Den linjeforing som Miljostyrelsen giver WM-tilladelse til, er valgt bl.a. pä grund
af de mindre miljopävirlcninger som den medforer og de horingssvar der er
modtaget. Den bekymring som udtryklces i horingssvaret er imodekommet idet
linjeforingen er den som horingssvaret onsker, dvs. en kombination af Variant A
og Variant G.
7: D e konservative i A abenraa K om m une 1
Mener at naturen i Froslev Plantage indeholder sä störe herlighedsvserdier og
naturvaerdier, at luftledningerne bor graves ned. Som minimum pä straelaiingen
fra jernbanen og ned mod graensen. Det har man gjort andre steder og bor ogsä
kunne göre her.
Hvis der ikke kabellaegges foretraekkes variant D, ost om Froslevlejren, da denne
slcader naturen mindst (red: mener muligvis G, som ligger mest yderligt i Froslev
Plantage).
Forstär ikke at linjeforingen skal krydse motorvejen to gange (Variant B), og
mener at den i stedet bor blive mod vest (Variant A)
Bemserlcninger:
Som bem erket til horingssvar 2 har Miljostyrelsen forstäelse for onslcet om at
ledningerne bliver gravet ned, men dette projekt skal etableres med luftledninger.
Det er Miljostyrelsens vurdering at kabellaegning gennem Froslev Plantage ogsä *
vil medfore miljomaessige lconsekvenser af folgende ärsager: For at kunne grave
kablet ned, skal slcoven iyddes i et bselte pä ca. 36-50 m. I et baelte pä 30-40 m
mä der efterfolgende ikke plantes trseer med dybdegäende rodder afhensyn til
kablet. De to steder hvor luftledningen ville skulle gä ned i et kabel, skal der
etableres en kabel-overgangsstation. Storrelsen pä en kabelovergangsstation
afhasnger af bl.a. af kravet til overforingskapacitet og behov for koblingsanlseg og
vil variere mellem 5.000 og 50.000 m2.
Den linjeforing gennem Froslev Plantage som Miljostyrelsen giver WM-tilladelse
til ligger ost for Froslevlejren, hvorved horingssvaret imodekommes. Denne
linjeforing vurderes bl.a. at minimere pävirkningen af Froslev Plantage.
Den linjeforing som der gives tilladelse til krydser motorvejen to gange, modsat
onsket i horingssvaret .Det skyldes sombeskrevet i Miljorapporten at
miljopävirkningen af landskab, kulturhistorie og rekreative interesser er mindre
ved denne linjeforing (Variant B)
8: P rivatperson.
Resume:
Familien har gennemrenoveret hus og have og vil blive meget berort hvis Variant
Avselges.
Mener at fordi luftledningen vil komme til at gä hen over mark/have, vil den
odelaegge det idylliske ved at bo pä landet, og den vil ilcke pynte.
Luftledningen vil lärme ved frost og i regnvejr som meget ofte forelcommer og
ledningen summer, hvillcet er irriterende. At ledningen larmer mindre end den
elcsisterende er uden betydning, da her ikke findes en i forvejen.
Pä grund af husets placering, vil der pä laengere sigt ilcke vaere mulighed for at
bygge til, og huset vil fä et vaerditab
Stiller sporgsmäl ved magnetfelter ogbetydningen for familiens sundhed. Mener
at der er forslcning der viser, at der er sträling indtil 100 meter fra masten.
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Anerltender behovet for ström, men mener at man skal bibeholde ledningerne,
hvor de er nn (Variant B).
. Usikkerheden i forhold til luftledningen giver mange S0vnl0se naetter og
bekymring om, hvorvidt detbliver nodvendigt at flytte fra hjemmet.
Bemserkninger:
Milj0styrelsen har forstäelse for bekymringen i forhold til magnetfelter og stoj.
Som beskrevet i bemserkningerne til horingssvar 2 folger projektet.de danske
sundhedsmyndigheders forsigtighedsprincip og holder störst mulig afstand til
boliger.
Som beskrevet i bemaerkningerne til horingssvar 5 vil der vaere stoj fra ledningen,
men i en afstand pä 20 meter vil de vejledende stojgraenser (som ikke gaelder for
luftledningsanlaeg) vaere overholdt.
