Det er Miljostyrelsens samlede vurdering, at en 400 kV luftledningsforbindelse
mellem Kass0 og Fr0slev i Aabenraa Kommune kan etableres inden for denne
tilladelses etableringsbaslte. Den samfundsmaessige betydning og positive nytte af
forbindelsen er markant. Det er Miljostyrelsens vurdering, at WM-processen har
fort til valget af den linjeforing der samlet set medforer mindst mulige
pävirkninger af miljoet.

6.1

Kumulative effekter med Lokalplan nr. 88
samt Kommuneplantillaeg nr. 3

Efter at Miljorapporten med WM-redegorelse og miljovurdering blev sendt i
offentlig horing d. 3. marts 2017, har Aabenraa Kommune d. 6. juli 2017 vedtaget
Lokalplan nr. 88 - Erhvervsomräde nord for Hjordieser med tilhorende
Kommuneplantillaeg nr. 3. Planlaegningen for Lokalplan nr. 88 blev igangsat med
indkaldelse af ideer, forslag og bemaerkninger d. 23. marts 2017 og den offentlige
horing af planforslaget foregik i perioden fra 6. april til 7. juni 2017. Lokalplanens
formal er at udlaegge omrädet i umiddelbar naerhed af Station Kasso til
erhvervsomräde i form af saerligt arealkraevende og stromforbrugende
virksomhed. Lokalplanen indeholder mulighed for en bebyggelsesprocent pä 50,
svarende til et etageareal pä ca. 1.425.000 m 2. Bebyggelsen mä opfores med en
hojde pä maksimalt 15 meter, samt med maksimalt 5 m tekniske anlaeg mv. pä
tage. Lokalplanen omfatter et omräde pä ca. 285 ha, umiddelbart nordost for
Station Kasso.
Da Lokalplan nr. 88 forst var i offentlig horing efter päbegyndelse af den
offentlige horing af Kasso-Froslev projektet, er kumulative effekter af projekterne
behandlet i Lokalplan nr. 88.
I miljovurderingen af Lokalplan nr. 88 er der identificeret kumulative forhold
med Kasso-Froslev projektet indenfor landskab og stoj, men ikke ovrige
miljoemner.
Det fremgär säledes i forhold til landskab: ” Hvis projektet med at opgradere
luftledningerne mellem Kasso og Froslev til 400 kV realiseres, vil det vsere
nodvendigt at udvide hojspasndingsstation Kasso mod vest. I naeromrädet syd og
vest for Stationen vil det säledes medfore en storre landskabehg pävirkning med
tekniske anlaeg. Udvidelsen forventes dog omkranset af fast, levende hegn som
den eksisterende Station. ”
I forhold til stoj fremgär det: ”Som led i Energinetdk's kommende opgradering af
Kasso-Froslev fra 220 kV til 400 kV skal hojspaendingsstation Kasso udvides.
Dette kan medfore foroget stoj omkring Stationen. Dette afklares i forbindelse
med saerskilt W M , hvor Aabenraa kommune myndighed.” jf. brev til Aabenraa
Kommune om Miljostyrelsens overdragelse af VVM-kompetencen for udbygning
af transformerstationen dateret 21.06.2017.

6.2

Miljohensyn i afgoreisen

I Miljorapporten med WM-redegorelse og miljovurdering er der redegjort for
projektets potentielle miljopävirkninger. Der er i forbindelse med
offentiighedsfasen indkommet horingssvar, der har haft indflydelse pä afgorelsen
som beskrevet i kapitel 3.
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De miljopävirlcninger, som projektet medforer, mindskes med de i
Miljorapporten beskrevne afvsergeforanstaltninger og projekttilpasninger samt de
stillede vilkär i WM-tilladelsen.

I Milj0rapporten med WM-redegorelse og milj0vurdering er der indarbejdet en
raekke afvaergeforanstaltninger som projektforudsaetninger for projektet. Samtlige
afvaergeforanstaltninger, som er relevante for den valgte linjeforing, er nasvnt
nedenfor.

