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 Ansøgningsskema  

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 
lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 
Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Energinet ansøger om udskiftning af 132 kV kabelforbindelsen over Guldborgsund. Projektet er 
karakteriseret som vedligeholdelse, da de eksisterende søkabler, af typen oliefladkabler, nærmer sig enden på deres 
levealder og tilstandsvurdering af kablerne fordrer en udskiftning. Kablerne er beliggende mellem de to 
overgangsstationer Nordlolland (NLOK) og Vestfalster (VFAK) i Guldborgsund Kommune. 
 
Projektet omfatter etablering af både landkabler og søkabler. Kabelanlægget afsluttes med nye kabelstativer og 

endetermineringer, der føres over i eksisterende overgangsmaster på Nordlolland (NLOK) og Vestfalster (VFAK). 

Derudover optages de gamle søkabler imellem de to kabelovergangsstationer Nordlolland (NLOK) og Vestfalster 

(VFAK). Dette foretages efter, at de nye anlæg er sat i drift. 

Dette screeningskema, omfatter både vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger af projektet fra landdelen af 
projektet, som falder under Miljøstyrelsens ressortområde, samt fungerer som baggrundsmateriale for de 
vurderinger af påvirkning af miljø- og naturforhold for søkabeldelen der ansøges om jf. ansøgning om tilladelse til 
etablering efter § 4 a til Lov om Energinet (LBK nr. 118 af 06/02/2020) ved Energistyrelsen. 
 
Der henvises endvidere til den vedlagte projektbeskrivelse (bilag 1) for yderligere projektoplysninger. 
 
Ansøgningsmaterialer omfatter: 

Bilag 1: Projektbeskrivelse inkl. Bilag, herunder også en Lodsejerliste 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherre 

Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 
7000 Fredericia 
Tlf.: 7010 2244 



2 
 

Basisoplysninger Tekst  

e-mail: info@energinet.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson 

Kontaktperson: 
Marina Berndt 
Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 
7000 Fredericia 
Tlf.: 51269012 
mbt@energinet.dk 
 

Projektets adresse, matr.nr. og 
ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering 
angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Det nye kabelanlæg etableres mellem station Nordlolland vest for sundet og station Vestfalster (VFAK) øst for 
sundet, samt de midlertidige arbejds- og oplagsarealer. Projektområdet vises på oversigtskort i bilag 9.1. 
 
Vedlagt lodsejerliste. 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner  

Guldborgsund Kommune. 

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – målestok angives.  
For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort. 

Oversigtskort 1:6.000 er vedlagt sammen med shapefiler af projektområdet. 
Projektområdet er overordnet vist på nedenstående kortudsnit. 
 

mailto:info@energinet.dk
mailto:mbt@energinet.dk
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Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Se vedlagte shapefiler og teknisk projektbeskrivelse. 
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Forholdet til VVM-reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 

 x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

x  Kabellægning er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3c: 
 
3c) 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). 

 

Projektets karakteristika Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af 
de arealer, som projektet 
omfatter, angives navn og adresse 
på ejere, matr.nr. og ejerlav 

Kabelanlæg: 
Bygherren (Energinet) ejer selve kabelanlægget. Ejere af de matrikulerede ejendomme, hvorpå kabelanlægget 
bliver etableret, vil opleve en begrænset råderet indenfor det anlagte kabelanlægs servitutareal. 
 
Der vil inden anlægsarbejdet igangsættes blive taget kontakt til ejere af de arealer og ejendomme samt 
vejmyndigheden, hvor det nye kabeltracé skal placeres med henblik på at indgå aftaler om kabelanlæggets 
placering. Se vedlagte lodsejerliste. 
 
På samme vis laves der aftaler og søges relevante tilladelser for midlertidige arbejdsarealer og oplagspladser. 
 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering.  
 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2. 
 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2. 
 

Kabelanlæg: 
Kabellægning på land udgøres af en strækning på ca. 350 meter på Lolland, samt ca. 200 meter på Falster. 
Underboringen under sundet er ca. 1.200 m lang. Der skal ikke erhverves arealer til en styret underboring. 
 

