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Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg 

på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offent-

lige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, 

bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægs-

projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på 

baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både of-

fentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre 

arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig 

vægt og forslag om alternativer.

VVM-redegørelsen påviser, 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 gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillæg til 

kommuneplanerne.

Kommuneplantillæggene og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 

kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcenter 

imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godken-

dende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to 

kommuner.
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Baggrund for projektet

Miljøcentrene i Århus og Odense 
inviterer alle til at komme med ideer 
og forslag til planlægningen for 
fornyelse af luftledningen mellem 
Kassø og Tjele. Miljøcentrene vil 
med dette ideoplæg informere om 
det planlagte arbejde. Idefasen er en 
del af det planlægningsarbejde, som 
miljøcentrene skal udføre, inden 
projektet kan gennemføres.

Baggrund 
El-nettet i Danmark skal løbende 
vedligeholdes og udvikles, så det 
lever op til de behov, som samfundet 
har for en sikker og stabil energifor-
syning.

I de kommende år er det først og 
fremmest udbygningen med vind-
kraft, som giver behov for at ud-
vikle og udbygge det overordnede 
højspændingsnet. Det betyder, at 
der skal bygges højspændingsfor-
bindelser for at kunne tilslutte nye 
havvindmølleparker til el-nettet. 
Desuden skal eksisterende høj-
spændingsledninger forstærkes for 
at kunne transportere den større 

mængde vindenergi og for at kunne 
udveksle energi med Norge, Sve-
rige og Tyskland, når det blæser 
meget eller er vindstille. Af hensyn 
til konkurrencen på el-markedet 
er der også behov for at begrænse 
flaskehalse i nettet, så energien kan 
transporteres rundt i et internatio-
nalt el-marked.

Det er på denne baggrund, at der er 
behov for at udskifte 400 kilovolt 
(kV) luftledningen mellem Kassø i 
Sønderjylland og Tjele i Midtjylland 
til en ny og større ledning, som kan 
transportere mere energi end den 
eksisterende ledning. 

Nye retningslinjer for høj-
spændingsnettet
I 2008 og 2009 har samtlige partier 
i Folketinget, bortset fra Enheds-
listen, besluttet nye retningslinjer 
for, hvordan det overordnede el-net 
i Danmark skal kabellægges og 
udbygges.

Udbygningen af el-nettet skal ske 
gennem en sammenhængende, 

langsigtet og styret udvikling, så 
forsyningssikkerheden opretholdes, 
og el-markedets funktion understøt-
tes bedst muligt.

Strækningen mellem Kassø og Tjele 
er en del af rygraden i det jyske 
el-net. Der er allerede nu behov for 
at fordoble kapaciteten på stræknin-
gen. Etableringen af den nye 400 
kV-forbindelse er også en af forud-
sætningerne i den såkaldte kabel-
handlingsplan, der er udarbejdet for 
kabellægningen af det eksisterende 
132 - 150 kV-net (www.energinet.
dk).

Når strækningen fra Kassø til Tjele 
ikke kabellægges, skyldes det, at 
ingen i verden har erfaring med at 
have lange 400 kV-kabler i drift i 
transmissionsnettet. Da ledningen 
er rygraden i el-nettet, er det ikke en 
strækning, der egner sig til eksperi-
menter med lange kabler.

Retningslinjer for 400 kV-nettet

Samtlige partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, besluttede i november 
2008 nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. I 
de nye retningslinjer står der om 400 kV-nettet:

•		Sigtet	i	de	nye	retningslinjer	er,	at	i	takt	med	at	udviklingen	i	
forsyningssikkerhed, teknologi og samfundsøkonomi tilsiger det, skal alle 400 
kV-forbindelser anlægges i jorden frem for på master.

