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Naturstyrelsen
 (Sendt pr. mail til nst@nst.dk)

Vedr.: VVM for landanlægget for Kriegers Flak Havmøllepark, j.nr. NST-131-00184

På et ekstraordinært beboermøde i Vejforeningen Lellinge Østermark, 4600, Køge har beboerne enstemmigt vedtaget nedenstående indstilling vedrørende etablering af de nødvendige landbaserede anlæg:

Området omkring Ringstedvejens skæring med Sydmotorvejen er dels et infrastrukturelt krydsfelt og dels et område, der rummer betydelige værdier i form af kulturminder, enestående flora, fauna og landskabstyper/geologi, betydelige vandindvindingsområde til forsyning af nærområdet, Køge og andre dele af Sjælland samt landsbyerne Lellinge, Lellinge Østermark og øvrige bebyggelser i området med de menneskellige og materielle værdier, der er knyttet hertil.
Der er markante kulturminder i området, ikke mindst i form af det for nyligt offentliggjorte fund af Borgring umiddelbart vest for Sydmotorvejen og for Køge Ås og i tilknytning til Køge Å. Det må antages, at de videre arkæologiske undersøgelser af området i og omkring Borgring vil lede til yderligere fund af kulturminder i området. En udvikling af området, i lighed med det der er set omkring andre ringborge i Danmark, må formodes at betyde en ikke uvæsentlig tiltrækning af turister med heraf følgende behov for diverse faciliteter. Det forekommer derfor ikke rimeligt, hvis området i, under og omkring Borgring skal krydses af kabeltraceet, hvad enten disse graves eller underbores igennem området.
Hvis en linieføring vest for Sydmotorvejen må anses for uhensigtsmæssig som følge af Borgring vil dette kunne lede til overvejelser om en føring af traceet øst for Sydmotorvejen. Dette område med Køge Å, Køge Ås og betydelige vådområder er karakteriseret af betydelige rekreative kvaliteter. Desuden er området EF-habitatområde og ét af Danmarks Natura 2000-områder ligesom fredsskov- og fredede arealer kan forekomme. Det skal også nævne, at der i forbindelse med vådområderne findes et antal vandindvindingsinstallationer. Det er ikke klart om en østlig føring af traceet – nedgravet eller underboret – vil kræve grundvandssænkninger, eller om en sådan føring af traceet vil medfører en forøget risiko for drikkevandsressourcerne i området.
En føring af kabeltraceet i området ved Sydmotervejens og Ringstedvejs skæring bør af ovennævnte grunde undgås. De af Energinet.dk i Ideoplæg af oktober fremførte argumenter (Hovedforslaget) for en placering af en ny kabelstation Syd for Herfølge er alene baseret på ”et forsyningsmæssigt, planlægningsmæssigt og samfundsøkonomisk perspektiv” Ideoplæg af oktober 2014, side 13. Denne holdning blev af repræsentanter fra Energinet.dk til overflod bekræftet både gennem den præsentation, som blev formidlet på borgermødet, og gennem samtaler med Energinet.dks repræsentanter efter mødets officielle del.
Vi – borgerne i Lellinge Østermark – appellerer derfor til Naturstyrelsen om, at Styrelsen i den videre proces sikrer, at det i det videre forløb i VVM-processen sikres, at samtlige de aspekter, der omtales i Ideoplægget Ideoplæg af oktober 2014, side 2, gives behørig vægt i vurderingerne.

Konklusion:
Kabeltraceet bør ikke føres hverken øst eller vest for skæringen mellem Sydmotorvejen og Ringstedvej.
Der bør derfor ske en udbygning/nyetablering af en kabelstation ved Bjæverskov. Naturstyrelsen har allerede ønsket, at dette alternativ belyses Ideoplæg af oktober 2014, side 13. Subsidiært bør kabeltraceet, hvis en ny kabelstation opføres syd for Herfølge, forlægges så langt mod vest, at værdierne omkring Lellinge, Lellinge Østermark og Køge Å og Ås ikke berøres af traceet. 
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