Bekendtgørelse
om offentliggørelse af planlægningsdokumenterne
i plangodkendelsesproceduren i henhold til §§ 43 ff. Lov om energiindustri
(EnWG) med vurdering af miljøpåvirkningen til nybygningen af
380 kV-linjen mellem Klixbüll Süd og den danske føderale grænse LH-13-322,
Vestkystlinje sektion 5
Væsentligt indhold i planlægningen er:
-

-

Opførelse og drift af en 380 kV luftledning over en længde på ca. 15 km mellem
understationen Klixbüll Süd i Klixbüll kommune og grænsetransportpunktet ved
den tysk-danske grænse i Ellhöft kommune
Repræsentation af permanent brug af ejendomsarealer til mastepladser og
permanente adgangsveje
Repræsentation af midlertidig brug af ejendomsarealer til byggepladsen og
udvikling af byggepladsen
Repræsentation af udviklingen af byggepladsen via det lokale vejnet
Opførelse af midlertidig beskyttelsesstillads under krydsning af
forbunds-, stats-, distrikts- og kommunale veje eller gårdsveje
Opgradering i byggeperioden eller udvidelse af forskellige stier og veje til
udvikling af byggepladsen
Udpegning af kompensationsforanstaltninger blandt andet inden for rammerne
af den medfølgende landskabsvedligeholdelsesplan. i samfundene Norstedt,
Aventoft, Bredstedt, Südermarsch, Klein Bennebek og Königshügel

samt andre tiltag, der fremgår af plandokumenterne i områderne i samfundene Klixbüll,
Braderup, Süderlügum, Ellhöft, Norstedt, Aventoft, Bredstedt og Südermarsch i
distriktet Nordfriesland og Klein Bennebek i distriktet Slesvig - Flensborg og
Königshügel i distriktet Rendsde - Eckernförde
Ansøger, kompetent myndighed, VVM-forpligtelse
Udvikleren, TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, har indgivet
en ansøgning om plangodkendelse i henhold til EnWG til Kontor for
planlægningsgodkendelse af energi (AfPE) til byggeprojektet. AfPE, som er en del af
Ministeriet for energiomstilling, landbrug, miljø,natur og digitalisering SH, er ansvarlig
for både høringsproceduren og beslutningen om, hvorvidt projektet kan accepteres.
Denne beslutning træffes ved hjælp af en plangodkendelsesbeslutning. Formålet med
plangodkendelsen er at regulere alle offentligretlige forhold, der er berørt af projektet,
mellem bygherren og myndighederne og dem, der er berørt af planen.
I overensstemmelse med afsnit 6 i lov om vurdering af miljøpåvirkninger (UVPG)
sammen med Tillæg 1 nr. 19.1.1 Kolonne 1 (ledningsanlæg med en længde på mere
end 15 km og en nominel spænding på 220 kV eller derover) kræves en vurdering af
miljøpåvirkningen. En forundersøgelse iflg.
Afsnit 7 UVPG var derfor ikke nødvendigt.
Ved at offentliggøre og fortolke planlægningsdokumenterne bliver offentligheden også
hørt om byggeprojektets miljøpåvirkning
§ 18 og § 19 UVPG.
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I denne procedure er grænseoverskridende myndigheder og offentligheden også
involveret i henhold til afsnit 54 til 56 UVPG i Danmark.
Offentliggørelse af planlægningsdokumenterne
I henhold til § 43a EnWG i. V. m. § 140 § 3 Almindelig forvaltningsret for staten SlesvigHolsten (statsadministrativ lov - LVwG) påkrævet offentlig deltagelse vil blive indledt i
henhold til lovens krav for at sikre ordentlig planlægnings- og godkendelsesprocedurer
under
COVID-19-pandemien
(Planlægningssikringslov
PlanSiG)
.
I
overensstemmelse med § 3, stk. 1, punkt 1, PlanSiG, erstattes fortolkningen med
en publikation på Internettet. AfPE leverer planlægningsdokumenterne for dette
projekt på hjemmesiden
www.schleswig-holstein.de/afpe
til inspektion i tiden
fra 09.02.2021 til afslutning 08.03.2021
klar Indholdet af de offentliggjorte dokumenter er afgørende.
Plandokumenterne er tilgængelige for generel inspektion som et supplerende
tilbud på information i overensstemmelse med § 3, stk. 2, punkt 1 PlanSiG.