•		Det	er	teknisk	problematisk	og	økonomisk	meget	dyrt	på	nuværende	
tidspunkt at kabellægge på lange strækninger. Der er samtidig et aktuelt 
behov for at opgradere/udskifte følgende eksisterende luftledninger:

 - Kassø-Tjele opgraderes med nye 400 kV luftledninger med plads til to 
ledningssystemer på master i nyt design (forventet 2012-2014)
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FAKTABOKS  
– om transmissionsnet og kabellægning

Overordnet transmissionsnet defineres som el-net med spænding over 100 kV. I 
det danske højspændingssystem transporteres der el på spændingsniveauerne: 
132, 150, 220 og 400 kV samt jævnstrøm med spændingsniveauer op til 400 kV. 
Teknisk set er der gode muligheder for at lægge 132 og 150 kV-ledninger i 
jorden, og der er særskilt udarbejdet en kabelhandlingsplan for, hvornår og 
hvordan alle Danmarks 132 og 150 kV-luftledninger skal graves ned. Dette vil ske 
løbende over en periode på 20 år i takt med, at luftledningerne står til 
udskiftning.

400 kV-luftledninger er langt sværere at erstatte med underjordiske kabler, da 
lange kabler kan gøre el-systemet ustabilt og dermed forringe 
forsyningssikkerheden, hvilket er uacceptabelt set ud fra et samfundsmæssigt 
synspunkt. Det er således ikke på nuværende tidspunkt forsvarligt at foretage en 
fuldstændig kabellægning af 400 kV-nettet. I årene fremover udføres forsknings- 
og demonstrationsprojekter for at skabe en udvikling, som på sigt kan gøre det 
realistisk med en total kabellægning.

Da Kassø-Tjele forbindelsen udgør rygraden i det vestdanske transmissionsnet, og 
dermed er den vigtigste forbindelse, der er med til at bære hele systemet, vil der 
ikke blive lavet forsøg med lange kabler på denne strækning.

Jævnstrømsforbindelse er fravalgt på grund af tekniske komplikationer med en 
løsning, hvor jævnstrøm og vekselstrøm kombineres. Jævnstrømsforbindelser 
medfører væsentligt højere energitab, det vil sige energi, der går til spilde ved 
omformning mellem veksel- og jævnstrøm.

Eksisterende H-mast ved Vejen. 
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Hvad går projektet ud på? 

På baggrund af den beskrevne 
politiske beslutning skal Energinet.
dk anlægge en to-systems 400 kV-
luftledning fra den eksisterende 400 
kV-transformerstation Kassø vest 
for Aabenraa til den eksisterende 
400 kV-transformerstation Tjele ved 
Viborg. Ledningen skal erstatte den 
eksisterende 400 kV-luftledning på 
strækningen. 

Det drejer sig om en strækning på 
ca. 180 kilometer, bestående af ca. 
600 master med tilhørende ledere 
(ledere er den tekniske betegnelse 
for de ledninger, der ses mellem ma-
sterne). Afstanden mellem masterne 
vil typisk blive ca. 300 meter. Det 
nye anlæg vil som udgangspunkt 
følge den eksisterende linjeføring 
mellem Kassø og Tjele og vil gå 

gennem ni kommuner: Aabenraa, 
Tønder, Haderslev, Vejen, Billund, 
Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og 
Viborg.

For at indpasse luftledningen bedst 
muligt i landskabet arbejder tek-
nikere og arkitekter på nuværende 
tidspunkt på at udvikle og designe 
en ny mastetype. Den mastetype, 
der bærer den nuværende luftled-
ning, er den såkaldte H-mast fra 
1965. Det er en tobenet mast med 
gitter-konstruktion. De nye master 
er tænkt som et-benede rørmaster, 
svarende til det der kendes fra vind-
mølletårne.

Når det nye anlæg skal etableres, vil 
der være en overgangsperiode, hvor 
der står to luftledningsanlæg tæt på 

hinanden i landskabet. Det nuvæ-
rende luftledningsanlæg kan nemlig 
ikke nedtages, før det nye anlæg er 
sat i drift.

Som en del af projektet vil kryd-
sende luftledninger blive kabellagt i 
nødvendigt omfang.
 
Etableringen af det nye system vil 
betyde, at der skal opføres en ny 
transformerstation ved Vejen, som 
bliver et fremtidigt centralt knu-
depunkt i 400 kV-nettet. Denne 
station bliver placeret tæt ved den 
nuværende T-afgrening (Revsing), 
og det samlede areal er forventeligt 
ca. 10 ha. Herudover vil der ske 
udvidelser af transformerstationerne 
ved Kassø, Askjær og Tjele. 

