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Hvad er et kommuneplantillæg
Et kommuneplantillæg er et supplement til en eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg
kan justere og ændre bestemmelser
i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af

en lokalplan. Kommunalbestyrelsen
har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som
bl.a. udmøntes i en kommuneplan.
Kommuneplanen skal bl.a konkretisere de overordnede politiske mål

for udviklingen i kommunen i såvel
retningslinjer som konkrete arealudlæg med tilhørende bestemmelser for
anvendelse og bebyggelse mv.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM
Da dette forslag til kommuneplantillæg fastlægger retningslinjer for
og arealreservationer til et konkret
anlæg, som ifølge LBK nr. 1335 af
6. december 2006 medfører pligt til
en vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet
(VVM), ledsages planforslaget af en
VVM-redegørelse.
VVM-redegørelsen beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte
virkninger på
• Mennesker, fauna og flora
• Jordbund, vand, luft, klima og
landskab
• Materielle goder og kulturarv, og
• Samspillet mellem disse faktorer
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag
for såvel en offentlig debat som den
endelige beslutning om projektets
udformning og gennemførelse.

VVM-redegørelse offentliggøres sammen med tillæggene til kommuneplanerne for de berørte kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viborg Kommune
Silkeborg Kommune
Ikast-Brande Kommune
Vejle Kommune
Billund Kommune
Vejen Kommune
Haderslev Kommune
Tønder Kommune
Aabenraa Kommune

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde
af kommunalbestyrelsen.
I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcentre imidlertid
opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg,
hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden
lovgivning samt ved anlæg, som
kræver planlægning i mere end to
kommuner.

Miljøcenter Odense og Miljøcenter
Århus varetager i den konkrete sag
kommunalbestyrelsens opgaver og
beføjelser for 400 kV-højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele,
fordi anlægget kræver planlægning i
mere end to kommuner. En eventuel
senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor miljøcentrets accept.
I forbindelse med revisionen af kommuneplanerne i de berørte kommuner, skal kommuneplantillæggenes
afsnit 2 ‘Forslag til kommuneplantillæg’ indarbejdes.

Læsevejledning
Kommuneplantillægget indeholder 5 overordnede afsnit:
Afsnit 0 omhandler den offentlige fremlæggelse af projektet, hvor borgere, private organisationer og offentlige institutioner, organisationer og myndigheder
får mulighed for at komme med bemærkninger til planerne og projektet.
Afsnit 1 er en beskrivelse af projektet, der ønskes realiseret, og som ligger til
grund for kommuneplantillægget.
Afsnit 2 er forslaget til kommuneplantillægget. Her beskrives de fremtidige
planforhold i området.
Afsnit 3 er en planredegørelse, der beskriver kommuneplantillæggets forhold
til anden planlægning.
Afsnit 4 er en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven, der i dette
tilfælde erstattes af det ikke tekniske resumé af VVM-redegørelsen, som i kort
form redegør for planernes og projektets samlede miljømæssige konsekvenser.
Afsnit 5 er en gennemgang af de indkomne bemærkninger og forslag fra Idéfasen.

Tabel 1
Planer og rapporter mv. der skal
være med til at gøre etableringen af
højspændingsforbindelsen mulig. Indholdet i dette dokument er markeret i
tabellen.

Planer og Rapporter,
som er en forudsætning for anlæggets etablering

Formål

Myndighed

Kommuneplantillæg

Fastlæggelse af retningslinjer for Miljøcenter Odense
og arealreservation til anlægget Miljøcenter Århus

Miljørapport til kommuneplantillæg

Vurdering af kommuneplantillæggets virkning på miljøet

Miljøcenter Odense
Miljøcenter Århus

VVM-redegørelse
Baggrundsrapporter til VVM-redegørelsen:
1. Master
2. Naturområder og Natura2000 konsekvensvurdering
3. Landskab og visualisering
4. Analyse af alternativer i fokusområder
5. Mennesker, sundhed og samfund
6. Anlægsteknik og vurdering af øvrige miljøforhold.

Vurdering af det konkrete
anlægsprojekts virkninger på
miljøet

Miljøcenter Odense
Miljøcenter Århus

VVM-tilladelse

Opstilling af vilkår for anlægsprojektets realisering

Miljøcenter Odense
Miljøcenter Århus
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Offentlig fremlæggelse

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus offentliggør hermed:
• Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer,
• VVM-redegørelse, herunder konsekvensvurdering af Natura 2000områder
Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 24. marts til den 31. maj 2010.
Materialet kan ses hos Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus og på
http://www.blst.dk/annoncer
Der vil blive afholdt offentlige borgermøder i perioden for den offentlige
fremlæggelse, som annonceres i lokalaviserne.
Tirsdag d. 13. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.
Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram
Torsdag d. 15. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.
Brande Hallerne, Ole Bendixvej 1, 7330 Brande
Onsdag d. 21. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.
Engesvanghallen, Dybdalsvej 3, 7442 Engesvang
På møderne vil Energinet.dk gennemgå projektet og vurderingen af virkninger
på miljøet. Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus vil fortælle om procedurerne omkring VVM-redegørelse og VVM-tilladelse, og der vil blive lejlighed
til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.
Hvis du mener at forslaget bør ændres eller i øvrigt har bemærkninger til
forslaget, kan disse skriftligt sendes til Miljøcenter Århus eller Odense med
angivelse af journalnr. ODE-200-00070:
Miljøcenter Odense
CF Tietgens Boulevard 40
DK-5220 Odense SØ
Telefon 72 54 45 00
e-mail post@ode.mim.dk
www.blst.dk

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
DK-8270 Højbjerg
Telefon 72 54 05 00
e-mail post@aar.mim.dk
www.blst.dk

Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse skal være Miljøcenter Odense eller Miljøcenter Århus i hænde senest
den 1. juni 2010 for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan
gennemføres efter VVM reglerne.
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus vil på baggrund af bemærkningerne
udarbejde en sammenfatning og et forslag til en afgørelse. Dette materiale
sendes til høring i de berørte kommuner, forud for udstedelsen af et endeligt
kommuneplantillæg.
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Kommuneplantillægget kan efter den endelige udstedelse påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.
Der har forud for offentliggørelsen været gennemført en Idefase, hvor der er
blevet indkaldt forslag og bemærkninger til emner, der bør belyses nærmere i
VVM-redegørelsen.
Proces

Indkaldelse af ideer og forslag			
Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse
Sammenfattende redegørelse
Kommuneplantillæg
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Indledning

1.1

Indledning

Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier bortset fra Enhedslisten en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i
Danmark. I aftalen indgår blandt andet en fordobling af kapaciteten på den
eksisterende 400 kV-luftledningsforbindelse fra Kassø til Tjele.
Etablering af en ny og stærkere rygrad i det jyske elsystem skal bidrage til, at
Danmark i højere grad kan satse på en energiproduktion, som ikke er afhængig af fossile brændstoffer – herunder ikke mindst en planlagt udbygning
af vindkraftsektoren. I modsætning til elproduktion baseret på f.eks. fossile
brændstoffer som kul og olie, er vindkraftproduktion afhængig af, hvor meget
det blæser. Det er en forudsætning for en effektiv udnyttelse af vindenergien at
have kapacitet på ledningsnettet til at modtage strømmen, også når det blæser
kraftigt og elproduktionen derfor er høj.
Sammen med udbygningen af elforbindelser til Norge, Tyskland og evt. Holland, skal den fordoblede kapacitet på 400 kV-forbindelsen fra Kassø til Tjele
desuden sikre, at Danmark kan modtage strøm fra andre lande, når det ikke
blæser i Danmark og kan formidle strøm til nabolande i perioder med megen
blæst, hvor den danske elproduktion overstiger det danske forbrug.
Endelig bidrager en forstærkning af Jyllands vigtigste transmissionsforbindelse
til at opretholde en høj grad af forsyningssikkerhed, når alle 132/150 kV-luftledninger kabellægges i løbet af de næste 20 år ifølge en kabelhandlingsplan,
udarbejdet af Energinet.dk sammen med de regionale transmissionsselskaber.
Denne kabellægning af alle 132/150 kV-luftledninger sker ligeledes på grundlag af en politisk aftale.
På denne baggrund har Energinet.dk påbegyndt planlægningen for at erstatte
den eksisterende etsystems 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø ved
Aabenraa til Tjele ved Viborg med en ny tosystems 400 kV-højspændingsforbindelse. I overensstemmelse med den ovennævnte politiske aftale vil de
to 400 kV-systemer desuden skulle være vekselstrømsforbindelser, der som
udgangspunkt skal monteres som luftledninger på en og samme mast i nyt
design.
Forudsat projektet får en VVM-tilladelse, vil anlægsarbejdet blive udført i
perioden 2011-14. Den eksisterende 400 kV-højspændingsledning mellem
Kassø og Tjele vil blive fjernet, efterhånden som den nye forbindelse sættes
i drift. Det forventes, at den sidste del af den eksisterende forbindelse kan
fjernes i 2015.

1.2

Beskrivelse af anlægget

Den eksisterende etsystems 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til
Tjele planlægges erstattet af en ny 400 kV-højspændingsforbindelse med to
uafhængigt fungerende ledningssystemer og dermed med den dobbelte transmissionskapacitet i forhold til den nuværende forbindelse.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele
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Den eksisterende højspændingsforbindelse har en længde på 172,3 km og
anlægget består af luftledninger ophængt på tobenede H-master (gitterkonstruktion) med en højde op til 32 m. Strækningen omfatter i alt 505
H-master.
Linjeføringen for den nye højspændingsforbindelse strækker sig over ca. 177
km og forløber langs med og tæt på israndslinjen i Jylland. Til den nye tosystems forbindelse etableres i gennemsnit en mast for hver ca. 330 m, idet masternes og ledningssystemets udformning ikke tillader en større masteafstand.
Linjeføringen for den nye højspændingsforbindelse følger på størstedelen
af strækningen det eksisterende anlæg. Der vil dog normalt være en afstand
på ca. 40 m mellem det nye og det gamle anlæg, for at det gamle anlæg kan
fungere, mens det nye etableres. Det nye anlæg kan enten etableres på den
østlige eller den vestlige side af det eksisterende anlæg, og der er mulighed for
undervejs at krydse det eksisterende anlægs linjeføring, hvor det er fordelagtigt
af miljømæssige årsager eller af hensyn til lodsejere.
Tilknyttet det eksisterende højspændingsanlæg ligger tre transformerstationer,
som er lokaliseret ved Kassø, Askær og Tjele. Desuden er der en T-afgrening
ved Revsing nær Vejen, hvor en 400 kV-højspændingsforbindelse mellem
Revsing og Esbjerg kobles på.
Der forudsættes ikke væsentlige areal- eller anvendelsesmæssige ændringer
for stationerne ved Kassø, Askær og Tjele, mens der bliver mulighed for en
udvidelse og omlokalisering af Station Revsing. For den nye højspændingsforbindelse vil der være indsløjfning undervejs til stationerne (nuværende som
fremtidige) ved Kassø, Revsing (ved Vejen), Askær og Tjele.
Krydsende luftledninger vil som minimum inden for en afstand på ca. 800 m
på hver side af den nye linjeføring blive lagt i jorden som en direkte konsekvens af opsætningen af den nye 400 kV-højspændingsforbindelse. I alt 22
stk. 60 kV-forbindelser med en samlet længde på ca. 78 km kan forventes
bortsaneret foruden 3 stk. 150 kV-forbindelser på i alt ca. 20 km.
Udover bygherrens hovedforslag til en linjeføring for den planlagte højspændingsforbindelse indgår i forslaget til kommuneplantillæg forskellige alternativer, som enten har baggrund i forslag, der er indkommet i den offentlige
høringsperiode i forbindelse med Idéfasen eller i særlige miljømæssige udfordringer, som de to involverede miljøcentre på forhånd har været opmærksom
på.
Miljøcentrene har således allerede forud for Idéfasen udpeget 4 fokusområder
på strækningen, hvor væsentlige ændringer i de miljømæssige udfordringer
taler for, at der skal overvejes alternative muligheder i forhold til det eksisterende anlægs linjeføring og udformning. Det drejer sig om lokaliteterne
Gamst Søenge, et byudviklingsområde ved Billund, Bølling Sø og Nørreådalen.
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Kommuneplanforslagene rummer således mulighed for en justering af højspændingsanlæggets linjeføring og udformning, som dog skal ligge indenfor
rammerne af de alternativer, som undersøges og vurderes i den VVM-redegørelse, som ledsager planforslagene.
For også at åbne mulighed for en nærmere justering af linjeføringen på baggrund af bemærkninger, som indkommer under den offentlige høring af
forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse, udlægges som udgangspunkt et planlægningsbælte på 400 m, indenfor hvilket højspændingsanlæggets placering skal fastlægges nærmere.
I de endelige kommuneplantillæg, som udstedes af miljøcentrene, vil der indenfor planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reduceret etableringsbælte på 200 m, som det nye ledningsanlæg med master og ledere skal placeres
indenfor.
Et oversigtskort over højspændingsanlæggets linjeføring i sin helhed er vist
i Figur 1. På kortet er vist hovedforslaget til linjeføringen og markeret de
områder, hvor alternativer i forhold til den nuværende linjeføring er vurderet
nærmere på baggrund af en kombination af bygherrens og miljøcentrenes
forhåndsviden og bemærkninger og forslag, som er indkommet under den
offentlige høring i Idéfasen.

Visualisering af Eaglemastens
placering i landskabet.

8

Der vil blive anvendt en ny mastetype på strækningen, og blandt de to masteforslag – EAGLE og STEALTH – som var offentlig fremlagt under Idéfasen,
er nu fravalgt typen STEALTH, da det for denne mastetype ikke har været
muligt at afklare og løse flere alvorlige fremstillings- og driftstekniske problemer.
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Derfor er der satset på den nye mastetype EAGLE, som er en etbenet rørmast kombineret med et eller flere påsatte traverser. For denne mastetype er
desuden fravalgt en mast med 3 traverser / i tre etager, da den med en højde
på 55 m vurderes at ville syne meget voldsomt og give anledning til et stærkt
forhøjet forbrug af ressourcer, uden til gengæld at medføre særlige miljømæssige fordele.
EAGLE masten kan derfor nu enten vælges med 1 travers / i en etage, hvor
masten er 34,5 m høj og 39 m bred eller med 2 traverser over hinanden / i 2
etager, hvor masten er op til 44,5 m høj og ca. 31 m bred.
Der er desuden mulighed for at montere ledningerne enten med 2 ledere per
fase eller med 3 ledere per fase og for at ophænge lederne på nederste travers
såvel parallelt med terræn som parallelt med mastens skråtstillede traverser.
Endelig kan masterne enten udføres med masteskafter i cortenstål (rusten
overflade) med traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflade) eller
med såvel masteskaft som traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflade).
Bygherren Energinet.dk foretrækker at ophænge ledningssystemerne på en
mast i to etager og med lederne på nederste travers anbragt parallelt med
terræn. Desuden ønskes lederne ophængt på masterne som 3 ledere per fase
(triplex), fordi det nedsætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr
(coronastøj) og reducerer energitabet ved eltransmission.
Som udgangspunkt skal mastetypen, lederkonfigurationen og materialevalget
være ens for hele strækningsanlægget. Hvis miljøcentrene vurderer, at væsentlige miljømæssige forhold taler for det, kan miljøcentrene derudover træffe
valg om anvendelse af f.eks. en bestemt mastetype eller et bestemt materiale i
vilkårene for en evt. VVM-tilladelse.

1.3

VVM

Formål

VVM er en forkortelse af vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet. Formålet med en VVM er at fremskaffe det bedst mulige
grundlag for såvel en offentlig debat som den ansvarlige myndigheds beslutning om, hvorvidt der kan udstedes en VVM-tilladelse til at etablere anlægget,
og hvordan anlægget i så fald skal placeres, etableres og udformes.
Forudsat der udstedes en VVM-tilladelse, kan myndigheden – i dette tilfælde
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus – stille særlige vilkår til bygherren for anlæggets etablering og drift. Et givet vilkår vil være bortsanering af
det eksisterende højspændingsanlæg. De øvrige vilkår vil afhænge af, hvilke
alternativer der endeligt udvælges til linjeføring og udformning af den nye
højspændingsforbindelse. Hvilke vilkår, der kan komme på tale, fremgår af
planredegørelsen til dette kommuneplantillæg samt af beskrivelsen af afværgeforanstaltninger og hensyn under anlæg og drift af højspændingsforbindelsen,
anført under de enkelte alternativer i VVM-redegørelsen og i de tilhørende
Tekniske rapporter 1 – 7. Derudover kan myndigheden stille yderligere vilkår
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på baggrund af ny viden eller forslag og idéer, som indkommer i forbindelse
med 2. offentlighedsfase.
VVM-proces – indtil nu

Bygherren Energinet.dk, som har ansvaret for det overordnede eltransmissionsnet i Danmark, har anmeldt anlægsprojektet til de 9 berørte kommuner i
Jylland. Da anlægget krydser mere end 2 kommuner, overgår myndighedsansvaret fra kommunerne til statens miljøcentre – i dette tilfælde til Miljøcenter
Odense og Miljøcenter Århus, hvis planområder de 9 berørte kommuner
ligger i.
Miljøcentrene har afgjort, at anlægget er omfattet af VVM-pligt ifølge Lovbekendtgørelse 1335 af 6. december 2006. I bekendtgørelsen indgår 2 bilag. På
bilag 1 er oplistet anlæg, som altid udløser VVM-pligt, og på bilag 2 er oplistet anlæg, hvor en screening skal gennemføres for at klarlægge, om anlægget
har en miljøpåvirkning, der udløser VVM-pligt.
Miljøcentrene har vurderet, at fordoblingen af kapaciteten i forhold til det
eksisterende anlæg og med forskudt linjeføring samt anvendelsen af en ny og
større mastetype er at sidestille med et nyt anlæg, hvilket betyder, at anlægget
er omfattet af bilag 1 til Lovbekendtgørelse 1335.
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Forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen har der været afholdt en Idéfase
og fremlagt et idéoplæg i 4 ugers offentlig høring fra den 3. til den 30. juni
2009. I denne høringsperiode er der desuden blevet afholdt offentlige borgermøder på tre forskellige lokaliteter langs linjeføringen for anlægget.
Forud for udarbejdelsen af Idéoplægget havde miljøcentrene udpeget 4
fokusområder, hvor det på forhånd vurderedes at være påkrævet at undersøge
mulige alternativer til den eksisterende linjeføring og til et luftledningsanlæg.
Fokusområderne blev udpeget, fordi de miljømæssige udfordringer i disse
områder har ændret sig væsentligt, siden det eksisterende anlæg blev etableret.
Der er i mellemtiden foretaget store og omkostningstunge naturgenopretningsprojekter ved Bølling Sø og Gamst Søenge, udarbejdet byudviklingsplaner ved Billund og vedtaget et vandløbsregulativ for Nørreådalen, som i løbet
af en kort årrække forventes at medføre en væsentlig forhøjet vandstand og
dermed ændring af landskab og naturforhold i Nørreådalen.
I høringsperioden er der derudover indkommet bemærkninger og forslag fra
såvel statslige myndigheder og kommuner som fra private organisationer og
enkeltpersoner. Disse bemærkninger og forslag er ligeledes indgået i miljøcentrenes efterfølgende udvælgelse af de mulige alternativer for linjeføring og
udformning af anlægget, som undersøges nærmere i VVM-redegørelsen.
I idéoplægget til VVM-processens første offentlighedsfase var der ikke fastlagt en så nøjagtig linjeføring for det kommende højspændingsanlæg, at den
enkelte lodsejer konkret kunne forholde sig til anlæggets placering, hvilket
kan have givet anledning til bekymring og usikkerhed. Formålet med den
skitsemæssige linjeføring var imidlertid, at der skulle foregå en åben dialog,
hvor planlægningen for anlægget kunne påvirkes af lokale organisationers og
borgeres viden, forslag og ønsker. Eksempelvis er det bemærkninger til idéoplægget, som direkte har medvirket til, at flytningen af Station Revsing og en
ny linjeføring øst om Bølling Sø nu ikke bare udgør et valgbart alternativ, men
indgår i bygherrens hovedforslag.
En skematisk oversigt over indkomne forslag og bemærkninger, og hvorledes
de er behandlet og evt. er indgået i den videre proces, fremgår af kapitel 5 i
dette forslag til kommuneplantillæg.
VVM-proces – fremover

VVM-redegørelsen skal klarlægge anlæggets miljøpåvirkninger ud fra et
bredt miljøbegreb, som omfatter mennesker og bebyggelse, erhverv og fritid,
kulturværdier, landskabelige værdier og indvirkningen på dyre- og planteliv
mv. Desuden sammenholder VVM-redegørelsen miljøpåvirkningen ved de
forskellige mulige alternativer for linjeføring og udformning af anlægget, som
er undersøgt.
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Som grundlag for VVM-redegørelsen er der udarbejdet 7 tekniske rapporter,
som offentliggøres som en del af den samlede VVM, og hvori redegørelsens
forskellige temaer uddybes yderligere. Der er desuden udarbejdet et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen, som på en mere overskuelig måde redegør
for miljøpåvirkninger af de forskellige mulige alternativer for linjeføring og
udformning af anlægget. Det ikke tekniske resumé indgår i kommuneplantillægget under pkt. 4.1.
VVM-redegørelsen ledsager de forslag til kommuneplantillæg, som Miljøcentrene udarbejder for de følgende kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viborg Kommune
Silkeborg Kommune
Ikast-Brande Kommune
Vejle Kommune
Billund Kommune
Vejen Kommune
Haderslev Kommune
Tønder Kommune
Aabenraa Kommune

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse fremlægges i offentlig høring
i mindst 8 uger. Derefter vil miljøcentrene på baggrund af de indkomne
bemærkninger og forslag samt de miljøpåvirkninger, som belyses i VVMredegørelsen tage stilling til:
•
•
•
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Om der kan udstedes en VVM-tilladelse.
Hvilke alternativer der evt. skal indgå i en VVM-tilladelse.
Hvilke vilkår der evt. skal stilles til bygherren i en VVM-tilladelse.
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2

Kommuneplantillæg

2.1

Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan
2009–2021 for Trekantområdet – Hovedstruktur og
retningslinjer

Retningslinje:

Der udlægges et 400 m bredt planlægningsbælte til alle valgbare alternativer
til højspændingsanlæggets linjeføring, som er angivet på oversigtskort 4-11 og
indbefatter følgende mulige afvigelser og alternativer:
•
•
•

A1, A2, A3, B1, C1, C2 og C3 ved Kongeåen, Gamst Søenge og Revsing,
eksisterende linjeføring og afvigende hovedforslag ved Frederiksnåde og
A1, A2 og B1 ved Billund.

På arealer omfattet af planlægningsbælterne, må der ikke udlægges areal til
byformål eller gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse.
Når der er truffet endeligt valg blandt alternativerne til anlæggets linjeføring
og udformning, bortfalder planlægningsbæltet og retningslinjerne helt for de
øvrige alternativer.
Indenfor 400 m planlægningsbæltet for det valgte alternativ, vil der i det endelige kommuneplantillæg blive reserveret et 200 m etableringsbælte, indenfor hvilket højspændingsanlægget skal placeres. Den resterende del af 400 m
planlægningsbæltet for det valgte alternativ bortfalder.
Arealreservationen til den valgte linjeføring for højspændingsanlægget ophæves automatisk, når anlægget er etableret og der tinglyses et deklarationsbælte
til anlægget.
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Vejen Kommune.