Inspektionen sker på følgende fortolkningssteder på grund af eksisterende
begrænsninger for at indeholde virkningerne af COVID-19-pandemien for det meste
kun muligt efter forudgående aftale telefonisk på nedenstående telefonnumre.
Afhængig af den aktuelle risikosituation skal der forventes en begrænsning af de
regelmæssige åbningstider for at opretholde beskyttelsen mod infektions- og
hygiejnebestemmelser. Bemærk de dagligt opdaterede oplysninger på
webstederne for nedenstående fortolkningssteder.
1)
Amt Südtondern
Lokale 1.10
Marktstraße 12
25899 Niebüll
Kontaktperson: Frau Johannsen, Telefon: 04661/601-323
2)
Amt Viöl
Lokale 101
Westerende 41
25884 Viöl
Kontaktperson: Herr Sönksen, Telefon: 04843-209016
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3)
Amt Nordsee-Treene
Lokale 17
Schulweg 19
25866 Mildstedt
Kontaktpersoner: Fru. Jessen-Witt, Telefon: 04841/992-312 og
Frau Tetens, Telefon: 04841/992-323
4)
Kontor for det centrale Nordfriesland
I hallen for konstruktionsafdelingen i stueetagen
Theodor-Storm-Str. 2
25821 Bredstedt
Kontaktperson/er: Frau Hansaul, Telefon: 04671/9192-156 og
Hr Hansen, Telefon: 04671/9192-42
5)
Kontor for Kropp-Stapelholm
-ByggeriafdelingLokale 2.02 (2. OG højre
Am Markt 10
24848 Kropp
Kontaktperson: Herr Fugmann, Telefon: 04624/7234
6)
Amt Hohner-Harde
I sidebygningen på rådhuset i Fockbek kommune, Zi. 6
Rendsburger Straße 42
24787 Fockbek
Kontaktperson: Herr Gleser, Telefon 04331/6677-41

Dokumenterne, der er relevante for beslutningen om projektets miljøpåvirkning,
præsenteres også. Disse inkluderer: den forklarende rapport, VVM-rapporten, den
ledsagende landskabsbeskyttelsesplan, den økologiske ekspertrapport om
landskabet, artsbeskyttelseslovens tekniske bidrag samt Natura 2000kompatibilitetsvurderinger,
immissionsrapporten
og
dokumentet
om
vandrammedirektivet.
Af hensyn til databeskyttelsesloven vises ejerskabsstrukturen i krypteret form i
jordkøbsplanerne og i jordkøbsregistret. Den pågældende kan få nøglenummeret på
fremlægningsstedet ved at fremvise sit identitetskort eller pas. Autoriserede
repræsentanter skal fremlægge en skriftlig fuldmagt for den person, de repræsenterer.
Bemærk, at oplysninger om det nøglenummer, der anmodes om fra AfPE, kun vil blive
besvaret skriftligt til den adresse, der er angivet i nøglebiblioteket, så du skal medtage
posten.
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Indsigelser/erklæringer
Enhver, hvis interesser påvirkes af byggeprojektet, kan op
til og med 8. april 2021
gøre indsigelse mod planen skriftligt eller nedskrevet under filnummeret AfPE 11-667PFV 380-kV-Ltg Klixbüll (Niebüll) - Forbundsgrænsen Danmark
• de ovennævnte fortolkningssteder eller
• Ministeriet
for
energiomstilling,
landbrug,
miljø,
natur
og
Digitalisering af staten Slesvig-Holsten, Kontor for planlægningsgodkendelse af
energi (AfPE), Mercatorstrasse 3, 24106 Kiel.
Foreninger, der på baggrund af anerkendelse i henhold til andre lovbestemmelser har
tilladelse til at klage over afgørelsen i henhold til § 141 LVwG i henhold til
forvaltningsdomstolens forskrifter kan fremsætte bemærkninger inden for den angivne
periode.
Fremlæggelse af udsagn og indvendinger er også mulig gennem alle transmissioner,
der formelt erstatter den skrevne form, f.eks B. pr. Fax, hvis originalen er underskrevet,
som et elektronisk dokument via e-mail (til mailto: poststelle@melund.landsh.DEMAIL.de eller til ovennævnte fortolkningssteder, forudsat at de har åbnet De-Mailadgang) eller forsynet med en kvalificeret elektronisk signatur.
Overdragelsen som en simpel e-mail er derimod ikke juridisk effektiv
indgang.