Den linjeforing som Miljostyrelsen giver WM-tilladelse til er ikke Variant A pä
den omhandlede straekning, hvorved horingssvaret imodekommes. Fravalget af
Variant A slcyldes som beskrevet i Miljorapporten at miljopävirkningen af
landskab, kulturhistorie og rekreative interesser er storre ved denne linjeforing
end alternativet (Variant B).
9: H aderslev Stift
Resume:
Ingen indsigelse mod projektet da det ikke berorer kirkelige interesser.
Bemserkninger:
Intet yderligere.
10: P rivatperson
Resume:
Kobte i 2007 Alslev Hovedgaard og er halwejs gennem en istandsaettelse.
Har forstäelse for projektet, men stiller sporgsmälstegn ved, hvorfor der ikke kan
laves en linjeforing vest for den eksisterende ledning og dermed ogsä udenom
Soderup og Alslev. Er bekymrede for konselcvenserne af den nuvaerende
linjeforing for ejendommen.
Har vaeret i dialog med realkreditinstituttet som har tillcendegivet, at
ejendommen fremover vil blive ldassificeret som en ”risikoejendom”. Dette har
vaesentlig betydning for länemulighederne.
Har vaeret i dialog med Energinet som har svaret ” Energinet har ikke mulighed
for at daekke eventuelle tab forärsaget af evt. forringede läneforhold vedr. jeres
realkreditinstitut, da det ligger uden for Energinets domaene”. Frygter at blive
fanget mellem Energinet og Realkreditinstituttet og ikke have räd til at
faerdiggore istandsaettelsen og evt. blive tvunget til at saelge. Med risiko for et stört
okonomisk tab.
Bemserkninger:
I arbejdet med at finde den optimale linjeforing har der vaeret lagt stör vaegt pä, at
sä fä boliger som muligt bliver berort. Det gor ikke at de som sä bliver berort ikke
er generet, men det er trods alt sä fä som muligt. Pä straekningen ved Soderup og
Alslev ligger mange boliger taet pä den eksisterende 220 kV ledning ligesom de vil
ligge taet pä den kommende 400 kV ledning. Linjeforingen er i udgangspunktet
lagt nordost for den eksisterende ledning, for at minimere antallet af pävirkede
boliger.

Sammenfattende redeg0relse

Ved at placere den nye 400 kV ledning sydvest for den eksisterende 220 kV
ledning, vil 400 kV ledningen komme meget tast pä Soderup og de boliger der
ligger her. En linjeforing syd for Soderup blev foresläet i forbindelse med 1.
offenüighedsfase for projektet. Den blev fravalgt bl.a. pä grund af de.yderligere
knaek pä linjeforingen og afstanden til den eksisterende ledning, som oger den
landslcabelige pävirkning. Herudover fordi linjeforingen krydsede den
eksisterende 220 kV ledning og dermed medforte en yderligere landslcabelig
pävirltning.
Den praecise linjeforing inden for etableringsbaeltet vil forst blive fastlagt pä
baggrund af forhandlinger med de individuelle lodsejere. Den linjeforing der er
vist i bilag 1 er säledes den forventede linjeforing og der kan ske tilretninger. Dog
vil linjeforingen komme til at ligge indenfor det etableringsbaelte der ogsä er vist i
bilag 1.
Energinet kan alene tilbyde erstatning for de forhold, som er beskrevet i
landsaftalen, som Energinet.dk har indgäet med Landbrug & Fodevarer samt
Dansk Energi. Landsaftalen fastsaetter takster og retningslinjer i forbindelse med
udbetaling af erstatning til lodsejere i naerheden af luftledningerne.
11. P rivatperson.
iesume:
Er bekymret for pävirkningen af matrilder i Froslev Plantage hvor han har jagtret.
MatriWerne bliver pävirket af Variant A og C. Har ombygget en lade pä arealet og
bygget en lille hytte i omrädet.
0nsker at ledningen slcal fores 0st eller vest om matriklerne, da han ellers ikke
längere vil kunne benytte dem som et fristed i sin dagligdag
Bemserkninger:
De linjeforinger (Variant A og Variant C) som kunne have pävirket lodsejerens
matrilder er blevet fravalgt. Etableringsbaeltet for den valgte linjeforing (Variant
G) omfatter ikke lodsejerens matrilder.