Billund Kommune.
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Vejle Kommune.
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Alternativer for Kongeåen, Gamst Søenge og Revsing

A1: Luftledning med en placering øst for den eksisterende, til forbindelse med
den nuværende station Revsing.
A2: Luftledning med en placering øst for den eksisterende, som alternativ A1,
men nord for motorvej E45 går den mod nordvest til en ny station Revsing
med en placering vest for den eksisterende.
A3 (hovedforslag): Luftledning med en østlig placering som de to foregående alternativer mellem Skodborg til Gamst Syd, hvorefter den går mod vest
mod det eksisterende tracé umiddelbart vest for Vejen. Herfra forløber den
et stykke langs det eksisterende tracé for at dreje mod nord til en ny station
Revsing.
B1: Kabellægning fra syd for Kongeåen hele vejen til en ny station Revsing,
vest for den eksisterende station.
C1: Tracé som B1, men med kabel over en kortere strækning, fra syd for Kongeåen til Gamst Nord. Herfra luftledning til ny station Revsing.
C2: Tracé som C1, men med kabel fra Gamst Syd til ny station Revsing.
C3: Tracé som C2, men med kabel over en kortere strækning, fra Gamst syd
til Gamst Nord.
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Sammenligning mellem
alternativerne ved Kongeåen, Gamst Søenge og Revsing:

Principskitser for alternativer ved
Kongeåen, Gamst Søenge og Revsing

Mennesker – boliger og byer
• Samlet set berører alternativerne med hel eller delvis kabellægning (B og
C) færrest boliger (14-24 inden for en afstand af 280 m), mens luftledningsalternativerne (A) berører flest boliger (50-61 inden for en afstand
af 280 m). B- og C-alternativerne har færrest boliger (1-2) beliggende
nærmere anlægget en 80 m, mens alternativerne til linjeføringer for
luftledningsanlæg A1, A2 og A3 har hhv. 11, 7 og 5 beliggende nærmere
anlægget end 80 m.
• Ud fra hensynet til mennesker og beboelser fremstår B1 som det bedste
alternativ, grundet kabellægningen over hele strækningen. C1 og C2 er
omtrent lige gode, C3 er marginalt ringere, mens luftledningsalternativerne vil berøre flere boliger. Dette gælder særligt A1, der som nævnt
ovenfor vil påvirke det største antal boliger.
• Alle alternativer synes at medføre forbedringer i forhold til det eksisterende anlæg, der forløber tættere på boliger, især i Vejens østlige udkant.
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Landskab og friluftsliv
• Samtlige alternativer vil bevirke en styrkelse af de landskabelige værdier i
Kongeådalen i forhold til det eksisterende anlæg, idet krydsningen sker på
et sted, hvor ådalen fremstår langt mindre synlig i landskabet.
• De alternativer (B1 og C1), der omfatter en kabellægning af krydsningen
af Kongeåen og Andst Å, bidrager i særlig grad til at styrke de landskabelige værdier omkring ådalslandskabet. Omvendt vil luftledningsalternativerne A1, A2, A3, C2 og C3 fremtræde synligt i landskabet, om end den
visuelle påvirkning af Kongeådalen vil være mindre end ved det eksisterende anlæg.
• De visuelle påvirkninger af Andst Å vil øges med de foreslåede luftledningsalternativer i forhold til det eksisterende anlæg, der ikke krydser
Andst Å.
• Hovedforslaget A3, der nord for ådalene passerer længere mod vest i
retning af det eksisterende anlæg, vil mindske den visuelle påvirkning af
Gamst Søenge. Tracéets placering ved Vejens østlige udkant vil forløbe
tættere på et erhvervsområde, der i forvejen er visuelt præget af høje,
industrielle bygninger, antenner, skorstene mv.
• Kabellægning af anlægget i tracéet langs Gamst Søenge, som foreslået i alternativerne B1, C1, C2 og C3, styrker friluftsinteresserne, der her blandt
andet omfatter kanosejlads og lystfiskeri.
• Uden for selve ådalskrydsningerne og nord for området ved Gamst Søenge er de landskabelige værdier præget af de store vejanlæg og er dermed
af mere begrænset værdi. Kabellægning nord for Gamst Søenge, som
foreslået i alternativ B1 og C2, synes dermed ikke at medføre væsentlige
effekter på landskabet.
Natur
• Ud fra hensynet til fuglelivet især ved Gamst Søenge vil alternativerne B1
og C1-C3 fjerne eller mindske kollisionsrisikoen mellem fugle og højspændingsledninger. Også i ådalene kan der forekommer fugletræk, hvorfor en kabellægning af ådalskrydsningerne, som i alternativ B1 og C1, vil
mindske risikoen for fuglekollisioner. Alternativ C2 og C3 indebærer en
kabellægning omkring Andst Å, men ikke ved Kongeåen, hvorfor effekten
for fuglelivet ved disse alternativer er mindre.
• Hovedforslaget A3, hvor tracéet er ført længere mod vest end de øvrige
luftledningsalternativer A1 og A2, vil formentlig medføre en mindre
risiko for fuglekollisioner end A1 og A2. Hensynet til fuglelivet tilgodeses
dog bedst med kabelløsningerne B1 og C1-3.
• Kabellægning i ådalene kan gennemføres som underboringer, hvorved
ådalenes naturforhold, herunder Natura 2000-området omkring Kongeåen, ikke påvirkes.
• Ådalene har en begrænset bredde, således at det ikke er nødvendigt at
opstille master i ådalene. Det betyder, at et nyt luftledningsanlæg kan
etableres uden påvirkninger af ådalenes naturforhold.
• Der synes i øvrigt ikke at være naturværdier inden for de foreslåede kabeltracéer, der vil blive påvirket negativt ved en kabellægning.
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Kulturhistorie
• De foreslåede alternativer giver ingen direkte konflikter med kendte
kulturarvsværdier, ud over fysiske påvirkninger af beskyttede diger ved
kabellægning. De valgte alternativer er alle så vidt muligt lagt uden for
kulturarvsarealer, DKC-arealer, bevaringsværdige kulturmiljøer, fortidsminder og kirkeomgivelser, hvorfor konfliktgraden er relativ ens og er
vurderet som lav for alle de mulige alternativer.
• Kabellægning er en fordel for oplevelsen af nyere tids kulturarvder formodes at kunne retableres efter eventuelle påvirkninger ved kabellægning.
• Luftledningsalternativerne A1-A3 vil medføre, at der ikke skal foretages arkæologiske eftersøgninger af den jorddækkede kulturarv forud for
anlægsfasen.
• Det kulturhistoriske miljø omkring Kongeåen bevares bedst muligt gennem kabelløsningerne B1 og C1. Også de angivne luftledningsalternativer
bidrager dog til at mindske den visuelle påvirkning i forhold til det eksisterende anlæg, idet luftledningerne ved Knagmølle Bro fjernes.
• C3-alternativet fremstår som det bedste kabellægningsalternativ for kulturarven, da det på grund af den korte strækning påvirker færrest beskyttede diger.
Andre arealinteresser
• De foreslåede alternativer passerer forskellige råstofinteresseområder nord
for Vejen. Det forventes, at en placering af kabel eller master i dette område skal forhandles nærmere på plads med Region Syd/lodsejerne.
Sammenfatning

Hensynet til boliger tilgodeses bedst ved de lange kabelløsninger B1 og C1.
Disse alternativer synes også at medføre de færreste påvirkninger af miljø,
landskab og friluftsliv, herunder ådalene og Gamst Søenge, omend såvel
naturværdier og landskabelige værdier nord for motorvej E45 ikke synes at
fordre en kabelløsning på denne strækning.
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En ny station Revsing kan gennem placering og afskærmende beplantning
indpasses i landskabet. Dette betyder, at alternativer, der som hovedforslaget
A3 baseres på anlægget af en ny station vest for den eksisterende, visuelt er at
foretrække frem for alternativer, der forbindes til den eksisterende T-afgrening
ved Revsing. Alle alternativer til linjeføring er derfor udformet således, at de
kan tilsluttes en ny station ved Revsing fremfor den nuværende T-afgrening.
Kulturhistoriske værdier synes ikke at blive påvirket i noget væsentligt omfang
ved de foreslåede alternativer. Af hensyn til den jorddækkede kulturarv vil
luftledningsanlæg være at foretrække, da forudgående arkæologiske eftersøgninger af den valgte linjeføring herved undgås. Dog vil det kulturhistoriske
miljø omkring Knagmøllen ved Kongeåen blive påvirket visuelt af luftledningsalternativerne, om end de mulige alternativer alle bidrager til at mindske
denne påvirkning i forhold til det eksisterende anlæg.
Hovedforslaget A3 vil, i forhold til det eksisterende anlæg, stadig krydse områder med landskabelige eller naturmæssige værdier. Placeringen af linjeføringen
et sted, hvor færre mennesker ser anlægget i forhold til den eksisterende placering ved Knagmølle, kan dog betegnes som en rekreativ forbedring i forhold
til landskabsoplevelsen af de kulturhistoriske værdier her. Hovedforslaget vil
desuden bidrage til færre påvirkninger af boliger end det eksisterende anlæg.
For naturen i Kongeådalen vil hovedforslaget betyde, at dalen kan krydses
med luftledninger, uden at der skal stilles master i selve ådalen. Derved skal
der ikke udføres anlægsarbejde i den mere sårbare ådal. Masterne vil stå ca. 75
m fra afgrænsningen af habitatområdet. Hensynet til fugle, især ved Gamst
Søenge, tilgodeses bedst ved kabellægning af passagen vest om Søengene.
Blandt luftledningsalternativerne vurderes hovedforslaget at medfører færrest
risici for fuglekollisioner.
Hovedforslagets etablering af en ny station Revsing vest for den eksisterende
T-afgrening vil mindske landskabspåvirkningen fra transformerstationen.
Øvrige alternativer indebærer hver især landskabelige og/eller naturmæssige
fordele frem for hovedforslaget. Kulturhistoriske interesser tilgodeses omtrent
på samme niveau ved hovedforslaget som de øvrige luftledningsalternativer.
Afvigelse ved Frederiksnåde nord for Vorbasse

Hovedforslag: Nyt tracé, der forløber mod øst uden om den kulturhistoriske
fredning i Frederiksnåde Plantage.
Sammenligning mellem afvigelsen og den eksisterende linjeføring:

Afvigelsen indebærer ret få justeringer i forhold til den eksisterende linjeføring
og bevirker, at fredningen helt undgås. Der er ikke væsentlig forskel på påvirkningen af natur eller boliger ved afvigelsen og den eksisterende linjeføring.
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Principskitser for eksisterende linjeføring og hovedforslag ved Frederiksnåde

Lige syd for Frederiksnåde - inde i det udpegede værdifulde kulturmiljø krydser det eksisterende højspændingsanlæg beskyttelseslinjen til et fredet
fortidsminde. Med den foreslåede afvigelse kommer luftledningen væk fra 100
meter beskyttelseslinje omkring fortidmindet.
Mennesker – boliger og byer
• Afvigelsen og den eksisterende linjeføring er ligeværdige med hensyn til
mennesker og boliger.
Landskab og friluftsliv
• Afvigelsen og den eksisterende linjeføring er ligeværdige med hensyn til
landskabelige forhold og friluftsliv.
Alternativer vest for Billund

Alternativer A1: Luftledningsløsning, der som udgangspunkt følger den eksisterende ledning, men som ved Grene Kirke er forlagt mod vest for at undgå
beskyttelseszonen omkring kirken.
A2 (hovedforslag): Luftledningsløsning, der forløber længere mod vest i
byudviklingsområdet vest for Billund.
B1: Dette alternativ indebærer en kabellægning fra syd for byudviklingsområdet til nord for Grene Kirke. Alternativet er udarbejdet med henblik på at
undgå luftledninger over den planlagte byudvikling i området.
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Principskitser for hovedforslag og valgbare alternativer ved Billund og Grene

Sammenligning mellem de valgbare alternativer:

Mennesker – boliger og byer
• De to luftledningsløsninger har omtrent samme længde inden for det
område, der er udpeget som byudviklingsområde. Det vurderes derfor, at
de vil berøre ca. det samme antal boliger ved en fremtidig udbygning af
området.
• Det forventes, at hovedforslaget A2 vil medføre færre konflikter med den
kommende byudvikling vest for Billund, da forslagets tracé er placeret
længere mod vest end alternativ A1. Det forventes, at byudviklingen sker
med etapevis udbygning fra øst mod vest. En linjeføring længere mod vest
som i hovedforslaget vil dels medføre, at mulige konfliktermed byudvikling ligger længere ude i fremtiden, dels at Billund Kommune vil have
længere tid til at planlægge, hvordan byudviklingen i anlæggets umiddelbare nærhed kan planlægges i detaljer.
• Kabellægningsalternativet medfører de færreste konflikter med mennesker
og boliger, forudsat byudviklingen i anlæggets umiddelbare nærhed kan
planlægges i detaljer.
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Landskab og friluftsliv
• Hovedforslaget passerer et hedeområde mod syd, hvilket har landskabelige
konsekvenser for indtrykket af hedeområdet.
• Såvel hovedforslaget A2 som alternativ A1 passerer igennem Plougslund
Plantage, der, sammen med hedeområdet umiddelbart syd herfor, er
udpeget som landskabeligt interesseområde. Plougslund Plantage er en
aldrende, meget tætvoksende nålebeplantning, der for nærværende ikke
huser væsentlige landskabelige eller friluftsmæssige værdier.
• Det nuværende forslag til anlæg af kabelstationer for alternativ B1 vil
betyde, at den sydlige station vil blive placeret i et område, der er udpeget
som landskabeligt interesseområde. Dette betyder, at der i givet fald skal
tages særlige hensyn til lokaliseringen og afskærmningen af stationen,
således at den ikke påvirker de landskabelige interesser i dette område.
Natur
• Hovedforslaget A2 berører et hedeområde mod syd, hvilket kan have naturmæssige konsekvenser, afhængigt af den konkrete masteplacering. Ved
den foreslåede krydsning er heden ca. 240 m bred, så placering af master
kan undgås inden for selve hedeområdet. I så fald vil de naturmæssige effekter af denne passage være ubetydelige.
• Hovedforslaget A2 har et forløb, der bringer linjeføringen inden for en afstand af 6-700 m fra det nærliggende Natura 2000-område, Hedeområder
ved Store Råbjerg. Det er i TR2 Naturrapporten beskrevet og vurderet,
at udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet, der omfatter
ynglefuglene tinksmed og natravn, ikke vil blive påvirket af et luftledningstracé i denne afstand fra Natura 2000-området.
• B1-alternativet vil ved den nuværende placering berøre et lille overdrev,
der strækker sig i et smalt bælte langs den nordlige del af skrænten mod
ådalen, fra Grene Kirke og 100 m mod vest. Der kan være andre, fragmenterede overdrevstyper længere mod vest. Kabellægning bør ikke ske
gennem et overdrev, da en regenerering oftest tager mange år. Det vurderes, at et kabel, uden at linjeføringen ændres væsentligt, kan placeres
således, at der ikke vil ske berøringer af overdrevsvegetation ved kablets
passage vest om Grene Kirke.
• Hovedforslaget A2 og de to alternativer A1 og B1 vil krydse plantagen ved
Sønder Elkær, der er fredskov. Dette betyder, at passagen af Sønder Elkær
Plantage skal behandles efter Skovlovens bestemmelser. Det samme forhold er gældende for alternativ B1s placering af den nordlige kabelstation.
Hovedforslaget A2 har et markant kortere forløb inden for fredskovsområdet end alternativerne.
Kulturhistorie
• Hovedforslaget A2 og alternativ A1 krydser Grene Kirkes kirkeomgivelser.
Hovedforslagets placering længere mod vest betyder, at forløbet indenfor
udpegede kirkeomgivelser har en længde, der udgør ca. halvdelen af forløbet af alternativ A1 indenfor kirkeomgivelserne. Påvirkningen af Grene
Kirkes kulturhistoriske værdier vurderes at være moderat negativ i begge
tilfælde, men hovedforslaget A2s linjeføring er at foretrække grundet den
større afstand til kirken. Hovedforslagets linjeføring er derfor en klar for-
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•

•

bedring af hensynet til de kulturhistoriske interesser, sammenlignet med
den eksisterende linjeføring for højspændingsanlægget.
Alternativ A1 vil, som det er tilfældet med det eksisterende højspændingsanlæg, passere fredede fortidsminder i Sønder Elkær. Med en hensigtsmæssig masteplacering udenfor beskyttelseszonen på 100 m vil direkte,
negative effekter på fortidsminderne kunne undgås, som det også er tilfældet med den eksisterende linjeføring. Også hovedforslaget A2s linjeføring
passerer henover beskyttelseszonen omkring fortidsminderne, men over
en kortere strækning og med større afstand til selve fortidsminderne.
Kabellægningsalternativ B1 fjerner påvirkningen af Grene Kirkes kirkeomgivelser. Alternativet vil, med det nuværende forslag til kabelstation i
Sønder Elkær Plantage, ikke friholde de beskyttede fortidsminder mod
nord i plantagen, hvor alternativ B1 her vil have omtrent samme forløb
som A1 og det eksisterende højspændingsanlæg.

Andre arealinteresser
• Alle alternativer forløber gennem et råstofinteresseområde. Det forventes
dog, at kabellægning gennem råstofinteresseområdet vil kunne gennemføres uden at de samlede råstofværdier i nærområdet skades.
Sammenfatning

Hovedforslaget A2 er udlagt således, at det er ført længst muligt mod vest i
byudviklingsområdet - af hensyn til den forestående byudvikling, samtidig
med at tracéets påvirkning af hedeområdet mod syd er ønsket reduceret mest
muligt ud fra det teknisk mulige omkring knæk af linjeføringen. Den foreslåede linjeføring betyder endvidere, at påvirkningen af fredskovsområdet Sønder
Elkær Plantage reduceres væsentligt i forhold til alternativerne A1 og B1.
Nærheden til Natura 2000-området ved Store Råbjerg vurderes ikke at have
betydning for udpegningsgrundlaget.
Kabellægningsalternativet B1 medfører, at påvirkninger forsvinder i det kommende byudviklingsområde og i Grene Kirkes kirkeomgivelser. Anlægget af
de to kabelstationer skal vurderes nøjere, da det nuværende forslag indebærer
påvirkninger af landskabeligt interesseområde og fredskovsområde i Sønder
Elkær Plantage.
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3 		Planredegørelse
– forholdet til anden planlægning
3.1

Statslig planlægning

I november 2008 indgik alle folketingets partier bortset fra Enhedslisten en
aftale om de fremtidige retningslinjer for udbygningen af elnettet i Danmark,
som blandt andet indebærer en fordobling af kapaciteten på den eksisterende
400 kV-luftledningsforbindelse mellem Kassø og Tjele.
I disse retningslinjer indgår også, at der over hele landet skal ske en forskønnelse af udvalgte lokaliteter, som berøres af 400 kV-højspændingsanlæg, og at
132-150 kV-luftledningerne skal kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan. Forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet og kabelhandlingsplanen for 132-150 kV-nettet blev politisk vedtaget i april 2009. I
den vedtagne forskønnelsesplan for 400 kV-nettet indgår mulighed for partiel
kabellægning over kortere strækninger ved byområder og naturområder af national interesse, udskiftning af master til mastetyper i nyt design og justering
af linjeføring over kortere afstande.
Da 400 kV-højspændingsforbindelsen fra Kassø til Tjele på tidspunktet for
forskønnelsesplanens udarbejdelse stod foran den planlagte kapacitetsbestemte
udskiftning, indgik denne strækning ikke i forskønnelsesplanen. Til gengæld
vil de principper, som blev anvendt i forbindelse med forskønnelsesplanen,
også blive fulgt ved udskiftningen af højspændingsanlægget mellem Kassø og
Tjele. På denne baggrund kan der på særlige lokaliteter muliggøres alternativer
til udgangspunktet; at etablere et nyt 400 kV-luftledningsanlæg med vekselstrøm, med den dobbelte transmissionskapacitet og med samme linjeføring
som det eksisterende anlæg.
Miljøministeriets miljøcentre i Odense og Århus har udarbejdet forslag til
kommuneplantillæg, som fastlægger retningslinjer for anlægget og udgør det
planjuridiske grundlag for placering og udformning i de berørte kommuner.
Forslagene til kommuneplantillæg ledsages af en VVM-redegørelse, der skal
bidrage til at afdække og sammenholde miljøpåvirkninger ved de forskellige
alternativer til anlæggets udformning og placering.
En realisering af anlægget forudsætter, at miljøcentrene udsteder en VVMtilladelse til anlæggets etablering samt de endelige kommuneplantillæg til de
berørte kommuners kommuneplaner.

3.2

Internationale naturbeskyttelsesområder

By- og Landskabsstyrelsen har i juni 2009 meddelt en planlægningstilladelse
til en ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, hvilket er en
forudsætning for at planlægge for dele af anlæggets placering indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.
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EF-habitatområderne nr. 80 Kongeåen og nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk
Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk krydses direkte af
anlæggets planlagte linjeføring.
Ingen EF-fuglebeskyttelsesområder krydses direkte af den udbyggede forbindelse eller påvirkes af de afledte saneringer af den eksisterende forbindelse og
de krydsende luftledninger på lavere spændingsniveauer end 400 kV.
Krydsningen af EF-habitatområde nr. 80 – Kongeåen

Habitatområdet krydses direkte ved selve Kongeåen og desuden ved Lille
Andst. Luftledningerne vil ved begge disse krydsninger kunne spænde over habitatområdet, således at de to nærmeste master, der bærer luftledningerne, vil
kunne etableres udenfor. Ved krydsningen af habitatområdet er der desuden
mulighed for at vælge partiel kabellægning.
Krydsningen af EF-habitatområde nr. 30 – Lovns Bredning,
Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

Alle valgbare alternativer til såvel linjeføring for luftledningsanlæg som partiel
kabellægning krydser habitatområdet en gang øst for Vejrumbro ved Nørreådalen. De valgbare alternativer for kabellægning inkluderer desuden en
kabelstrækning ved den sydlige sidedal ved Korreborg Bæk. Ved krydsning
med luftledninger vil det, på grund af Nørreådalens betydelige bredde, være
nødvendigt at opstille 1 eller 2 nye master i ådalen.
Generelle påvirkninger ved etablering og drift af
anlæg med luftledninger

Der vil forekomme støj og luftforurening fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen rundt om hvert mastearbejdssted. Oplagspladser til materiel mv. sker uden
for habitatområderne.
Der forventes ikke umiddelbart behov for midlertidig grundvandssænkning
forud for etablering af mastefundamenter, men skulle der vise sig et sådant behov, vil oppumpet vand blive ledt ud over markerne og ikke ud i vandløbene.
Trækning af ledningerne over ådalene ved Kongeåen og Lille Andst vil ikke
medføre kørsel i området, da det er muligt med harpuner at skyde mindre
forliner over ådalen, som hejses op i masterne, når disse er etableret. Der kan
dog blive behov for, at en enkelt person bevæger sig ned i ådalen for at få
forlinerne over. Ved hjælp af forlinerne trækkes selve kablerne (lederne) til de
to 400 kV-ledningssystemer, der ophænges på hver mast.
Bortsaneringen af de eksisterende luftledninger betyder, at der skal fjernes
master inde i habitatområderne, hvilket vil medføre færdsel med materiel
og mandskab. Alt arbejde i ådalene vil foregå på udlagte køreplader af jern,
således at den fysiske påvirkning af ådalsvegetationen og jordbunden vil blive
reduceret, og arbejdet vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt, så evt. yngleperioder for faunaen undgås.
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Anlægsarbejdet er kortvarigt og kan forventes at vare 1-2 uger for krydsningen
af Kongeåen og Lille Andst og ca. 1 måned for krydsning af Nørreådalen –
inkl. perioder uden aktivitet. Nedtagning af det eksisterende anlæg kan foregå
på kortere tid.
Der sker et tilsyn med luftledningsanlæggene hvert år, som foregår ved overflyvning. Hvert 3. år foretages der eftersyn til fods. Evt. opvækst af træer og
buske, der er højere end det tilladte over terræn beskæres. Derudover kan der
forekomme kørsel for reparationer ved den enkelte mast.
Generelle påvirkninger ved anlæg og drift af partiel kabellægning

Partiel kabellægning ved krydsningen af større vandløb vil normalt ske som
underboring uden opgravning, og en evt. kabelkrydsning af selve habitatområderne kan helt eller delvist foretages som en underboring. Underboring
af vandløb skal holde mindst 1 m afstand til den regulativmæssigt fastsatte
bundkote for vandløbet.
Det er ikke muligt at etablere længere underboringer end 900 m og kun i
særlige tilfælde foretages underboringer på over 200 m længde. Desuden er de
lokale jordbundsforhold afgørende for, om underboring kan udføres, idet især
uensartet jordbund med store sten kan medføre store tekniske vanskeligheder.
Ved evt. krydsning af EU-habitatområde 80 / Kongeåen med partiel kabellægning, vil en underboring kun skulle strække sig over 150-200 m, hvilket ikke
er en usædvanlig lang underboring.
En evt. kabelkrydsning med underboring på tværs af hele EU-habitatområde
30 ved Nørreådalen øst for Vejrumbro ville forudsætte, at underboringen
skulle strække sig over 600-700 m. Underboring af habitatområdet vurderes
imidlertid kun at være væsentligt for de berørte naturtyper nærmest selve
åløbet. Der kan ved selve åløbet ske en underboring over et spænd på 200-600
m, og den nødvendige udstrækning af en underboring skal fastlægges nærmere
af Miljøcenter Århus på grundlag af en konkret vurdering på åstedet, og vil
skulle fremgå som vilkår i VVM-tilladelsen, hvis der vælges en kabelløsning.
Partiel kabellægning af et tostystems 400 kV-højspændingsanlæg foretages
som separat underboring af 12 kabler, hvilket foretages med særligt boregrej.
Til boregrejet behøves en arbejdsplads på 2.000 m2, som etableres udenfor
habitatområderne. Hvis en del af en evt. partiel kabellægning under Nørreådalen foretages ved nedgravning af kabel, vil anlægsarbejdet medføre opgravning
af 12 kabelrender fordelt i et område i ca. 36 m bredde. Da der er tale om våd
natur med et højt næringsniveau, vurderes det imidlertid, at områdets bevoksning hurtigt vil retablere sig, og at der ikke vil ske en negativ påvirkning af
habitatområdets udpegningsgrundlag.
Hver gang et højspændingsanlæg skifter fra luftledning til jordlagte kabler og
omvendt, skal der desuden etableres en kabelovergangsstation, som optager
et areal på ca. 60 x 75 m (~0,5 ha) og har en mastehøjde på 27 m. Det kan