På strækninger med underboring, vil kablerne i driftsfasen ligge med større indbyrdes afstand end på strækninger 

anlagt i åben grav.  

Der tinglyses et servitutbælte på 3 m til hver side fra de yderste kabler. 

Da kablet ligger i foringsrør, vil der ikke blive tinglyst vilkår om at beplantning med dybe rødder ikke er tilladt.  
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Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2. 

Servitutten skal beskytte anlægget og sikre Energinets adgang til at vedligeholde anlægget. Der tinglyses ingen 

indskrænkninger i rådigheden af arealerne over underboringerne. Det betyder at eventuel skov kan blive stående. 

Der vil således ikke være behov for pleje af servitutbæltet. 

 
Kabelstativer: 
På både NLOK og VFAK etableres der nye kabelstativer, hvor de tre kabler/faser kommer op af jorden. Kablerne 

fastgøres i kabelstativet og samles med luftledningerne i en endemuffe/endeterminering.  

Arealerne er allerede omfattet af servitut for luftledningerne, samt VFAK og NLOK. Der skal deklareres et areal på 

ca. 10 m2 til et kabelstativ på NLOK. Servitutarealet udvides så de nyerhvervede arealer til kabelstativer omfattes.  

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning. 
 
Er der behov for 
grundvandssænkning i forbindelse 
med projektet og i givet fald hvor 
meget i m. 
 
Projektets samlede grundareal 
angivet i ha. eller m2. Projektets 
bebyggede areal i m2. Projektets 
nye befæstede areal i m2. 
Projektets samlede bygnings-
masse. Projektets maksimale 
bygningshøjde i m. 
 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet. 

I forbindelse med anlægsarbejdet er der behov midlertidige arbejdsarealer og adgangsveje. Arbejdspladsen ligger 
langs kabeltraceet og ved NLOK og VFAK. For beskrivelser af arbejdsarealer henvises til projektbeskrivelsen. 
 
Kabelanlæg: 
Kabellægning på land udgøres på en strækning på ca. 350 meter på Lolland, samt ca. 200 meter på Falster. 
Underboringen under sundet er ca. 1.200 m. 
 

Grundvandssænkning: 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nærmere for eventuelle vandmængder. Eventuelle 

vandmængder i kabelgraven vil afhænge af permeabiliteten af de faktisk gennemgravede jordlag, den aktuelle 

grundvandsstand (vådt år/tørt år og årstid for anlægsarbejdet) og af de konkrete nedbørsforhold på 

anlægstidspunktet. Da kabelgravene kun anlægges med en dybde på ca. 1,5 m og står åbne i kort tid (op til 5 

dage), forventes der dog ikke at opstå behov for at bortlede regnvand. I særlige tilfælde, med større 

nedbørsmængder, som måtte samle sig i kabelgraven, vi vil blive oppumpet og bortkørt med tankvogn til 

håndtering efter kommunal anvisning. Eventuel tørholdelse forventes at kunne vare fra få dage og op til 2-3 uger. 

Derudover kan der være behov for at bortlede højtstående grundvand ved gravearbejderne på Lolland, da der skal 

graves til niveauer tæt på kote 0. Eventuelt højtstående grundvand i kabelgravene på Lolland vil blive oppumpet 

og bortkørt med tankvogn til håndtering efter kommunal anvisning, men da der alene graves ned til ca. kote 0 vil 

omfanget af højtstående grundvand være yderst begrænset og der vil derfor, at der ikke vil ske en væsentlig 
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påvirkning på grundvandsressourcen overordnet. Det nærtliggende og NATURA-2000 beskyttede Guldborgsund vil 

derfor ikke blive påvirket som konsekvens af tørholdelsesaktiviteter. 

 
Projektet vil ikke kræve nye større arealinddragelser da det nye kabel føres ind til eksisterende station Nordlolland 
nord for sundet og station Vestfalster vest for sundet.  
 