Resume:
Indsigelse mod Variant A mellem Ärtoft og Bommerlund Plantage pä grund af
indgreb med deraf folgende ulemper og forringelser pä ejede landbrugsarealer.
Herudover betaenkelig ved pävirlcning af Haervejen og dens besogende samt gener
for en masse nye lodsejere.
Anbefaler at man gennemforer Variant B, da den ikke pävirker nye lodsejere eller
kulturminder ved Hasrvejen.
I.

Bemserkninger:
Ulemper og forringelse af landbrugsdriften vil blive erstattet efter
retningslinjerne i landsaftalen, som Energinet har indgäet med Landbrug &
Fodevare samt Dansk Energi. Erstatning for anbringelse af et luffledningsanlaeg
bestär bl.a. af en erstatning for master, som daekker over den gene landbruget fär,
ved at skulle köre udenom masten. Derudover ydes en erstatning for de
restriktioner som pälaegges arealet under luftledningen. Landsaftalen for 2017
kan downloades h er.
Pä bagrund af de miljopävirkninger der er identificeret i miljorapporten og ud fra
en samlet vurdering af de indkomne horingssvar er Variant A fravalgt pä
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straekningen mellem Ärtoft Plantage og Bommerlund Plantage. Horingssvaret er
dermed inmdekommet.

Menighedsrädet ejer 50 ha skov mellem Bommerlund ög Froslev Plantage og
Ander det ud fra en samlet vurdering af de planlaegningsmaessige,
skovbrugsmaessige og landskabelige.aspelcter vigtigt, at den nye elledning
placeres sä taet som muligt pä motorvejen.
Bemaerkninger:
Ved valget af den endelige linjeforing pä straekningen mellem Bommerlund
Plantage og Froslev Plantage har Aabenraa Kommune, onsket at friholde det
udlagte, men uudnyttede erhvervsomräde ved Padborg for hiffiedningen, hvorfor
linjeforingen ikke er naer motorvejen.
I forbindelse af detailplanlaegning og endelig fastlaeggelse af placering af master
og ledninger, vil alle grundejere fä besog af en repraesentant fra Energinet, som
praesenterer et forslag til luftledningens linjeforing pä ejendommen.
Grundejeren har her mulighed for at komme med onsker til en eventuel justering
af linjeforingen.
14. P rivatperson
Resume:
Ejer arealet hvor bäde Variant A, Variant E og Variant F krydser graensen.
Foretraekker absolut Variant A, da landskabet generes mindst, fordi der stär
luftledninger i forvejen. Herudover er omrädet allerede pävirket af stoj fra
motorvejen, sä yderligere stoj fra ledningen vil ikke genere.
Der bor tages sä meget hensyn til naturen som muligt, hvilket man gor ved at lade
den folge motorvejen. Samtidig vil man ikke forhindre byggeri af f.eks. nye stalde.
Ejer arealerne som vil blive pävirket af E og F. De er kobt for at have mulighed for
at etablere husdyrproduktion. Variant Avil ikke odelaegge denne mulighed, da det
ikke er aktuelt atbygge sä taet pä motorvejen.
Mener at linjeforinger centralt i Froslev Plantage vil odelaegge denne, hvilket ikke
er nodvendigt. Run fä mennesker kommer naer motorvejen, sä her vil man ikke
genere mennesker eller friluftsliv.
Har intet imod master pä ejendommen, sä laenge de tilpasses landbrugsbedriften.
Bemaerkninger:
Holdningerne til placering af den endelige linjeforing er indgäet i valget af den
endelige placering. Det kan oplyses at Energinet i forbindelse med
detailplanlaegning og endelig fastlaeggelse af placering af master og ledninger, vil
besoge alle grundejere for at praesentere et forslag til luftledningens linjeforing pä
ejendommen.
Grundejeren har her mulighed for at komme med onslcer til en eventuel justering
aflinjeforingen.
15: Privatperson
Resume:
Mener at Variant A vil vaere en meget därlig losning, da den berorer mange hjem
pä Gejlämark med unge familier med smä born og da den totalt vil odelaegge den
fine natur längs ädalen ved Gejlä.