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

35

Kapitel 3 – Planredegørelse – forholdet til anden planlægning

i tilknytning hertil være nødvendigt at etablere kompensering af kablet via
en tilkoblet reaktor (der ligner en transformer), som afgiver en lavfrekvent
brummen. Da reaktoren er oliefyldt, placeres den på et fundament med et
reservoir, der kan rumme hele oliemængden. Ved eventuel lækage lukker
udskilleren, al olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm
til transmissionsselskabet. Kabelovergangsstationer vil ikke blive etableret
indenfor habitatområder, og vil blive søgt placeret, så de afskærmes af terræn
og beplantning.
Der forventes en levetid for jordlagte kabler på ca. 40 år. Luftledninger
vurderes at have nogenlunde samme levetid, men kan dog renoveres, hvorved
levetiden i praksis er væsentlig længere for luftledninger. Der er ikke samme
mulighed for renovering af jordkabler, hvorfor disse skrottes, når isoleringen
er nedbrudt.
Internationale naturbeskyttelsesområder, som ikke direkte berøres

Langs med de valgbare alternativer for anlæggets linjeføring ligger flere Natura
2000-områder, som dog ikke krydses af nogle af alternativerne eller på anden
måde berøres direkte heraf:
• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 48, Hedeområder ved Store Råbjerg
• EF-habitatområde nr. 64, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund
Plantage
• EF-habitatområde nr. 71, Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage
• EF-habitatområde nr. 74, Hedeområder ved Store Råbjerg
• EF-habitatområde nr. 237, Ringive Plantage
Det vurderes at udpegningsgrundlaget for disse internationale naturbeskyttelsesområder ikke kan påvirkes af anlægget.
Arter omfattet af bilag I og andre
forekomster omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet

Ifølge EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet skal medlemsstaterne træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger for alle arter, der er opført på direktivets bilag I.
Fugle er den eneste type fauna, for hvilken der kan forventes en registrerbar
påvirkning af luftledningsanlægget i driftfasen. Fugle vil næppe kunne blive
strømdræbte, da det forudsætter et vingefang, som kan nå to ledere samtidigt,
og så store fuglearter forekommer ikke i nærheden af anlægget. Fugle kan
imidlertid blive dræbte alene ved at flyve ind i lederne.
Ud fra Hollandske optællinger af fugle, som findes dræbte efter kollision med
luftledninger, skønnes det, at ca. 200 fugle hvert år kan forventes at blive
kollisionsdræbte for hver km luftledningsanlæg. Vurderingen af, om højspændingsanlægget udgør en trussel mod bestanden af en given fugleart, baseres på
faktorer som artens antal i nærheden af anlægget, hvor stor del af den samlede
bestand dette antal udgør, artens flyveruter, flyvehøjder og manøvredygtighed,
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om arten flyver om dagen, om natten eller i skumringen, om den formerer sig
tidligt eller sent i livet, og om artens formering giver et lille eller stort overskud af formeringsdygtige voksne individer.
I forhold hertil er der foretaget en vurdering af, om den del af den nye højspændingsforbindelse, der placeres med samme linjeføring som det eksisterende anlæg, medfører en forhøjet kollisionsrisiko. Det skønnes generelt, at
kollisionsrisikoen er forhøjet for det nye anlæg i forhold til det gamle, fordi
det luftrum, hvor der er mulighed for at ramme en leder, er mere omfangsrigt.
Dog skønnes det, at ca. halvdelen af de fugle, som kolliderer med højspændingsledninger, kolliderer med den øverste og mindst synlige jordleder, som er
ens for de to anlæg.
Når der desuden forekommer valgbare alternativer til linjeføring for luftledningsanlæg, er det derudover vurderet, om alternativerne rent faktisk ved
deres placering øger kollisionsrisikoen for nogle af de beskyttede arter. I den
samlede vurdering indgår også, at krydsende eller parallelførte højspændingsledninger saneres og bliver kabellagt inden for en afstand af ca. 800 m på hver
side af linjeføringen. Et alternativ med partiel kabellægning af det ny højspændingsanlæg eliminerer selvsagt helt risikoen for kollisioner på den strækning,
hvor der kabellægges.
For en mere detaljeret beskrivelse og vurdering vedr. de forskellige beskyttede
fuglearter henvises til VVM-redegørelsen og Teknisk Rapport 2.
Forudsat der udstedes en VVM-tilladelse, vil miljøcentrene i valg af linjeføring
for og udformning af anlægget, og i de vilkår, der stilles for anlæggets etable-
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ring og drift, imødegå forhold, som kan true bestanden af beskyttede fuglearter samt overveje at fastlægge et overvågningsprogram, der kan afdække evt.
påvirkninger og behovet for yderligere afværgeforanstaltninger.
Arter omfattet af Habitatdirektivets bilag II og IV-arter

Bestande af arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV skal beskyttes, hvor
de end forekommer. Ifølge direktivet og diverse vejledninger er det forbudt at
skade bestande, ødelægge yngle- og rasteområder samt at skade levestedernes
økologiske funktionalitet.
Følgende arter omfattet af bilag II og IV forekommer i de dele af Jylland, der
berøres af anlægget:
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•

Flagermus (10 arter) raster i store gamle træer, som kan stå i vejen for det
kommende anlæg. Der er under feltarbejdet udpeget såvel eksisterende
som potentielle leve- og rastesteder langt linjeføringen for højspændingsanlægget. Efterfølgende er der fastlagt en særlig procedure for anlægs- og
saneringsarbejder, som skal iagttages, hvis det ikke er muligt helt at undgå
at fælde eller reducere egnede flagermusbevoksninger. Da flagermus orienterer sig ved hjælp af sonar, er kollisioner med ledninger sjældne.

•

Birkemus er ikke kendt fra lokaliteter langs med linjeføringen; men da
arten før er fundet på nye lokaliteter langt fra tidligere kendte forekomster, kan det ikke udelukkes, at den kan forekomme. Hvis mastefundamenter placeres i naturområder, især i markante ådale med skov og natur,
er der en hypotetisk risiko for, at ukendte bestande af birkemus vil kunne
påvirkes. Denne risiko vurderes dog som værende så lille, at det ikke kan
håndteres i praksis.

•

Odder holder til i og ved vandløb og anlægs- og saneringsarbejder skal
holdes mindst 20 m fra vandløbsbredder. Forstyrrelser vil være begrænset
til de korte anlægs- og saneringsfaser, og de negative effekter heraf kan
reduceres, hvis arbejdet ved større vandløbskrydsninger og i andre odderområder tidsbegrænses til at foregå i perioden 1/7 til 1/10.

•

Markfirben tilbringer en stor del af året nedgravet, og æggene lægges i
jorden. Gravearbejder på markfirben-lokaliteter vil derfor kunne skade
arten. Placering af master og arbejdsarealer på naturlokaliteter, navnlig på
sandede jorder, bør derfor så vidt muligt undgås.

•

Padder (4 arter) yngler i vandhuller. Hvis det ved detailprojekteringen
viser sig muligt helt at undgå anlægsarbejde eller masteplacering ved
vandhuller og i de dertil knyttede §3-områder, vil der ikke være nogen påvirkning af arterne. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan afværgeforanstaltninger i form af erstatningsvandhuller være påkrævede.
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•

Snæbel kan være følsom for udvaskning af okker, silt og ler i forbindelse
med fjernelse af mastefundamenter, hvis der mod forventning bliver behov for dræning. Det udvaskede materiale kan sætte sig på fiskenes gæller,
hæmme iltoptagelsen og i værste fald kvæle dem. Udvaskning i forbindelse med anlægs- og saneringsarbejder vurderes at være minimale på
grund af arbejdets relativt begrænsede omfang. Hvis arbejderne desuden
udføres uden for gyde- og opvækstperioden, vil eventuelle effekter af okkerudvaskning og jordspild kunne minimeres eller helt undgås.

•

Grøn mosaikguldsmed er knyttet til søer med plantearten krebseklo.
Arten er ikke kendt fra området langs linjeføringen, og da der ikke er
fundet krebseklo på nogen af de undersøgte lokaliteter, vurderes det at
være usandsynligt, at grøn mosaikguldsmed forekommer i nærheden af
linjeføringen.

Konklusion

Generelt vurderes det, at anlæggets etablering og drift uanset hvilket alternativ,
der vælges, ikke medfører nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget
for de berørte EF-habitatområder eller af de arter, der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.
Forudsat der udstedes en VVM-tilladelse, vil miljøcentrene i de vilkår, der vil
blive stillet for anlæggets etablering, fastlægge, at de afværgeforanstaltninger,
som i VVM-redegørelsen indgår som en forudsætning for denne vurdering,
iværksættes af bygherren.
Der redegøres nærmere for forholdet til internationale naturbeskyttelsesområder og andre naturområder samt for anlægsteknik i VVM-redegørelsen og
dertil hørende uddybende tekniske rapporter.

3.3

Kystnærhedszonen

Anlægget ligger ikke i kystnærhedszonen.

3.4

Vand- og naturplanlægning

Der gennemføres i øjeblikket en omfattende planlægning i de statslige miljøcentre, der tager udgangspunkt i lov om miljømål. Det drejer sig dels om nye
vandplaner, der skal udgøre det fremtidige grundlag for samfundets forvaltning af alle vandområder. Herudover drejer det sig om nye naturplaner, der
skal udgøre grundlaget for forvaltningen af Natura 2000 områder og strengt
beskyttede dyre- og plantearter. Når disse planer foreligger, skal kommuneplaner og kommuneplantillæg være i overensstemmelse med disse. De nye planer
indeholder bl.a. mål for vandkvaliteten og plante- og dyrelivet.
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har ved udarbejdelsen af kommuneplantillæggene søgt at tage højde for det forventede indhold i de statslige
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vand- og naturplaner. Det kan dog ikke afvises, at der efterfølgende kan vise
sig at være mindre uoverensstemmelser mellem den aktuelle VVM-redegørelse
og de planlægningsmål og retningslinjer, som bliver slutresultatet af den igangværende planlægning. I det omfang sådanne uoverensstemmelser har mere
end formel karakter, må der tages stilling til mulige justeringer af de planlægningsmæssige forhold omkring 400 kV-højspændingsforbindelsen fra Kassø til
Tjele.

3.5

Regional udviklingsplanlægning

Det vurderes, at hverken den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark
eller for Region Midtjylland behandler forhold, som er relevante i forhold til
nærværende kommuneplantillæg.

3.6

Råstofplanlægning

Den nuværende linjeføring passerer i alt 5 områder, der er udlagt som ’råstofinteresseområde’. Dette betyder, at der er udlagt områder med forekomster
af råstoffer, som ikke aktivt udnyttes på nuværende tidspunkt. De 5 områder ligger omkring Vejen (tæt ved Revsing) og ved Billund. Desuden ligger
linjeføringen i udkanten af et råstofgraveområde umiddelbart nord for Kassø.
Placeringen af råstofinteresseområder fremgår af kort indsat i Teknisk Rapport 5.
For strækningen som helhed vurderes der ikke at ske væsentlige ændringer i
mulighederne for at udøve råstoferhvervet eller påvirkninger af råstofforsyningen i landsdelen. Der er i denne forbindelse ikke vurderet på ejendomsniveau,
og for den enkelte ejendom kan forholdet tage sig anderledes ud, positivt
eller negativt, og i sidstnævnte tilfælde forhandles dette i forbindelse med en
erstatningsfastsættelse.

3.7

Regionplanlægning

I forbindelse med amternes nedlæggelse fik de gældende regionplaner retsvirkning som landsplandirektiv, for at der ikke skulle opstå en periode, hvor der
ikke fandtes et administrationsgrundlag for bl.a. det åbne land og overordnede
forsyningsmæssige og infrastrukturelle interesser. Dermed er regionplanernes
retningslinjer gældende, indtil kommunerne har vedtaget nye kommuneplaner, der erstatter regionplanernes retningslinjer og disse kan ophæves af miljøministeriet. Den del af regionplanretningslinjerne, som vedrører beskyttelsen
af grundvandsressourcerne, ophæves dog først i forbindelse med vedtagelsen af
statens vandplaner.
Den nye højspændingsforbindelse vil kunne etableres med en helt uvæsentlig
eller ingen påvirkning af grundvandsressourcerne og vurderes således ikke at
kunne være i uoverensstemmelse med retningslinjer, som skal beskytte grundvandsressourcerne.
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3.8

Kommuneplanlægning

Kommuneplantillæggets indhold fremgår af afsnit 2. Udover at være ’bærer’
af den lovpligtige VVM-redegørelse har kommuneplantillæggene til formål
at fastlægge retningslinjer for højspændingsanlæggets placering og etablering
og desuden muliggøre, at der kan lokalplanlægges for en omlokalisering og
udvidelse af Station Revsing. De statslige kommuneplantillæg drejer sig kun
om det konkrete anlæg, som Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus er
VVM-myndighed for. Forhold, formuleringer og retningslinjer, der ikke
er relevante i forbindelse med det ansøgte projekt for en udbygning af 400
kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, ændres ikke, men forudsættes
fortsat håndteret i den kommunale planlægning.
Fremover er kommunerne forpligtet til at fastlægge retningslinjer og reservationer for alle større infrastrukturelle anlæg i kommuneplanerne. I 2010 har
de fleste kommuner vedtaget en ny kommuneplan, og der er i den forbindelse
sket en ophævelse af de regionplanretningslinjer, som vedrører den overordnede infrastruktur.
Vejen, Vejle og Billund kommuner har vedtaget deres kommuneplaner som
fælles hovedstruktur og retningslinjer for hele Trekantområdet og derudover
som rammeområder og rammebestemmelser, der er vedtaget for hver enkelt
kommune. Derfor vil dette kommuneplantillæg blive udarbejdet til den del
af kommuneplanen, som gælder for Trekantområdets 6 kommuner, selvom
de øvrige 3 kommuner ikke berøres af højspændingsforbindelsen. Derudover
vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg, som alene gælder for Vejen
Kommune, og som udlægger areal til og fastlægger bestemmelser, som kan
danne grundlag for lokalplanlægningen for en udvidelse og omlokalisering af
transformerstationen ved Revsing.
I Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet er der i retningslinje 5.6.1
bl.a. reserveret et 200 m bredt areal til nye 400 kV- og 150 kV-højspændingsforbindelser. Arealer er angivet på kortbilag. På arealer, der er omfattet af
reservationerne, må der ikke udlægges areal til byformål mv., gives tilladelse
til opførelse af boliger, institutioner eller erhverv eller iværksættes andre tiltag,
som kan hindre etablering af højspændingsforbindelserne.
Forudsat Miljøcenter Odense udsteder det endelige kommuneplantillæg,
vil den arealreservation tilknyttet retningslinje 5.61, der er udlagt for 400
kV-højspændingsforbindelsen fra Kassø til Tjele, blive erstattet af det 200 m
etableringsbælte for den linjeføring, placering og udformning af højspændingsanlægget, der udstedes VVM-tilladelse til. Desuden vil Trekantområdets
fælles retningslinje 5.6.1 blive suppleret med retningslinjerne i nærværende
kommuneplantillæg.
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I Vejen Kommune er der foreslået forskellige alternativer til den eksisterende
linjeføring ved Kongeåen, Gamst Søenge og Revsing, dels på grund af kulturog naturinteresser dels på grund af planlægningen for en omlokalisering af
stationen ved Revsing.
Øst for Vejen By rummer landskabet flere kulturhistoriske, landskabelige og
naturmæssige interesser. På linjeføringen for højspændingsanlægget ligger
Kongeåen og Andst Å i et udpeget landskabeligt interesseområde, og vest for
krydsningen med den eksisterende luftledning er der udpeget et værdifuldt
kulturmiljø omkring Knagmølle. Kongeåen har en særlig symbolsk og kulturhistorisk betydning, fordi vandløbet dannede grænsen mod Tyskland efter
Danmarks tab af Sønderjylland ved krigen med Tyskland i 1864.
Kongeåen har desuden stor betydning landskabeligt og ikke mindst naturmæssigt, da åen fungerer som en meget væsentlig spredningskorridor for fisk,
andre vandlevende dyr og plante- og dyrearter knyttet til moser og enge. En
del af ådalen er udpeget som EF-habitatområde på grund af forekomst af
odder og forskellige naturtyper. Der er desuden store forhåbninger til, at den
meget sjældne laksefisk snæbel vil vandre op i Kongeåen, hvor den fandtes
naturligt, før dambrug mv. spærrede for opgangsfiskene.
Længere nord på ligger Gamst Søenge, som er et nyligt naturgenoprettet
område, hvortil der er nem adgang fra Vejen By. Søengene omfatter udstrakte
enge, sjapvandsområder og søflader, som tiltrækker fugle i stort tal, og er
naturmæssigt blevet optimeret gennem et større og vellykket naturgenopretningsprojekt.
Videre mod nord fortsætter den eksisterende luftledning henover nogle råstofinteresseområder samt motorvej E20, hvorefter den møder station Revsing.
Landskabet mellem Vejen og Revsing rummer få landskabelige og naturmæssige værdier. En gruppe lodsejere nær T-afgreningen ved Revsing har foreslået
en ny placering af station Revsing længere mod vest, hvor stationen bedre kan
indpasses i landskabet og skærmes for forbipasserende.
I Billund Kommune nord for Vorbasse ligger der en række store plantager,
som strækker sig over mod Randbøl Hede og derfor ligger lige på israndslinjen. Mellem Fromseier Plantage og Slaugaard Plantage ligger Frederiksnåde,
der omfatter ca. 13 ha fredet areal i plantagerne. Kolonien Frederiksnåde blev
oprettet af kongen i 1756 med henblik på at skulle tiltrække folk, der ville
hjælpe med at opdyrke den ”unyttige” hede. Der flyttede i sin tid 16 katolske
familier til, bl.a. fra Tyskland. Det eksisterende højspændingsanlæg passerer
hen over det fredede område, og den eksisterende mast nr. 48 står midt i
området. Der er derfor foreslået en mindre afvigelse fra linjeføringen for det
eksisterende højspændingsanlæg, således at fredningen ikke berøres.
I Billund Kommune ved Billund by foreslås flere alternativer til linjeføring
for og udformning af den nye højspændingsforbindelse, fordi det eksisterende
højspændingsanlæg passerer hen over et større planlagt byudviklingsområde
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vest for byen. Det eksisterende højspændingsanlæg passerer desuden hen
over Grene Kirke med tilhørende kirkegård og en udlagt kirkeomgivelsesbeskyttelse. Alternativerne til en forlægning af linjeføringen til en mere vestlig
placering betyder alle en markant afvigelse og forlængelse i forhold til det
eksisterende højspændingsanlæg.
Der er, udover byudvikling og kirkebeskyttelsesmæssige interesser, andre og
temmelig komplekse beskyttelsesinteresser i området ved Billund. Mod syd
er der landskabelige interesser, §3-beskyttede områder med hede og eng og
et nærliggende Natura 2000-område (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 48 og
EF-habitatområde nr. 74, Hedeområder ved Store Råbjerg) med såvel habitatinteresser som fuglebeskyttelsesinteresser.

3.9

Lokalplanlægning

Selve højspændingsanlægget med master, ledere, kabelovergangsstationer mv.
er ikke omfattet af lokalplanpligt, men reguleres alene gennem de retningslinjer, som kommuneplantillæggene fastlægger for anlæggets placering og omfang
samt vilkårene i den VVM-tilladelse, som miljøcentrene kan udstede.
For transformerstationerne i Askjær, Tjele og Kassø vurderes der ikke at skulle
ske ændringer i anvendelse eller omfang, som nødvendiggør, at der udarbejdes
en ny lokalplan.
Da forslaget til kommuneplantillægget medtager muligheden for, at Station
Revsing kan udvides og omlokaliseres, vil der i Vejen Kommune skulle udarbejdes en lokalplan for en udvidelse af den eksisterende station eller alternativt
for den nye omlokaliserede station, alt efter hvilket alternativ, der vælges i det
endelige kommuneplantillæg, Miljøcenter Odense udsteder.

3.10

Andre retlige forhold

EU-habitatområder

Der skal til anlægsarbejder indenfor internationale naturbeskyttelsesområder
gives planlægningstilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen – såvel ved nyanlæg
som ved sanering af eksisterende anlæg.
Der forudsættes dog ikke planlægningstilladelse til luftledningsanlæg, hvis
masterne kan placeres udenfor habitatområderne.
Naturbeskyttelsesloven

Der skal hos den berørte kommune søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, hvor naturtyper omfattet af denne beskyttelse kan blive påvirket
af etablering af det nye anlæg eller af bortsanering af eksisterende anlæg.
Der skal desuden hos kommunen søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvor etablering af det nye anlæg eller af bortsanering af eksisterende
anlæg ønskes foretaget indenfor å- og søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer,
fortidsmindebeskyttelseslinjer eller kirkebyggelinjer.
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By- og Landskabsstyrelsen skal jf. naturbeskyttelseslovens § 20 meddele en
særskilt godkendelse til etablering af luftledningsanlæg på højere spændingsniveau end 150 kV.
Skovloven

Der skal gives tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen til etablering af det nye anlæg og bortsanering af eksisterende anlæg på dele af anlægsstrækningen, som
er pålagt fredskovspligt.
Vejloven

Krydsning af hovedvejsnettet skal ske i henhold til vejlovens §106. Særskilt
tilladelse til krydsning af hovedvejsnettet skal meddeles af de berørte vejcentre.
Vejmyndigheden vil kræve, at tinglyste vejbyggelinjer respekteres, og at højspændingsmaster placeres så langt fra hovedvejsnettet, at de ikke ved et uheld
vælter ud over vejene.
Lov om Energinet.dk

Ledningsanlæg på over 100 kV samt saneringer heraf skal godkendes af Energistyrelsen eller af klima- og energiministeren ved investeringer over 100 mio. kr.
Stærkstrømsbekendtgørelsen regulerer de sikkerhedsmæssige forhold for højspændingsanlæg.
Dispensation fra fredninger

Ingen af de mulige alternativer for en linjeføring passerer fredede områder
udover Bølling Sø-fredningen og Frederiksnåde-fredningen.
Ved passagen af Frederiksnåde-fredningen er der et foreslået en forskydning
af linjeføringen, som ikke berører fredningsområdet, og som ikke vurderes at
have negative effekter af nogen art.
Ved passagen af Bølling Sø er der foreslået to valgbare alternativer, som indenfor selve fredningsområdet begge indebærer partiel kabellægning.
Kabellægning, kabel i drift og bortsanering af luftledninger kan i forhold til
fredningsbestemmelserne for Bølling Sø betragtes som er en midlertidig foranstaltning, der ikke kræver dispensation.
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4

Miljøvurdering i henhold til lov om
miljøvurdering af planer og programmer

Planlovens VVM-regler er affødt af et EU-direktiv fra 1985, der vedrører
miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt.
VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af lov om planlægning i 1989.
Herudover findes der et andet EU-direktiv om miljøvurdering af planer og
programmer fra 2001, der trådte i kraft i 2004 ved vedtagelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven).
I henhold til miljøvurderingsloven kan der være tale om, at det kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med et VVM-pligtigt anlægsprojekt,
i sig selv som ”en plan” skal underkastes en særlig miljøvurdering, der følger
lidt andre procedureregler end VVM-processen. Det vil være tilfældet, hvis
kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan, som
kan siges at åbne op for en ny påvirkning af miljøet. Det kan f.eks. være, hvis
kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen ændres, således at nye typer
af bygninger, anlæg, aktiviteter eller virksomheder kan placeres på steder, hvor
de ikke kunne etableres i henhold til de tidligere gældende rammer.
Jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering for
planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4.
Miljøvurderingsloven vedrører planer og programmer, hvorimod VVMprocessen vedrører konkrete anlægsprojekter og derfor normalt vil kunne være
mere dybdegående, præcis og detaljeret end en miljøvurdering af en plan eller
et program. Der er dog nogle punkter, hvor der er særlige krav til en miljøvurdering af planer og programmer. Det drejer sig om:
•

Høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til
plan, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten. Andre myndigheder er blevet
anmodet om at forholde sig til dette i forbindelse med VVM-processens
første offentlighedsfase.

•

Udarbejdelse af miljørapport, der er en beskrivelse og vurdering
af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens
gennemførelse og af rimelige alternativer til projektet. I denne sag er
kommuneplantillægget udarbejdet på grundlag af VVM-redegørelsen for
anlægsprojektet og kommuneplantillæggets retningslinjer fastlægges med
udgangspunkt i VVM-redegørelsen. Den vurdering af indvirkningen på
miljøet, der fremgår af VVM-redegørelsen er derfor i høj grad dækkende
for de krav til miljørapport, der er fastlagt i Miljøvurderingslovens bilag 1.

