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Afgørelse om VVM-pligt for Viking Link
Naturstyrelsen har den 19. april 2016 modtaget jeres anmeldelse via Varde
Kommune og Vejen Kommune om etablering af Viking Link med tilhørende
omformerstationer.
Viking Link er en stærkstrømsforbindelse som skal forbinde el-nettet i Danmark
og England og har til formål at kunne udligne produktionen af grøn energi og
forbedre forsyningssikkerheden generelt. Kablet føres på dansk side i land ved
Blåbjerg på den jyske vestkyst, og skal føres over land i et kabel til Revsing station,
nordøst for Vejen, hvor der skal bygges en ny omformerstation. Strækningen på
land i Danmark er ca. 75 km. Kablet får en kapacitet på 1400 MW og består af to
parallelle kabler på hver 700 MW.
Til søs graves kablet ned i havbunden over Nordsøen. Den offshore strækning er
på i alt ca. 650 km. Kablet krydser udover dansk og engelsk territorialt farvand,
også både tysk og hollandsk territorialt farvand. I Revsing umiddelbart øst for den
eksisterende transformerstation tilkobles kablet det eksisterende danske el-net via
en ny omformerstation, som kan modtage det nye kabel og omforme jævnstrøm til
vekselstrøm og vice versa. Der skal således etableres ny kabelforbindelse mellem
den nye omformerstation og Revsing transformerstation. Omformerstationens
bebyggede areal er ca. 42.000 m2 og stationen udformes som et lukket anlæg, hvor
alle de tekniske elementer vil blive indkapslet i bygningen. Udefra vil
omformerstationen fremstå med facader, som kan have forskellig højde, hvor den
maksimale højde er 24 m over terræn. Der er ingen overjordiske tekniske anlæg
hverken i Blåbjerg eller på strækningen frem til Revsing.
Naturstyrelsen er VVM-myndighed for de dele af anlægget, der placeres på land.
Afgørelse
Naturstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet
efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning.

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk

Naturforvaltning
J.nr. NST-130-00494
Ref. TOVPL
Den 4. maj 2016

Til grund for afgørelsen er der særligt lagt vægt på omformerstationens forventet
omfang (ca. 42.000 m2 og maksimal 24 m høj) og dens potentielle visuelle
påvirkning på det omkringliggende landskab.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en
VVM-redegørelse og offentligheden har haft mulighed for at fremkomme med
kommentarer hertil, jf. VVM-bekendtgørelsens § 4-§ 6,og der er meddelt VVMtilladelse til projektet, jf. § 2, stk. 8, nr. 2.
Derudover skal det nødvendige kommunale plangrundlag være tilvejebragt og
gældende efter planlovens regler herom, jf. VVM-bekendtgørelsens § 7, stk. 2.
Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.
Projektet er omfattet af bilag 2, 3c - transport af elektricitet gennem luftledninger,
jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende
stationsanlæg dog undtaget elkabler på søterritoriet i nævnte bekendtgørelse.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger
på Natura 2000-områderne N 83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds
Klitter og N 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, jf.
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det
skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder N 83 og N 88 væsentligt. Det
skyldes, at Energinet.dk ifølge projektanmeldelsen vil foretage styret
underboringer af samtlige krydsninger af disse to Natura 2000-områder.
Hensynet til eventuelle bilag IV-arter i projektområdet vurderes at kunne
varetages ved valg af rette periode for anlægsarbejder og/eller ved justering af
kabeltracéet, hvilket vil blive behandlet i VVM-redegørelsen. Forekomsten af
beskyttede arter i hele projektområdet vil desuden også blive behandlet som en del
af VVM-redegørelsen.
Offentliggørelse m.m.
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende
indkaldelse af ideer og forslag, såfremt I ønsker VVM-proceduren igangsat.
Tidspunktet herfor aftales nærmere med jer.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål 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.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens
hjemmeside.
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort
i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal
som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Tobias von Platen-Hallermund
tovpl@nst.dk
93 58 81 15
Bilag:
Anmeldelse
Kopi til:
Varde Kommune (vardekommune@varde.dk; slyn@varde.dk)
Vejen Kommune (teknik@vejen.dk; cm@vejen.dk)
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