Sammenfattende redegarelse

Den vil give en meget trist udsigt for den mange turister som hvert är vandrer og
cyHer af hservejen for at nyde den smuldce natur fra Povlsbro til Gejlä Bro samt
Bommerlund Plantage.
Fra Gejläbro vil blikket mod ost fremover blive fanget af luftledningen og master i
stedet for naturen. Mener at Variant B bor vaelges.
Bemserkninger:
Holdningerne til placering af den endelige linjeforing er indgäet i valget af den
endelige placering. Den valgte linjeforing er Variant B og horingssvaret er
dermed imodekommet.
16: P rivatperson
hesume:
Ejendommen har vaeret i familiens eje siden 1964, og blev kräftigt pävirket i 1979,
da man anlagde motorvejen. Stojen fra motorvejen er en del af hverdagen og
noget som 2. generation som overtog gärden i 2009 har valgt at leve med, pä
trods af den störe gene.
1. generation bor fortsat taet pä, og i hverdagen opleves et dejligt sammenhold og
familieidyl.
Nu er der risilco for at blive pävirket igen, og familien foler sig bortdomt og
fanget.
*
Familien er plaget af motorvejen og Variant Avil medforer en folelse af at vaere
mast inde mellem to grimme elementer.
Masterne vil vaere til stör gene for landbrugsdriften og medfore et vaerditab, som
ikke vurderes at kunne modsvares af den erstatning der ydes. Saerligt en mark, vil
muligvis skulle traekkes ud af driften.
Marken der bliver pävirket af Variant Abruges ogsä til jagt, som er en af de
vaesentlige ärsager til glaeden ved ejendommen.
Har svaert ved at finde argumenter der taler for Variant A fremfor Variant B. Det
er muligt at okonomi er et argument, men det bor ikke vaegtes hojt i et sä rigt land
som Danmark.
Kritiserer kräftigt det lange sagsforlob som betyder, at alle tiltag pä ejendommen
er sat i stä og hele naeromrädet pä pause pga. usikkerheden om de endelige
planer.
Bemserkninger:
I forhold til erstatning henvises til horingssvar 2, hvor der er en henvisning til
retningslinjerne for erstatning som de fremgär af den aftale der er indgäet mellem
bl.a. Energinet og Landbrug & Fodevarer.
Holdningerne til placering af den endelige linjeforing er indgäet i valget af
linjeforing. Den valgte linjeforing er Variant B og horingssvaret er dermed
imodekommet.
0konomi er en faktor som indgär i Energinets projektfastlasggelse idet
omkostningerne skal finansieres af alle elforbrugere og dermed er et
samfundsokonomisk anliggende.
Miljostyrelsen har forstäelse for at det lange sagsforlob er en belastning for de
borgere der muligvis kan blive pävirket. At finde frem til placering af et projekt
som dette kraever imidlertid mange og grundige vurderinger, hvorfor processen
kan blive langvarig.
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17: Faelles H pringssvar fra 4 4 h u sstan d e (71 p erson er) i Gejlä og
om egn
Resume:
Faelles h0ringssvar som adresserer generelle forhold pä straelcningen hvor Variant
A kan erstattes af Variant B. Lavet for at illustrere faelles modstand, sammenhold
og styrlce i et omräde, hvor ejendommene ligger spredt. ‘
Indeholder en faelles opfordring fra alle underskriverne til at vaelge Variant B
fremfor Variant A.
Opfordringen er begründet med konlcrete hensyn til ömiljofaktorer:
Landskab. Variant A pävirker et fladt landskab og en luftledning vil vaere en
vaesentlig visuel forringelse omkring Haervejen, som benyttes af flere tusinde
lokale og turister ärligt. Pävirkning af landskabet omkring Gejlä Bro og Povls Bro
som lolcalt anses for varemaerker og stoltheder. Variant B ligger parallelt med
nuvaerende 220 kV og blivende 150 kV og medforer en begraenset aendring af de
nuvaerende forhold.