Optagelser de eksisterende oliefladkabler:  
Når de nye anlæg er taget i drift, optages de eksisterende oliefladkabler, se yderligere informationer i 
projektbeskrivelsen. 

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden. 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde. 
 
Vandmængde i anlægsperioden. 
 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden. 
 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden. 
 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden. 
 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden. 
 
Anlægsperioden angivet som 
mm/år – mm/år. 

Råvarer: 
Materialemængden til kabler og overgangsmaster er angivet i projektbeskrivelsen. Der vil primært bruges 
aluminium, PE, stål og beton. 
 
Herudover skal der anvendes sand/grus til kabelgrave, borevæske til underboringer samt brændstof til maskiner. 
 
Spildevand og regnvand: 
Der vil ikke blive afledt spildevand fra projektet. Sanitært spildevand fra skurby ledes til kloak.  
 
Eventuelle vandmængder i kabelgraven vil afhænge af permeabiliteten af de faktisk gennemgravede jordlag, den 

aktuelle grundvandsstand (vådt år/tørt år og årstid for anlægsarbejdet) og af de konkrete nedbørsforhold på 

anlægstidspunktet. Da kabelgravene kun anlægges med en dybde på ca. 1,5 m og står åbne i kort tid (op til 5 

dage), forventes der dog ikke at opstå behov for at bortlede regnvand. I særlige tilfælde, med større 

nedbørsmængder, som måtte samle sig i kabelgraven, vi vil blive oppumpet og bortkørt med tankvogn til 

håndtering efter kommunal anvisning. Eventuel tørholdelse forventes at kunne vare fra få dage og op til 2-3 uger. 

 
Affald: 
Der vil i projektet blive fjernet kabelanlæg. Komponenter og mængder fremgår af projektbeskrivelsen. 
 
Der forventes ikke øvrigt byggeaffald eller overskudsjord. 
 
Anlægsperiode: 
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Periode Aktivitet 

2023  

April Etablering af skurby, udlægning af køreplader, etablering af 

arbejdsarealer 

April-maj Underboringer i sundet 

April-maj Etablering af fundamenter til kabelstativer 

Juni Kabelgravning og underboringer på land 

Juni Kabeltrækning 

Juli Etablering af kabelstativer 

Juli-August Etablering af endemuffer 

August Tests 

September Idriftsættelse af nyt kabelanlæg 

September Opstart – Sanering af udtjente elanlæg 

September Udtagning af olieprøve fra kabel og analyse 

Oktober Tømning af kabler for olie 

Oktober-

November 

Frigravning af kabler på land og i strandeng 
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Oktober-

November 

Optagning af søkabel i Guldborgsund 

Oktober-

November  

Optagning af kabel på land til kabelovergangsstationer Nordlolland og 

Vestfalster. 

December Reetablering af opgravet land og strandeng 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt 
angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen. 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen. 
Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen. 
Vandmængde i driftsfasen. 

I driftsfasen transmitterer anlægget udelukkende strøm, og der oplagres derfor ikke råstoffer i forbindelse med 
driften af anlægget. 
 
Der er ingen mellemprodukter. 
 
Ud over strøm anvendes og leveres ingen mellemprodukter og færdigvarer. 
 
I driftsfasen skal der ikke anvendes vand. 

6. Affaldstype og årlige mængder, 
som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Anlægget transmitterer udelukkende strøm, og der vil ikke genereres affald, der skal håndteres i driftsfasen ud 
over når anlægget eller dele heraf skal udskiftes. 
 
Udtjente komponenter, master, ledningen og andre materialer vil blive genanvendt eller bortskaffet i henhold til 
gældende regler på udskiftningstidspunktet. 
 
Spildevand: Forekommer ikke. 
 
Regnvand: Anlægget medfører ikke befæstelse. 
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7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

 
x  Nej. 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10. 

