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Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny 400 kV luftledning med 
plads til to ledningssystemer på nye master mellem Kassø ved Aaben-
raa og Tjele ved Viborg 
 
 
Miljøcenter Odense har den 19. marts 2009 formelt modtaget Energinet.dk’s 
anmeldelse af etablering af ny 400 kV luftledning med plads til to lednings-
systemer på nye master mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg. 
Strækningen er på ca. 180 km med behov for ca. 550 nye master og en ny 
transformerstation ved Revsing i Vejen Kommune. 
 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. de-
cember 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. De kommuner anlægget berører, har 
videresendt anmeldelsen til miljøcentret i overensstemmelse med bekendt-
gørelsens § 2, stk. 2. 
 
Afgørelse 
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21.  
 
Projektet kan ikke realiseres, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer 
for anlægget, ledsaget af en redegørelse der indeholder en vurdering af 
anlæggets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilladelse til projek-
tet. 
 
Miljøministeriets miljøcenter varetager i den aktuelle sag kommunalbesty-
relsens opgaver og beføjelser, jf. § 11, stk. 2, da VVM-redegørelsen udar-
bejdes for et anlæg, hvor godkendelseskompetencen i henhold til § 20, 
stk. 2, i lov om naturbeskyttelse er henlagt til miljøministeren samt jf. § 11, 
stk. 3, nr. 2, da VVM-redegørelsen udarbejdes for et infrastrukturanlæg, 
som forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg i mere end to kom-
muner. 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i an-
meldelsen samt formøde afholdt den 28. januar 2009 mellem Energinet.dk, 
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus om projektets forudsætninger. 
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Baggrund for afgørelsen
Fordoblingen af kapaciteten gennem etablering af ny 400 kV luftledning 
med plads til to ledningssystemer på nye master forudsætter en mindre for-
skydning af det eksisterende ledningstracé, hvis det eksisterende stræk-
ningsanlæg skal være fuldt funktionsdygtigt i etableringsfasen for det nye 
strækningsanlæg. Desuden indebærer projektet anlæg af en ny transfor-
merstation ved Revsing. Når det nye anlæg er etableret, vil de gamle ma-
steanlæg og ledninger blive nedtaget. 
 
På baggrund af tracéforskydningen, fordoblingen af kapaciteten, udskiftnin-
gen af mastetypen og anlæg af ny transformerstation vurderer Miljøcenter 
Odense, at anlægget i sin helhed skal opfattes som et nyanlæg. 
 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af ideer og forslag. 
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til 
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post 
til nkn@nkn.dk
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen 
af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt 
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes 
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torben Lund Christensen  
7254 8445  
tolch@ode.mim.dk  
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