Socio0kon om i. Variant A vil medfore at faerre lokale og ikke-lokale vil benytte
mubgheden for en gätur i omrädet og i stedet söge andre steder hen. Den vil ogsä
medf0re störe gener for landbrugserhvervet. Ejendomme uden tilhorende
landbrugsarealer bliver usaelgelige, mens ejendomme med landbrugsarealer fär et
vaerditab. De fä ejendomme ved Variant B har allerede taget valget ved at bo op
ad de eksisterende ledninger. Virksomheder i Kliplev som bliver pävirket af
Variant B er allerede tilpasset en luftledning, mens det störe industriomräde vest
for motorvejen pä sigt kan blive begraenset af Variant A.
B efolkning og sundhed. Der vil komme stoj fra ledningen som vil opleves i et
stört omräde og forstaerlce de eksisterende stojgener fra vindmoller og motorvej.
Som borger kan man ikke undgä at have magnetfelter i tankerne pä trods af
myndighedernes vurderinger. 1/230 tilfaelde af borneleukaemi over en 5-ärs
periode skyldes magnetfelter og der bor i dag mere end 20 born längs Variant A.
En luftledning vil vaere en ny stressfaktor som ikke var med i overvejelserne, da
hjemmet blevkobt. Ved Variant B bliver ingen nye boliger berort.
F rilu ftsliv. Oplevelsen af at faerdes i haven, i marken eller i skoven vil ikke vaere
den samme og jagten vil blive forringet. Cykelmotionister og -turister i omrädet
vil blive bettart af ledningen. Variant B krydser margueritruter flere steder, men
Variant A forlober naermest parallelt. Pävirkningen er mindre ved Variant B, da
der fortsat vil vaere en 150 kV ledning.
K ulturarv. Variant A ligger parallelt med haervejsforlobet, hvilket betyder, at der
ikke vil vaere et eneste sted, hvor man kan göre ophold uden at blive forstyrret af
ledninger. Det er ikke lykkedes Energinet at holde en acceptabel afstand til
Haervejen og lculturarvsminderne. Maske kan der i fremtiden findes yderligere
kulturhistorislce interesser i omrädet, som sä vil vaere pävirket af ledninger. Vil
pävirke lokalhistorislc kulturarv og en del af Danmarks nationale kulturarv.
Variant B medforer ingen pävirkninger af kulturarvsminder.
Natur. Kliplev Grusgrav kan efter faerdiggravning om 6-8 är blive et vigtigt
levested for beskyttede arter, rovfugle og vildt. Dette kan pävirlces negativt af
Variant A, da omrädet ldemmes inde mellem luftledning og motorvej. Risiko for
udledning af okker til Gejlä i anlaegsfasen, som kan odelaegge naturvaerdier i äen.
Mange rovfugle i Bommerlund Plantage, herunder et tranepar i mosen ved
Paradisstien i 2016, som gerne skal blive der. Ved Variant B bliver ingen natur
berort, der ikke var berort i forvejen.

*

Bemserlcninger:
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Den linjeforing som Milj0styrelsen giver WM-tilladelse til, er valgt bl.a. pä grund
af de mindre miljopävirlcninger som den medf0rer og de h0ringssvar der er
modtaget. Den valgte linjef0ring er Variant B og horingssvaret er derfor
imodekommet.
En raeklce af de pävirkninger som er adresseret i horingssvaret er ogsä beslcrevet i
Miljorapporten. Det drejer sig bl.a. om den vaesentlige pävirlcning af landslcabet,
ffiluftlivet og lculturarven ved Haervejen, Gejlä Bro og Povls Bro, som Variant A
medforer mens Variant B pä den tilsvarende straekning ikke medforer en
vsesentlige pävirkning, bl.a. da her allerede findes en luftledning i forvejen.
I forhold til magnetfelter henvises til bemaerkningerne til horingssvar 2 og at
Energinet skal folge de danske sundhedsmyndigheders forsigtighedsprincip og
holde störst mulig afstand til boliger.
Som beslcrevet i bemaerkningerne til horingssvar 5 vil der vaere stoj fra ledningen,
men i en afstand pä 20 meter vil de vejledende stojgraenser (som ikke gaelder for
luftledningsanlaeg) vaere overholdt.