Nej. 
Projektet vil overholde bestemmelserne i gældende bekendtgørelser, standarder og normer for stærkstrøm. 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår? 

  
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 
 
 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

Nej. 
Der er ikke udarbejdet BREF-dokument for stærkstrømsanlæg. 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

  
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Nej. 
Der foreligger ikke BAT-konklusioner for stærkstrømsanlæg. 

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

  
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af 
en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

x  Overgangsstationsanlæg er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” 
som er relevant for Nordlolland og Vestfalster, hvor kablet skal indføres. 

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 

 x De væsentligste støjpåvirkninger vil være fra kørende materiel. Indenfor normal arbejdstid forventes de 

vejledende støjkriterier i det åbne land at kunne overholdes hos nærmeste nabo. 
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vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

På de korte strækninger hvor der arbejdes på land (udenfor Natura 2000 området, på nær af området med 

strandeng) vil der være støj fra de maskiner, som rydder træer og buske på Falstersiden. Dette vil foregå i en 

separat arbejdsgang og forventes gennemført inden det øvrige anlægsarbejde går i gang for at undgå unødige 

huller i tidsplanen. 

 

Underboringsarbejdet vil med stor sandsynlighed blive udført med en maskine med HK 250T eller en HK150T 

med en borestøj på henholdsvis ~90 og ~79 dB der vil benyttes i området omkring Guldborgsund. Det skal dog 

bemærkes at denne opgave endnu ikke er udbudt, og derfor heller ikke besluttet.  De mest støjende 

aktiviteter vil dog være støj fra kørende materiel. 

Støjpåvirkningen fra anlægsarbejdet over 50 dB vurderes at være begrænset til nærområdet (inden for 500 

meter) ved arbejdspladser omkring underboringen og være af kortere varighed (2-3 måneder).  

I forbindelse med anlæg af kablerne vil der så vidt muligt blive arbejdet inden for normal arbejdstid, som på 

hverdage er kl. 7-18 og lørdage kl. 07-14. Anlægsarbejde ud over normal arbejdstid aftales med kommunen. 

 

Da Guldborgsund Kommune ikke har fastsat støjgrænser for virksomhedsaktiviteter i det åbne land, herunder 

også anlægsaktiviteter forholder projektet sig til de af Miljøstyrelsens Vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder anbefalede støjgrænser. Denne vejledning henviser til en anbefalet støjgrænser for det åbne 

land. Her fremgår følgende af vejledningens afsnit 2.2.3: 

 

”Det er ud fra miljømæssige synspunkter ønskeligt at niveauet af støjen fra virksomheder er meget lavt i det 

åbne land, ikke mindst pga. det normale lave baggrundsniveau. Det forekommer ikke rimeligt at fastsætte 

generelle vejledende grænseværdier for områdetype 8 (det åbne land). Der bør foretages en konkret vurdering 

for hvert enkelt område, eventuelt for hver enkelt sag”. 

 

Dette er i ganske god tråd med Guldborgsund Kommunes faste procedure, da Guldborgsund kommune har 

orienteret Energinet om, at støjende aktiviteter i det åbne land skal anmeldes til kommunen senest 14 dage 
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før end aktiviteten skal udføres, hvorefter kommunen vil fastsætte specifikke krav til eventuelt 

støjmitigerende tiltag. 

 

Energinet vil derfor, i forbindelse med ansøgning om dispensation til at arbejde udenfor normale arbejdstider, 

udarbejde en støjhandleplan for underboring af Guldborsund, som præciserer støjniveauet for den valgte 

underboringsmetode og de tilhørende støjende anlægsaktiviteter. Energinets tilsynsførende vil endvidere 

informere de nærliggende beboelsesejendomme forud for igangsætning af anlægsarbejdet, både om 

arbejdets varighed og tidspunkt(er) for udførelse. 

 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

x  Kabelanlæg: 
Kabelanlæg støjer ikke i drift. 
 
Stationsanlæg Nordlolland og Vestfalster: 
Der vil ikke ske ændringer på stationsanlægget, der vil ændre den nuværende støjudbredelse. 