Landskab

1. Masterne vil sä vidt muligt blive placeret med ensartet afstand for at
mindske den visuelle pävirkning
2. Pä straekningen mellem Kliplev og Bommerlund, hvor 400 kV ledningen
etableres parallelt med en 150 kV ledning tilstraebes det, at masternes
rytme er ensartet
3. ”Lokalplan 103 - Hojspasndingsstation ved Kasso” indeholder
bestemmelser for etablering af beplantning omkring Station Kasso. Disse
vil blive fulgt for at afskaerme indsynet til Stationen.
Friluftsliv

4. Naturlegepladsen ved Kädnermose i Froslev Plantage flyttes til en ny
placering. Naturstyrelsen, som ejer skoven, har tilkendegivet, at en ny
mulig placering er et omräde lige nord for Kädnermose i naerheden af de
eksisterende toiletfaciliteter og parkeringsplads.
Kulturhistorie og arkaeologislckulturarv

5. Sä vidt muligt undgäs at opstille master inden for det udpegede
kulturmiljo omkring Haervejen (to laydsninger, vestforÄrtoft Plantage og
sydenden af Bommerlund Plantage, jf. figur 12-3 i Miljorapporten)
6. Der vil ildce blive etableret midlertidigt arbejdsareal eller adgangsvej
inden for fredningen af Oksevejen (krydses vest for Ärtoft Plantage).
Masterne og deres fundament vil ogsä blive etableret uden for fredningen
7. Anlaegsarbejdet vil ildce berore fredede fortidsminder direlcte og sä vidt
muligt heller ildce deres beskyttelseslinjer
8. Der vil ildce blive etableret master og mastefundamenter pä fortidsminder
eller inden for beskyttelseslinjen omkring dem. Ledningsovertraek hen
over beskyttelseslinjen kan dog forekomme’
9. Diger der berores af det midlertidige anlaegsarbejde vil efterfolgende blive
retableret. Museum Sonderjylland vil fä mulighed for at registrere og
undersoge diget, inden det berores samt overväge genopbygningen af det.
10. Hvor Museum Sonderjylland finder det nodvendigt, vil der blive foretaget
arlcaeologislce forundersogelser ved de enlcelte mastelolcaliteter, for de
egentlige arbejder ved masterne bliver igangsat.
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11. Museum Sonderjylland vil blive inddraget, inden anlsegsarbejde i
kulturarvsarealer päbegyndes. Museet vil desuden ved behov fä mulighed
for at overväge anlaegsarbejdet her.
Vandmilj0

12. Spild fra entrepren0rmaskiner s0ges undgäet og entreprenoren slcäl
udarbejde en beredskabsplan til händtering af evt. spild af olieholdige og
andre miljofremmede stoffer
13. Det sikres, at der ikke udledes en 0get meengde vand, sediment, partilder
(sand, grus m.m.) eller miljofremmede stoffer fra arbejdsarealer til
vandlob i et omfang, som forringer tilstanden eller umuliggor
mälopfyldelse
14. Ved krydsning af vandlob i forbindelse med korsel til arbejdsplads eller
traekning af for-line sikres det, at vandlobet og dets brinker pävirkes
mindst muligt, f.eks. ved etablering af midlertidig overkorsel over
vandlobet eller ved at skyde for-linen over. Ved eventuelle pävirkninger
retableres vandlobet og dets brinker, när arbejdsvejen fjernes.
Vandgennemstromningen opretholdes gennem hele anlaegsfasen, og det
sikres, at der ikke sker udskylning af sediment med jord, grus etc. og
miljofremmede stoffer fra arbejdspladser i et omfang, som forringer
vandlobenes tilstand eller umuliggor mälopfyldelse, bade ved master og
Station Kasso. Herudover kontalctes Aabenraa Kommune for en vurdering ’<1
af, om der krrnves tilladelse fra vandlobsloven til krydsning af vandlob.
Natur