18: Privatperson

Variant B krydser egen skov. Slcoven er fredslcov, og hvis projektet gennemfores'
vil arealet ikke kunne anvendes som skov, selvom det er fredskov, da ejer ikke er
interesseret i juletraesproduktion.
Bemasrkrdnger:
Den linjeforing som der udstedes WM-tilladelse til er Variant B og dermed den
linjeforing som pävirlcer den naevnte skov. Der er lavet en afvejning af
miljopävirkningerne for de enkelte linjeforinger sammenholdt med horingssvaret
som baggrund for den endelige linjeforing.
Faeldning af fredskov lcraever dispensation fra Miljostyrelsen i henhold til
skovloven, og etablering af erstatningsslcov vil slce efter naermere aftale med
Miljostyrelsen. Energinet afholder alle omlcostninger forbindelse med evt.
rejsning af erstatningsslcov..
Skovejer vil blive okonomisk kompenseret af Energinet for manglende mulighed
for skovdrift, for de bevolcsninger der ryddes og for evt. pävirlcning af
nabobevolcsninger efter en konkret forhandling.
19: N a t io n a lm u s e e t ^ m m i^ P
Resume:
Rejser alvorlig bekymring omlcring mulige pävirlcninger af det unildce lculturmiljo
i og omkring Froslevlejren. Lejren er et nationalt mindesmaerlce og Aabenraa
Kommunes storste turistattraktion. En fra lejren synlig ledning vil i hoj grad
modarbejde stedets historilc, fortaellekraft samt det onslcede udvildingspotentiale.
I et samarbejde mellem Nationalmuseet, Aabenraa Kommune samt D.S.I.
Froslevlejren er der i 2015 udarbejdet en udvildingsplan for lejren. Det er
afgorende, at lejren fremover vedbliver at fremstä og i hojere grad lcommer til at
fremstä autentisk uden forstyrrende elementer.
Det er Nationalmuseets vurdering at ledningsforingen i Variant A og i mindre
grad Variant D og C, lcommer til at vaere synlig fra Froslevlejren. Nationalmuseet
vurderer dette bl.a. pä baggrund af egne udarbejdede visualiseringer.
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Nationalmuseet anser en ledningsf0ring synlig fra Fr0slevlejren som meget
uhensigtsmaessig og indgär gerne i naermere dialog herom.
Bemaerkninger:
Efter modtagelse af h0ringssvarer har Energinet vaeret i dialog med
Nationalmuseet i forhold til museets bekymringer, herunder pä en besigtigelse i
Froslevlejren. Nationalmuseet har pä den baggrund givet udtryk for, at deres
bekymringer i forhold til synligheden bliver imodelcommet og händteret pä
acceptabel vis i projektet.
20: P rivatperson
Resume:
Bor tagt pä graensen midt mellem de tre linjeforinger Variant A, Variant E og
Variant F. Foretraekker absolut Variant A da den vil pävirlce naturtyper og
landskab mihdst, da disse allerede ligger taet pä motorvejen og derfor i forvejen er
stojpävirkede. Her vil masterne ildte pävirlce dyr og menneslcer, og der er en
forbindelse i forvejen.
Kan ikke se fornuft i Variant E og Variant F, som vil odelaegge störe naturomräder
igennem Froslev Plantage og oplevelsen for de mennesker der nyder naturen og
stilheden i den..
Bemaerkninger:
Den linjeforing som Miljostyrelsen giver WM-tilladelse til, er valgt bl.a. pä grund *
af de mindre milj opävirkninger som den medforer og de horingssvar der er
modtaget. Den valgte linjeforing er Variant A og horingssvaret er dermed
imodelcommet
21: Privatperson
Bemaerkninger:
Er imod linjeforingerne syd for Froslevlejren og forslär fern alternative
linjeforinger som er indtegnet pä kort og tegnet op i Figur 2:
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FIGUR 2 H0RINGSSVARETS FORSLAG TIL ALTERNATIV LINJEF0RING. FORBÄDE ALTERNATIV 1, 2 OG
3, KAN DEN VISTE GR/ENSEICRYDSNING OGSÄ OPNÄS VED AT STARTE MED DEN RODE LINJE (X)

0nsker at linjeforingen etableres, sä den i mindst muligt omfang berorer ejede
matrilder og pä den baggrund foresläs de alternative linjeforinger.
