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Offentliggørelse af VVM-tilladelse og sammenfattende
redegørelse til 400kV luftledningsforbindelse Kassø Frøslev,
Aabenraa Kommune
Miljøstyrelsen har givet Energinet.dk VVM-tilladelse til 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 som ses i nedestående figur.
Figuren viser etableringsbæltet(markeret med gult) og den forventede placering af
linjeføring(markeret med rødt). Fastlæggelse af den endelige placering af
linjeføringen inden for etableringsbælte vil ske på baggrund af tekniske
besigtigelser og dialog med de berørte lodsejere.
I bilag 1 til den sammenfattende redegørelse findes et stort kort over
etableringsbælte og forventet linjeføring.
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Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 §§ 7 og 11. stk. 2.
Du modtager dette brev, fordi du kan blive berørt som lodsejer og/eller fordi du
kan blive særligt individuelt berørt af projektet. Projektet kan omfatte din
ejendom, fordi den enten er beliggende inde i etableringsbæltet, eller fordi det er
vurderet i VVM-redegørelsen, at der kan være en væsentlig negativ påvirkning af
projektet. Disse påvirkninger fremgår af såvel VVM-redegørelsen, VVM-tilladelsen
som af den sammenfattende redegørelse.
VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse inkl. bilag offentliggøres den
18. september 2017 på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk og kan findes
under annonceringer, Plan og VVM (http://mst.dk/service/annoncering/plan-ogvvm/ ) eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: mst@mst.dk.
Miljørapporten med VVM-redegørelse er ligeledes tilgængelig via linket.
Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til fuld prøvelse
af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf.
planlovens §§ 58 c og 59 a.
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Fuld prøvelse vil sige, at det ikke kun er en vurdering af, hvorvidt lovens regler er
overholdt (retlig prøvelse). En fuld prøvelse er en vurdering af, om alle regler og
skøn over den miljømæssige vurdering er korrekte. Her prøves også den
naturvidenskabelige vurdering, som Miljøstyrelsen i samarbejde med bygherre har
udarbejdet.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til
på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om
klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Hvis der er yderligere spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

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

3

