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Udstedelse af VVM-tilladelse for 400 kV
luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev i
Aabenraa Kommune
Hermed meddeles Energinet.dk VVM-tilladelse til 400kV luftledningsforbindelsen
mellem Kassø og Frøslev i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er meddelt i henhold
til § 7 og § 11. stk.2. i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27.
juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning.
Projektet indebærer etablering af en ny ca. 30 km 400kV luftledningsforbindelse,
nedtagning af ca. 40 km 220 kV luftledning og udvidelse af Transformerstation
Kassø. Anlægsarbejdet for etablering af luftledningen forventes at starte i sidste
kvartal af 2017 og afsluttes sommer/efterår 2020. Frem til sommeren 2021 fjernes
den eksisterende 220 kV, mens forbindelsen mellem Ensted og Kliplev først tages
ned i 2025.
Transformerstationen forventes ombygget i midten af 2019.
Den nye luftledningsforbindelse vil bære to 400 kV-systemer, som er ophængt på
master. Masterne vil have en gennemsnitlig indbyrdes afstand på 300m, afstanden
vil dog variere afhængig af de konkrete forhold.
Den forventede luftledningsforbindelse kan placeres inden for det 300 meter
brede etableringsbælte jf. bilag 1 til den sammenfattende redegørelse.

Redegørelse for VVM-processen
VVM-redegørelsen og det ikke-tekniske resumé for luftledningsprojektet, har
været i offentlig høring i perioden fra 3. marts 2017 til 28. april 2017. Udkast til
VVM-tilladelsen har ikke været sendt i offentlig høring.
Der er i høringsperioden indkommet 29 høringssvar inkl. to
underskriftindsamlinger.
De modtagne høringssvar handler om en lang række emner, herunder primært:

valg af linjeføring blandt de syv mulige varianter (Variant A-G) kabellægning
af luftledningen
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tilretning af linjeføringen inden for planlægningsbæltet
at få samlet infrastrukturen af hensyn til støj og visuelle forhold
hensyn til naturen og de tilknyttede rekreative interesser (plantagerne og
generelt)
de kulturhistoriske interesser omkring Hærvejen og i Frøslevlejren
værdiforringelse og mulighed for økonomisk erstatning
sundhedsaspekter og magnetfelter
restriktioner på ejendomme som følge af projektet

Kopi af høringssvarende fremgår af bilag 2 til den sammenfattende redegørelse.

Annoncering
VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse (inkl. eventuelle bilag)
offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) den 18. september
2017 under Annonceringer/Plan og VVM. Ønskes der yderligere oplysninger om
projektet kan Miljøstyrelsen kontaktes via mail mst@mst.dk.

Klagevejledning
Fremgår af VVM-tilladelsen.

Med venlig hilsen

Karin Anette Pedersen
+45 72 54 47 42
kaape@mst.dk

Bilag:
VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse inkl. bilag

Kopi til:
Aabenraa Kommune
Øvrige berørte myndigheder
Parter jf. udsendelsesliste
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