Linjeforingerne foretraskkes i samme raekkefolge som de er nummeret (1-5).
I forhold til forslag 1-4 vil en linjeforing gennem Froslev Plantage medfore, at
plantagens traeer giver en skaermende virkning, säledes at masterne ikke er fuldt
synlige pä afstand.
Bemaerkninger:
Den linjeforing som der udstedes WM-tilladelse til er Variant A, pä baggrund af
en afvejning af miljopävirkningerne for de enkelte linjeforinger sammenholdt
med horingssvarerne. Dette horingssvar er dermed ikke imodelcommet.
I forhold til de foresläede alternativer, er 1 til 4 ikke gennemforlige inden for det
planlaegningsbaelte som har vaeret i offentlig horing. Nedenfor er argumenteret
for, hvorfor de foresläede linjeforinger hver isaer er fravalgt.
Alternativ 1: Den foresläede linjeforing gär centralt gerrnem Froslev Plantage og
gär gennem slcov over en laengere straekning end Variant F som ligner mest. Den
minder pä straekningen gennem Froslev Plantage om det fravalgte Alternativ 1,
som er beskrevet i Miljorapporten. Linjeforingen blev bl.a. fravalgt da den gär
gennem den vestlige del af Froslev Plantage, som naturmaessigt er den mest
vasrdifulde og vil göre skoven mere särbar overfor vindpävirlcning. Endelig vil
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linjef0ringen komme relativt taet pä habitat- og fuglebeskyttelsesomrädet Froslev
Mose. Desuden rammer linjeforingen ikke et af de med tyske TenneT aftalte
graenselcrydsningspunlcter.
Alternativ 2 og 3: Linjeforingen er lasngere end de fremlagte linjeforinger,
pävirker mere skov og rammer ildce et af de med Tyskland aftalte
graenselcrydsningspunlcter.
Alternativ 4: Linjeforingen er laengere end de fremlagte linjeforinger og pävirker
mere skov.
Alternativ 5: Linjeforingen ligger inden for etableringsbaeltet for den valgte
linjeforing.
I forbindelse med detailplanlaegning og endelig fastlaeggelse af placering af
master og ledninger, vil alle grundejere fä besog af en reprsesentant fra Energinet,
som praesenterer et forslag til luftledningens linjeforing pä ejendommen.
Grundejeren har her mulighed for at komme med onslcer til en eventuel justering
af linjeforingen inden for etableringsbaeltet. I forhold til den foresläede linjeforing
vil der skulle tages hensyn til vejbyggelinjer längs motorvejen.
Forbindelsen vil vaere synlig over kortere afstande, när den er placeret i skov. I
skov vil der til gengaeld vaere lconflikt med slcovloven, som siger, at der kun kan
dispenseres, hvis der ildce er andre alternativer.
22: N aturstyrelsen Sonderjylland
Resume:
Horingssvaret vedrorer de arealer der er ejet af Naturstyrelsen, dvs. hovedparten
af Bommerlund og Froslev Plantager.
Ser ingen vaesentlig forskel pä Variant A og B i forhold til Bommerlund Plantage.
Foretraeldcer Variant A kombineret med G (evt. ogsä E) af hensyn til Bommerlund
og Froslev Plantage, da dette minimerer arealet af fredskov der skal faeldes og
placerer anlaegget i den ostlige udkant af slcovene. Ved at placere linjeforingen taet
pä motorvejen pävirkes et areal, som allerede er stojpävirlcet og dermed mindre
vaerdifuldt for friluftslivet i slcovene.
Erhvervsomrädet i Padborg vurderes at vaere et elcsempel pä, at et
erhvervsomräde og en luftledning godt kan samelcsistere.
Naturstyrelsen anser ikke variant C, D og F for at vaere brugbare. Variant C
pävirker störe arealer i Bommerlund Plantage og Variant C og F ligger meget
centralt i Froslev Plantage med folgende vindpävirkning, og pävirlcning af
friluftslivet, landslcabet, slcovens okologi, biodiversiteten og skovdriften.