•

Miljørapporten skal forholde sig til planen eller programmets evt.
indvirkning på menneskers sundhed, hvilket ikke nødvendigvis
kræves af en VVM-redegørelse. I VVM-redegørelsen og mere uddybende
i teknisk rapport 5 ”Samfund, mennesker og sundhed”, redegøres langt
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grundigere for temaet sundhed, end det generelt forventes af en miljøvurdering, og der henvises derfor til VVM-redegørelsens undersøgelser og
konklusioner.
•

Udarbejdelse af et særskilt program for, hvorledes myndigheden vil
overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Forudsat at der
udstedes en VVM-tilladelse, vil der blive stillet specifikke krav til overvågning tilpasset det anlæg, der gives tilladelse til. VVM-redegørelsens kapitel
11 ”Overvågning og afværgeforanstaltninger” samt Teknisk Rapport 2 og
6 beskriver, hvilke afværgeforanstaltninger, der allerede indgår i planlægningen, hvilke der yderligere kan stilles krav om, og hvilke overvågningsprogrammer, der kan blive relevante i forhold til de forskellige mulige
alternativer til anlæggets placering og udformning.

•

Udarbejdelse af en sammenfattende redegørelse. De endelige kommuneplantillæg, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus udsteder, vil blive
ledsaget af en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er
integreret i planen og hvordan miljørapporten og de bemærkninger, der er
indkommet i offentlighedsfasen er indgået i planlægningen, samt hvorfor
den vedtagne plan er udvalgt i stedet for de alternativer, som også har
været behandlet.

4.1

Ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse

Formålet med projektet

Det er en forudsætning for en effektiv udnyttelse af vindenergi at have kapacitet på ledningsnettet til at modtage og transportere strømmen, og at kunne
udveksle lejlighedsvis overskudsproduktion af strøm med andre lande. En
udbygning af vindkraftsektoren udgør en del af regeringens klimastrategi med
henblik på at mindske Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer som
olie, gas og kul og nedbringe CO2-udledningen fra den danske energiproduktion. Den eksisterende 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele er
end ikke tilstrækkelig til at transportere vindmøllestrømmen fra de eksisterende møller, når det blæser meget og elproduktionen er høj.
Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier bortset fra Enhedslisten en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i
Danmark. I aftalen indgår blandt andet en fordobling af kapaciteten på den
eksisterende 400 kV-luftledningsforbindelse fra Kassø til Tjele. Ifølge den politiske aftale skal det nye anlæg etableres med samme linjeføring som det ekst.
anlæg, udføres med vekselstrømsforbindelser og monteres som luftledninger
på en masterække i nyt design. På baggrund heraf har Energinet.dk til opgave
at erstatte den eksisterende forbindelse fra Kassø til Tjele med en ny 400 kVhøjspændingsforbindelse med den dobbelte kapacitet.
VVM-pligt

Ved anlæg af nye højspændingsledninger på mindst 2 km med en spænding
over 100 kV er der pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse (VVM står for
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet).
Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere og om muligt undgå, mindske
eller kompensere for de miljømæssige konsekvenser ved det nye højspæn-
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dingsanlæg. Redegørelsen skal desuden bidrage til at informere og inddrage
offentligheden i beslutningsprocessen. VVM-pligten er fastlagt i Lov om
planlægning, LBK 937 af 24. september 2009 samt bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, Bek. 1335 af 6.
december 2006.
VVM-proceduren

Da anlægget strækker sig over flere end to kommunegrænser, er det Miljøministeriet, der som myndighed gennemfører VVM-processen og kan udstede
den VVM-tilladelse og de kommuneplantillæg, som er en betingelse for, at
højspændingsforbindelsen kan etableres. Miljøcenter Odense og Miljøcenter
Århus varetager i dette tilfælde myndighedsarbejdet, fordi anlægget berører
kommuner, som ligger i de to miljøcentres planområder. Som grundlag for
miljøcentrenes valg og beslutninger er der gennemført en vurdering af højspændingsanlæggets virkninger på miljøet – også kaldet en VVM. Denne
vurdering beskrives i en rapport – en VVM-redegørelse.

Faktaboks – En VVM-redegørelse skal ifølge planloven bl.a. omfatte:
•
•
•
•
•
•

En beskrivelse af projektet og de væsentligste alternativer
Beskrivelse af de nuværende forhold i projektområdet
En vurdering af projektets virkninger på miljøforhold
En beskrivelse af tiltag, der kan fjerne, mindske eller kompensere for uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger (de såkaldte afværgeforanstaltninger).
Oversigt over manglende viden.
VVM-redegørelsen skal redegøre for anlæggets påvirkninger af:
- Landskabet
- Befolkning – herunder eventuel sundhedsfare
- Plante- og dyreliv
- Kulturarv, herunder fortidsminder
- Øvrige påvirkninger af miljøet på kort og lang sigt.

Miljøkonsekvenserne af den ny højspændingsforbindelse er sammenlignet
med den situation, hvor der ikke anlægges en ny 400 kV-forbindelse. I VVMsammenhænge kaldes dette sammenligningsgrundlag for nul-alternativet. Nulalternativet er i dette tilfælde, at den eksisterende højspændingsforbindelse fra
Kassø til Tjele renoveres og fortsat og uændret vil være i drift .
En op til 1 km bred korridor omkring den nye linjeføring er undersøgt i
denne VVM-redegørelse. Det nye højspændingsanlæg med master og ledere
vil blive placeret inden for et 400 m bredt planlægningsbælte, som Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense har reserveret i forslagene til kommuneplantillæg. Planlægningsbæltets bredde skal bl.a. give mulighed for at justere
placeringen af højspændingsforbindelsen i forhold til boliger og miljøbeskyttelsesinteresser. Energinet.dk har dog ud fra det nuværende kendskab til
forholdene angivet en forventet linjeføring inden for det 400 m brede planlægningsbælte. Denne linjeføring viser den forventede placering af knækmasterne (som står, hvor linjeføringen slår et knæk), mens de øvrige master
(bæremaster) først placeres efter drøftelse med de direkte berørte lodsejere.
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En mere præcis linjeføring vil blive fastlagt, når 2. offentlighedsfase i VVMprocessen er afsluttet. Efter 2. offentlighedsfase forventer Miljøcenter Odense
og Miljøcenter Århus at indsnævre planlægningsbæltet og vedtage et reduceret
etableringsbælte på 200 m. Derefter kan bygherren indlede detailprojekteringen, som fastlægger den helt nøjagtige linjeføring og masteplacering inden for
dette fastlagte etableringsbælte.
Offentlige høringer

Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense har i en periode på 4 uger fra
den 3. til den 30. juni 2009 fremlagt en idéfolder i offentlig høring. I denne
periode blev der desuden holdt offentlige borgermøder i tre byer langs linjeføringen. De indkomne forslag og bemærkninger til idéfolderen er indgået i
det videre arbejde med planlægningen af projektet og udarbejdelse af VVMredegørelsen.
På grundlag af VVM-redegørelsen har Miljøcenter Århus og Miljøcenter
Odense udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for de 9 berørte kommuner.
Planforslagene sendes i offentlig høring fra den 24. marts 2010 til den 31.
maj 2010. I denne høringsperiode er der mulighed for, at andre myndigheder, organisationer og borgere kan komme med forslag og bemærkninger på
baggrund af hovedforslaget og de mulige alternativer, som er belyst i VVMredegørelsen. I denne periode vil der endvidere blive afholdt borgermøder flere
steder langs strækningen.
Efter afslutningen af 2. offentlighedsfase gennemgår og vurderer miljøcentrene
de indkomne forslag og bemærkninger. Under forudsætning af, at Miljøcenter
Odense og Miljøcenter Århus giver en VVM-tilladelse til anlæggets etablering,
fastlægges derefter i de kommuneplantillæg, miljøcentrene udsteder, en endelig placering og udformning af den ny højspændingsforbindelse.
Den nuværende højspændingsforbindelse

Den nuværende 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele har en
længde på 172,3 km. På strækningen er der i dag opstillet 505 master. De
fleste af masterne er såkaldte H –master (portalgittermaster), som har en højde
på maks. 35 m. I gennemsnit er der 380 m mellem de nuværende master.
Hvis der etableres en ny højspændingsforbindelse på strækningen, vil alle
master og luftledninger, der indgår i den eksisterende 400 kV-forbindelse fra
Kassø til Tjele, blive fjernet helt, og mastefundamenterne fjernes normalt ned
til 1,5 m under jordoverfladen. Etablering af det nye anlæg og nedtagning
af det gamle højspændingsanlæg vil foregå i 3 etaper: 1) Kassø-Revsing, 2)
Revsing-Askær, 3) Askær – Tjele. Det forventes, at der vil gå op til et år fra en
etape af den nye højspændingsforbindelse er sat i drift, til den samme etape af
den nuværende højspændingsforbindelse er fjernet.
Den ny højspændingsforbindelse

Der opstilles ca. 530 nye master på en strækning, der i alt er på 177 km.
Afstanden mellem masterne bliver kortere end ved det eksisterende anlæg.
Den nye højspændingsforbindelse vil skulle forbindes til de tre eksisterende
transformerstationer ved Kassø, Askær og Tjele. Desuden planlægges anlagt en
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ny transformerstation ved Revsing nær Vejen, der kobler Kassø-Tjele-forbindelsen sammen med det øvrige 400 kV-højspændingsnet.
Til den nye højspændingsforbindelse er der udviklet en helt ny mastetype
kaldet Eagle, som er en rørmast med påsatte traverser, hvorpå luftledningerne
ophænges. Energinet.dks hovedforslag er en Eaglemast med et rørformet skaft
af cortenstål og traverser af varmgalvaniseret stål. Til hovedforslag er desuden
valgt en mast, som er 44,5 m høj og 31 m bred ved traverserne og som har
luftledningerne placeret i 2 etager. I designfasen er der derudover udviklet
typer af samme mast med luftledningerne ophængt i 1 eller 3 etager og med
såvel masteskaft som traverser i galvaniseret stål. Af disse forslag udgør en
Eaglemast i 3 etager ikke længere et valgbart alternativ i VVM-redegørelsen,
fordi den vurderes at ville dominere landskabet for meget og medføre et meget
stort materialeforbrug, uden at give væsentlige miljømæssige fordele.
Saneringer

Alle krydsende luftledninger vil blive kabellagt inden for en afstand af omkring 800 m på hver side af den nye linjeføring, hvis den ny højspændingsforbindelse etableres. I alt 22 stk. 60 kV-luftledninger med en samlet længde på
ca. 77,8 km og 3 stk. 150 kV-forbindelser på i alt ca. 20 km saneres.
Tidsplan

Hvis VVM-tilladelsen udstedes i 2010, kan lodsejerforhandling og detailprojektering begynde. Fra 2011 til 2014 vil anlægsfasen finde sted, og nedtagning
af den eksisterende højspændingsforbindelse kan afsluttes i 2015.
Hovedforslag, alternativer og afvigelser

I en VVM-redegørelse undersøges og vurderes såvel et hovedforslag til anlæggets placering og udformning som forskellige andre mulige alternativer.
Hensigten er at finde den bedst mulige og mest hensynsfulde løsning inden
for rammerne af det undersøgte projekt. I dette tilfælde er projektets rammer,
at den ny højspændingsforbindelse skal udføres som en luftledningsforbindelse med samme linjeføring som den nuværende 400 kV-forbindelse, den
skal erstatte.
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På forhånd har miljøcentrene dog udpeget 4 fokusområder, hvor de miljømæssige udfordringer har ændret sig væsentligt, siden det nuværende anlæg
blev etableret, og hvor der derfor skal undersøges alternativer til placering og
udformning af det nye højspændingsanlæg. I de 4 fokusområder – Gamst
Søenge, Billund, Bølling Sø og Nørreådalen – er der set på muligheden for
justering af linjeføringen i forhold til den eksisterende linjeføring samt på
forskellige kombinationer af strækninger med luftledninger og partiel kabellægning. Inden for disse 4 fokusområder er der i alt undersøgt 18 mulige
alternativer.
Herudover er der på 5 strækninger – Hjartbro Skov og Gabøl, Frederiksnåde,
Bølling Sø Syd, Mausing Mølle og Tange – på grundlag af bemærkninger i
første offentlighedsfase og bygherrens viden – foreslået mindre afvigelser fra
den eksisterende linjeføring. I de undersøgte afvigelser indgår ikke muligheden for partiel kabellægning. De fleste foreslåede afvigelser udgør mindre justeringer, som tilgodeser meget lokalt afgrænsede hensyn. Ved Hjartbro Skov
er der dog foreslået en markant vestlig afvigelse, som giver en større afstand til
Hjartbro Skov og en kortere og mere vinkelret passage af Gels Ådal af hensyn
til landskabelige og rekreative interesser. Ved Mausing Mølle og Haurbak
er der undersøgt to meget forskellige mulige afvigelser, hvoraf den ene er en
større forlægning af linjeføringen mod vest, hvilket giver et kortere forløb
inden for områder udpeget med særlige landskabsinteresser, men hvor anlægget vil passere nærmere større byområder og forløbe på et fritliggende plateau,
hvor det vil være synligere på længere afstande end det nuværende anlæg. Den
anden mulige afvigelse i dette område er en mere lokalt afgrænset forlægning
på ca. 150 m mod øst i forhold til Mausing Mølle.
Blandt de undersøgte alternativer og afvigelser har bygherren Energinet.dk.
valgt at pege på sin foretrukne linjeføring for og udformning af højspændingsforbindelsen, som kaldes hovedforslaget. Hovedforslagets linjeføring omfatter
en strækning på ca. 177 km, der vil følge den eksisterende 400 kV-forbindelse
på det meste af den samlede strækning. Der vil dog generelt skulle være en afstand på 40 m mellem det eksisterende og det nye anlæg, idet det eksisterende
anlæg skal kunne være i drift, mens det nye anlæg etableres.
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Fravalgte alternativer

I første offentlighedsfase er der indkommet forskellige forslag og bemærkninger, der er belyst som mulige afvigelser eller alternativer i VVM-redegørelsen.
Desuden er der indkommet enkelte forslag til ændret linjeføring og partiel kabellægning, som ikke er belyst som et valgbart alternativ i VVM-redegørelsen,
fordi de i en indledende vurdering skønnedes at medføre større miljømæssige
konflikter end det eksisterende anlæg.
Forslag om kabellægning af hele anlægget eller af længere strækninger eller om
at etablere forbindelse som enten jævnstrøms- eller som 150 kV-vekselstrømskabler er generelt ikke undersøgt som valgbare alternativer. Der planlægges
for et luftledningsanlæg, fordi der endnu ikke er tilstrækkelige erfaringer
med drift af vekselstrømskabler på så højt spændingsniveau som 400 kV over
længere strækninger. Der er erfaring med lange strækninger med jævnstrøms
kabler, men jævnstrøm egner sig generelt kun til gennemgående transport af
strøm, hvor der ikke skal tilkobles mange andre forbindelser undervejs, som
tilfører eller aftager strømmen. At etablere anlægget som 150 kV kabler vurderes ikke at kunne løse kapacitetsbehovet.
Et væsentligt udgangspunkt for en vurdering af, om forslag om at kabellægge
højspændingsforbindelsen over kortere eller længere strækninger skulle belyses
i VVM-redegørelsen som valgbare alternetiver, har desuden været den politiske aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark. I denne aftale indgår bl.a., at 400 kV-forbindelsen fra Kassø til Tjele
skal etableres som luftledninger med vekselstrøm, med fordoblet kapacitet og
med samme linjeføring som den nuværende højspændingsforbindelse.
Placering af den ny højspændingsforbindelse

Når der skal vælges en konkret linjeføring for et nyt ledningsanlæg, sker det
i samspil mellem lovgivning, tekniske muligheder og hensyn til mennesker,
natur, landskab og kulturarv. Der er først og fremmest en række overordnede
bindinger såsom energipolitiske beslutninger, love, regler og principper vedr.
såvel tekniske som miljømæssige forhold, der skal eller bør overholdes.
Da et luftledningsanlægs væsentligste påvirkning af vores miljø er oplevelsen
af, hvordan det ser ud, handler det også om, hvordan luftledningsanlægget
kan udformes og placeres for at virke mindst forstyrrende i landskabet. Det
mest harmoniske indtryk af linjeføringen opnås generelt ved et forløb i lange
lige stræk, hvilket af og til kan komme i konflikt med et andet ønske; nemlig
at opnå størst mulig afstand fra højspændingsforbindelsen til boliger.
Linjeføringen til den ny højspændingsforbindelse kan på delstrækninger enten
være forlagt øst eller vest for den eksisterende linjeføring, bl.a. fordi bygherren ønsker at påvirke færrest mulige boliger. Alligevel er det er ikke muligt at
friholde alle boliger for nærhed til det nye anlæg. I overvejelserne omkring
såvel hovedforslaget til linjeføringen som mulige alternativer er der flere gange
indgået et kompromis, hvor både afstanden til boliger og ønsket om lange
lige forløb sammen med en række andre miljøhensyn er blevet afvejet mod
hinanden.
Generelt er det forsøgt at holde afstand til byer, tættere bebyggelser, kirker,
gravhøje, og natur- og rekreative områder. Endvidere er det forsøgt at mindske
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de visuelle forstyrrelser ved passager af veje og vandløb ved at tilstræbe vinkelrette krydsninger, ligesom det er tilstræbt at holde passende afstand til parallelt
forløbende strækningsanlæg, som f.eks. andre højspændingsforbindelser, veje
og jernbaner.
Virkninger på mennesker og samfund
Boliger påvirket af linjeføringerne

Inden for en afstand af 280 m på hver side af hovedforslaget til den nye linjeføring ligger der i alt 537 boliger. Inden for samme afstand fra det nuværende
anlæg ligger i alt 643 boliger. Størstedelen af de berørte boliger ligger både
inden for 280 m fra det nuværende anlæg og fra hovedforslaget til en ny linjeføring. I forhold til alternativerne i fokusområderne og afvigelserne fra den
eksisterende linjeføring ved andre lokaliteter er der flere steder, hvor hovedforslaget formindsker påvirkningen af boliger, bl.a. ved Gamst Søenge, Bølling
Sø Syd og Tange.
Magnetfelter og sundhed

Spørgsmålet om der muligvis kunne være en øget risiko for kræft i nærheden
af højspændingsanlæg blev første gang rejst i 1979 og har udelukkende drejet
sig om leukæmi hos børn, da mistanker om øget risiko for andre kræftformer
forholdsvis hurtigt kunne afkræftes. Da den pågældende type leukæmi er en
sjælden kræftsygdom, har det ikke været muligt hverken definitivt at bekræfte
eller afkræfte, at der kan være en sådan sammenhæng, selv om der på verdensplan er gennemført mange undersøgelser.
Sundhedsstyrelsen i Danmark har ikke i tidligere og heller ikke i fornyede
undersøgelser og vurderinger fundet, at der er videnskabelig baggrund for at
fastsætte bindende grænseværdier for magnetfelter i forhold til boliger eller
børneinstitutioner. I det danske forsigtighedsprincip (tvivlen skal komme
mennesker til gode) anbefaler man, at der ikke etableres nye højspændingsanlæg tæt på eksisterende boliger eller børneinstitutioner og at der ikke bygges
boliger eller børneinstitutioner tæt på højspændingsledninger. Begrebet ”tæt
på” er ikke nærmere defineret.
Forsigtighedsprincippet er anvendt i forbindelse med planlægning af det nye
højspændingsanlæg således at:
•

I Hovedforslaget til ny mastetype og ledningsophæng er det prioriteret,
at der samlet set vil blive et mindre magnetfelt end ved det nuværende
anlæg.

•

I Hovedforslag til linjeføringen er det prioriteret, at der kan ske en minimering af antallet af berørte boliger og samtidig en minimering af andre
miljøpåvirkninger.

Påvirkning af landbrugs-, skovbrugs- og råstofserhverv

For enkelte ejendomme kan der på grund af det nye anlæg forekomme
flere gener, som vil udløse erstatninger. På andre ejendomme vil der opleves
forbedringer ved nedtagning af det gamle anlæg og evt. også ved nedtagning
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eller kabellægning af de krydsende ledninger. Dog vil kabellægning medføre
driftsmæssige restriktioner for landbrugs- og skovarealer i et deklarationsbælte
for kabelanlægget. Samlet set vurderes det, at der for strækningen som helhed
ikke sker forringelser for udøvelsen af jordbrugserhvervene i forhold til situationen med den nuværende højspændingsforbindelse.
I hovedforslaget vil der på lange strækninger være nogenlunde samme gener
for skovdrift, omend den nye linjeføring forskydes ca. 40 m i forhold til det
nuværende anlæg, hvilket kan medføre fjernelse af eksisterende bevoksning og
højderestriktioner for fremtidig bevoksning. Selv om de langsigtede virkninger af en flytning af linjeføringen er større for skovdriften end for landbruget,
vil virkningerne afbødes gennem erstatninger i de enkelte tilfælde. Samlet set
vurderes det, at det nye anlæg ikke yderligere vil begrænse mulighederne for at
drive skovbrug sammenlignet med det nuværende anlæg.
Hovedforslaget krydser nogle strækninger med udlagte råstofområder. Det
vurderes, at der ikke vil ske markante ændringer i mulighederne for at udøve
råstoferhvervet eller for råstofforsyningen i landsdelen. Der er i denne forbindelse ikke vurderet på ejendomsniveau, og for den enkelte ejendom kan forholdet tage sig anderledes ud, positivt eller negativt, og i sidstnævnte tilfælde
forhandles dette i forbindelse med erstatningsfastsættelsen.
Erstatninger

Samlet set vurderes det, at arbejdsoperationer i anlægsfasen er begrænsede, og
gener kompenseres økonomisk efter den gældende landsaftale. Det skønnes
derfor, at anlægsfasen ikke vil give socioøkonomiske følgevirkninger.
I driftsfasen vurderes det, at udskiftningen af det nuværende højspændingsanlæg med et nyt dobbeltsystem på nye master ikke vil give anledning til
markante ændringer i de grundlæggende økonomiske forudsætninger for ejere
eller erhverv langs linjeføringen. For den enkelte lodsejer kan der opstå gener,
som kompenseres efter gældende regler. Samlet set vurderes de socioøkonomiske effekter som neutrale.
Støj

Mens de nye master sættes op, vil der forekomme en del støj, men den samlede vurdering af støjgener i anlægsfasen er, at støjen vil være lokalt afgrænset
og af kort varighed. Derfor karakteriseres støjen i anlægsfasen som en ubetydelig negativ påvirkning.
I driftfasen kan der i fugtigt og tåget vejr forekomme en særlig type støj fra
luftledninger. I hovedforslaget til det nye anlæg er der valgt at ophænge tre
ledere pr. fase i stedet for to, hvilket giver mindre støj end lederne på det
nuværende anlæg. I tørt vejr vil støjen være så lav, at den menneskelige hørelse
næppe kan opfatte den.
Visuel påvirkning

Det eksisterende anlæg vil være i drift, indtil det nye højspændingsanlæg er afprøvet og sat i drift. Det betyder, at der i en ca. toårig periode vil være visuelle
påvirkninger fra både det nuværende anlæg og det kommende. Landskabeligt
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set vil påvirkningen i anlægsfasen primært forekomme ved den lokalitet, hvor
masterne opsættes samt på arbejds- og oplagspladser, hvorfor de landskabelige
helheder og enkeltelementer i stor udstrækning bevares.
De landskabelige udfordringer er størst ved passage af ådale, slugter og andre
dramatisk kuperede landskaber samt ved overgangen mellem bakkeøer og slettelandskab.
Selv om de nye master er større end de nuværende, vurderes det nye højspændingsanlæg samlet set ikke at give anledning til en væsentlig øget negativ påvirkning i forhold til det nuværende anlæg, hvor linjeføringen er den samme. I
denne samlede vurdering indgår også, at der vil blive bortsaneret luftledningsanlæg på lavere spændingsniveau i en 800 m bred zone på hver side af det nye
anlæg.
Særlige miljømæssige udfordringer