17. Er projektet omfattet af 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 
x Nej 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

x  Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser og partikler fra maskiner til arbejdets 
udførelse. Maskinerne vil overholde gældende myndighedskrav.  
Emissionen forventes at blive i et begrænset omfang og varighed. Derudover er der gode spredningsforhold i 
og omkring arbejdsområderne og der forventes ingen væsentligt påvirkninger herfra. 
 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

x  Der er ingen emissioner fra anlægget i drift. 
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20. Vil projektet give 
anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 
 
I anlægsperioden? 
 
I driftsfasen? 

x x Anlægsfasen 
Anlægsarbejderne kan i perioder med tørvejr skabe støvgener. For at sikre, at der ikke opstår støvgener 

forbundet med anlægsarbejderne, vil arbejdsarealer, adgangsveje og midlertidige oplagspladser blive vandet i 

de perioder, hvor der kan opstå ophvirvling af støv. Det forventes dog, at eftersom anlægsarbejderne primært 

vil foregå udenfor sommersæsonen, hvor der må forventes størst sandsynlighed for støjgener, så vil støvgener 

ikke være et problem. 

 
Driftsfasen 
I driftsfasen er der ingen støvgener fra anlægget. 
 

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen?  

 x Nej. Der er ingen lugtende aktiviteter. 

22. Vil anlægget som følge 
af projektet have behov for 
belysning, som i aften- og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og 
omgivelserne? 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x Anlægsfasen 
Der kan blive behov for lejlighedsvis brug af arbejdslys både langs kabelstrækningen, ved underboringer og 
ved saneringen af ledningsanlægget, da anlægsarbejdet udføres hen over sensommeren og efteråret. 
Som udgangspunkt vil der ikke blive arbejdet i aften- og nattetimerne, medmindre det i dialog med 
myndighederne vurderes, at dette vil være hensigtsmæssigt i forhold til trafikafvikling på særligt 
trafikbelastede veje eller grundet øvrige miljø- eller samfundshensyn. 
Lyset vil være retningsbestemt, med afskærmning og med nedadrettet lyskegler for at undgå gener for 
lokalområdet 
 
Driftsfasen 
Ingen belysning. 
 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større 

 
x Nej. Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 



14 
 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

uheld med farlige stoffer 
nr. 372 af 25. april 2016? 

 

 

Projektets placering  Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet 
rummes inden for 
lokalplanens generelle 
formål? 

x  Kabelanlæg på land samt underboringer under sundet er ikke omfattet af noget plangrundlag. 
 
  

25. Forudsætter 
projektet dispensation 
fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

x  Projektområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og skovbyggelinje. Energinet vil søge relevante 
dispensationer på de lokaliteter hvor kabelforbindelsen berører strandbeskyttelseslinjen og skovbyggelinje og 
det vil foregå i tæt dialog med kommunen.  
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
 
Kabelanlægget ligger i områder udlagt som fredskov.  
Det eksisterende anlæg er omfattet af en servitut, hvoraf det fremgår, at der ikke må plantes træer. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

I forbindelse med anlægsarbejdet kan det komme på tale at beskære eller fælde enkelte træer. Såfremt dette 
er nødvendigt i fredskov kontaktes Miljøstyrelsen med henblik på afklaring og evt. ansøgning. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
Der skal søges om dispensation for opgravning af oliefladkablerne i § 3 strandenge efter 
Naturbeskyttelsesloven. Energinet er i dialog med Guldborgsund Kommune og har fået 
tilkendegivet, at kommunen ønsker at kablerne tages op og at der kan meddeles dispensation hertil. 
 
Kabelanlægget og stationsanlægget ligger ikke indenfor bygge- eller beskyttelseslinjer. 
 

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

 x I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive indgået aftale med lodsejere om placering af oplagspladser. I 
perioden for anlægsarbejdet vil der således være begrænsninger for anvendelse af disse arealer efter aftale 
med lodsejerne. Der vil med projektet ikke medføre begrænsninger til anvendelse af naboarealer uden for 
projektområdet i driftsfasen. 
 