Bemserkninger:
Pä straelcningen gennem Bommerlund Plantage udsteder Miljostyrelsen W M tilladelse til Variant C og i Froslev Plantage til Variant D, hvorved horingssvaret
ikke imodelcommes. . Ärsagen er, at Aabenraa Kommune har onslcet at friholde
det udlagte men uudnyttede erhvervsomräde ved Padborg for luftledningen og
dermed fravalgt Variant A.
Miljorapporten har iklce identificeret en vaesentlig forskel i miljopävirkning
mellem Variant Ä og Variant C pä straelcningen gennem Bommerlund Plantage
eller mellem Variant D og Variant A pä straelcningen gennem Froslev Plantage.
Dette slcyldes bl.a. at udsynet til luftledningen er begraenset i Bommerlund
Plantage og at bäde Variant A og Variant D vil medfore en vaesentlig pävirkning i
Froslev Plantage. Pä straelcningen gennem Froslev Plantage er Variant D valgt
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fremfor Variant C, bl.a. af hensyn til at minimere pävirkningen af Fr0slev
Plantage. Fravalget af Variant C er säledes i overensstemmelse med 0nsket i
h 0ringssvaret.
Pä st0rstedelen af straelcningen gennem Fr0 slev Plantage gives WM-tilladelse til
Variant G, som er den linjef0ring som medforer den mindste pävirlcning af selve
plantagen pä grund af den yderlige placering. Pä dette punkt er h0ringssvaret
derfor im0dekommet.
23: Privatpersoner
Resume:
Fra familie med tre b0rn som godt kan lide det rolige og uforstyrrede liv pä landet
og ikke onslcer at genere naboerne med deres erhverv (malkelcvaeg). Bor i et
omräde udenfor byen, men med et godt sammenhold.
Er Idar over at alle skal bidrage til samfundet, men lever allerede med motorvejen
og vindmoller.
Er bekymrede for risikoen for at fä en luftledning pä tvaers af tilkorselsvej, lige
uden for koldcenvinduet.
Lufüedningen mä ikke placeres naer en borneinstitution, men hvad med familiens
born. Stiller sporgsmälstegn ved, om mallcekvaeget kan blive pävirket af
magnetfelterne.
.
Ligger ildce i det omräde som fär oltonomisk kompensation, men vil ligge midt
mellem luftledning og vindmoller, med en deraf folgende vaerdiforringelse for ^
ejendommen, som muligvis bliver usaelgelig.
Omrädet er smukt, og bevaringsvaerdigt i forhold til natur og kulturhistorie,
hvilket ikke bor ofres for to knaelc over motorvejen.
Häber pä Variant B frem for Variant A og at en personlig bemaerkning som denne
kan sikre, at der bliver taget hensyn ogsä til de enkelte beboere og familier.
Bemeerkninger:
Miljostyrelsen har forstäelse for familiens bekymringer i forhold til at fä et stört
anlaeg taet pä. I forhold til magnetfelter henvises til bemaerkningeme til
horingssvar 2, og at Energinet skal folge de danske sundhedsmyndigheders
forsigtighedsprincip og holde störst mulig afstand til boliger. Der er kun fä
undersogelser af hojspaendingsanlaegs pävirkning pä dyr og uden entydige
konMusioner. Der er ingen studier, der har pävist en skadelig effekt pä dyrene
som folge af magnetfelter
I forhold til erstatning henvises ligeledes til bemaerkningeme til horingssvar 2 og
at erstatning vil blive udbetalt efter den aftale som Energinet har indgäet med
bl.a. Landbrug & Fodevarer.
Den linjeforing som der udstedes WM-tilladelse til er Variant A, pä baggrund af
en afvejning af miljopävirkningerne for de enkelte linjeforinger sammenholdt
med horingssvarerne. Dette horingssvar er dermed imodekommet.
24: S0nderjyllands G olfklub
Resume:
Bemaerker med tilfredshed at planlaegningsbaeltet ikke omfatter Ärtoft Plantage
og golfbanens areal
Usikkerhed om undersogelsesomräde i forhold til planlaegningsbaelte, men er
tilfreds med planlaegningsbaeltet.
Gor opmaerksom pä, at det er vaesentligt, at planlaegningsbaeltet ilcke udvides og
dermed kommer til at omfatte golfMubbens areal.
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