Miljøcentrene har forud for Idéfasen udpeget 4 fokusområder på strækningen,
hvor væsentlige ændringer i de miljømæssige udfordringer taler for, at der skal
overvejes alternative muligheder i forhold til det nuværende anlægs linjeføring
og udformning. Det drejer sig om lokaliteterne Gamst Søenge, et kommende
byudviklingsområde ved Billund, Bølling Sø og Nørreådalen, hvor der foreslås
valgbare alternativer til såvel linjeføring for luftledningsanlæg som partiel
kabellægning.
Gamst Søenge har været genstand for et større naturgenopretningsprojekt og
landskabet øst for Vejen by rummer desuden mange kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige interesser. På den baggrund er der, med særligt fokus
på ådalene og Gamst Søenge, forslået forskellige alternativer til strækningen
fra Kongeåen til Revsing. Alternativerne sammenlignes og vurderes i forhold
til såvel hensynet til boliger som påvirkninger af miljø, natur, landskab og
friluftsliv. Alle alternativer bidrager til at mindske påvirkningen af det kulturhistoriske miljø omkring Knagmøllen ved Kongeåen i forhold til det eksisterende anlæg. Hovedforslaget til en ny linjeføring vil stadig krydse områder
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med landskabelige, kulturelle og naturmæssige værdier, men linjeføringen
ved Kongeåen betyder dog, at færre mennesker ser anlægget i forhold til den
eksisterende placering ved Knagmølle. Ved Gamst Søenge er hovedforslaget
til en linjeføring for et luftledningsanlæg resultatet af en afvejning af områdets
oplevelsesmæssige værdier og hensynet til fuglebestandene.
Billund Kommune har påbegyndt planlægningen for et større kommende
byudviklingsområde vest for Billund by. På den baggrund er der, i en afvejning mellem byudviklingsplanerne og særligt sårbare naturtyper vest for
planområdet, forslået forskellige alternativer til passagen vest om Billund by.
Hovedforslaget til linjeføringen for et nyt luftledningsanlæg er forlagt mod
vest i forhold til byudviklingsområdet og forløber i et skovområde, der i
byudviklingsplanerne ønskes bevaret som grønt friareal. Skovområdet vil i en
vis udstrækning visuelt afskærme højspændingsanlægget. Hovedforslaget til en
ny linjeføring betyder desuden, at påvirkningen af fredskovsområdet Sønder
Elkær Plantage begrænses væsentligt i forhold til de øvrige undersøgte alternativer.
Bølling Sø er resultatet af et større naturgenopretningsprojekt af nyere dato.
Vådområdet fremstår i dag som en smuk sø med et rigt fugleliv, og væsentlige
rekreative interesser knytter sig til området. Den nuværende højspændingsforbindelse passerer tværs over den sydlige del af Engesvang by og Moselundområdet og henover søens vandflade, hvor det er ophængt på fire visuelt
markante Donaumaster. Der er undersøgt to valgbare alternativer, som ved
Bølling Sø begge indebærer partiel kabellægning, og som begge vil medføre
en række meget store landskabelige og friluftsmæssige fordele i forhold til det
nuværende anlæg. Effekter på mennesker og boliger vil især blive reduceret,
hvis linjeføringen forsvinder fra den nuværende bynære placering ved Engesvang. Hovedforslaget forløber sydøst om Bølling Sø og indebærer en ca. 3 km
lang kabellagt strækning ved passagen af landskabsfredningen af Bølling Sø og
de nærmeste omgivelser.
Nørreådalen er markant set fra et landskabeligt synspunkt og der er vedtaget
et vandløbsregulativ for ådalen, som i løbet af en kort årrække forventes at
medføre en væsentlig forhøjet vandstand og dermed en væsentlig ændring
af landskab og naturforhold i Nørreådalen. Det nuværende anlæg forløber
desuden henover Korreborg Bæk syd for Nørreåen; et område, der rummer
store landskabelige kvaliteter og flere særligt sårbare naturtyper. Desuden
passerer den nuværende højspændingsforbindelse forholdsvis tæt på Vejrumbro. Alternativerne til krydsningen af Nørreådalen og Korreborg Bæk syd for
ådalen er meget forskellige og indebærer dermed forskellige konsekvenser for
natur, landskab, kulturhistorie samt boliger og mennesker. Hovedforslaget er
en luftledningsforbindelse, som passerer ådalen med næsten samme linjeføring
som den eksisterende 150 kV-luftledningsforbindelse, der kabellægges.
Påvirkning af naturområder

Som hovedregel gælder, at eventuelle påvirkninger af naturområder vil være
begrænset til anlægs- og saneringsfaserne, mens der for langt de fleste naturtyper og arter ikke vil være tale om mærkbare påvirkninger i driftsfasen.
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Højspændingsforbindelsen krydser et EF-habitatområde ved Kongeåen. Kongeådalen kan krydses med luftledninger, uden at der skal stilles master i selve
ådalen, men heller ikke kabellægningsalternativer vil påvirke habitatområdet,
da strækningen er så kort, at en underboring er teknisk mulig. Derved skal der
ikke udføres anlægsarbejde i den mere sårbare ådal.
En evt. kabellægning ved Gamst Søenge vil derimod overvejende ske ved
nedgravning, hvilket betyder en væsentlig påvirkning af bevoksningen og en
lægerevarende forstyrrelse af dyrelivet i området i sammenlignet med anlæg
af en luftledningsforbindelse. Til gengæld vil et alternativ med en partiel
kabellægning helt eliminere kollisionsfaren for områdets rige fugleliv på den
strækning, som kabellægges.
Ved byudviklingsområdet vest for Billund passerer et muligt alternativ med
partiel kabellægning et smalt overdrevslignende område langs den nordlige
skrænt ned mod Grindsted Å, som rummer en sårbar overdrevsflora. En
kabellægning vil derfor i detailprojekteringen skulle føres udenom overdrevet eller alternativt kan det smalle sårbare overdrevsområde underbores. En
kabellægning vil betyde, at der i servitutbæltet ikke må bebygges eller beplantes med større træer, mens hovedforslaget med en luftledningsforbindelse vil
betyde, at et grønt friareal i byudviklingsområdet vil blive visuelt påvirket af
master og luftledninger.
Ved Bølling Sø vil begge alternativer passere sårbare og beskyttede naturområder, hvor en hensynsfuld detailplanlægning for placering af såvel kabel- som
luftledningsforbindelse vil være påkrævet. Vandmiljøet i søen vil på kort sigt
(1-2 år) blive mest belastet af det mulige alternativ, som indebærer kabellægning tværs over søen med tilhørende sedimentspredning. Den miljømæssige
påvirkning ved at fjerne de eksisterende master i søen forventes at være reversibel og kortvarig – dog afhængigt af, om lodsejer ønsker mastefundamenterne
fjernet eller vil bibeholde dem til glæde for fuglelivet. Den partielle kabellægning, som indgår i hovedforslaget til en ny linjeføring sydøst om søen,
indebærer en mulig påvirkning af områder med sårbar overdrevsflora, hvor en
kortere strækning med undeboring kan komme på tale.
Nørreådalen indgår i et større habitatområde, hvor bl.a. odder og rigkær er en
del af udpegningsgrundlaget. En kabellægning ved passage af Nørreådalen vil
helt fjerne kollisionsrisikoen for fugle, der typisk trækker langs vandløb, og
som forventes at forøges i antal med den forøgede vandstand i ådalen. Derudover vil kabellægning gavne den visuelle oplevelse af landskab og natur i områderne væsentligt. Hovedforslaget til en ny luftledningsforbindelse indebærer
derimod en mindre risiko for påvirkning af små og lokalt udbredte væld og
sårbar overdrevsflora både nord og syd for Nørreådalen samt i ådalen ved Korreborg Bæk. Det vurderes, at det især ved Korreborg Bæk vil være en udfordring at nedgrave et kabel uden at påvirke overdrev og vældområder negativt.
Samlet set vurderes anlægsarbejdet at have en ubetydelig negativ påvirkning af
vandkvaliteten i Nørreåen, og opfyldelse af en god økologisk tilstand vil ikke
være truet ved anlægsarbejdet, uanset hvilket alternativ der vælges. Anlægsarbejder skal dog helst udføres i perioder med lav vandstand.
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Påvirkning af beskyttede dyrearter

Der skal tages hensyn til oddere, som er meget sky, i anlægsfasen ved Kongeådalen og Nørreådalen. Det vurderes, at en påvirkning af odderbestanden
kan undgås, hvis anlægsperioderne gøres så kortvarige som muligt og ligger
udenfor ynglesæsonen.
Rasteområder for flagermus kan blive påvirket i anlægs- og saneringsfaserne,
men denne risiko kan håndteres ved forudgående undersøgelser af rastepladser
og ved, at fældning af rastetræer i videst muligt omfang søges undgået. Hvis
det bliver nødvendigt at fælde rastetræer, skal det foregå, mens flagermusene
er på vingerne. Eventuelle påvirkninger i driftsfasen, som f.eks. risikoen for at
flyve ind i ledninger eller master vurderes at være ubetydelige.
Der er fundet beskyttede padder på 7 lokaliteter langs den nye linjeføring.
Kun direkte berøring med vandhuller og omkringliggende beskyttede naturområder på disse lokaliteter under anlægsarbejdet forventes at kunne påvirke
arterne. Master bliver generelt ikke placeret nærmere bredder til vandløb og
søer end 20 m.
Snæblen er en sjælden, udryddelsestruet laksefisk, der nu kun findes i vandløb,
der udmunder i den danske del af Vadehavet. Hvis anlægsarbejde tæt på de
pågældende vandløb udføres uden for gyde- og opvækstperioden (novembermaj), vil eventuelle påvirkninger fra okkerudvaskning og jordspild kunne
minimeres eller helt undgås.
Markfirben må formodes at forekomme flere steder langs linjeføringen og
tilbringer meget af tiden i jorden. Placering af master og arbejdsarealer på
naturlokaliteter, navnlig på sandede jorder, som markfirben foretrækker, bør
derfor så vidt muligt undgås.
Fugle udgør en undtagelse fra hovedreglen om, at luftledningsanlæg i driftfasen ikke væsentligt påvirker dyrearter. Tilstedeværelsen af luftledninger og
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master kan potentielt påvirke fuglebestandene på forskellige måder. Fugle kan
flyve ind i ledningerne og blive kvæstet eller dræbt, og anlægget kan virke som
en barriere ved at afholde fugle fra at benytte områder eller flyveruter. Ud over
disse påvirkninger af permanent karakter, kan der være tale om forstyrrelseseffekter af kortere eller længere varighed i anlægs- og saneringsfaserne.
Det vurderes, at risikoen for, at fugle kolliderer med det nye ledningssystem
i to etager, vil være noget større end ved det eksisterende system i en etage,
fordi det luftrum, hvor fugle kan ramme en ledning, bliver mere omfangsrigt,
når ledningerne er ophængt i to etager. I forhold til nogle flyveruter langs
linjeføringen vil saneringen af øvrige luftledninger samt kabellægningen dog
muligvis kunne betyde, at den samlede kollisionsrisiko mindskes – det kunne
bl.a. blive tilfældet i Nørreådalen. Der er desuden mulighed for at markere de
mindst synlige ledninger med synlige ”skræmmere”, så fuglene har lettere ved
at se og undvige ledningerne. Samlet set vurderes det, at hovedforslaget til den
nye højspændingsforbindelse ikke vil medføre en så forøget negativ effekt, at
dette kan påvirke fuglebestandene langs med linjeføringen.
Ressourcer og affald
Jordforurening

At højspændingsanlægget forudsættes etableret som en lufledning på den
overvejende del af strækningen, betyder at jordarbejdet for det meste kun
berører et lokalområde på ca. 5 x 5 m omkring de nye master, eller samlet set
under 2 ha for strækningens ca. 530 mastefundamenter. Det vurderes derfor,
at omfanget af jordforureninger, der i givet fald skal håndteres i anlægsfasen
for luftledningen, er meget begrænset.
Udvaskning af metaller fra ledninger

Mængderne af aluminium, som kan udvaskes fra luftledninger til jorden
under ledningerne, vil være meget små sammenlignet med den mængde
aluminium, der naturligt forekommer i jorden. Påvirkningen af udvaskningen
vurderes derfor at være uden betydning.
Masterne kan i løbet af en længere årrække afgive forskellige metaller, afhængig af hvilket materiale, der vælges til masteskaftet. Efter en længere årrække
kan der rundt om masterne forekomme små mængder metaller i de øverste
10-20 cm af jorden, som forventes at være bundet til jorden og derfor ikke
kan sive ned i grundvandet.
Grundvand

Under grave- og støbearbejder kan det enkelte steder blive nødvendigt at
pumpe grundvand væk i en kort periode. Det er dog meget få steder, at det
forventes at blive nødvendigt at pumpe grundvand væk, og grundvandssænkningen vil være kortvarig og lokal og forventes ikke at påvirke hverken
grundvandsressourcen eller nærliggende vådområder.
Overfladevand

Bølling Sø vil blive påvirket, hvis der vælges det alternativ, hvor der skal lægges kabler på tværs af søen. Vandet vil blive uklart, når der graves i søbunden
og spildes jord under arbejdet. Bølling Sø er dog en nyanlagt sø, hvor bundvegetationen har etableret sig i løbet af en kort årrække, hvilket forventes at ville
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ske igen i løbet af to sæsoner efter et evt. anlægsarbejde i søen. Hovedforslaget
berører ikke selve søen.
I Nørreådalen vil en evt. kabellægning medføre gravearbejder i den øvre del af
ådalen, mens selve vandløbet underbores. Ved passage med et luftledningsanlæg vil det være nødvendigt at placere en eller to master i selve ådalen, fordi
Nørreådalen er meget bred. Anlægsarbejde forventes dog ikke nærmere selve
vandløbet end 20 m og Nørreådalen er generelt et ret næringsrigt vådområde,
hvor vegetationen hurtigt vil kunne vokse ind og dække sporene efter anlægsarbejder ved såvel kabellægning som mastefundamenter.
Det vurderes ikke, at anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af den ny
højspændingsforbindelse vil medføre længerevarende eller væsentlig påvirkning af vandkvaliteten i vandløb eller søer, og der forventes ingen påvirkning
fra anlægget i drift.
Afværgelse af negative miljøpåvirkninger

Et vigtigt formål med en VVM-redegørelse er at pege på metoder og løsninger, så negative miljøpåvirkninger kan mindskes, kompenseres eller helt
undgås. Disse løsninger kaldes afværgeforanstaltninger og kan planlægges før
og iværksættes i anlægs- og driftsfasen.
Afværgeforanstaltninger i planlægningsfasen

En række afværgeforanstaltninger indgår allerede i planlægningsfasen. Linjeføringen er forsøgt planlagt, så påvirkningen af boliger, landskab, natur- og
kulturmiljøer samlet set formindskes. Desuden er der ved valg af mastetype
og ledningskonfiguration draget omsorg for, at støjgener og materialeforbrug
reduceres.
Afværgeforanstaltninger under detailprojekteringen

Selv om hovedforslag og mulige alternativer til placering og udformning af anlægget er resultat af en omhyggelig afvejning af en lang række hensyn og interesser, kan visse negative påvirkninger af den ene eller anden art ikke undgås. I
nogle tilfælde kan disse påvirkninger mindskes eller afværges i forbindelse med
detailprojekteringen eller ved omhyggelig tilrettelæggelse af anlægsarbejdet.
En væsentlig afværgeforanstaltning under detailprojekteringen er, at masterne
så vidt muligt ikke placeres i fredede og beskyttede naturområder, herunder
Natura 2000-områder, eller på arealer, der er omfattet af fredskovspligt. På
tilsvarende vis forsøges det også undgået, at master placeres tæt på kirker, fredede fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede sten- og jordiger.
Hvor højspændingsanlægget passerer fuglerige områder, kan der stilles krav
om at opsætte særlige afmærkninger på ledningerne for at mindske risikoen
for fuglekollisioner.
Afværgeforanstaltninger under anlægsarbejdet

Mange miljøproblemer i anlægsfasen kan mindskes ved krav og foranstaltninger, der indarbejdes i aftalegrundlaget for entreprenørkontrakterne. Det
kan være anvendelse af særlige arbejdsrutiner, tidsmæssige hensyn og særlig
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skånsom anlæg af køreveje. Der kan ligeledes stilles krav om, at maskiner og
materiel skal overholde regler for støj og udstødningsgasser, og at der ved anlægsarbejde på blød og fugtig jord bliver udlagt køreplader. Desuden kan der
stilles krav til, hvor oplæg af jord skal foregå for at undgå belastning af søer og
åer med opgravet materiale.
Anlægsarbejder er også reguleret af krav til behandling af materialer af særlig
forurenende karakter, herunder jord fra områder, der vides at være forurenede
eller fra områder, hvor forurening opdages under anlægsarbejdet.

4.2

Udviklingen i miljøet uden planen – 0-alternativet

0-alternativet vil betyde, at der ikke vil ske forstyrrelser af mennesker og miljø
under anlægsfasen, og at der ikke vil blive forbrug af materialer og energi
til transport og fremstilling af det nye anlæg, ligesom der ikke vil forbruges
energi til nedtagning, transport og affaldshåndtering ved bortsanering af eksisterende ledningsanlæg.
For de gener, som en del lodsejere vil opleve fra det nye anlægs placering og
udformning, ydes der erstatning i henhold til gældende regler. Det nye anlægs
etablering kan dog sammen med det eksisterende anlægs og andre ledningsanlægs bortsanering også betyde en forbedring for mange lodsejere. Samlet
set vurderes det, at flere lodsejere vil blive bedre stillet i forhold til det nye
anlægs linjeføring end i forhold til det eksisterende anlægs linjeføring. Hvis
bygherrens hovedforslag vælges, vil der f.eks. for strækningen som helhed ske
en reduktion på 33 % i antallet af ejendomme nærmere anlægget end 80 m og
en reduktion på 13 % i antallet af ejendomme med en afstand til anlægget på
mellem 80 og 280 m.
Generne fra anlægsfasen – støj, luftforurening, grave-, støbe- og monteringsarbejder mv. – vil være forbigående. Påvirkningerne under drift fra det nye
anlæg i forhold til det eksisterende anlæg, vurderes at blive mindre, fordi
bygherren Energinet.dk til det nye anlæg ønsker at anvende en mastetype og
en ledningskonfiguration, som reducerer såvel magnetfelter som støj i forhold
til det eksisterende anlæg.
Hvis de aktuelle kommuneplantillæg ikke udstedes endeligt, vil det føre til, at
kapaciteten på højspændingsanlægget ikke kan fordobles, som det er beskrevet
i de politisk vedtagne retningslinjer for udbygning af transmissionsnettet.
Den eksisterende højspændingsforbindelse vil derefter fortsat være i drift,
men vil ikke have kapacitet til den planlagte udbygning af vindkraftsektoren
i Danmark eller til den frie udveksling af strøm mellem steder med periodisk overskudsproduktion og forbrugere i et Europæisk netværk. Dette kan,
set i sammenhæng med den vedtagne kabellægning af luftledningsanlæg på
132/150 kV, på længere sigt medføre en ringere forsyningssikkerhed for de
danske elforbrugere.
Overordnet set vurderes 0-alternativet at betyde en forringet mulighed for at
mindske Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer og nedbringe CO2udledningen fra den danske energiproduktion.
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Bemærkninger til Idéoplægget til en
ny 400 kV-højspændingsforbindelse
fra Kassø til Tjele

Forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen har der været afholdt en Idéfase
og fremlagt et idéoplæg i 4 ugers offentlig høring fra den 3. til den 30. juni
2009. I denne høringsperiode er der desuden blevet afholdt offentlige borgermøder på tre forskellige lokaliteter langs linjeføringen for anlægget.
De følgende afsnit er en oversigt over de bemærkninger, som indkom i denne
offentlighedsfase, og hvorledes miljøcentrene har forholdt sig til bemærkningerne. For at kunne anvende bemærkningerne i den videre planproces, er disse
blevet kategoriserede efter, hvilke emner, der er gjort bemærkninger til. Derfor
kan samme kommunale myndighed, organisation eller borger være oplistet
med bemærkninger under flere forskellige afsnit.
5.1 Bemærkninger vedrørende følsomme lokaliteter
5.2 Bemærkninger vedrørende lodsejerinteresser
5.3 Bemærkninger vedrørende mastevalg
5.4 Bemærkninger vedrørende intet anlæg eller en anden type anlæg
5.5 Bemærkninger vedrørende planprocessen

5.1

Bemærkninger vedrørende følsomme lokaliteter

Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen

Foreslår, at kabellægning ved Bølling Sø
påbegyndes syd for den nye motorvej
Herning-Århus, fortsætter under Pårup Mose,
den kommende Nord-Sydgående motorvej
og A13, under industriområdet i Engesvang,
under Bølling Sø og under Engesvangvej i
Silkeborg Kommune.

Der er indkommet i alt 16 bemærkninger
vedrørende højspændingsanlæggets passage
af Bølling Sø, som alle foreslår, at der ikke
planlægges for en masterække med højspændingsledninger tværs over søen.

Bølling Sø
Frank Heidemann Sørensen
Tjørnevej 44
7442 Engesvang

Forslaget begrundes med det naturskønne
område ved Bølling Sø, som er et naturgenopretningsprojekt, og med at den ekst.
luftledning sammen med søen afgrænser og
hæmmer udviklingsmulighederne i Engesvang
erhvervsområde.
Hanne og Ove Bjørn
Fundervej 50
7442 Engesvang

Bør kabellægges af hensyn til den smukke
natur i området ved Bølling Sø.

Søen og området omkring den er blevet fredet efter gennemførelsen af det naturgenopretningsprojekt, der genskabte den udtørrede
sø som vådområde.
Miljøcentrene har på baggrund af fredningskendelsen tilkendegivet overfor bygherren, at
en fremtidig luftledning over Bølling Sø ikke
bør indgå som et valgbart alternativ, da dette
er i strid med formålet med fredningen af
området.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen

Marlene Kirkegård
Fundervej 70, Moselund
7442 Engesvang

Bør kabellægges eller flyttes ved Bølling Sø.

Inga Bregenov
Ellevej 7 B
7442 Engesvang

Foreslår at tracéet flyttes så ledningerne ikke
går tværs over Bølling Sø.

Jesper Hest
Lundgårde 21
8620 Kjellerup

Foreslår, at tracéet forskydes, så det går vest
om Bølling Sø.

På den baggrund er der foreslået 2 alternativer til partiel kabellægning ved krydsningen
af det fredede område, mens et luftledningsalternativ, som ville indebære etablering
af nye master i en linjeføring tværs over søen
ikke indgår som et alternativ i VVM-redegørelsen.

Cai Weinkauff Pedersen
Fundervej 46
7442 Engesvang

Hovedforslaget forlægger højspændingsanlægget til en linjeføring øst om søen, hvor
Foreslår, at tracéet ved Bølling Sø kabellægges der foretages en partiel kabellægning i de
eller føres udenom, hvis det overhovedet er
rekreativt udnyttede områder nærmest søen.
muligt.

Thomas Lauritsen
Drewsensvej 32, st. tv.
8600 Silkeborg

Foreslår at ny højspændingsforbindelse kabellægges på en ca. 2 km strækning ved passage
af Bølling Sø.

Per Kofoed
Ellevej 60
7442 Engesvang
samt
Mikkel Holm og Per Abildskov

Foreslår Kabellægning ved Bølling Sø på 5 km
strækning fra vest for hovedvej 13 til et passende sted nord for Engesvangvej jf. vedlagt
kort, hvilket vil spare Energinet for nærføringsafgift til mange husstande og beboere
i Moselund for støj, magnetfelter og andet
ubehag. Kablet foreslås lagt langs eksisterende vejforløb og skudt ind under søen,
således at man undgår at grave i alt for meget
uberørt natur.

Et alternativt forslag følger næsten den eksisterende linjeføring og indebærer en partiel
kabellægning af passagen af Engesvang by
og tværs over søen.
En forlægning af linjeføringen vest om søen
er undersøgt, men fravalgt som muligt alternativ, da mange andre natur- og landskabsmæssige interesser taler imod dette.

Det anføres, at SNS har givet udtryk for, at
soklerne i søen muligligvis kan blive stående
som færdselsstyrere og ø-dannere. Alternativt
foreslås kabellægning af en kortere strækning
på ca. 3 km fra lidt syd for Moselund til ca. 600
m nord for søen. Det anføres, at kabellægning
er velafprøvet på strækninger på op til 22 km
og at teknikken med at skyde rør ind under veje
mv. afprøvet på strækninger på op til 800 m.
Hans Jørgen Hansen
Gran Allé 26B
og
Steen Ancher
Klode Mølle Vej 21, Engesvang
samt
John Jaszczak, Marainne og
Niels Lassen samt Karina

Foreslår at tracéet skal kabellæges ved Bølling
Sø og erhvervsområdet i Engesvang. Kabelstationerne kan med fordel indpasses i skovarealer på hver side af søen, hvor de er mindre
synlige.
Alternativt foreslås en traceforskydning til
Funder Ådal, hvor der alligevel anlægges
motorvej, således at erhvervsområdet i Engesvang får bedre udviklingsmuligheder.

Natassa og Thomas Larsen
Ellevej 22
7442 Engesvang

Foreslår at anlægget kabellægges på en
strækning til visuel afstand fra Bølling Sø.

Frederiksdal /
Kragelund Lokalråd,
v/formand Gitte Willumsen
Sinding Hedevej 33, Kragelund
8600 Silkeborg

Foreslår, at tracéet forskydes, så det hverken
passerer Bølling Sø eller kommer for tæt på
boligbebyggelse, da man finder koblingsstationerne grimmere end højspændingsanlægget, og ikke ønsker sådanne placeret i
lokalområdet.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Engesvang Lokalråd
v/ Simon Marsbøl
Gl. Kongevej 16
7442 Engesvang
eller
Bettina Bonde
Fundervej 51
7442 Engesvang

Foreslår enten kabellægning eller to alternative muligheder for en forskydning af tracéet
mod sydvest jf. vedlagt kort, som begge vil
friholde såvel Pårup Mose som Bølling Sø
for masteanlæg. Det længste alternativ kan
kombineres med anlægsarbejdet for motorvejen i Funder Ådal og ingen af disse alternative
tracéforløb kommer tæt på større bysamfund.