Det eksisterende anlæg ved Nørre Ådal.



VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele | Indkaldelse af ideer og forslag 7

Strækningen Kassø-Tjele.
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Master i nyt design

Arkitekter og ingeniører arbejder for 
øjeblikket med designet af de nye 
master med henblik på at udvikle en 
mast, der formmæssigt kan indpas-
ses bedst i landskabet, og hvor de 
tekniske krav samtidig imødekom-
mes. 

Til dette arbejde anvendes blandt 
andet tidligere indenlandske erfarin-
ger fra indpasning af vindmøller og 
andre anlæg i landskabet, ligesom 
der trækkes på udenlandske erfarin-
ger. 

Udviklingsarbejdet har resulteret i 
forslag om to mastetyper til anven-
delse på strækningen mellem Kassø 
og Tjele. Der er også set på mulig-
heden for undervejs på strækningen 
at skifte mastehøjde afhængigt af de 
enkelte landskabstyper. Hver af de 
to mastetyper kan således udformes 
i forskellige højder (en såkaldt ma-
stefamilie), hvorved ledningen bedst 
muligt kan tilpasses det landskab, 
ledningen skal gå hen over.

De to master, der er under udvik-
ling, er Eagle-masten og Stealth-
masten.

I forhold til den eksisterende 
H-mast kan de to nye mastetyper 
(Eagle og Stealth) overføre den 
dobbelte effekt (2 stk. 400 kV-
systemer). Der findes derfor cirka 
dobbelt så mange ledere på de nye 
master. Ledere er den tekniske 
betegnelse for de ledninger, der ses 
mellem masterne.
 
De følgende illustrationer (visualise-
ringer) viser eksempler på, hvordan 
den eksisterende H-mast samt de 
to master under udvikling (Eagle- 
og Stealth-masterne i den laveste 
udgave) vil se ud ved indpasning i 
landskabet på udvalgte dele af stræk-
ningen mellem Kassø og Tjele. De 
nye mastetyper er vist i to forskellige 
landskabstyper, som begge findes på 
strækningen mellem Kassø og Tjele: 
Bakket morænelandskab og slette-
landskab. Der vil i forbindelse med 
miljøvurderingen blive udarbejdet 
yderligere visualiseringer af master-

nes indpasning på udvalgte punkter 
på strækningen. Disse vises i VVM-
redegørelsen, ligesom yderligere 
billeder og beskrivelser kan ses og 
downloades på internet-adressen: 

www.energinet.dk 
- gå ind under Anlæg, Nye Elanlæg, 
Kassø-Tjele.

Udover mastedesignet skal der 
ligeledes træffes beslutning om 
materialet, som masterne udføres i, 
herunder farve og eventuel spejlef-
fekt. Flere danske og udenlandske 
designmaster er udført i galvaniseret 
stål, så de som nye fremtræder med 
en lys grå farve. Med tiden vil luf-
tens iltning gøre masterne mørkere. 
Designere har udover galvaniseret 
stål drøftet at udføre de nye master 
i rustfrit stål eller corten stål, som gi-
ver en rustrød overflade. Udover det 
visuelle indtryk som de forskellige 
overflader giver, skal materialevalget 
tænkes ind i forhold til det omgi-
vende landskab. Visualiseringerne på 
side 12 viser Eagle-masten udført i 
henholdsvis corten stål og galvanise-
ret stål.

Eagle-masten i hhv. 1, 2 og 3 etager. Som udgangspunkt er mastehøjderne i hhv. 1, 2 og 3 etager 34,6 m, 44,6 m og 55,6 m.

24
80

0

H-masten på eksisterende ledning, 
Kassø-Tjele, kan være op til 35 m høj.
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Stealth-masten i hhv. 1, 2 og 3 etager. Som udgangspunkt er mastehøjderne i hhv. 1, 2 og 3 etager 34,3 m, 41,6 m og 53,5 m.