15. For at modvirke tab af § 3-natur foretages kompenserende
foranstaltninger, hvis der sker inddragelse af § 3-natur til
mastefundamenter. Aabenraa Kommune angiver i § 3-dispensationerne
hvilke afvaergeforanstaltninger, der stilles som vilkär.
16. Traktose i § 3-omräder soges undgäet. Efter aftale med myndighederne
kan dette ske ved at anlaegge arbejdsveje og arbejdsarealer ved brug af
koreplader, der fordeier trykket. Alternativt kan anvendes koretojer, der
er. forsynet med brede gummihjul/baeltekoretojer beregnet til korsel pä
meget blöd bund
17. Det soges sä vidt muligt undgäet at placere master pä lokalitet 20 (mose
ved Vilsbaek Mark), 26 (mose i Bommerlund Plantage), 33 (Froslev
Lyngpolde) og 36 (dige syd for Froslev plantage) samt pä voksested for
msellceurt inden for lokalitet 15 (overdrev nord for Kliplev). Hvis det ikke
kan undgäs at placere en mast pä lokalitet 15, vil der blive gennemfort
detailkortlaegning af voksested for maelkeurt inden opsastning af mast
18. Korsel i forbindelse med traekning af ledninger, faeldning af vedplanter
samt etablering af arbejdsarealer og arbejdsveje vil sä vidt muligt blive
undgäet pä lokalitet 20 (mose ved Vilsbaek Mark) og 26 (mose i
Bommerlund Plantage)
19.1 § 3-lokaliteter fjernes materialet efter periodevis faeldning ogbeskaering
af vedplanter i driftsfasen
20. Ved opgravning af mastefundament i § 3-omräder fyldes hüllet op med
jord, der har et lavt indhold af organisk materiale (som f.eks.
mineraljord). I moser med torvejord vil fundamenterne sä vidt muligt
blive efterladt i jorden for at undgä risiko for forstyrrelser, forurening og
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draening. Hvis der iklce lcan laves aftale med lodsejer om dette, udarbejder
Energinet en detaljeret arbejdsplan for fjernelsen, sä det slcer sä skänsomt
som muligt. Planen sendes til godlcendelse hos Milj0styrelsen og Aabenraa
Kommune inden arbejdet saettes i gang
21. Ved faeldning af fredslcov etableres der erstatningsskov. Faeldning af fred
skov kraever dispensation fra Miljostyrelsen og etablering af
erstatningsskov vil ske efter nasrmere aftale med Miljostyrelsen.
22. Det soges undgäet at placere arbejdsarealer inden for omräder med aeldre
lovtraeer. Konkret drejer det sig om et areal med aeldre ege i Froslev
Plantage, ca. 200 m nord for Pluskaervej
23. Arbejde med nedtagning af elcsisterende luftledninger i og omlcring
Hostrup S0 gennemfores uden for fuglenes yngleperiode, der er fra 15.
marts til 15. juli.
24. Pävirkning af fugle i forbindelse med faeldning af skov i Bommerlund
Plantage og Froslev Plantage vil blive sogt minimeret. Faeldningen vil ske i
vinterperioden, inden starten af fuglenes yngleperiode, formentlig i
2018/2019. Det praecise tidspunkt vil afhaenge af aftalen med skovejer og
skovejers entreprenor.
25. Forstyrrelse af fugle i forbindelse med anlaegsarbejde i Bommerlund
Plantage og Froslev Plantage vil blive sogt minimeret. Da ynglefuglene er
mest särbare i den tidlige yngletid (marts-maj) vil de mest stojende og *
omfangsrige anlaegsarbejder som ramning samt leverance og rejsning af
mast iklce ske i denne periode.
26. For at sikre den olcologiske funlctionalitet for markfirben vil der inden der
sker lcorsel i forbindelse med traelcning af ledninger i Froslev Lyngpolde
(lokalitet 33, se Figur 3) blive lavet en detailkortlaegning af lokaliteten, der
sikrer at anlaegsarbejdet ildce gennemfores inden for omräder af den, der
er egnet for markfirben. Alternativt vil ledningen skydes over lokaliteten,
sä pävirlcningen undgäs.
27. Hvis der findes markfirben pä lokalitet 1 (overdrev syd for Enstedvaerket),
4a (overdrev nord for Hostrup So) eller 15 (overdrev nord for Kliplev),
skal arbejdsveje og -pladser sä vidt muligt placeres uden for egnede
habitater for markfirben. Derudover opsaettes paddehegn längs
arbejdsveje og -pladser.
28. For at forhindre at padder gär til under anlaegsarbejdet og arbejder i
forbindelse med nedtagning af den elcsisterende linje, skal arbejderne
foretages uden for paddernes vandringsperioder fra medio februar til
medio april og fra ultimo juni til ultimo September. Dette gaelder for
lokaliteter längs luftledningen der tages ned: lokalitet 2 og 3 (moser vest
for Stubbaelc), 4 (mose nord for Hostrup So), 6, 7, 8 og 8b (moser omkring
Hostrup So), 9 (mose nord for Kliplev), 43 (eng/mose i Padborg).
Samt lokaliteter hvor den nye 400 kV luftledning opsaettes: 12 (mose ved
Uge Mark), 17 (eng nordvest for Vilsbaelc), 20 (mose ved Vilsbaelc Mark),
23 (eng längs Gejl Ä), 26 (mose i Bommerlund Plantage), 27 (smämoser i
den sydlige del af Bommerlund Plantage) 31 (mose ostfor Froslevlejren)
og 32 (Kädnermose).
29. Hvis anlaegsarbejdet sker inden for paddernes vandringsperiode, skal
paddebestanden sikres pä anden vis, f.eks. ved at etablere et eller flere
paddevandhuller i eller i naerheden af lokaliteten eller ved opsaetning af
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paddehegn längs arbejdsvejen og arbejdspladsen ved masten i perioden l.
Oktober til 15. februar og lade dem stä indtil arbejdet er afsluttet
30. Hvis der skal faeldes traeer i det omräde der er vurderet at vaere egnet for
flagermus (et areal med aeldre ege i Froslev Plantage, ca. 200 m nord for
Pluskaervej) vil der blive gennemfort egentlige detaillcortlaegninger af
traserne med evt. lytninger efter flagermus, og derefter vil der blive
gennemfort de nodvendige afvasrgeforanstaltninger i samarbejde med
Miljostyrelsen.
31. Sä vidt muligt vil ledninger skydes over lokalitet 20 (mose ved Vilsbsek
Mark), for at undgä korsel med bseltelcoretoj pä lolcaliteten.
32. Nedtagningsarbejdet i habitatomräde H84 Hostrup S0, Assenholm Mose
og Felsted Vestermarlc gennemfores om efteräret eller i vinterhalväret,
hvor Vegetationen er mindst särbar og korsel foregär pä lcoreplader eller
med koretojer beregnet til loarsel pä meget blöd bund. Herudover bliver
retningslinjer vedrorende adgang til masterne fulgt.
33. Nedtagningsarbejdet i fuglebeskyttelsesomrädet F58 Hostrup S0,
Assenholm Mose og Felsted Vestermark gennemfores uden for fuglenes
yngleperiode 15. marts til 15. juli.
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---------Eksisterende 220 kV luftledning
--------- Eksisterende 150 kV luftledning
C“