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 x Kabelanlægget krydser ikke udpegede råstofområder. 
 
Projektets arbejdsareal ligger delvis indenfor jordforurening V1.  
Der skal ikke udføres gravearbejde indenfor området 
 

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

x  Projektområdet placeret indenfor kystnærhedszonen på begge sider af sundet.  
Projektet vil ikke medføre ændringer til det visuelle udtryk. 

29. Forudsætter 
projektet rydning af 
skov? 

  I forbindelse med anlægsarbejdet kan det komme på tale at beskære eller fælde enkelte træer.  
Energinet vil søge relevante dispensationer på de lokaliteter hvor kabelforbindelsen berører skov og det vil 
foregå i tæt dialog med kommunen.  
 

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder 
for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 x Der er ikke kendskab til igangværende fredningssager i projektområdet 

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 

  
Kabelanlæg 
Projektområdet for både nye og eksisterende søkabler er delvist placeret indenfor § 3 beskyttet strandeng, på 
den vestlige del af sundet. Krydsningsmetoder er underboring. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
Optagningen af oliefladkabler er beskrevet i nærmere detaljer i projektbeskrivelseN.  
Oliefladkablerne er på strækninger på hhv. 15 og 30 m beliggende i §3- beskyttet eng og strandeng. Der vil efter 
aftale med Kommune blive anvendt køreplader i de § 3-beskyttet områder. 
 
I forbindelse med dispensationsansøgningerne, vil Energinet gå i dialog med kommunen omkring 
anlægsarbejdet i de naturbeskyttede områder, for at sikre en minimal og kortvarig påvirkning. 
 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

 
x Der er indhentet oplysninger om forekomst af beskyttede arter på Miljøportalen. 

 
Habitatområde H152 
Bilag II arter på udpegningsgrundlag for habitatområde H152 samt nærmeste registrerede lokalitet ifht. 
projektområdet. Data baseres på Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 (Miljøstyrelsen, 2020) 
 

Art Korteste afstand til linjeføring i km 

Skæv vindelsnegl (1014) 7.5 

Sumpvindelsnegl (1016) 22 

Stor vandsalamander (1166) 1,5 

Damflagermus (1318) 9 

Spættet sæl (1365) 8,5 

Eremit (1084) 9,5 

Bredøret flagermus (1308) 9 

Gråsæl (1364) 8,5 

Marsvin (1351) 0 

 

Fuglebeskyttelsesområde F86 

Natura 2000 område nr. 173 inkluderer i alt fire forskellige fuglebeskyttelsesområder, F82, F83, F85 og F86. 
Projektområdet ligger indenfor Fuglebeskyttelsesområde F86, som har en størrelse på 24 km². Området 

indeholder i alt syv arter af trækfugle og to arter af ynglefugle.  

Knopsvane, Grågås, Troldand, Rørhøg, Rødrygget tornskade, Sangsvane, Taffeland, Havørn, Klyde. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

Alle fuglearterne er mobile og knyttet til hele bugt og strandengsområdet inden for 
fuglebeskyttelsesområderne, hvorfor en beskrivelse af nærmeste observation vurderes irrelevant.  
 
 
Bilag IV arter 
Der er ikke registreringer af flagermus fra området, men det er sandsynligt at der alligevel kan forefindes 

flagermus her, da ni af Danmarks arter af flagermus er fundet inden for ca. 20 km af projektområdet.   

Der er ingen registreringer af padder i eller nær projektområdet på Lolland eller Falster. Der kan være stor 

vandsalamander, grønbroget tudse, spidssnudet frø og springfrø i området, da det ligger inden for arternes 

kendte udbredelsesområde (DMU, 2007)  

Marsvin opholder sig og søger føde i hele Guldborgsund, inklusiv tæt på projektområdet. Marsvin bevæger sig 
over store afstande i deres fødesøgning, og derfor har arten gode muligheder for at søge væk fra området. 
 