Eksempler på eksisterende to-system master, hhv. den danske Donaumast, den danske rørmast (anvendt på Sjælland) samt designmast fra Finland. Donaumasten er på 
forhånd fravalgt til dette projekt, mens der reelt godt kan arbejdes videre med den danske rørmast og den finske designmast på strækningen mellem Kassø og Tjele.

FIBER-mast EAGLE-mast DONAU-mast RØR-mast

29  

                               BYSTRUP ARKITEKTER                   2008       

FIBER-mast EAGLE-mast DONAU-mast RØR-mast

29  

                               BYSTRUP ARKITEKTER                   2008       

24
80

0

Beslutning om mastedesign

I forhold til endeligt valg af master skal der således træffes beslutning om 
følgende forhold:

•		Mastedesign	-	det	kan	være	Eagle-	eller	Stealth-masten,	men	også	en	helt	
anden masteløsning.

•		Materialevalg	til	masterne.

•		Antallet	af	ledere	per	fase	i	systemet,	to	eller	tre.
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Bakket morænelandskab
– H-, Eagle og Stealth-masten i bakket morænelandskab (visualisering af Eagle og Stealth)

Eagle-masten. Bakket morænelandskab.

Stealth-masten. Bakket morænelandskab.

H-masten. Bakket morænelandskab.

Standpunkt 2  - H-masten. Bakket morænelandskab.
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H-masten. Slettelandskab.

Eagle-masten. Slettelandskab.

Stealth-masten. Slettelandskab.

Slettelandskab
– H-, Eagle- og Stealth-masten i slettelandskab (visualisering af Eagle og Stealth)

Standpunkt 3  - H-masten. Slettelandskab.
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Eagle-masten i cortenstål. 

Eagle-masten i galvaniseret stål. 

Eagle-masten udført i henholdsvis corten stål og galvaniseret stål.
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Ledere

Antallet af ledere per fase på 
masterne er heller ikke fastlagt på 
nuværende tidspunkt. I forhold til 
kapaciteten af systemet er det 
underordnet, om der vælges to eller 
tre ledere per fase. Fordelen ved at 
vælge to ledere per fase er, at 
antallet af ledere, der ophænges i 
masterne, begrænses væsentligt, 
hvilket kan give et visuelt lettere 
udtryk. Fra luftledninger opstår der 
støj, som især i fugtigt vejr kan 
høres. Ved at vælge tre ledere frem 
for to, er det muligt at reducere 
støjen fra systemet betragteligt (ca. 
5 dB(A)).

To ledere per fase (Duplex)

Tre ledere per fase (Triplex)

FAKTABOKS

– Erstatninger for luftledningsanlæg

Placeres det nye luftledningsanlæg på din ejendom eller nær din bolig eller 
driftsbygning, får du tilbudt en erstatning uden hensyn til, om der tidligere er 
udbetalt erstatning for det eksisterende anlæg. Erstatningerne beregnes ud fra 
Landsaftalen ”Elanlæg på landbrugsjord”. Aftalen er indgået mellem Dansk 
Landbrug, Dansk Energi og Energinet.dk og reguleres årligt ud fra 
nettoprisindekset.

Den samlede erstatning kan sammensættes som nedenfor ud fra 2009-priser:

1. Grundbeløb på ca. 3.900,- kr. uanset sagens omfang og størrelse.

2. Erstatning for placering af master ca. 44 - 65.000,- kr. pr. stk.

3. Deklarationserstatning for det bælte, som bliver pålagt en servitut under 
ledningerne, bliver erstattet med ca. 2,80 kr. pr. m2. Bredden af bæltet er 
afhængig af mastetypen.

4. Tilbud om overtagelse af bolig (ejendom), hvis afstanden fra nærmeste 
strømførende ledning til bolig (stuehus) er mindre end 80 m. Alternativt kan 
tilbydes en nærføringserstatning på 50 - 75 % af ejendommens aktuelle 
handelspris. Begge tilbud står åbne til et år efter ledningen er sat i drift. 
Denne praksis er indført for at give ejeren det bedst mulige 
beslutningsgrundlag.

