N173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand. Projektet kan ydermere ikke udelukkes at påvirke beskyttede arter (padder og 

fugle) både i og uden for N173.  

 

 Projektet kan ikke udelukkes at være i strid med lov om vandplanlægning og §8 i 

indsatsbekendtgørelsen, såfremt der ikke kan stilles krav om yderligere undersøgelser og evt. 

vilkår. Der er i afgørelser efter § 21 i miljøvurderingsloven ikke hjemmel til at stille vilkår, hvorfor 

dette element bidrager til miljøvurderingspligt. 

 

Disse elementer er uddybet og begrundet nedenfor.  

 

Beskyttet natur 

En stor del af anlægsarbejdet foregår i Natura 2000 området N173, og det kan, på det foreliggende grundlag, 

ikke udelukkes, at anlægsarbejdet kan medføre en væsentlig påvirkning af naturtyperne bugt og strandeng. 

Der er tale om følgende arbejder, hvor der er behov for mere udførlige redegørelser, og hvor der evt. kan være 

behov for at stille vilkår: 

- Opgravning i strandeng, der medfører midlertidig ødelæggelse i arbejdsbæltet af flora og biota, der 

lever i og på sedimentet. 

- Mekanisk fjernelse af boremudder i strandeng i tilfælde af blow-out (uheldssituation), der medfører 

midlertidig ødelæggelse, i det berørte område, af flora og biota, der lever i og på sedimentet.  

- Optræk af kabler i bugten, der medfører midlertidig ødelæggelse, hvor kablet optrækkes, af ålegræs 

og anden flora og biota, der lever i og på sedimentet.  



 
 

- Kystnær opgravning af kabler, der ligeledes medfører midlertidig ødelæggelse, i arbejdsbæltet, af 

flora og biota, der lever i og på sedimentet. 

 

Beskyttede arter og fugle 

Frigravning af kabler på landdelen, Falstersiden, sker inden for det naturlige udbredelsesområde for 

padderne: Grønbroget tudse, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander. Alle er Bilag IV arter og 

sidstnævnte er desuden på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Der er både registreret meget 

velegnede paddevandhuller og egnede vinterhi nær projektområdet. For at sikre at projektet ikke vil skade 

området, eller kan beskadige, ødelægge eller hindre adgang til rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de beskyttede dyrearter, er det meget sandsynligt, at der skal stilles vilkår om 

afværgeforanstaltninger.  

 
Desuden er området en vigtig fældelokalitet for knopsvane, som er på udpegningsgrundlaget for både 

fuglebeskyttelsesområderne F85 og F86. Fortrængning af knopsvane, pga. støj og forstyrrelser, kan, på det 

foreliggende grundlag, ikke udelukkes at have en væsentlig påvirkning på arterne.  

Fuglebeskyttelsesområde F86 er desuden et særligt egnet overvintringsområde for fuglene på 

udpegningsgrundlaget, bl.a. fordi det er isfrit om vinteren. Det kan, på det foreliggende grundlag, ikke 

udelukkes, at fortrængning af fugle i vinterhalvåret, pga. støj og forstyrrelse, kan have en væsentlig 

påvirkning.   

 

Der skal derfor foretages en habitatvurdering af projektets påvirkning af Bilag IV arter og arter på områdets 

udpegningsgrundlag.  

 
Overfladevand og grundvand 

Guldborgsund er målsat god økologisk kvalitet, og tilstanden er vurderet til moderat økologisk tilstand i 

basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027. Det kan ikke udelukkes at projektet vil medføre frigivelse af 

forskellige stofgrupper til vandsøjlen, når kablerne skal fjernes fra Guldborgsund, som kan forringe 

tilstanden eller udskyde vandområdets målopfyldelse. Der er tale om følgende stoffer/stofgrupper: 

- Kviksølv (det ophvirvlede sediment er i risiko for at have et højt indhold af kviksølv, da kviksølv i 

biota i vandområdet overskrider miljøkvalitetskravet for biota med næsten tre gange 

miljøkvalitetskravet) 

- Olie (der er risiko for brud på de slidte oliefyldte kabler, når de optrækkes i sundet)    

 

Der mangler desuden en mere udførlig redegørelse for brug af additiver i bormudderprodukter. Derudover er 

alle tre grundvandsforekomster i projektområdet i ringe kemisk tilstand pga. pesticider, hvilket kan betyde, 

at der evt. skal stilles vilkår om brugen af additiver i boremudderprodukter.  

 

På det foreliggende grundlag kan man derfor ikke afvise, at der kan være en væsentlig påvirkning fra 

fjernelsen af kablerne i Guldborgsund og ved brug af additiver i boremudder, hvorfor det bør belyses 

yderligere. 

 

Høring 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af berørte myndigheder: Guldborgsund Kommune og Museum Lolland 

Falster. Der er også foretaget en høring af mulige berørte parter, inkl.  bygherren Energinet. Der var ingen 

høringssvar fra hverken berørte myndigheder eller berørte parter. 
 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens 

hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 2. januar 2023. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

http://www.mst.dk/


 
 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med 

retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og 

har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 

miljøvurderingslovens § 50. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-

og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. 

for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

(http://nmkn.dk/klage/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 

hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 30. 

januar 2023.  

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 

noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer 

dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger 

en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og 

nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. 

Miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene. 

 

Kopi til: 

Guldborgsund Kommune og Museum Lolland Falster, som er berørte myndigheder. 

 

Bilag: 

Bilag 1: Ansøgning 

Bilag 2: Teknisk projektbeskrivelse 

Bilag 3: Væsentlighedsvurdering 

 

Med venlig hilsen 

 

Ann Sofie Birch Lundgaard  

Biolog | Miljøvurdering |+45 24 47 38 17 | asblu@mst.dk 
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