Alternativer i VVM-redegørelsen

Mener at passage af naturområder generelt
bør ske ved kabellægning af anlægget under
forudsætning af, at naturværdierne beskyttes
under anlægsarbejdet.
Dansk Naturfredningsforening
v/Formand for samarbejdsudvalget Willy Retvig
Brunbakkevej 6
8600 Silkeborg
samt
Formand for lokalkommiteen
Silkeborg/Them;
Peter Just

Foreslår at den mulighed for at få fjernet master og ledninger fra Bølling Sø i forbindelse
med nyanlæg af højspændingsforbindelsen
udnyttes og opfordrer til, at linjeføringen
udformes således at der ikke er master og
ledninger på tværs af søen.

Skov- og Naturstyrelsen
Midtjylland
Bjørnkærvej 18
7540 Haderup
v/Jes Phillipsen Schmidt

Som ejere af søen og investorer i et naturgenopretningsprojekt til 28 mill. foreslår styrelsen
at søen friholdes for et synligt højspændingsanlæg, da det ødelægger indtrykket af
det oprindelige landskab, som her er søgt
genskabt i det fredede område. Kabellægning
foreslås.

Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland Bjørnkærvej 18
7540 Haderup
v/Torben Bøgeskov

Finder det afgørende, at masteanlæggene
fjernes fra Bølling Sø, hvad enten det sker
ved kabellægning eller tracéforskydning.
Begrundelsen er landskabsæstetiske hensyn,
naturoplevelsesværdi, fare for fuglekollision
med kabler, støj- og sundhedsrisiko og øget
værdi af investeringen i naturgenopretning.
SNS kan ikke med så kort varsel tage stilling
til, hvad der bør ske med masteøerne, men vil
gerne indgå i en dialog om, hvorvidt disse kan
bevares f.eks. som yngle- og rastepladser for
fugle og som færdsels- og adgangsregulatorer
for brugere af området.

Ikast-Brande Kommune
Planafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

Foreslår ledningen kabellagt i Bølling Søområdet af hensyn oplevelsen af naturen i
området. Foreslår desuden at denne kabellægning udstrækkes til at omfatte ledningens krydsning af hovedvej A13 af hensyn til
Engesvangs fremtidige erhvervsudvikling, som
udelukkende kan ske i den sydøstlige del af
byen.

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vil arbejde for at der opnås en alternativ løsning ved Bølling Sø-området.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen

Foreslår kabellægning under Pårup Mose, som
er på Ikast-brande Kommunes liste over speciel og bevaringsværdig natur og lige så unik
som Bølling Sø. Har bl.a. bemærket, at fugle
og padder ikke vil slå sig ned under højspændingsledningerne.

Påvirkningerne under drift fra det nye anlæg
i forhold til det eksisterende anlæg, vurderes
at blive mindre, fordi bygherren Energinet.
dk til det nye anlæg ønsker at anvende en
mastetype og en ledningskonfiguration,
som reducerer såvel magnetfelter som støj i
forhold til det eksisterende anlæg.

Pårup Mose
Stig Hedegaard, Pårup Hedevej 1, 7442 Engesvang

Det er en forudsætning i den politiske aftale
om principper for elforsyning, at anlægget
som udgangspunkt skal etableres som luftledning og med samme linjeføring som det
eksisterende anlæg – se ovenfor.
Partiel kabellægning er ikke undersøgt
som et valgbart alternativ, da det ved den
pågældende lokalitet vurderes at være muligt
at passere området med et nyt luftledningsanlæg, der ikke påvirker naturområdet
væsentlig mere negativt end det eksisterende
anlæg.
Hovedforslaget indebærer en forlægning af
linjeføringen til mosens sydøstligste udkant i
forlængelse af en forlægning af linjeføringen
øst om Bølling Sø. Se VVM-redegørelsen og
Teknisk Rapport 4.
Mausing – Hinge Sø – Haurbak
Anne Marie og
Jens Henrik Christensen
Mausingvej 55
8620 Kjellerup

Hanne og Finn Pinholt
Kjellerupvej 73
8620 Kjellerup
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Foreslår kabellægning på strækningen fra
Mausing til Astrup, hvor tracéet passerer
3 tunneldale med forløb til Hinge Sø, som
rummer enestående naturværdier – herunder
bl.a. mange sjældne fuglearter og kulturhistoriske landskaber. Desuden rummer området
den historiske bebyggelse Mausing Mølle fra
1579/1748, som netop nu gennemgår en
restaureringsproces.

Der er indkommet 4 bemærkninger til
anlæggets passage af Mausing, Hinge Sø og
Haurbak, som alle foreslår kabellægning over
en relativt lang strækning.

Det er en forudsætning i den politiske aftale
om principper for elforsyning, at anlægget
som udgangspunkt skal etableres som luftledning og med samme linjeføring som det
eksisterende anlæg. Selv om de nye master er
Foreslår kabellægning gennem det meget
større end de eksisterende, vurderes det nye
naturskønne og dyrerige område ved Vinhøjspændingsanlæg ikke at give anledning til
derslevholm, Haurbak og Hingeballe ud mod
Hinge Sø, da en tracéforskydning blot vil flytte en væsentlig mere negativ påvirkning end det
eksisterende anlæg set i sammenhæng med,
generne til naboer.
at luftledningsanlæg på lavere spændingsniveau bortsaneres i en 800 m zone på hver
side af det nye anlæg.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Birgit Lykke og Niels-Ole
Olesen
Kjellerupvej 69
8620 Kjellerup

På denne baggrund indgår kabellægning på
denne lokalitet ikke som et valgbart alternativ i VVM-redegørelsen. I hovedforslaget
forskydes linjeføringen ca. 40 m mod øst –
dog noget længere mod øst ved passagen af
Mausing Mølle. Der indgår desuden et andet
Foreslår kabellægning gennem det meget
naturskønne og dyrerige område ved Haurbak alternativ, som indebærer en forlægning af
linjeføringen mod vest. I dette alternativ kan
af hensyn til såvel fauna og landskabsæstetik
Mausing Mølle helt friholdes for nærhed
som sundhedsrisiko.
til anlægget, og passagen gennem særligt
værdifulde landskabsområder bliver meget kortere. Til gengæld vil anlægget blive
synligere på længere afstande, da det så vil
forløbe på et højere beliggende plateau, og
flere byområder og ejendomme vil komme til
at ligge nærmere anlægget. Se VVM-redegørelsen og Teknisk Rapport 4.

Jenny H. Christensen
Kjellerupvej 71
8620 Kjellerup

Alternativer i VVM-redegørelsen

Foreslår kabellægning gennem det meget naturskønne og dyrerige område ved Vinderslevholm, Haurbak og Hingeballe ud mod Hinge
Sø eller en forskydning af tracéet til et forløb
langs med motorvejen.

Gamst Søenge
Per Østergaard
Rovedvej 4A
6600 Vejen

Foreslår kabellægning i 5-10 km radius om
Gamst Søenge, et nyligt genoprettet naturområde – eller fra Kongeåen til Revsing
Centralen.

Marianne Bech og
Henrik Hviid Hansen
Gamstvej 11
6600 Vejen

Foreslår kabellægning ved Gamst Søenge fra
Kongeåen til Revsing ved motorvejstracéet.

Kim Simonsen
Gamstvej 12
6600 Vejen

Foreslår kabellægning ved Gamst Søenge fra
Vejen til Revsing ny transformerstation.

Ellen Langelund
Gamstvej 10
6600 Vejen

Foreslår kabellægning ved Gamst Søenge.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Ønsker fokusområdet omkring Gamst Søenge
udvidet, så det udstrækkes forbi Vejen by til
og med Kongeåen.
Kabellægning på strækningen foretrækkes –
alternativet er, at tracéet forskydes mod øst
væk fra Vejen by og derudover fastlægges
med maksimalt hensyn til Gamst Søenge og
Kongeåen.
I forhold til traceforskydning henledes opmærksomheden på de to alternativer, som
fremgår af tillægsarbejdsnotat af 2006 i forbindelse med den tidl. VVM-redegørelse for
højspændingsanlægget – disse ønskes ønskes
også medtaget i den kommende VVM-redegørelse.

Der er indkommet 6 bemærkninger til anlæggets passage af Kongeåen og Gamst Søenge
frem til Station Revsing, og der foreslås bl.a.
kabellægning på denne strækning.
Forud for udarbejdelsen af Idéoplægget
havde miljøcentrene udpeget 4 fokusområder, hvor de miljømæssige udfordringer har
ændret sig væsentligt, siden det eksisterende
anlæg blev etableret. Gamst Søenge blev
bl.a. udpeget på baggrund af gennemførelsen af et større naturgenopretningsprojekt.
Kongeåen er både kulturhistorisk og naturmæssigt en særligt følsom lokalitet, som der
er meget opmærksomhed omkring i planlægningen, mens landskabet mellem Vejen
og Revsing ikke vurderes at rumme væsentlige landskabelige og naturmæssige værdier.
På baggrund heraf er der foreslået forskellige alternativer til passagen ved Kongeåen,
Gamst Søenge og linjeføringen frem til
Revsing, dels på grund af kultur- og naturinteresser dels på grund af muligheden for en
omlokalisering af stationen ved Revsing.
I disse alternativer i VVM-redegørelsen indgår
såvel kabellægning på strækninger af forskellig længde, som forslag til linjeføringer for en
luftledningsforbindelse samt kombinationer
heraf.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen

Der gøres opmærksom på, at miljøministeriet
tidl. har gjort indsigelse mod krydsning af
Kongeåen i samme tracé som det nuværende
– en indsigelse, som miljøministeriet var rede
til at trække tilbage, hvis der valgtes en løsningsmodel fra det nævnte tillægsnotat.
Der gøres opmærksom på, at Vejen Kommune har fået tildelt Otteradet Ulvefod som
ansvarsart, hvorfor der skal tages særligt
hensyn hertil i anlægsfasen.
Miljøministeriet,
By- og Landskabsstyrelsen
v/ Søren Rasmussen
Haraldsgade 53
2100 kbh. Ø

Foreslår at forbindelsen fra Gamst Søenge til
og med Kongeåen overvejes kabellagt i overensstemmelse med, hvad SNS og Ribe og Sønderjyllands Amter tidl. har foreslået/ønsket.

Omme Å
Bjarne Nielsen
Gammelbyvej 49
7323 Give

Foreslår kabellægning ved passage af Omme
Ådal, som er et naturskønt genopretningsprojekt (v/ Vejle Amt / Vejle Kommune)

Vejle Kommune,
Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle

På baggrund af gennemførelsen af et omfattende naturgenopretningsprojekt / genslyngning af Omme Å ønskes en vurdering
af, hvorledes anlægget / anlægsarbejdet vil
påvirke åen og det foretrækkes, at der ikke
udføres anlægsarbejder indenfor naturgenopretningens projektområde.

Passagen ved Omme Å er indgående undersøgt og beskrevet efter feltundersøgelser,
og der redegøres nærmere herfor i Teknisk
Rapport 2.
Ved Omme å (Langelund) forløber hovedforslaget til en ny linjeføring meget tæt på den
eksisterende linjeføring. Partiel kabellægning
er ikke undersøgt som et valgbart alternativ,
da det ved den pågældende lokalitet vurderes at være muligt at passere området med
et nyt luftledningsanlæg, der ikke påvirker
naturen væsentligt mere negativt end det eksisterende. Omme Ådal kan desuden passeres, uden at master placeres i naturområdet,
og detailprojektering kan foregå i dialog med
Vejle kommune, så placeringen af masterne
optimeres mest muligt.

Gels Ådal – Hjartbro Skov
Gitte Nielsson og
Claus-Henrik Lassen
Hjartbro Skovvej 7
6541 Bevtoft
A.M. & K. Beck
Aabøl Østermarksvej 4
6541 Bevtoft

I den omtalte tidligere VVM-redegørelse for
et nyt højspændingsanlæg fra Kassø til Vejen
fra 2005 indgik et alternativ til en forskydning af linjeføringen, som passerer Hjartbro
Skov og Gels Å på en måde, der vurderes at
Foreslår at alternativlinjen skal bruges ved pas- være mere skånsom end det eksisterende
anlægs linjeføring. Dette alternativ er valgt
sage af Hjartbro Skov, dersom anlægget ikke
kan kabellægges jf. alternativ behandlet i den som hovedforslag til den ny linjeføring.
tidl. VVM-redegørelse fra 2005.
Foreslår en tracéforskydning til den vestligste
og med brunt optegnede linjeføring på kortbilag i den tidl. VVM-redegørelse fra 2005,
da denne linjeføring vil gøre mindst skade på
beplantning og dyreliv.

Nørre Ådalen
Viborg Kommune,
Teknik & Miljø, Plan,
Sct. Mogens Gade 5
8800 Viborg
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Foreslår at ledningen kabellægges fra og med
passagen af Vejrumbro nord for ådalen og til
og med en sø syd for ådalen. Dette bør have
en høj prioritering af hensyn til det markante
landskab og de store naturmæssige, geologiske og oplevelsesmæssige værdier.

Forud for udarbejdelsen af Idéoplægget
havde miljøcentrene udpeget 4 fokusområder, hvor de miljømæssige udfordringer har
ændret sig væsentligt, siden det eksisterende
anlæg blev etableret.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen
Nørreådalen blev bl.a. udpeget, fordi der er
vedtaget et vandløbsregulativ, som nedsætter den årlige grødeskæring så meget, at der
forventes meget større vandområder i ådalen
en del af sæsonen, end der er nu.
På baggrund heraf er der foreslået forskellige
alternativer til passagen af Nørreådalen og
Korresborg Bæk. I disse alternativer indgår
såvel kabellægning på strækninger af forskellig længde som forslag til linjeføringer for en
luftledningsforbindelse samt kombinationer
heraf.

Faldborgdal – Gudenådal
Foreslår, at også disse områder, som har
Viborg Kommune, Teknik &
Miljø, Plan, Sct. Mogens Gade landskabelig sammenhæng med hinanden og
med Tange Å og Tange Sø, udpeges som fo5, 8800 Viborg
kusområder i VVM-redegørelsen. Områderne
er udpegede som særligt beskyttelsesområde
i Regionplan 2005 på baggrund af naturmæssige, landskabelige og geologiske interesser
og desuden udpeget til geologisk interesseområde i det aktuelle kommuneplanforslag.
Kortbilag medfølger.

Natur- og landskabsinteresser på hele strækningen vurderes grundigt i VVM-redegørelsen og uddybende i Teknisk Rapport 2 og 3.
Fokusområderne er ikke udpeget, fordi de
landskabeligt set vurderedes at være de eneste værdifulde lokaliteter på den strækning,
højspændingsanlægget passerer, men hovedsagelig fordi, de miljømæssige udfordringer
i disse områder har ændret sig væsentligt,
siden det eksisterende anlæg blev etableret.
Ud fra disse forudsætninger er Tange Å,
Tange Sø, Faldborgdalen og Gudenådalen
med omgivende landskaber ikke udpeget
som fokusområde i VVM-redegørelsen, men
områdets naturmæssige og landskabelige
værdier er grundigt analyseret og vurderet
i VVM-redegørelsen og i Teknisk Rapport 2
og 3.

Højbjerg
Foreslår at anlæggets passage af landsbyen
Viborg Kommune, Teknik &
Miljø, Plan, Sct. Mogens Gade bliver et fokusområde i VVM-redegørelsen,
fordi ledningen forløber øst om Højbjerg i en
5, 8800 Viborg
afstand af ned til 120 m, mens muligheden
for byudvikling mod vest og syd begrænses af
rute 26.

Afstanden til Højbjerg ville kunne øges ved
at linjeføringen rettedes ud på en strækning
svarende til passagen fra eksisterende mast
279-291, men det ville betyde, at den ny
linjeføring kommer nærmere til en del flere
nye ejendomme i området. På den baggrund
er forslaget ikke medtaget som et valgbart
alternativ i VVM-redegørelsen.

Billund – byudvikling
Randi Østergård, Kirkevej 3,
7190 Billund

Foreslår kabellægning ved Billund for at sikre
de næste 40 års byudvikling – alternativt at
tracéet flyttes meget langt mod vest.

Forud for udarbejdelsen af Idéoplægget
havde miljøcentrene udpeget 4 fokusområder, hvor de miljømæssige udfordringer har
ændret sig væsentligt, siden det eksisterende
anlæg blev etableret.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen

Billund Kommune, Teknik og
Miljø, Byg og Plan, Jorden
Rundt 1, 7200 Grindsted

Ekst. ledningstracé krydser større planlagte
byudviklingsområder på vestsiden af Billund
by jf. vedlagt kort.

Området vest for Billund by blev bl.a.
udpeget, fordi der er planlagt for et større
byudviklingsområde, hvor linjeføringen for
det eksisterende anlæg kunne få en væsentlig gene- og barrierevirkning i forhold til
byvæksten.

Foreslår kabellægning på strækningen hvor
byudvikling er planlagt og også på strækningen syd for Grenevej og mod nord og Grene
Kirke ønskes kabellagt til fordel for mulig
fremtidig byudvikling.

På baggrund heraf er der foreslået forskellige
alternativer til linjeføringen vest for Billund. I
disse alternativer indgår såvel kabellægning
Kabellægningen ønskes foretaget uden om de på strækninger af forskellig længde, som
forslag til linjeføringer for en luftledningsforplanlagte og mulige fremtidige byudviklingsområder eller alternativt langs Kirkevej mellem bindelse samt kombinationer heraf.
Hejnsvigvej og Grenevej.
Henleder opmærksomheden på, at forskellige
planlægningsmæssige bindinger ikke tillader
andre byudviklingsretninger end den planlagte
mod sydvest.
Råstofinteresseområder
Region Syddanmark
v/ Karin Fynbo
Damhaven 12
7100 Vejle

Foreslår at VVM-redegørelsens brede miljøbegreb også medtager hensynet til materielle
interesser, herunder, om ledningstracéet er
i konflikt med udnyttelsen af evt. råstofgraveområder, hvilket er tilfældet flere steder jf.
vedlagt kortbilag (findes som digitale filer hos
MCO). Ønsker undersøgt om mulighed for
særlige tiltag såsom udnyttelse af råstofressourcerne inden anlægsarbejdet eller ændret
linjeføring.

Ingen linjeføringsalternativer berører aktive
graveområder. 5 udpegede råstofinteresseområder kan blive berørt af linjeføringen.
De deraf berørte lodsejere har mulighed for
gennem dialog med bygherren Energinet.
dk at optimere masteplaceringen i forhold
til råstofinteresserne. Luftledninger vurderes
umiddelbart ikke at kunne hindre muligheden for udnytte råstofgraveområder.

Ønsker redegørelse for virkningen af anlæggets passage af EU-Habitatområde nr. 237,
Ringive Kommuneplantage (næringsfattige
hede-, mose- og søområder) og foreslår om
muligt en linjeføring øst om området.

Ved Ringgive Plantage forløber hovedforslaget til den ny linjeføring ca. 40 m øst for den
eksisterende linjeføring og dermed øst om
plantagen. En større forskydning ville betyde
større nærhed til en række ejendomme.

Diverse naturinteresser
Vejle Kommune,
Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Natur- og landskabsinteresser på hele strækØnsker redegørelse for virkningen af anlæggets passage af af diverse andre naturområder ningen vurderes grundigt i VVM-redegørelbeskyttet efter NBL §3 – bl.a. større hede- og sen og uddybende i Teknisk Rapport 2 og 3.
moseområder ved Hestlund og Søndsthoved.
Silkeborg Kommune,
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg
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Henleder opmærksomheden på, at anlægget
passerer gennem flere områder i kommunen
med landskabelige interesser, som kommunen
efter amternes nedlæggelse har ansvaret for
som administrerende myndighed i det åbne
land. Kommunen har særlig interesse i, at
disse landskabelige interesser påvirkes mindst
muligt.

Det er en forudsætning i den politiske aftale
om principper for elforsyning, at anlægget
som udgangspunkt skal etableres som luftledning og med samme linjeføring som det
eksisterende anlæg.
Forholdet til landskabsinteresser på hele
strækningen vurderes grundigt i VVM-redegørelsen og i Teknisk Rapport 3.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
følsomme lokaliteter

Alternativer i VVM-redegørelsen

Miljøministeriet,
By- og Landskabsstyrelsen
v/ Søren Rasmussen
Haraldsgade 53
2100 kbh. Ø

Henleder opmærksomheden på det nødvendige samarbejde mellem VVM-processen
og §20 godkendelserne fra BLST i forhold til
områder omfattet af EF-Habitatdirektivet.

Dette er taget til efterretning.

Anbefaler at VVM-redegørelsen kommer til at
indeholde et afsnit om forholdet til kulturarven;
arkæologiske interesser, fredede fortidsminder,
100 m beskyttelseszonen omkring disse, udpegede kulturarvsarealer og udpegede kulturmiljøer mv.

VVM-redegørelsen indeholder et sådant afsnit og forholdet til kulturhistoriske interesser
er yderligere uddybet i Teknisk Rapport 3.

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37
6100 Haderslev

Foreslår visualisering af masteanlæggenes
virkning i forhold til alle kirker, som anlægget
passerer.

Viborg Stiftsøvrighed
v/ Kirkegårdskonsulent
Mogens B. Andersen
Vibevej 6
9000 Ålborg

Foreslår individuel vurdering i forhold til de
kirker i Viborg Stift; Christianshede Kirke,
Vinderslev Kirke, Vindum Kirke, Højbjerg Kirke
og Mammen Kirke, hvor visuel påvirkning kan
forventes ved en mindre forskydning af ekst.
tracé samt muligvis Engesvang Kirke, hvor der
kan ske en visuel påvirkning ved en alternativ
linjeføring.

Forholdet til kirker, som ligger så tæt på
hovedforslag til linjeføring og evt. alternativer
hertil, at de kan ses i sammenhæng med det
ny højspændingsanlæg, indgår i VVM-redegørelsen og er uddybende vurderet i Teknisk
Rapport 3 og 7.

Grene menighedsråd
v/ Kirkeværge Niels Kaaberbøl
Hans Jensensvej 4
7290 Billund

Har efterlyst en nærmere fastlæggelse af
forskydningen af linjeføringen, som passerer
henover Grene Kirke.

Såvel hovedforslaget som et andet alternativ til den ny linjeføring er forløber vest for
kirken og kirkegården. Begge forslag ligger
betydeligt længere fra kirken end linjeføringen for det eksisterende højspændingsanlæg
og hovedforslaget forløber længst borte fra
kirken.

Forventer, at tracéforskydningens virkning
i forhold til krydsning af ekst. statsveje og
planlagte statsvejprojekter – se vedlagt skema
– belyses i VVM-redegørelsen.

Tracéforskydningens virkning i forhold til
krydsning af vejanlæg belyses i VVM-redegørelsen.

Kulturhistoriske interesser
Kulturarvsstyrelsen
v/ Kontorchef
Henrik Jarl Hansen
H. C. Andersens Borulevard 2
1553 Kbh. V
Kirker og kirkeomgivelser

Hovedvejsnettet
Vejdirektoratet
v/ Bent Pødenphant
Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart

Anbefaler at redegørelsen og kommuneplantillæggene medtager, at krydsning af hovedvejsnettet skal ske i henhold til vejlovens §106,
at tinglyste vejbyggelinjer respekteres, at
højspændingsmaster placeres så langt fra hovedvejsnettet, at de ikke ved et uheld vælter
ud over vejene, og at ansøgning om tilladelse
til krydsning skal fremsendes til de berørte
vejcentre, nar det bliver aktuelt – adresser
fremgår af skema.

Masteplacering fastlægges først i detailprojekteringen og ved vejkrydsninger vil der blive
ført dialog herom med den berørte vejmyndighed.
Anbefaling til kommuneplantillæggene tages
til efterretning.
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5.2

Bemærkninger vedrørende lodsejerinteresser

Hvem

Bemærkninger vedrørende
lodsejerinteresser

Alternativer i VVM-redegørelsen

Herdis og Svend Ploug
Stilbjergvej 25
7190 Billund

Ønsker forskydning af linjeføring mod vest
– vil ellers komme til at bo indenfor 80 m –
zonen.

Ny linjeføring er forskudt mod vest.

Anne og Rasmus Kirkegaard
Husrækken 15, Mammen
8850 Bjerringbro

Ønsker forskydning af linjeføringen mod vest
til linjeføring for ekst. 150 kV-forbindelsen fra
Tjele til Tange, som kan kabellægges – vil ellers komme til at bo indenfor 80 m -zonen

Ny linjeføring er forskudt mod vest.

Hanne Nedergaard og
Finn Poulsen
Vindumvej 45
8850 Bjerringbro

Ønsker forskydning af linjeføringen til en linje Delvist imødekommet. Ny linjeføring er forskudt mod vest, dog er knækpunktet stadig
føring for ekst. 150 kV-forbindelse længere
ret tæt på bebyggelse.
ude på marken, som kan kabellægges.

Frede Uhre Rahbek
Teglgårdsvej 24
7441 Bording

Foreslår linjeføringen ført gennem ubeboede
områder i Gludsted plantage / se kort A.
Foreslår linjeføringen forskudt mod henholdsvis nordvest og nordøst, som vist på kort B.

Ny linjeføring er forskudt mod nordvest.