5. Tilbud om nærføringserstatning, hvis afstanden er mellem 80 m og 280 m. 
Erstatningstilbuddet vil ligge fra 50 % af boligens handelsværdi ved 80 m 
faldende til 0 ved 280 m. Er afstanden til boligen større end 280 m ydes der 
ikke nærføringserstatning.

6. For driftsbygninger ydes der også nærføringserstatning. Er afstanden mindre 
end 50 m forhandles der frem til et erstatningstilbud. Er afstanden mellem 50 
og 100 m ligger erstatningstilbuddet på mellem ca. 112.000,- kr. og ingen 
nærføringserstatning.

7. Efter anlægsarbejdet ydes der efter en konkret opmåling erstatning for 
afgrøder, midlertidige ulemper og strukturskader.

8. Erstatninger for beplantning (skov og hegn).

13 m

0 m 80 m

Alternativt nærføringserstatning 
efter forhandling
(vejledende typisk 50-75 %)

50 % af boligens handelspris

280 m
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Som en del af udbygningen af luft-
ledningen mellem Kassø og Tjele skal 
der udarbejdes en VVM-redegørelse 
(Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
VVM-redegørelsen påviser, beskri-
ver og vurderer anlæggets direkte og 
indirekte virkninger på: Mennesker, 
fauna og flora, jord, vand, luft, kli-
matiske forhold, landskab, materielle 
goder, afledte samfundsøkonomiske 
forhold, kulturarv, og samspillet mel-
lem disse faktorer. Redegørelsen giver 
en samlet beskrivelse af projektet 
og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig 
debat som den endelige udformning 
af projektet.

I miljøvurderingen for udbygning af 
luftledningsnettet mellem Kassø og 

Tjele vil vægten især blive lagt på: 
Anlæggets virkninger på landskabet, 
naturen, kulturhistoriske værdier 
samt for mennesker i form af visuelle 
gener, støj, elektriske og magnetiske 
felter, gener i anlægsfasen mv. Det vil 
også blive vurderet, hvordan det nye 
anlæg harmonerer med anden plan-
lægning i de ni berørte kommuner.

De eksisterende miljøforhold vil 
blive beskrevet, og konsekvenser ved 
projektet både i anlægs-, drifts- og 
skrotningsfasen vil blive vurderet. 
Desuden vil der være forslag til afvær-
geforanstaltninger, der kan bringes 
i anvendelse for at undgå, mindske 
eller kompensere for eventuelle 
væsentlige negative konsekvenser for 
miljøet. Det kan for eksempel ske ved 

at undlade at placere master i særligt 
følsomme naturområder eller byom-
råder samt ved en grundig tilrettelæg-
gelse af anlægsarbejdet og forskellige 
midlertidige foranstaltninger i denne 
periode.

Feltundersøgelserne gennemføres 
langs den planlagte linjeføring for 
at vurdere eventuelle påvirkninger i 
forhold til blandt andet bebyggelser, 
landskab og naturområder.

Sammen med en VVM-redegørelse 
skal der udarbejdes et kommuneplan-
tillæg for hver af de ni kommuner, 
som anlægget går gennem. Kom-
muneplantillæggene skal ligeledes 
miljøvurderes. 

VVM-redegørelse

FAKTABOKS

– støj

Højspændingsanlæg, både luftledninger og transformerstationer, udsender 
akustisk støj under almindelig drift. Støjen er stærkt afhængigt af luftfugtigheden 
(øget støj i fugtigt vejr). 

Støj fra tekniske anlæg reguleres efter Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1985. I 
vejledningen er angivet, at støjgrænserne for det åbne land fastsættes ved en 
konkret lokal vurdering. For bolig- og erhvervsområder er de vejledende 
støjgrænser i dag-, aften- og natperioder på hhv. 55, 45 og 40 dB(A). 

For driftsfasen er der gennemført støjberegninger, som viser, at der henholdsvis 
25, 100 og 200 m fra et 2 x 400 kV luftledningsanlæg (med to ledere per fase) 
kan være støjniveauer på henholdsvis 45, 40 og 36 dB(A). Beregningerne er 
udført for fugtigt vejr, som er det vejrlig, hvor støjen fra højspændingsanlægget 
høres kraftigst. I tørt vejr er støjen fra anlægget i praksis ikke hørbar.