Eremit er ikke kendt fra projektområdet tilstødende arealer, men den er fundet vest for projektområdet. Det 
kan dog udelukkes at yngle- eller rasteområder for arten bliver påvirket som følge af projektet 
 
Arterne odder, markfirben, bæver, birkemus, hasselmus, bred vandkalv, lys skivekalv, sortplettet blåfugl, grøn 
kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, stor kærguldsmed og snæbels kendte udbredelsesområde ligger uden 
for projektområdet og naturområder forbundet med projektområdet (DMU, 2007). Det er derfor usandsynligt 
at arterne benytter projektområdet eller nærliggende områder som yngle- eller rasteområde. 
 
Forekomster af beskyttede arter er yderligere beskrevet i ansøgningsmaterialets Natura 2000 
væsentlighedsvurdering som er vedlagt ansøgningen. 
 
Det er vurderet, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for nogen arter 
eller habitatnaturtyper. Samtidig medfører projektet ikke en forringelse eller reduktion i arealer med levesteder 
for arter eller fuglearter 
 
Se væsentlighedsvurderingsnotat (Bilag G) 
 

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 

  
Projektet berører ikke fredede områder. Nærmeste fredning er arealfredningen Stadager Kirke ca. 2,7 km 
mod øst fra Vestfalster (VFAK) overgangsstationen 



24 
 

Projektets placering  Ja Nej Tekst 

nærmeste fredede 
område. 

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelses-
område (Natura 2000-
områder, habitat-
områder, fuglebeskyt-
telsesområder og 
Ramsarområder). 

  
Projektområdet ligger indenfor Natura 2000 område 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, 
Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, er et område på 78.850 ha, som overvejende er marint, med ca. 70.000 ha der 
dækker den marine del. 
Området består af ét habitatområde (H152), samt fire fuglebeskyttelsesområder (F82, F83, F85 og F86)   
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

Projektområdet er på Lollandssiden placeret lige syd for Guldborg, og på den modsatte side af Guldborgsund på 
den vestlige del af Falster ved Sønderskov.  
Ved etablering af de nye kabler under Guldborgsund underbores hele Natura 2000-området arbejdspladserne 
for underboringen etableres uden for Natura 2000-området. 
 

 
Projektområdets overlap med habitatnaturtyperne Større lavvandede bugter og vige (1160) og Strandeng (1330) på 
udpegningsgrundlaget. 

 
Se det vedhæftede væsentlighedsvurdering vedlagt i bilag 2. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

Der vurderes på baggrund af væsentlighedsvurdering ikke at være nogen påvirkninger på internationale 
beskyttelsesområder fra det ansøgte. 
 

35. Vil projektet 
medføre påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller 
fysiske ændringer af 
vandområder eller 
grundvandsforekomster
? 

 x Nej. 
 
Der forventes ikke at være behov for grundvandssænkning i forbindelse med drift af anlægget. 
 
Eventuelt højtstående grundvand i kabelgravene på Lolland vil blive oppumpet og bortkørt med tankvogn til 

håndtering efter kommunal anvisning, men da der alene graves ned til ca. kote 0 vil omfanget af højtstående 

grundvand være yderst begrænset og der vil derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning på 

grundvandsressourcen overordnet. Det nærtliggende og NATURA-2000 beskyttede Guldborgsund vil derfor ikke 

blive påvirket som konsekvens af tørholdelsesaktiviteter. 

 

36. Er projektet placeret 
i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

x  Projektområdet er delvist sammenfaldende med område for drikkevandsinteresser. 
Der er dog ingen negative påvirkninger fra det ansøgte på drikkevandsforekomster.  
Kabelanlægget indeholder ikke miljøfremmede stoffer, der kan spildes eller lækkes og påvirke 
grundvandskvaliteten. I driftsfasen vil anlægget kun blive brugt til transport af elektricitet. I anlægsfasen vil 
projektaktiviteterne svare til almindelige trafik- og anlægsaktiviteter i byområder. 
 