Lars Rasmussen
Kragelundvej 4
6622 Bække

Foreslår linjeføringen forskudt mod øst i forhold til sit nye hus.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Bent Hansen
Hingeballevej 8
8620 Kjellerup

Linjeføringen er forskudt mod øst. Der er på
Foreslår linjeføringen forskudt mod vest, da
ledninger ellers vil blive placeret henover taget strækningen ikke den store forskel på antal
nært beliggende bebyggelser, hvad enten
på bygninger.
forskydningen sker mod øst eller vest. Der er
foreslået en linjeføring øst for, da det giver
færrest krydsninger med ekst. linjeføring.

Hanne og Ove Bjørn
Fundervej 50
7442 Engesvang

Er kræftramt og ønsker masterne flyttet – har
to master på ejendommen, heraf den ene
meget tæt på stuehuset.

Hovedforslaget er en linjeføring ført øst om
Bølling Sø – alternativet er kabellagt ved
passagen af søen, men med næsten samme
linjeføring som den ekst.

Pernille og Ole Rise Thomsen
Stilbjergvej 23
7190 Billund

Stuehus er placeret 124 m fra ekst. ledning
– foreslår ledningslinjeføring forskudt mod
vest, da stuehuset ellers kommer indenfor 80
m –zonen.

Ny linjeføring er forskudt mod vest.

Lisbeth Nøer Rasmussen
Kragelundvej 4
6622 Bække

Ønsker linjeføringen/masten placeret ”længere oppe på marken” (sandsynligvis længere
bort fra bebyggelse).

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Claus Eriksen
Gammelbyvej 8
6600 Vejen

Foreslår, at linjeføringen ved Staushedevejen
7 forskydes 200 m mod nordøst af hensyn til
ekst. ejendomme og kommende udstykninger
jf. vedlagt kortbilag – se dette.

Ny linjeføring er forskudt mod vest, som
indtegnet på kortet.

Maja og Hans Jørgensen
Hydevadvej 39,
og
Anne Grethe og
Peter Torp Jepsen
Hydevadvej 34, Hønkys
6230 Rødekro

Ønsker nyt linjeføring placeret samme sted
som eksisterende eller så tæt på som muligt,
da det vil genere mindst.

Ny linjeføring er forskudt mod vest – ejendommen ligger øst for.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
lodsejerinteresser

Alternativer i VVM-redegørelsen

Kirsten og Jeppe Bruhn
Skodborg Vamdrupvej 2
6630 Rødding

Fremsender på kort forslag til masteplacering
på ejendommen og at master placeres i markskel (kort var ikke vedlagt).

Kort var ikke vedlagt – linjeføringen er
forskudt længere væk fra ejendommen.
Masteplacering afventer detailprojektering og
forhandling med den enkelte lodsejer.

Lis og Thomas Knudsen
Tværvej 1
6622 Bække

Ønsker ny linjeføring placeret præcis samme
sted som ekst. af hensyn til gennemskæring af skovområde. Hvis det ikke er muligt,
foreslås linjeføringen forskudt 300 m fra
eksisterende, således at den skærer Ribe-Vejle
Landevej lidt nord for Tværvejs udmunding i
samme.

Ny linjeføring er forskudt mod øst – og ligger
dermed nærmere ejendommen end den ekst.
linjeføring. Ved optælling af ejendomme i
nærføringszonen (80-280 m) er der flere
ejendomme, som kommer tæt på ved valg
af en vestlig forskydning af linjeføringen end
ved en østlig.
Forslaget om at flytte linjeføringen 300 m
væk fra ejendommen er undersøgt nærmere,
og her rammes ligeledes andre ejendomme.
Forslag om at indføre knæk ved Kragelundvej
/ Hamborggårdsvej er undersøgt nærmere,
og her rammes andre ejendomme også.

Kirsten og Stig Nielsen
Staunshedevejen 26
6621 Gesten

Foreslår linjeføringen forskudt til vest for
Staunshedevejen fra Bekke til Revsing

Vest for Staunshedevejen ligger en plantage.
Ny linjeføring er forskudt mod øst, men
friholder ejendomme.

Inge Andersen
Milkkelborg Bygade 13
6630 Rødding

Foreslår linjeføringen forskudt mod øst i
forhold til landsbyen Mikkelborg, hvor 12 husstande ellers bliver kvast.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Anette og Erik Meine
Bjørnskovvej 5
6534 Agerskov

Foreslår linjeføringen forskudt mod vest med
knæk ved Hellevad i stedet for ved (??), da
den derved kan passere uden om ejendommen, som ellers står til nedrivning.

Ny linjeføring er forskudt mod øst. Linjeføring
øst eller vest for ekst. giver ikke væsentlig
forskelle i antallet af berørte ejendomme og
vest for ligger en del gravhøje, som ønskes
friholdt.

Anna Feldborg Olesen
Østervænge 70, Østerlindet
6630 Rødding

Foreslår linjeføringen forskudt af hensyn til
udsigtspunkt mod Møjbøl jf. vedlagt kort.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Hanne og Erik Mejer
Elkjærhøjevej 1
7190 Billund

Foreslår linjeføringen forskudt mod vest for
ikke at få forringet ejendomsvurderingen.

Ny linjeføring er forskudt mod vest.

Per Havgaard
Ramskovgårdvej 11
7323 Give

Foreslår linjeføringen forskudt mod vest for
den ekst., som forløber kun 30 m fra bebyggelsen – også pga. støjen.

Ny linjeføring er forskudt mod vest.
De nye master vil med en trefaset ledningsfiguration støje mindre end de nuværende.

Gitta Elstrøm Jessen Bunk
Slaugvej 11
6623 Vorbasse

Foreslår linjeføringen forskudt mod vest for
ekst., så afstanden til stuehuset øges.

Ny linjeføring er forskudt længere mod øst
for at friholde landskabsfredningen Frederiksnåde, men kommer også derved på
større afstand af ejendommen end den ekst.
linjeføring.

Damgaard
Staunshedevej 22
6621 Gesten

Foreslår linjeføringen forskudt mod øst på sin
ejendom.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Maiken Damgaard
Staunshedevejen 7E
6621 Gesten

Foreslår linjeføringen/mast tæt på Staunshedevejen forskudt mod vest langs hele det
nybyggede område.

Ny linjeføring er forskudt mod vest.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
lodsejerinteresser

Alternativer i VVM-redegørelsen

Sonja og Hans Kruse
Staunshedevejen 30
6621 Gesten

Foreslår linjeføringen forskudt mod øst.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Finn Jacobsen
Tyvkærvej 31
7430 Ikast

Foreslår linjeføringen forskudt mod øst, selv
om det skulle ske på statens ejendom.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Lone og Richard Sejer Nielsen
Midstrupvej 20
8620 Kjellerup

Ekst. mast står 75 m fra bygninger og støjer
meget.

Linjeføringen er forskudt mod øst og kommer
derved tættere på ejendommen. Der er på
strækningen ikke den store forskel på antal
nært beliggende bebyggelser, hvad enten
forskydningen sker mod øst eller vest. Der er
foreslået en linjeføring øst for, da det giver
færrest krydsninger med ekst. linjeføring.
De nye master vil med et tredelt ledningsophæng (triplex) støje mindre end de nuværende.

Janni Kristiansen
Fundervej 56
7442 Engesvang

Foretrækker samme linjeføring som ekst.

Hovedforslaget er en linjeføring ført øst om
Bølling Sø – alternativet er kabellagt ved
passagen af søen og Engesvang by, men med
næsten samme linjeføring som den ekst.

Per Møller Pedersen
Dalsgårdvej 13
8850 Bjerringbro

Foretrækker i videst muligt omfang linjeføringen placeret i skel.

Tages med i detailprojektering. Boligerne
ligger ca. 570 m væk fra den foreslåede nye
linjeføring.

Leif Damgaard Jensen
Vanggårdsvej 14
6600 Vejen
- på vegne af 11 andre lodsejere

Finder placeringen af transformer-/koblingsstation i Revsing by meget uheldig, fordi der
er mange nærtboende, grundvandsmagasin
af høj kvalitet og stor landskabelig synlighed.
Foreslår i stedet en placering ved
a)
Langkær, fordi lokaliteten er tyndt befolket –
kun 2 husstande i 5-600 m afstand – har lille
landskabelig synlighed, nærhed til motorvej,
dårlig bonitet og ringe grundvandskvalitet.
b)
Revsing Plantage, fordi området er tyndt
befolket – kun 1 husstand i 3-400 m afstand – fordi lokaliteten har lille landskabelig
synlighed, ingen særlige grundvandsinteresser, dårlig bonitet og desuden kan linjeføringen fra Endrup afkortes og knækmaster ved
Vandmøllevej undgås.

Forslag B indgår i hovedforslaget til en ny
placering af Station Revsing.

Bjarne Lamborg Jensen
Thyregodvej 19
7330 Brande

Ønsker at få flyttet en mast, som står 20-30
m fra maskinhus. Ønsker at vide, hvor meget
Askjær Stationen skal udbygges

Masteplacering må afvente detailprojektering
/ aftaler med den enkelte lodsejer.
Askjær Stationen vil ikke blive udvidet arealmæssigt.

Martin Poulsen
Charlottenlundvej 30
8620 Kjellerup
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Hovedforslaget til en linjeføring ligger langt
Har ved mast nr. 244 kun 15 m mellem bygning og nærmeste luftledning, og er bekymret fra bebyggelsen og det andet alternativ til en
for, om den nye linjeføring kommer nærmere. ny linjeføring er forskudt mod vest.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende
lodsejerinteresser
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Dorte Friis
Fundervej 54
7442 Engesvang

Konstaterer, at det ikke vil være muligt at forskyde linjeføringen ved passagen af Fundervej
uden at 7-8 ejendomme kommer anlægget
nærmere end 100 m.

Hovedforslaget er en linjeføring ført øst om
Bølling Sø – alternativet er kabellagt ved
passagen af søen, men med næsten samme
linjeføring som den ekst.

Foreslår at ledningen i stedet lægges syd om
Moselund – måske langs den nye motorvej
i Funder Ådal, eller at der kabellægges på
strækningen.
Helge Andersen
Staunshedevejen 28
6621 Gesten

Foreslår at linjeføringen placeres længere væk
(fra bebyggelse?) end den ekst.

Ny linjeføring er forskudt mod øst.

Kim Sørensen
Vinderslevholmvej 49
8620 Kjellerup

Foreslår 2 forskellige forskydninger af linjeføringen mod sydøst jf. vedlagte kortbilag, da
ekst. linjeføring forløber tæt på bebyggelsen
på hans ejendom og flere andre nært beliggende ejendomme.

Første forslag til en ny linjeføring er anvendt.

Per Østergaard
Rovedvej 4A
6600 Vejen

Foreslår linjeføringens forskydning placeret i
skel, for at mindske gener for landbrugsproduktionen.

Må afvente detailprojektering / aftaler med
den enkelte lodsejer.

Fromsseier Plantage
Nørrebyvej 20
6623 Vorbasse
v/ Keld Hundebøl

Foreslår, at ny linjeføring ligger samme sted
som den eksisterende for at undgå at nedskære endnu et stykke skov eller alternativt
anvendelse af en mastetype, hvor højderestriktionerne for beplantningen ikke er mindre
end 25 m, mod 2 m under det nuværende
anlæg.

Kan ikke imødekommes, fordi ny linjeføring
er forskudt mod øst for at friholde landskabsfredningen Frederiksnåde.

Annette Vigen og
Jens Pedersen
Prinsensvej 7, Mojbøl
6630 Rødding

Dersom kabellægning gennem skoven ikke
er mulig, foreslås linjeføringen forskudt mod
øst og placeret tættest mulig på den ekst.
linjeføring, for at ødelægge mindst muligt af
skovbevoksningen.

Ny linjeføring er forskudt mod øst. Hvor tæt
på det eksisterende anlæg, det nye anlæg
kan etableres, må afvente detailprojektering.
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5.3

Bemærkninger vedrørende mastevalg

Hvem

Bemærkninger vedrørende mastevalg

Alternativer i VVM-redegørelsen

Herdis og Svend Ploug
Stilbjergvej 25
7190 Billund

Foretrækker STEALTH i 2 etager, da den giver
det mindste magnetfelt.

Frede Uhre Rahbek
Teglgårdsvej 24
7441 Bording

Foretrækker STEALTH i 1 etage, da den vil
kunne skjules bag bygninger og bevoksning
og syne mindst i landskabet.

Sammenfatning af bemærkninger:
Der er indkommet i alt 33 bemærkninger til
valget af design, højde og materiale til de nye
højspændingsmaster.

Lars Rasmussen
Kragelundvej 4
6622 Bække

Blanke master bør ikke vælges, da de kan
blænde trafikanter. Lave master foretrækkes,
medmindre de bliver for brede – i så fald foretrækkes høje master – men ikke dobbelmaster
som de nuværende.

Pernille og Ole Rise Thomsen
Stilbjergvej 23
7190 Billund

Foretrækker STEALTH i 2 etager, da den giver
det mindste magnetfelt.

Maja og Hans Jørgensen
Hydevadvej 39
og
Anne Grethe og
Peter Torp Jepsen
Hydevadvej 34, Hønkys
6230 Rødekro

Foretrækker det højeste og smalleste master,
da de vil genere mindst og mener, at en galvaniseret mast er pænest.

Lis og Thomas Knudsen
Tværvej 1
6622 Bække

Foretrækker de højeste og smalleste master
med blanke/galvaniserede tårne og 3 ledere.

Damgaard
Staunshedevej 22
6621 Gesten

Foretrækker STEALTH i 2 etager, men ikke
med ikke blanke sider – gerne i cortenstål.

Maiken Damgaard
Staunshedevejen 7E
6621 Gesten

Ønsker ikke blanke master.

Sonja og Hans Kruse
Staunshedevejen 30
6621 Gesten

Foretrækker STEALTH i 3 etager.

Finn Jacobsen
Tyvkærvej 31
7430 Ikast

Foretrækker 2 etagers master på grund af det
mindre magnetfelt.

Marlene Kirkegård
Fundervej 70, Moselund
7442 Engesvang

Foretrækker høje, tynde master i et materiale,
som falder ind i naturen.

Lone og Richard Sejer Nielsen
Midstrupvej 20
8620 Kjellerup

Foretrækker høje, tynde master i mat grå.

Janni Kristiansen
Fundervej 56
7442 Engesvang

Foretrækker mellemhøje eller høje master.

Bente Pedersen
Højbjerg Huse 1B
8840 Rødkærsbro

Foretrækker STEALTH i galvaniseret stål.
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I 15 ud af de i alt 33 bemærkninger peges
direkte på mastetypen STEALHT.
I 7 ud af disse 15 bemærkninger foretrækkes
i en mat, lys overflade – oftest galvaniseret
stål. Desuden er der i yderligere 9 bemærkninger foretrukket en mat overflade uanset
mastetype.
I to bemærkninger foretrækkes cortenstål,
i 1 tilfælde ønskes fravalgt cortenstål og i 2
tilfælde foretrækkes en lys overflade, som
ligner vindmøllernes.
I 1 tilfælde foreslås et vandret travers for at
opnå et roligere udtryk og i 1 tilfælde foreslås
anvendelsen af Donaumast på strækningen.
I 10 af bemærkningerne foreslås høje slanke
master i 3 etager, i 6 bemærkninger foretrækkes master i 2 etager, og i 6 bemærkninger foretrækkes master i 1 etage. Oftest
foretrækkes de højeste master med den
begrundelse, at de fylder mindst i bredden, 2
etages masterne foretrækkes, fordi de giver
det mindste magnetfelt, og de laveste master
foretrækkes oftest, fordi de syner mindst i
landskabet.
Endelig er der forslået, at masterne supplerende anvendes til opsætning af redekasser
for tårnfalke og ugler eller til antenner for
mobiltelefoni.
Redegørelse for valg af alternativer:
Blandt de to masteforslag – EAGLE og
STEALTH – som var med i idéoplægget, har
det været nødvendigt at udelukke STEALTH,
da det for denne mastetype ikke har været
muligt at afklare og løse flere alvorlige fremstillings- og driftstekniske problemer. På den
baggrund er udvalgt mastetypen EAGLE.
Ifølge energiaftalen om principperne for
elforsyning i Danmark, skal der vælges en
mast i nyt design, hvorfor det ikke er muligt
at vælge at anvende Donaumasten.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende mastevalg

Alternativer i VVM-redegørelsen

Per Møller Pedersen
Dalsgårdvej 13
8850 Bjerringbro

Foretrækker STEALTH i 2 etager og mat grå.

Ejvind Andersen
Hallundvej 6
7361 Ejstrupholm

Foretrækker smalle master i 3 etager for at
opnå en smallere korridor i de skove, tracéet
passerer.

Kaja Dele
Hydevadvej 40, Hønkys
6230 Rødekro

Foretrækker de højeste og smalleste master
og helst blanke.

Peder V. Bonde
Åbøl Østermarksvej 11
6541 Bevtoft

Foretrækker høj og slank STEALTH i blankpoleret stål.

Miljøcentrene har fravalgt den højeste mast
i 3 etager som alternativ, fordi denne mast
med en højde på 55 m vurderes at ville syne
meget voldsomt i landskabet og give anledning til et stærkt forhøjet forbrug af energi
og materialer, uden til gengæld at bidrage
med særlige miljømæssige fordele. For at
anlægget skal fremtræde roligt og ensartet,
forudsætter miljøcentrene desuden, at den
samme mastetype og de samme materialer
anvendes på hele strækningen.

Kristine Michaelsen
Hydevadvej 42
6230 Rødekro

Foretrækker de højeste samt slanke og blanke
master.

Doris Dahl
Gl. Dalsgårdvej 14
8620 Kjellerup

Foretrækker master i 2 etager, da de har det
mindste magnetfelt og 3 ledere pr. fase, da
dette støjer mindst.

Per Kofoed
Ellevej 60
7442 Engesvang
samt
Mikkel Holm og Per Abildskov

Dersom det mod forventning ikke er muligt
at kabellægge i området ved Bølling Sø eller
flytte tracéet uden om, foretrækkes STEALTHmodellen i 41 m højde.

Thomas Lauritsen
Drewsensvej 32, st. tv.
8600 Silkeborg
Thomas Knudsen
Tværvej 1
6622 Bække
Natassa og Thomas Larsen
Ellevej 22
7442 Engesvang
Per Østergaard
Rovedvej 4A
6600 Vejen
Fromsseier Plantage
Nørrebyvej 20
6623 Vorbasse
v/ Keld Hundebøl

EAGLE-masten er i bygherrens hovedforslag
valgt i 2 etager for at opnå det mindste
magnetfelt, hvilket er prioriteret af bygherren
for at imødegå angsten for magnetfelterne.
Derudover er EAGLE-masten i 1 etage stadig
med som et valgbart alternativ.
Endelig er der som hovedforslag valgt et
tredelt lederophæng (Triplex), for at opnå
mindst mulig støj fra anlægget i fugtigt vejr
og samtidig det mindst mulige energitab.

Der er generelt fravalgt det reflekterende
Foretrækker traditionelle Donaumaster, da gitmateriale poleret stål til såvel masterør som
termaster har mindre barrierevirkning i forhold
travers, da den blanke overflade kan forventil landskabet end helstøbte grå stålmaster.
tes at blive skæmmet af flyverust i løbet af
Foretrækker høje master i 3 etager og med 3
kort tid, medmindre overfladen hele tiden
ledere pr. fase.
vedligeholdes. Da malede overflader ligeledes
kræver konstant vedligehold, er dette alterForetrækker STEALTH i 2 etager og ikke i rust. nativ også fravalgt.
Forslag om anvendelse af master til redekasser for rovfugle er ikke undersøgt nærmere.
Foretrækker STEALTH, galvaniseret og med
Ugler flyver om natten, hvor der sandsynligvis
tre ledere for at reducere støj.
vil være stor kollisionsfare i forhold til ledninger tæt på redekassen, og selv om falke
Foreslår mulighed for opsætning af redekasser
flyver i dagslys og har et godt syn, kan en
for f.eks. tårnfalke og ugler på rørmasterne.
øget risiko for kollisioner ikke udelukkes.

Aabenraa Kommune
Teknik og Miljø
Platagevej 4, Bov
6330 Padborg

Foretrækker i lighed med, hvad der gælder for
vindmøller, en ikke reflekterende overflade,
og ønsker belyst muligheden for opsætning af
antenner for mobeltelefoni på masteanlæggene.

Haderslev Kommune
Teknik- og Miljøservice
Plan og Arkitektur
Rådhuscentret 7
6500 Vojens

Foretrækker lave master i 1 etage og at
masterne, i lighed med vindmøller, gives lyse
farver og ikke reflekterende overflader.
For at begrænse antallet af høje konstruktioner i landskabet ønskes mulighed for opsætning af antennesystem for mobeltelefoni på
masteanlæggene.

Anvendelse af masterne til antenner for
mobiltelefoni ville indebære, at andre montører end Energinet.dks medarbejdere skulle
have adgang til masterne for montering og
vedligehold af antennerne. Dette forudsætter forudgående tilladelse fra Energinet.dk på
baggrund af en nøjere vurdering af, om en
sådan anvendelse er mulig, hensigtsmæssig
og sikkerhedsmæssigt forsvarlig i forhold til
anlæggets høje spændingsniveau.
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Hvem

Bemærkninger vedrørende mastevalg

Alternativer i VVM-redegørelsen

Billund Kommune
Teknik og Miljø
Byg og Plan
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Foretrækker STEALTH i 1 etage med parallelle
ledninger, og at masterne gives lyse farver og
ikke reflekterende overflader.

Sammenfatning af valgbare alternativer:

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1
8600

Synes både om EAGLE- og STEALTH-designet,
men foretrækker STEALTH, som har formgivningsmæssig reference til vindmøller. Foretrækker galvaniseret stål og evt. rust/cortenstål til byrum.

Ikast-Brande Kommune
Planafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

Foretrækker STEALTH på grund af den tydelige reference til vindmøllernes formsprog og
masten udført i galvaniseret stål.

Viborg Kommune
Teknik & Miljø, Plan
Sct. Mogens Gade 5
8800 Viborg

Ønsker, at anlægget fremstår strukturelt og
elegant i landskabet.
Opfordrer til at mastetypen vælges på baggrund af hensyntagen til masternes virkning
på landskabsoplevelsen såvel i nærzonen som
over større afstande.
Foreslår, at farven brækket hvid overvejes, for
at sikre oplevelsesmæssig og værdimæssig
sammenhæng med vindmøllerne.

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37
6100 Haderslev
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Masten kan stadig vælges med:
•
Enten 1 travers / 1 etage, hvor masten er
34,5 m høj og 39 m bred eller
•

med 2 traverser over hinanden / 2 etager, hvor masten er op til 44,5 m høj og
ca. 31 m bred,

•

lederne kan vælges ophængt med enten
to eller tre ledere pr. fase (triplex),

•

lederne kan enten ophænges parallelt
med nederste travers eller parallelt med
terræn,

•

masterøret kan vælges udført enten i
cortenstål eller i galvaniseret stål, mens

følgende ligger fast efter Idéfasen:
•
Mastetypen EAGLE,
•

Foreslår undersøgt om bærearmene kan gøres
vandrette, for at gøre masterne roligere i
•
forhold til landskab og bebyggelse.

traverset forudsættes udført i galvaniseret stål og
samme mastetype og materialevalg skal
anvendes på hele strækningen.
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5.4

Bemærkninger vedrørende intet anlæg eller en anden type anlæg

Hvem

Bemærkninger

Alternativer i VVM-redegørelsen

Vedrørende den politiske aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark
Maja og Hans Jørgensen
Hydevadvej 39
og
Anne Grethe og
Peter Torp Jepsen
Hydevadvej 34, Hønkys
6230 Rødekro

Mener at energiforliget af 17. april 2009
indebærer at alle ledninger skal kabellægges,
hvilket skulle fremgå af vedlagt brev fra Connie Hedegård.

Bevægelsen for Miljøvenlig
eltransmission
v/formand Anne Boesen
Grødevej 36
6862 Tistrup

Betvivler at der foreligger et energiforlig
mellem flertallet af folketingets partier som
baggrund for projektet (17. april 2009).

Det fremgår af omtalte og vedlagte brev, at
alle 132/150Kv luftledninger skal kabellægges, og at dette endnu ikke er teknisk muligt
for 400 kV-luftledningerne.
Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier bortset fra Enhedslisten en aftale
om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark. I aftalen indgår
blandt andet en fordobling af kapaciteten på
den eksisterende 400kV luftledningsforbindelse mellem Kassø og Tjele. På baggrund
heraf har Energinet.dk til opgave at erstatte
den eksisterende forbindelse fra Kassø til
Tjele med en ny 400 kV-højspændingsforbindelse med den dobbelte kapacitet. Ifølge den
politiske aftale skal det nye anlæg etableres
med samme linjeføring som det ekst. anlæg,
udføres med vekselstrømsforbindelser og
monteres som luftledninger på en og samme
mast i nyt design.
Den politiske aftale af 17. april 2009, der
henvises til, vedrører en forskønnelsesplan
for 6 udvalgte strækninger på 400 kV-nettet.
Forskønnelsesplanen indebærer ikke nødvendigvis kabellægning på de udvalgte strækninger og 400 kV-forbindelsen fra Kassø til Tjele
er ikke omfattet af denne plan.