] Etableringsbaelte

—------Linjeforing

§3-arealer
■
§ 3-arealer med sserlige hensyn
■ I Lokalitet med asldre lovtraeer egnet for flagermus
27 j Lokalitet med hensyn til padder
I 4a l Lokalitet med hensyn til markfirben

38

Sammenfattende redegorelse

FIGUR 3 BESICYTTEDE NATUROMRÄDER (§3-AREALER) OG MULIGE LEVESTEDER FOR SASRLIGT
BESICYTTEDE ARTER (BILAGIV-ARTER)

St0j og vibrationer

34. Der vil blive brugt en triplex-konfiguration pä lederne og en optimal
indbyrdes placering af fasernes systemer, for at reducere stojpävirkningen
Luftforurening

35. Indkorsel til arbejdspladser placeres under hensyn til omkringliggende
boliger mv.
36. Diffust stov i anlaegsfasen minimeres ved, at der sker den nodvendige
vanding og renholdelse, isaer i torre og blassende perioder.
37. Jordarbejde i anlaegsfasen planlaegges, sä händtering, oplagstid og flytning
minimeres
38. Ved korsel med lastbiler og entreprenormasldner pä grusvej/jordarealer
taet pä boliger päbydes reduktion af hastighed (25 lcm/t).
Gruiidvand og jordforurening