Ledningsstøjen kan reduceres betydeligt ved at anvende tre ledere per fase frem 
for to. Udbygningen af højspændingssystemet mellem Kassø og Tjele er på 
nuværende tidspunkt tænkt udført med tre ledere. Herved forventes støjen at 
blive reduceret med mere end 5 dB(A).

Støjforhold, herunder støjkilder og afværgeforanstaltninger, vil blive behandlet 
uddybende i VVM-redegørelsen. 
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FAKTABOKS

– elektriske og magnetiske felter

I nærheden af højspændingsledninger - og overalt, hvor der 
bruges el - findes der to slags felter: Elektriske og 
magnetiske felter. De elektriske felter måles i kV/m og 
afhænger primært af spændingen og afstanden til 
forbindelsen. Magnetfelternes størrelse måles i mikrotesla 
(µT) og afhænger af strømstyrken, det mønster, ledningerne 
er ophængt i, samt af afstanden til forbindelsen. I de sidste 
ca. 25 år er der gennemført en omfattende international 
forskning i, om felterne er sundhedsskadelige. 

I dag er der stort set enighed om, at elektriske felter ikke 
udgør nogen sundhedsrisiko. 

For magnetfelter har den største forskningsindsats været 
rettet mod kræft. Efter de sidste udmeldinger fra IARC (Det 
Internationale Agentur for Cancerforskning) er status, at 
man ikke kan frikende felterne. På den anden side kan man 
heller ikke konkludere, at de er årsag til kræft. 

Også andre sygdomme er undersøgt og undersøges stadig, 
men der er ikke konstateret årsagssammenhænge. Da det 
ikke har været muligt at udelukke en sundhedsrisiko ved 
magnetfelter, anbefaler Sundhedsstyrelsen en 
forsigtighedsstrategi, når det gælder placering af el-anlæg 
og boliger i nærheden af hinanden. Men man har ikke 
fundet grundlag for at fastsætte sikkerhedsafstande eller 
grænseværdier. WHO (FN’s Verdenssundheds¬organisation) 
anbefaler heller ikke grænseværdier, men skitserer forskellige 
forsigtighedsstrategier, der minder om den danske praksis. 

Tilsvarende har EU heller ikke har fundet baggrund for at 
fastsætte grænseværdier af hensyn til en eventuel 
kræftrisiko.

VVM-redegørelsen vil nærmere belyse den viden, man i dag 
har om eventuelle sammenhænge mellem et dagligliv i 
nærheden af installationer til højspænding og en eventuel 
risiko for sundhed.

WHO udgav i 2007 en samlet vurdering af forskningen, 
Environmental Health Criteria. Rapporten er meget 
omfattende og konklusionerne kan læses i et kortfattet 
faktablad:

•		Fact	sheet	no.	322	(original	engelsk	version)	

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs322/
en/index.html

•		Faktablad	nr.	322	(Energinet.dk’s	oversættelse	til	dansk)	

http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/8738DEE4-
84B0-4E7B-9888- 6E9BACD14441/0/WHOFakta-
blad3222007dansk.pdf

Hele rapporten Environmental Health Criteria kan 
downloades fra denne side: 

http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/
en/index.html
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Fokusområder

Mijøcentrene i Århus og Odense er 
ansvarlige for den endelige godken-
delse af det nye luftledningssystem, 
herunder planprocessen med udar-
bejdelse af VVM-redegørelsen og 
kommuneplantillæg. 

Miljøcentrene har forud for arbej-
det med VVM-redegørelsen for det 
planlagte anlæg udpeget fire geo-
grafiske områder langs strækningen, 
som kræver særligt fokus. For disse 
områder skal det således som en del 
af planlægningen vurderes, om det 
er nødvendigt med særlige løsnings-
valg.