Vedrørende generel kabellægning af hele højspændingsanlægget
Aabenraa Kommune
Teknik og Miljø
Platagevej 4, Bov
6330 Padborg

Er bekendt med folketingsbeslutningen bag
projektet, men foreslår på baggrund af drøftelse i planlægnings- og Teknik- og Miljøudvalget, at kabellægning alligevel indgår som et
alternativ i VVM-redegørelsen.

Kommunalbestyrelsen
Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder

Ønsker at kabellægning indgår som et alternativ i VVM-redegørelsen.

Haderslev Kommune
Teknik- og Miljøservice
Plan og Arkitektur
Rådhuscentret 7
6500 Vojens

Har det grundliggende synspunkt, at det er
ønskeligt. at anlægget kabellægges.

Billund Kommune
Teknik og Miljø
Byg og Plan
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Ønsker så lange strækninger som muligt
kabellagte

Ifølge den politiske aftale skal det nye anlæg
etableres med samme linjeføring som det
ekst. anlæg, udføres med vekselstrømsforbindelser og monteres som luftledninger på
en og samme mast i nyt design.
Der planlægges for et luftledningsanlæg, fordi der endnu ikke er tilstrækkelige erfaringer
med drift af vekselstrømskabler på så højt
spændingsniveau over længere strækninger.
Når alle 132/150 kV-luftledninger i løbet af
de næste 20 år skal kabellægges, kræver forsyningssikkerheden, at denne 400 kV-højspændingsforbindelse er absolut driftsikker.
På denne baggrund indgår en kabellægning
af hele anlægget ikke i de valgbare alternativer i VVM-redegørelsen.
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Hvem

Bemærkninger

Kirsten og Stig Nielsen Staunshedevejen 26
6621 Gesten

Ønsker kabellægning.

Peder V. Bonde
Åbøl Østermarksvej 11
6541 Bevtoft

Vil helst ikke have nogen mast overhovedet.

Peter Torp Jepsen
Hydevadvej 34
6230 Rødekro

Gør indsigelse mod 400 kV-højspændingsledning.

Bent K. Pedersen
Nørrebyvej 4, Grønnebæk
6630 Rødding

Foreslår ledningerne kabellagt af hensyn til
fremtiden.

Helge Andersen
Staunshedevejen 28
6621 Gesten

Vil helst, at anlægget kabellægges.

Alternativer i VVM-redegørelsen

Vedrørende en anden placering af anlægget
Else Eskesen
Tyvkærvej 28
7430 Ikast

Mener at der forskelsbehandles mellem Jylland og Sjælland, mht. til placering af anlæg
der er skadelige for miljøet.
Undrer sig over at der kan tales om en særordning ved Bølling Sø i modsætning til alle
menneskene langs linjeføringen.

Det eksisterende højspændingsanlæg, hvis
kapacitet planlægges fordoblet, er tilkoblet
andre forbindelser og funktioner, som er afhængige af anlæggets nuværende placering.
På denne baggrund er det ikke muligt at
placere dette anlæg et helt andet sted.

Foreslår, at tracéet lægges i Kattegat eller ude
vest på.
Lars Rasmussen
Kragelundvej 4
6622 Bække

Foreslår de ekst. master fjernet og nye opsat
langs vestkysten.

Foreslår at anlægget afventer, at generel kabellægning er mulig
Bevægelsen for Miljøvenlig
eltransmission
v/formand Anne Boesen
Grødevej 36
6862 Tistrup

Betvivler at der er behov for den fordoblede
kapacitet på 400 kV-højspændingsanlægget
mellem Kassø og Tjele, og foreslår at udbygningen stilles i bero til behovet er dokumenteret.

Lars Rasmussen
Kragelundvej 4
6622 Bække

Foreslår at projektet afventer, at kabellægning
er mulig.

Frede Uhre Rahbek
Teglgårdsvej 24
7441 Bording

Foreslår projektet udskudt indtil total kabellægning kan gennemføres eller vindmølleenergien kan opsamles på lager.

Tove Olesen
Hygildvej 12
7361 Ejstrupholm

Mener at anlægget bør afvente det tidspunkt,
hvor det er forsvarligt at kabellægge hele
strækningen

Jesper Olesen
Bjerregårdsvej 1
7361 Ejstrupholm

Mener at anlægget bør afvente at hele strækningen kan kabellægges. Hvis det kan lade sig
gøre i naturområder og på Sjælland, bør det
også kunne lade sige gøre, hvor folk bor.
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Det er en forudsætning for en effektiv
udnyttelse af vindenergi at have kapacitet på
ledningsnettet til at modtage og transportere
strømmen. Den eksisterende 400 kV-højspændingsforbindelse er end ikke tilstrækkelig til at transmittere vindmøllestrømmen fra
de eksisterende møller, når elproduktionen
er høj.
Overordnet set vurderes det, at hvis anlægget
ikke etableres nu, vil det betyde en forringet
mulighed for at udbygge vindkraftsektoren.
En udbygning af vindkraftsektoren udgør en
del af regeringens klimastrategi med henblik
på at mindske Danmarks afhængighed af
fossile brændstoffer og nedbringe CO2-udledningen fra den danske energiproduktion.
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Hvem

Bemærkninger

Niels Erik Johansen
Hyrupvej 47
6541 Bevtoft

Mener – af hensyn til udseendet og fremtiden
- at anlægget, som der ikke er behov for nu,
skal afvente at der er udviklet et kølekabelsystem. Dette anlæg bør graves 2,5 – 3 m med
i jorden og omgives af et bælte for minimal
færdsel på grund af den store spænding på
anlægget.

Tommy Michael Nielsen
Gl. Tøndervej 19
6534 Agerskov

Betvivler om der er brug for den fordoblede
kapacitet nu, hvor vi i Danmark opfordres til
at spare på strømmen og har hørt i radioen,
at tyskerne ikke længere bruger så meget
strøm. Foreslår at forbindelsen kabellægges af
hensyn til dyr og mennesker.

Flemming Andersen
Fittingvej 38
6623 Vorbasse

Mener at anlægget bør afvente, at det er
teknisk muligt at kabellægge det hele, og
at et luftledningsanlæg vil skæmme Billunds
højderyg, der udgør rekreative områder og
fremtidige turiststeder.

Mastemodstandere til den
Midtjyske elmotorvej
v/ Brian Iversen
Gestenvej 50
6600 Vejen
og
Leif Damgaard Jensen
Vanggårdsvej 14, Revsing
6600 Vejen.

Mener at Danmark som samfund ikke har
brug for den fordoblede kapacitet på 400 kVhøjspændingsanlægget mellem Kassø og Tjele
og at der derfor i henhold til § 73 i grundloven ikke kan eksproprieres til formålet.

Alternativer i VVM-redegørelsen

Foreslår kabellægning af hensyn til faunaen
Jane Lund Henriksen og
Jep Clausen

Anbefaler afslag til luftledninger og tilladelse
til kabellægning af hensyn til faunaen på
ejendommen.

Bjarne E. Siggaard og
Birthe Holbæk Nielsen
Ulleruplund 9, Ullerup
7323 Give

Ønsker at der ikke sker en kapacitets-udvidelse, eller at denne sker gennem kabellægning,
da anlægget på deres ejendom passerer en
mose, som er en beskyttet naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Ønsket
begrundes med, at anlægget skæmmer området, at genvækst skal holdes nede under ledningerne, og at anlægget forårsager mange
dødelige påflyvninger, hvilket vil forværres
med øgning af antallet af ledere. Opfordrer
alt. til en ny linjeføring i kulturlandskaber.

Dyrelivet har som hovedregel ikke væsentlig
fordel af kabellægning, der medfører graveeller borearbejder i bælter på ca. 36 m bredden og længerevarende arbejdsperioder end
ved etablering af luftledninger.
Fugle udgør dog en undtagelse fra denne
hovedregel, idet kollisionsrisikoen fjernes
helt på en strækning, som kabellægges. Den
mulige forhøjede risiko, der måtte være for
fuglekollisioner i forhold til det ny højspændingsanlæg, vil indgå i miljøcentrenes vurdering af, hvilken linjeføring og udformning
for anlægget, der vælges, og hvilke vilkår der
skal stilles, hvis der gives en VVM-tilladelse.

Foreslår kabellægning af hensyn til fredskoven
Annette Vigen og Jens Pedersen, Prinsensvej 7, Mojbøl,
6630 Rødding

Foretrækker kabellægning gennem skovområder ved Jels Å, da forskydning af tracéet vil
betyde fældning af endnu en stribe fredskov.

Det vurderes at være umuligt at kabellægge
gennem skov uden risiko for at ødelægge
bevoksningen. Det er desværre heller ikke
muligt at etablere det nye anlæg helt uden
en forskydning, da det eksisterende anlæg
skal kunne fungere, indtil det nye anlæg er
i drift. I dialog med lodsejer vil bygherren
tilstræbe, at anlægsarbejdet ved passagen af
skov foregår så skånsomt som muligt.
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Hvem

Bemærkninger

Alternativer i VVM-redegørelsen

Foreslår kabellægning af jævnstrøms- eller 150 kV-forbindelser for at undgå magnetfelter
Børge Damm
Tværvej 3
6622 Bække

Foreslår at anlægget føres som jævnstrømskabler, eftersom dette kan lade sig gøre fra
Norge til Tjele.

Underskriftsindsamling mod
luftbåren 2x400 kV-højspændingsvekselstrømsledning på
strækningen Kassø-Tjele
v/ henholdsvis
Leif Damgård Jensen, Vejen
samt
Ahrendt Schmidt
Aage Schmidt Lund og
Frank Johansen, Rødding

Kræver forbindelsen kabellagt som en jævnstrømsforbindelse – 293 underskrifter for
dette synspunkt.

Bevægelsen for Miljøvenlig
eltransmission
v/formand Anne Boesen
Grødevej 36
6862 Tistrup

Betvivler at der i dag er bred enighed om,
at vekselstrømshøjspændingsanlæg ikke er
kræftfremkaldende/sundhedsskadelige.
Foreslår
•
at der med udgangspunkt i den manglende politiske beslutning arbejdes videre
med alternative løsningsmodeller,
•
at der etableres en jævnstrømsforbindelse mellem Tjele og den dansk-tyske
grænse,
•
at den eksisterende forbindelse kabellægges som 150 kV-kabler,
•
at der også foretages magnetfeltberegninger ved kabellægning, og
•
at borgernes sundhed skal have
1. prioritet.

Frede Nørregaard Pedersen
Diagonalvejen 110
7393 Give

Mener at de store master ikke pynter i landskabet og at strålingsfaren er stor og foreslår
400 kV-anlægget anlæg etableret som flere
kabellagte 150 kV-ledninger.

Poul Erik Morthensen
Koldingvej 32
6600 Vejen

Foreslår anlægget etableret som jævnstrømskabler for at undgå strålingsfare, støj, naturens ødelæggelse, fraflytning af hjem, evt.
retssag iht. grundlovens §73, skader på fugle,
store problemer med lodsejere og sandsynligheden for en nedgravning af kabler på et
senere tidspunkt.

Der planlægges for et luftledningsanlæg, fordi der endnu ikke er tilstrækkelige erfaringer
med drift af vekselstrømskabler på så højt
spændingsniveau som 400 kV over længere
strækninger.
Der er erfaring med lange strækninger med
jævnstrømskabler, men jævnstrøm egner sig
generelt kun til gennemgående transport af
strøm, hvor der ikke skal tilkobles mange andre forbindelser undervejs, som tilfører eller
aftager strømmen.
At etablere anlægget som 150 kV kabler vurderes ikke at kunne løse kapacitetsbehovet.
Påvirkningerne under drift fra det nye anlæg i
forhold til det eksisterende anlæg vurderes at
blive mindre, fordi bygherren Energinet.dk til
det nye anlæg ønsker at anvende en mastetype og en ledningskonfiguration, som reducerer såvel magnetfelter som støj i forhold til
det eksisterende anlæg. Hvis hovedforslaget
til en ny linjeføring vælges, vil der desuden på
strækningen som helhed ske en reduktion på
ca. 33 % i antallet af ejendomme nærmere
anlægget end 80 m og en reduktion på ca.
13 % i antallet af ejendomme med en afstand til anlægget på mellem 80 og 280 m.
I idéoplægget til VVM-processens første
offentlighedsfase var der ikke fastlagt en
så nøjagtig linjeføring for det kommende
højspændingsanlæg, at den enkelte lodsejer
konkret kunne forholde sig til anlæggets
placering, hvilket kan have givet anledning
til bekymring og usikkerhed. Formålet med
den skitsemæssige linjeføring var imidlertid,
at der skulle være mulighed for at justere
linjeføringen på baggrund af lokale organisationers og borgeres viden, forslag og ønsker.

Finder indsigelsesfristen uanstændig, når man
ikke vil oplyse, hvor linjen skal gå.
Mastemodstandere til den
Midtjyske elmotorvej
v/ Brian Iversen
Gestenvej 50
6600 Vejen
og
Leif Damgaard Jensen
Vanggårdsvej 14, Revsing
6600 Vejen
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Spørgsmålet om risiko for kræft i nærheden
af højspændingsanlæg har fra begyndelsen
kun handlet om leukæmi hos børn, da der
Kræver forbindelsen kabellagt som en jævnfor andre kræftformer ikke har vist sig tegn
strømsforbindelse. Mener at, Energinet.dk
glemmer at fortælle at vekselstrøms-højspæn- på risiko. Siden en undersøgelse i 1979 rejste
spørgsmålet, om nærhed til 400 kV-luftleddingsanlæg er kræftfremkaldende.
ninger muligvis kunne være årsag til en øget
hyppighed af børnekræft, er der på verdensplan gennemført en omfattende forskning på
området. Da de kræfttyper, som var årsag til,
at spørgsmålet blev rejst, er så sjældne, har
det ikke været muligt hverken definitivt at
bekræfte eller afkræfte, at der kan være en
sådan sammenhæng.
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Hvem

Bemærkninger

Alternativer i VVM-redegørelsen

Landsforeningen for elkabler
i jorden
v/ formand Beth Helle
Lauridsen
Vesterbækvej 66
6800 Varde

Fraråder af helbredsgrunde at højspændingsledninger placeres nærmere boliger og
institutioner end 80 m. Foreslår at forbindelse
kabellægges som en jævnstrømsforbindelse af
hensyn til befolkningens tryghed / påvirkning
fra magnetfelter, naturværdier, landskabsæstetik, skovbeplantning, fugletræk, turisme,
ejendomsværdi, og den nødvendige tracéforskydnings påvirkning af nye lodsejere.

Ca. hvert fjerde dødsfald i Danmark skyldes
kræft. Selv om det er en af de hyppigst forekommende dødsårsager, og der er forsket
meget i mulige årsager til kræft, er der ingen
tegn på øget risiko ved nærhed til 400 kVluftledningsanlæg.

Anne Grethe Laursen
Grindstedvej 55
7190 Billund
Midl. adresse under sygdom:
Møllevej 7D
7190 Billund

Foreslår at ledningerne kabellægges ud fra
forsigtighedsprincippet, da de bl.a. kunne
være en af de faktorer, som er medvirkende
til at hun har fået kræft. Er utryg ved at bo i
nærheden i ekstremt vejr og mener også at
luftledningerne er et problem for fugle og fly.
Synes ikke, at der på debatmøderne fremkom
en troværdig teknisk forklaring på, hvorfor
ledningerne ikke kan kabellægges og vil gerne
have en sådan tilsendt.

Marie Damm
Tværvej 3
6622 Bække

Gør indsigelse mod at mennesker udsættes
for stråling fra luftledninger, når denne kan
mindskes ved kabellægning.

Da der ikke er konkret viden om nogen påvirkning af mennesker fra magnetfelter, har
Sundhedsstyrelsen ikke fastlagt en afstand
fra højspændingsledninger til beboelse, men
anbefaler blot som et sikkerhedsprincip, at
boliger og institutioner ikke placeres ”tæt
på”.
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5.5

Bemærkninger vedrørende planprocessen

Hvem

Bemærkninger og spørgsmål
til planprocessen

Bente Pedersen
Højbjerg Huse 1B
8840 Rødkærsbro

Ønsker indkaldt til borgermøde i nærområdet, Der indkaldes til borgermøder i løbet af den
når linjeføring kendes.
periode på 8 uger, hvor forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse er fremlagt i
offentlig høring.

Brian Bæk Jensen
Viborgvej 45
7442 Engesvang

Ønsker ikke at afgive jorden, hvorfor der kan
blive tale om ekspropriation.

Ekspropriation/erstatning forhandles mellem
lodsejer og ledningsejer Energinet.dk i overensstemmelse med den gældende landsaftale herfor.

Hans Lauritzen
Mikkelborg Bygade 21,
Mikkelborg
6630 Rødding

Ønsker afklaring om, hvordan lodsejer skal
forholde sig angående salg af ejendom.

Ekspropriation/erstatning forhandles mellem
lodsejer og ledningsejer Energinet.dk i overensstemmelse med den gældende landsaftale herfor.

Doris Dahl
Gl. Dalsgårdvej 14
8620 Kjellerup

Har følgende spørgsmål:
Kan man beskytte boliger mod påvirkning –
magnetfelter – f.eks. ved særlig type undertag?

Miljøcentrene har ikke kendskab til brugbare konstruktive foranstaltninger, som kan
afskærme mod magnetfelter.

Bliver påvirkningen kraftigere med forøgelsen
fra 3 til 6 kabler?
Vil der stå 2 anlæg i 4 år eller arbejdes der i
etaper?
Kan man fremskynde beslutningerne, så lodsejerne ved, hvad de skal forholde sig til?

Svar fra miljøcentrene

Hovedforslaget til en ny mast er en EAGLE i 2
etager med et trefaset lederophæng. Denne
mastetype vil betyde et mindre magnetfelt
og mindre støj fra det nye anlæg end fra
det eksisterende, selvom der er 2 systemer
/ 6 sæt ledere i stedet for 1 system / 3 sæt
ledere.
Det planlægges at arbejde i 3 etaper: 1) Kassø-Revsing, 2) Revsing-Askær, 3) Askær-Tjele.
Det forventes, at der vil gå ca. 1,5 år fra en
etape sættes i drift til det tilsvarende gamle
ledningsanlæg på samme etape er fjernet.
VVM-processens forløb og offentlighedsfaser er lovmæssigt fastlagt og kan vanskeligt
afkortes mere, end tilfældet er i den konkrete
sag.

Martin Poulsen
Charlottenlundvej 30
8620 Kjellerup

Vil gerne vide, hvad afstanden skal være fra
den nye ledning til beboelse.
Ønsker at vide, hvad det betyder, at der i
regionplanen er udlagt et 200 m bredt areal
til fremføring af ny ledning.

Da der ikke er konkret viden om nogen påvirkning af mennesker fra magnetfelter, har
Sundhedsstyrelsen ikke fastlagt en bestemt
afstand fra højspændingsledninger til beboelse, men anbefaler blot som et sikkerhedsprincip, at boliger og institutioner ikke
placeres ”tæt på”.
I forslag til kommuneplantillæg udlægges et
400 m planlægningsbælte for alle valgbare
alternativer til en linjeføring. Forudsat der
udstedes VVM-tilladelse og kommuneplantillæg, vil der indenfor 400 m bæltet blive
fastlagt et 200 m etableringsbælte for den
linjeføring, som miljøcentrene udvælger.
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Hvem

Bemærkninger og spørgsmål
til planprocessen

Svar fra miljøcentrene
200 m etableringsbæltet omkring den
fastlagte linjeføring skal sikre, at bygherren
kan udvise nogen fleksibilitet i detailprojekteringen, hvor den nøjagtige placering vil blive
fastlagt i dialog med lodsejer.

Nils Lastein
Nørre Vittrupvej 16
6650 Brørup

Spørger til en mere præcis angivelse af linjeføringen

I idéoplægget til VVM-processens første offentlighedsfase var der ikke fastlagt en så nøjagtig linjeføring for det kommende højspændingsanlæg, at den enkelte lodsejer konkret
kunne forholde sig til anlæggets placering,
hvilket kan have givet anledning til bekymring
og usikkerhed. Formålet med den skitsemæssige linjeføring var imidlertid, at der skulle
være mulighed for at justere linjeføringen på
baggrund af lokale organisationers og borgeres viden, forslag og ønsker. I forslagene
til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse
foreligger der nu en mere præcis angivelse af
linjeføring for flere mulige alternativer.

Dorte Friis
Fundervej 54
7442 Engesvang

Har følgende spørgsmål:
Hvis ledningerne kabellægges, vil man så
opnå samme erstatning for de ejendomme,
der udsættes for magnetfeltpåvirkning over
0,1 ut?

Nærføringsafgift udbetales jf. gældende regler i forhold til afstanden til boligbebyggelse
og ikke i forhold til magnetfeltpåvirkning
over 0,1 ut.

Risikerer lodsejere skader på deres ejendomme, når de nye master rammes ned?
Hvornår kan de berørte parter få noget endeligt at vide?

Der forventes ingen skader på ejendomme i
forbindelse med etablering af det nye anlæg
eller bortsanering af det eksisterende anlæg.
Skulle skader mod forventning forekomme,
er bygherren erstatningspligtig.
Den endelige linjeføring forventes fastlagt i
efteråret / vinteren 2010, under forudsætning
af, at miljøcentrene udsteder kommuneplantillæg og VVM-tilladelse.

Per Havgaard
Ramskovgårdvej 11
7323 Give

Har bebyggelse liggende fra 0-30 m fra
eksisterende tracé og ønsker svar på følgende
spørgsmål:
Hvor stor afstand vil der blive fra ekst. linjeføring til den nye?
Hvem foretager vurderingen?
Er der oprettet en lodsejerforening?
Er der mulighed for at deltage i feltundersøgelsen på egen ejendom?

Den nye linjeføring vil som hovedprincip
blive forskudt ca. 40 m fra den eksisterende,
således at det gamle anlæg kan være i drift,
mens det nye anlæg etableres. Det er muligt
at krydse eksisterende linjeføring, således at
forskydningen kan ske såvel mod øst som
mod vest for at tage hensyn til miljø- og lodsejerinteresser. På strækninger med særlige
miljømæssige udfordringer, indgår desuden
flere forslag til en alternativ linjeføring.
Ejendomsvurdering foretages af en autoriseret ejendomsmægler, som lodsejer kan
foreslå, hvis det ønskes.

Hvornår i processen udbetales erstatningerne?
Miljøcentrene er ikke vidende om, hvorvidt
der er oprettet en lodsejerforening.
Miljøcentret har formidlet ønsket om at deltage i feltundersøgelsen videre til de involverede biologer.
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Hvem

Bemærkninger og spørgsmål
til planprocessen

Svar fra miljøcentrene
Forudsat der opnås en VVM-tilladelse, detailprojekterer bygherren for den nøjagtige
linjeføring og masteplacering. 1. projekteringsudkast forelægges de direkte berørte
lodsejere. Kan eventuelt ønskede justeringer
imødekommes, revideres detailprojekteringen. Herefter beregnes erstatningstilbud på
baggrund af Landsaftalen. Tilbuddet forelægges lodsejeren, og kan dette accepteres,
underskrives det. I henhold til Landaftalen
udbetales erstatning senest 4 uger efter,
at aftalen er underskrevet. Det betyder, at
erstatning kan udbetales, inden anlægsarbejdet går i gang, under forudsætning af, at
parterne kan blive enige.

Grethe Lauritzen
Mikkelborg Bygade 21
6630 Rødding

Ønsker en hurtig afklaring

Den endelige linjeføring kan desværre først
endeligt fastlægges i efteråret / vinteren
2010, under forudsætning af, at miljøcentrene udsteder kommuneplantillæg og VVMtilladelse.

Cai Weinkauff Pedersen
Fundervej 46
7442 Engesvang

Takker for et sagligt og godt borgermøde

Velbekomme.

Bevægelsen for Miljøvenlig
eltransmission
v/formand Anne Boesen
Grødevej 36
6862 Tistrup

Kritiserer borgermøderne for at udelukke en
borger fra at deltage i mødet i Gram, for ikke
at lade folk komme til orde i tilstrækkeligt
omfang, for at der ikke forelå noget konkret
udover mastedesign at tage stilling til, og for
at man ikke måtte tage de fremlagte kortbilag
med sig hjem

Miljøcentrene vurderer, at de tre borgermøder alle blev afholdt på en sober og saglig
måde, og at programmet for aftenen og
mødeledelsen bidrog til, at ikke kun nogle
få deltagere fik mulighed for at sige deres
mening.
Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier bortset fra Enhedslisten en aftale
om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark. Ifølge denne politiske aftale skal højspændingsforbindelsen fra
Kassø til Tjele have fordoblet sin kapacitet,
etableres med samme linjeføring som det
ekst. anlæg, udføres med vekselstrømsforbindelser og monteres som luftledninger på
en og samme mast i nyt design.
Idéfolderen, som er det materiale, som var
fremlagt i offentlig høring, var tilgængelig for
alle. De større kortbilag var alene trykt i få
eksemplarer til konkret stedfæstelse i forhold
til lodsejerspørgsmål på debatmødet.
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