 

37. Er projektet placeret 
i et område med 
registreret 
jordforurening? 

x  Arbejdsplads til underboring ligger delvis indenfor jordforurening V1 lokalitetsnr. 376-00059. 
Der skal ikke udføres gravearbejde indenfor udpegningsområdet. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

 
 

38. Er projektet placeret 
i et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

 x Projektet ligger ikke i område med risikoområde for oversvømmelse 
 

39. Er projektet placeret 
i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, 
er udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

 x Se ovenfor. 

40. Er der andre 
lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, 
der sammen med det 
ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af 
miljøet 

 x Der er ikke kendskab til andre planer eller projekter i området, der kan have kumulative effekter. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

 
x Nej 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev 
indsendt og de 
påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 

  
Energinet har været i dialog med Museum Lolland - Falster, med henblik på at kortlægge de arkæologiske, 
kulturhistoriske interesser i området.  
Det udpegede projektområde er valgt som den bedst mulige løsning ud fra en afvejning om dels at forsøge at 
undgå, forebygge og begrænse væsentlige skadelige virkninger på mennesker og miljø mest muligt og dels 
opnå den økonomiske mest fordelagtige kabelføring.  
 
Derudover tages der generelt følgende hensyn: 

• Projektet planlægges og etableres, så anlægsarbejdet medfører så begrænsede, kortvarige negative 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst 

forebygge, begrænse 
eller kompensere for 
væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

miljøpåvirkninger som muligt i forhold til omkringboende, trafikale forhold mv. 

• Forsøger at minimere magnetfelteksponering af boliger og institutioner for børn. Energinet anvender 
Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip for magnetfelter omkring højspændingsanlæg. I den 
forbindelse følges vejledningen om forvaltning af forsigtighedsprincippet, når Energinet planlægger og 
etablerer højspændingsanlæg. 

• Forsøger at undgå fredede områder, beskyttede naturområder, fredskovsarealer, fredede egekrat og 
bygge- og beskyttelseslinjer, hvor det er muligt. 

• Forsøger at optimere længden af underboringer. Lange underboringer kan være komplicerede og med 
risiko for blow-out, som betyder, at boreslammet skyder op i det terræn, underboringen føres under. 
Lange underboringer mindsker på den anden side også gener og påvirkning på miljø og samfund 
sammenlignet med kabeludgravninger. 

• Energinet vil derudover for underboringsarbejder kræve at entreprenøren inden igangsættelse af 

arbejdet udarbejder en beredskabsplan til håndtering af eventuelt blow-out. Den skal bl.a. indeholde 
retningslinjer for renholdelse, inddæmning og opsamling af bentonit med slamsuger, tilgængeligheden 
af pumper og/eller gravemaskiner til akut indsats, håndtering af dræn, og store nedbørshændelser, 
spuling af område efter blow-out, udlæg af spærringer i et vanddækket område og muligheder for 
oppumpning af spild. Den konkrete håndtering af et blow-out vil afhænge af stedet og omfanget, men 
der skal være et beredskab, som kan håndtere hændelsen med det samme. Et evt. blow-out opdages 
ved visuel inspektion. 
Ved underboring af vandløb og under Guldborgsund, vil der være konstant overvågning, så 
underboringen kan stoppes ved mindste tegn på udslip af boremudder i vandet. 

 

I Energinet informerer berørte lodsejere og nærmeste naboer forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Der 
informeres både om tidspunkt og varighed af arbejdet. 

 

Med de foreslåede projekttilpasninger og beskyttelsesforanstaltninger vurderer Energinet, at anlægget ikke vil 
medføre væsentlig påvirkning af befolkningen, beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle 
eller landskabelige forhold. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
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Dato:  12. oktober 2021 Bygherre/anmelder: Energinet v. Marina Berndt_____________________ 
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Bilag 1 – Projektbeskrivelse inkl. bilag 

 