På grund af den aktuelle situation forårsaget af COVID-19-pandemien kræver
optagelsen i minutter for det meste en telefonopkald på forhånd. Dette finder sted på
fortolkningsstederne under ovenstående telefonnumre. AfPE kan nås via
telefonnummeret: 0431/988-8839.
For at overholde fristen er kvitteringen for en af ovenstående afgørende. Steder
Indvendingen skal vise den påståede bekymring og omfanget af dens forringelse og
indeholde navnet og den fulde adresse på den person, der gør indsigelse.
Der er ingen bekræftelse på modtagelsen af indsigelsesbrevet.
Efter den angivne frist (8. april 2021), kommentarer fra ovenstående Erklæringer fra
foreninger og indvendinger mod denne administrative procedure udelukket,
medmindre de er baseret på særlige titler i privatloven (§ 140, stk. 4, punkt 3, LVwG,
Afsnit 21, stk. 4, sætning 1 UVPG).
Oplysninger
om
behandling
og
opbevaring
af
personoplysninger
i
plangodkendelsesproceduren kan findes i AfPE-informationsarket om databeskyttelse.
Dette er tilgængeligt sammen med plangodkendelsesdokumenterne og kan hentes på
www.schleswig-holstein.de/afpe .
I henhold til § 43a nr. 2 EnWG stilles udviklerens indvendinger og erklæringer til
rådighed til udarbejdelse af et svar; Efter anmodning fra indsigeren kan hans eller
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hendes navn og adresse gøres uigenkendelige, hvis disse ikke er nødvendige for
korrekt gennemførelse af proceduren.
Noter til den offentlige høring, planlægningsgodkendelse, ændringsspærring
Indsigelser, der fremsættes til tiden, vil blive drøftet i en aftale (afsnit 140, afsnit 6,
afsnit 1, LVwG), som på forhånd vil blive gjort bekendt lokalt. Det er muligt at afstå fra
en offentlig høring (afsnit 43a nr. 3 sætning 1 EnWG).
Høringsmyndigheden kan afholde en online konsultation i stedet for en offentlig høring
eller med samtykke fra de involverede parter erstatte den med en telefon- eller
videokonference (afsnit 5 PlanSiG). Den offentlige høring og online-konsultationen er
ikke åben for offentligheden. De, der har fremsat kommentarer eller indvendinger i god
tid, vil blive underrettet særskilt om den offentlige høring eller online-høringen.
Hvis der skal foretages mere end 300 underretninger, kan disse erstattes af en officiel
meddelelse om diskussionsdatoen eller onlinekonsultationen i det Officielle tidsskrift
for Slesvig-Holsten og også i lokale daglige aviser, der distribueres i det område, hvor
projektet sandsynligvis vil have indflydelse. .
Deltagelse i den offentlige høring er frivillig. Hvis en indsigende
ikke deltager i høringen, kan forhandlinger også finde sted uden ham eller hende. I
dette tilfælde anses indsigelserne for at være opretholdt og skal derefter afgøres i
beslutningen om godkendelse af planen.
Repræsentation af en autoriseret repræsentant er mulig i hvert trin i proceduren.
Bemyndigelsen skal godtgøres ved en skriftlig fuldmagt, som skal gives til akterne i
AfPE.
Erstatningskrav, i det omfang de ikke skal afgøres i beslutningen om
planlægningsgodkendelse, behandles ikke på diskussionsmødet eller onlinekonsultationen, men i en separat kompensationsprocedure.
Omkostninger ved inspektion af planlægningsdokumenterne, indsigelser eller
erklæringer fra foreninger, deltagelse i diskussionsmødet eller udnævnelse af en
repræsentant kan ikke refunderes. Dette gælder også for omkostninger ved deltagelse
i en online konsultation eller telefon- eller videokonference.
Leveringen af planlægningsgodkendelsesbeslutningen kan erstattes af en officiel
meddelelse, hvis der skal foretages mere end 300 leverancer.
Med begyndelsen af offentliggørelsen af dokumenterne på internettet træder
ændringsspærringen i henhold til § 44a Abs. 1 EnWG i kraft. Derudover har bygherren
fra dette tidspunkt ret til forkøbsret i henhold til § 44a, stk. 3, EnWG til de områder, der
er berørt af planen i henhold til § 44a, stk. 1, sætning 1 EnWG.
Kiel, den 18.01.2021
Ministeriet for energiovergang, landbrug,
miljø, natur og digitalisiering
af staten Slesvig-Holsten
-Kontor for planlægningsgodkendelse af energigez. Boeck
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