De fire områder er:
 
•	 Gamst	Søenge	ved	Vejen
•	 Billund (byudviklingsområde)
•	 Bølling Sø
•	 Nørre Ådal

De alternative løsningsmuligheder 
for disse områder kan være justering 
af den planlagte linjeføring eller en 
partiel kabellægning (nedgravning af 
kabler i jorden på en delstrækning). 

Kabellægning kan som tidligere 
beskrevet kun udføres over kortere 
strækninger. Desuden sker overgan-

gen mellem luftledning og kabel i 
en såkaldt kabelovergangsstation. En 
partiel kabellægning kræver således 
to kabelovergangsstationer, der hver 
har en arealmæssig størrelse på op til 
1 ha.

Den eksisterende masterække ved Bølling Sø.
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Strækningen Kassø-Tjele.
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Hvad er til debat?

Miljøcentrene i Århus og Odense 
inviterer alle til at komme med ideer 
og forslag til planlægningen for 
fornyelse af luftledningen mellem 
Kassø og Tjele. Idefasen er en del 
af det planlægningsarbejde, som 
miljøcentrene skal udføre forud for 
gennemførelse af projektet.

Det er en fordel for alle parter, at 
flest mulige spørgsmål afklares så 
tidligt som muligt. Derfor opfordres 

alle til så vidt muligt at komme med 
spørgsmål og bemærkninger i denne 
første offentlighedsfase.

Beslutningen om etablering af det 
nye luftledningssystem mellem 
Kassø og Tjele hænger sammen med 
de politisk vedtagne retningslinier. 
Projektet er blandt andet en forud-
sætning for, at Danmark fremover 
kan transportere strøm fra en større 
mængde vindkraft.

Et af formålene med idefasen er, 
at den enkelte lodsejer og nabo 
til ledningen, der bliver berørt af 
projektet, får mulighed for at stille 
spørgsmål til projektet og for at 
komme med forslag og ideer til em-
ner, som ikke ligger fast på forhånd. 

Spørgsmål til debat

•		Mastedesignet. 

  Arkitekter og teknikere har arbejdet på udvikling af en ny mast, som indpasser 
luftledningen bedst muligt i landskabet. Dette arbejde er ikke afsluttet, og det 
er således nu, at der er mulighed for at få indflydelse på det endelige 
mastedesign. Det er miljøcentrene i Århus og Odense, der efter første 
offentlighedsperiode træffer den endelige beslutning vedrørende 
mastedesignet. Som en del af mastedesignet skal der også træffes beslutning 
om materialevalg til masterne, ligesom antallet af ledere per fase skal 
fastlægges.

•		Linjeføringen. 

  Linjeføringen for det nye luftledningssystem ligger som udgangspunkt fast, da 
det politisk er besluttet, at det eksisterende luftledningssystem skal følges. Det 
er dog ikke udelukket, at linjeføringen kan justeres i delområder, hvis det er 
nødvendigt at tage særlige hensyn til bebyggelser, landskab og naturområder.

•		Løsningsmuligheder i udpegede fokusområder. 

  Miljøcentrene i Århus og Odense har udpeget fire geografiske områder, som 
kræver særligt fokus. De fire områder er: Gamst Søenge ved Vejen, Billund 
(byudviklingsområde), Bølling Sø og Nørre Ådal. De alternative 
løsningsmuligheder for disse områder kan være justering af den planlagte 
linjeføring eller en partiel kabellægning (nedgravning af kabler i jorden på en 
delstrækning).

•		Særlige forhold. 

  Hvilke forhold skal miljøcentrene efter din opfattelse være opmærksom på i 
planlægningen? Hvilke særlige hensyn bør indgå i planlægningen, anlæg og 
drift med hensyn til landskabet, natur, dyr og planter? Er der særlige forhold 
omkring din ejendom eller virksomhed, som du mener, kan have betydning for 
fastlæggelse af den endelige linjeføring?

Emner, der er afklaret

•		Den	nye	400	kV-forbindelse	skal	
etableres som en luftledning og 
ikke som et jordkabel.

•		Linjeføringen	er	i	væsentlig	grad	
givet, da den eksisterende 
linjeføring som udgangspunkt 
skal følges.

