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Anmeldelse af etablering af ny 400 kV luftledning 
med plads til to ledningssystemer på nye master mel-
lem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg 
 
Med henvisning til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1335 
af 06/12/2006) § 2 stk. 1 og 2 anmelder Energinet.dk hermed projekt for etab-
lering af ny 400 kV luftledning med plads til to ledningssystemer på nye master 
mellem Kassø og Tjele. Den nye masterække erstatter den eksisterende. 
 
Anmeldelsen sker til de involverede kommunalbestyrelser, der jf. § 2 stk 2 
straks videresender anmeldelsen til miljøministeriets lokale miljøcenter, der 
behandler plansager efter Planloven jf. §§ 11 stk 2 og 11 stk 3 pkt. 2. I dette 
tilfælde Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus. 
 
Energinet.dk skal hermed anmode planmyndigheden om at udarbejde det nød-
vendige plangrundlag i henhold til lov om planlægning. 
 
De politiske partier, der stod bag Energiforliget i februar 2008, besluttede den 
8. oktober 2008, at den eksisterende 400 kV-luftledning mellem Kassø og Tjele 
skal erstattes af en ny 400 kV luftledning med plads til to ledningssystemer på 
master i nyt design (forventet idriftsat 2012 - 2014). 
 
Af notat fra Energistyrelsen om nye retningslinjer for kabellægning og udbyg-
ning af transmissionsnettet af 8. oktober 2008 J.nr. 022520/78028-0016 frem-
går, at projektet kan igangsættes til idriftsættelse i de nævnte år uden yderlige-
re analyser. 
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På baggrund af ovenstående politiske tilkendegivelse skal Energinet.dk anlægge 
en to-systems 400 kV luftledning fra den eksisterende 400 kV station Kassø 
vest for Åbenrå til den eksisterende 400 kV station Tjele ved Viborg. 
 
Der er tale om en strækning på ca. 180 km med behov for ca. 550 nye master 
og en ny transformerstation ved Revsing i Vejen Kommune. 
 
Nuværende ledningsnet: Net efter udbygning med to-

systemsledningen Kassø-Tjele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ovenstående figur er 400 kV luftledninger vist med rød streg. 150 kV luftled-
ninger er vist med fuldt optrukket sort streg. 220 kV luftledninger vist med grøn 
streg. Stiplede linjer symboliserer kabler. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lindy Tanvig 
Seniorrådgiver 
Arkitekt MAA 
Direkte 7622 4561 
lit@energinet.dk
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Anmeldelse af etablering af nye 400 kV luftledninger med plads til to ledningssystemer på nye master mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg


Med henvisning til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1335 af 06/12/2006) § 2 stk. 1 og 2 anmelder Energinet.dk hermed projekt for etablering af nye 400 kV luftledninger med plads til to ledningssystemer på nye master mellem Kassø og Tjele. Den nye masterække erstatter den eksisterende.


Anmeldelsen sker til de involverede kommunalbestyrelser, der jf. § 2 stk 2 straks videresender anmeldelsen til miljøministeriets lokale miljøcenter, der behandler plansager efter Planloven jf. §§ 11 stk 2 og 11 stk 3 pkt. 2. I dette tilfælde Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus.


Energinet.dk skal hermed anmode planmyndigheden om at udarbejde det nødvendige plangrundlag i henhold til lov om planlægning.


De politiske partier, der stod bag Energiforliget i februar 2008, besluttede den 8. oktober 2008, at den eksisterende 400 kV-luftledning mellem Kassø og Tjele skal opgraderes med en ny 400 kV luftledning med plads til to ledningssystemer på master i nyt design (forventet idriftsat 2012 - 2014).


Af notat fra Energistyrelsen om nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet af 8. oktober 2008 J.nr. 022520/78028-0016 fremgår, at projektet kan igangsættes til idriftsættelse i de nævnte år uden yderligere analyser.

På baggrund af ovenstående politiske tilkendegivelse skal Energinet.dk anlægge en to-systems 400 kV luftledning fra den eksisterende 400 kV station Kassø vest for Åbenrå til den eksisterende 400 kV station Tjele ved Viborg.


Der er tale om en strækning på ca. 180 km med behov for ca. 550 nye master og en ny transformerstation ved Revsing i Vejen Kommune.


Nuværende ledningsnet:
Net efter udbygning med to-systemsledningen Kassø-Tjele:




I ovenstående figur er 400 kV luftledninger vist med rød streg. 150 kV luftledninger er vist med fuldt optrukket sort streg. 220 kV luftledninger vist med grøn streg. Stiplede linjer symboliserer kabler.
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Lindy Tanvig


Seniorrådgiver


Arkitekt MAA
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På baggrund af ovenstående politiske tilkendegivelse skal Energinet.dk anlægge en to-systems 400 kV luftledning fra den eksisterende 400 kV station Kassø vest for Åbenrå til den eksisterende 400 kV station Tjele ved Viborg.
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Nuværende ledningsnet:
Net efter udbygning med to-systemsledningen Kassø-Tjele:




I ovenstående figur er 400 kV luftledninger vist med rød streg. 150 kV luftledninger er vist med fuldt optrukket sort streg. 220 kV luftledninger vist med grøn streg. Stiplede linjer symboliserer kabler.
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