39. Oppumpet grundvand udledes over tilstodende arealer, til draengroft eller
recipient efter passende rensning som anvist i tilladelse til udledning fra
Aabenraa Kommune.
40. Eventuel opgravning, händtering, mellemdeponering og slutdeponering af
forurenet jord vil ske i henhold til gaeldende regier og efter tilladelse fra
Aabenraa Kommune.
41. Hvis der i forbindelse med anlaegsarbejderne traeffes arealer med ukendt
forurening, vil anlaegsarbejdet blive standset, og miljomyndighederne
orienteres i henhold til gaeldende regier.
42. Der stilles krav til entreprenorens oplag af olie og kemikalier, herunder
krav om spildbakker under olietanke, oplagring af kemikalier i saerlige
miljocontainere og hindring af pälcorsel. Det tilstraebes desuden, at mobile
tanke flyttes sä lidt som muligt, samt at entreprenormaskiner og udstyr
vedligeholdes, sä brud pä hydraulikslanger og lignende forhindres.
43. Der stilles krav til entreprenoren om, at der udarbejdes en beredskabsplan
for projektet, sä det stär heit Hart for alle, hvem der skal göre hvad, og
hvem der skal kontaktes i forbindelse med et evt. spild eller anden form
for ulyHte, säledes at der er et beredskab til begraensning af forurening,
säfremt der sker spild med forurening til folge.
44. Hvis der ved arbejder pä eller naer forurenede arealer foretages
grundvandssaenkning, kan dette medvirlce til en spredning af
forureningen. Der foretages de nodvendige steds- og
forureningsspecifildce foranstaltninger for at sikre, at forureningen ildce
spredes.
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7. A lternativer
Der er i lcapitel 5 i Miljorapporten med WM-redeg0relse og miljovurdering
redegjort for de syv mulige linjef0ringer for projektet som var fremlagt i offentlig
h0ring. Herudover er der redegjort for de fravalgte alternativer til linjeforing med
begrundelse herfor.
I de enkelte fagkapitler er der lavet en vurdering af de miljomaessige pävirkninger
som folge af hver enkelt af de syv linjeforinger, Variant A-G.
Den linjeforing som Aabenraa Kommune har udstedt kommuneplantillaeg til, og
dermed den linjefbring for hvillcen det nodvendige plangrundlag findes, er en
kombination af Variant A, Variant B, Variant C, Variant D og Variant G (se Figur
1). Det er ogsä den losning som Energinet soger om WM-tilladelse til.
I Miljorapporten fremgär det, at Variant A er Energinets foretrukne losning. Pä
baggrund af bl.a. horingssvarene har Energinet aendret holdning til den
foretrukne losning pä baggrund af nedenstäende punlcter:
*

•

•

•
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Pä straekningen fra Kliplev til Bommerlund Plantage fravaelges Variant A
til fordel for Variant B. Variant B har ingen vaesenthge pävirkninger af
miljoet, mens Variant A medforer en vassentlig pävirlcning af kulturmiljoet
og frilufüivet omkring Haervejen samt af landskabet omkring Gejlä.
Ved at vaelge Variant B er pävirkningen af miljoet dermed reduceret i
forhold til alternativet
Pä straekningen gennem Froslev Plantage ffavaelges Variant A til fordel for
Variant G. Begge varianter pävirker Froslev Plantage vaesentligt, men
pävirkningen er mindre ved Variant G. Valget har derfor mindslcet
projektets miljopävirkning
Pä straekningen mellem Bommerlund Plantage og Froslev Plantage
fravaslges Variant A til fordel for en kombination af Variant C og Variant
D. Variant A har ingen vaesenthge pävirkninger af miljoet, mens Variant C
kombineret med Variant D medforer en vaesenthg pävirkning af Färhus og
dens beboere samt det omkringliggende landskab. Pävirkningen er
mindslcet ved at vaelge Variant D ff em for Variant C, og ved at
etableringsbaeltet er fastlagt, sä minimumsafstanden til Färhus oges.
Ärsagen til ffavalget af Variant A er, at Aabenraa kommune iklce har
onslcet at udstede kommuneplantillaeg til Variant A pä denne straekning,
pä grund af pävirkningen af det udlagte erhvervsareal längs motorvejen.
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8. Overvägning
Milj0styrelsen henviser til WM-tilladelsen, hvor de afvaergeforanstaltninger, der
indgär som forudsaetninger for etablering og drift af anlaegget samt villcär
fremgär. Det er Milj0styrelsens vurdering, at disse tiltag udg0r det nodvendige
grundlag for at sikre mod uhensigtsmsessige miljomasssige pävirkninger fra
projektet.
Aabenraa Kommune har udstedt kommuneplantillseg samt lokalplan for projektet
med tilhorende miljovurdering. I den forbindelse er der krav om at vurdere
behovet for overvägning. Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er behov
for at overväge projektets miljopävirkninger.
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9* Bilag

9.1

Bilag 1: Etableringsbaelte med den forventet linjefpring

9.2

Bilag 2: Kopi af indkornne hnringssvar.
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