•		Den	nye	ledning	skal	etableres	
som et vekselstrømsanlæg.
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Hvordan giver du din mening til kende?

Bemærkninger og kommentarer, der 
ønskes behandlet i det videre arbejde 
skal være skriftlige.

Indsendte ideer og forslag kan 
blandt andet berøre forslag om 
miljøpåvirkninger, der særligt bør 
analyseres og belyses, alternative 
linjeføringer, synspunkter om 
mastetype, lokal viden om særlige 
miljøforhold og hensyn til anden 
planlægning. 

Send bidrag med elektronisk eller 
almindelig post – adresserne er:

Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
post@ode.mim.dk

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg
post@aar.mim.dk

Anfør venligst emnet: VVM Kassø-
Tjele

Bidrag skal være Miljøcenter Odense 
eller Miljøcenter Århus i hænde 
senest den 1. juli 2009.

Den videre proces

Miljøcentrene i Århus og Odense 
har vurderet, at projektet har et 
omfang, som betyder, at der skal 
udarbejdes kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse.  

By- og Landskabsstyrelsen har givet 
planlægningstilladelse til at igang-
sætte dette arbejde.

Formålet med ideoplægget er at 
indkalde ideer og forslag fra borgere, 
kommuner, foreninger og organisa-
tioner mv. forud for arbejdet med 
VVM-redegørelse og kommune-
plantillæg. De indkomne bemærk-
ninger vil  indgå i det  videre arbejde 
med planlægningen.

Det mere konkrete og gennem-
bearbejdede materiale i form af 

en VVM-redegørelse og samtlige 
kommuneplanforslag vil blive 
fremlagt i en efterfølgende offent-
lighedsperiode, som bliver af otte 
ugers varighed. Her bliver der igen 
mulighed for at sende bemærknin-
ger og indsigelser til miljøcentrene. 
Først derefter, og på baggrund af de 
indkomne bemærkninger, vil miljø-
centrene kunne vedtage de endelige 
planer.

2009 2010

Aktivitet Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan Feb Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

1. offentlighedsfase

Udarbejdelse af høringsnotat/scoping

Feltundersøgelser

Udarbejdelse af VVM-redegørelse og 
kommuneplantillæg

2. offentlighedsfase

Endelig godkendelse

Lodsejerforhandlinger (2010     )

Anlægsfase, inkl. nedtagning  
(2011-2015)



Deltag i debatten
Ideer, forslag og synspunkter skal indsendes

senest den 1. juli 2009 til enten Miljøcenter Odense  

eller Miljøcenter Århus. Se adresser nedenfor. 

Husk
Anfør venligst navn og adresse på brevet, og mærk brevet  

med ”VVM Kassø-Tjele”.

Yderligere oplysninger
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus  

(planproces og godkendelsesprocedure)

Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Telefon 72 54 45 00
e-post post@ode.mim.dk
www.blst.dk
j.nr. ODE-200-00045

Miljøcenter Århus 
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Telefon 72 54 05 00
e-post post@aar.mim.dk
www.blst.dk 
j.nr. AAR-200-00053

Miljøcenter Odense 

Torben Lund Christensen 

tolch@ode.mim.dk 

tlf.: 72 54 45 00 

Miljøcenter Århus 

Leni Petersen 

lepet@aar.mim.dk 

tlf.: 72 54 05 00

Energinet.dk (teknik og erstatningsforhold)

Energinet.dk 

Kristian Andersen 

kra@energinet.dk 

tlf.: 76 22 45 53

Energinet.dk 

Birte Mikaelsen 

bmi@energinet.dk 

tlf.: 76 22 45 51 

Se mere om projektet på 

www.energinet.dk
- gå ind under Anlæg, Nye El-anlæg, 

Kassø-Tjele, hvorfra der kan down-

loades diverse baggrundsdokumen-

ter.

Desuden er der brugbar information 

på følgende hjemmesider:

www.blst.dk 
www.energinet.dk 
www.energistyrelsen.dk

Yderligere eksemplarer af dette ideoplæg fås ved henvendelse til 

Energinet.dk, Birte Mikaelsen, bmi@energinet.dk, tlf.: 76 22 45 51.


