Milj0- og
Fodevarem inisteriet
M ilj0styrelsen

Sammenfattende
redegorelse
For WM-redeg0relsen til etablering af 400
kV luftledningsforbindelse Kass0-Fr0slev i
Aabenraa Kommune

September 2017

Titel:
Sammenfattende redeg0relse for W M for
400 kV lufdedningsforbindelse Kass0-Fr0slev

Bygherre:
Energinet.dk (herefter Energinet)

Udgiver:
Milj0styrelsen
Haraldsgade 53
2100 K0benhavn 0
www.mst.dk
Är:
2017

Mä citeres med kildeangivelse.

Indhold
1.

In d le d n in g ........................

2.

Den videre proces..................................

...4
5

3 . H0ringens indflydelse pä afgorelsen............................................................................ 6
4.

Gennemgang a f hnringssvar........................................................................................ 9
4.1

Resume og bemaerkninger til h0ringssvar............................................................................ 9

5.

Forventet afgörelse...........................................................................................
5.1 Afg0relsen...................................................
5.2 Forventet udformning af W M -tilladelsen.........................................................

28
28
28

6.

B egrundelse for afgnrelsen..........................................
31
6.1 Kumulative effekter med Lokalplan nr. 88 samt Kommuneplantillasg nr. 3 .................... 33
6.2 Miljohensyn i afgorelsen.............................
33
6.3 Afvaergeforanstaltninger.......... ......................*..........
34 ?

7.

Alternativer,

40

8.

Overvägning

41

9.

B ilag.....................................................
42
9.1 Bilag 1: Etableringsbaelte med den forventet linjeforing................................................. 42
9.2 Bilag 2: Kopi af indkomne horingssvar......... ..................................................................... 42

Sammenfattende redegorelse

3

l. Indledning
Denne sammenfattende redeg0relse omhandler projelctet ”400 kV
luftledningsforbindelse Kass0-Fr0slev”. Projektet omfatter etablering af ca. 30 Ion
ny 400 kV luftledning, nedtagning af ca. 40 km 220 kV luftledning og udvidelse
af Transformerstation Kasso.
Miljostyrelsen har pä baggrund af en anmeldelse modtaget d. 21. September 2015
fra Energinet - via Aabenraa Kommune, ti’uffet afgorelse om, at projelctet er
WM-pligtigt den 24. September 2015.
Miljostyr eisen er WM-myndighed for projelctet, da Energinet er bygherre jf. § 11,
stk. 1, nr. 2 i WM-belcendtgorelsen (Belc nr. 957 af 27. juni 2016). Det anmeldte
projekt er omfattet af belcendtgorelsens bilag 1 under punkt 20:
•

Staerlcstromsluftledninger pä mindst 2 1cm bygget til spaendinger over 100 kV.
*3

Det anmeldte projekt er säledes obligatorislc WM-pligtigt, og der er derfor ilcke
gennemfort en screening af projektet.
Det er i WM-bekendtgorelsen et krav, at der udarbejdes en sammenfattende
redegorelse inden Miljostyr eisen traeffer afgorelse om, hvorvidt anlaegget kan
tillades jf. WM-belcendtg0relsens § 12, stk. 1.
Indholdet af den sammenfattende redegorelse, skal ifolge WM-belcendtgorelsens
§ 12, stlc. 2 omfatte:
1. Indholdet af den forventede afgorelse, herander de vigtigste begründeter
og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgorelse,
herunder hvordan miljohensynet er integreret i afgorelsen, og hvordan
miljovurderingen, udtalelser og bemaerlcninger, der er indlcommet i
offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
2. Om fornodent en beslcrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgä,
nedbringe og om muligt neutralisere de vaerste slcadelige virlcninger.
3. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkninger pä miljoet som folge
af anleeggets etablering og tilstedevaerelse forventes overväget.
4. Udlcast til WM-tilladelsen, herunder udlcast til de eventuelle tilladelser og
godlcendelser, som heit eller delvist erstatter WM-tilladelsen, jf. § 8. (her
rästoftilladelse)
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2. Den videre proces
Miljostyrelsen fremsender denne sammenfattende redeg0relse til Aabenraa
Kommune sammen med lcopi af indlcomne h0ringssvar, hvormed
kommunalbestyrelsen fär lejlighed til at udtale sig inden Miljostyrelsen traeffer
endelig afg0relse i sagen.
Den sammenfattende redeg0relse indeholder en beskrivelse af hvordan W M redeg0relsen og indlcomne horingssvar, der er kommet ind under horingen, er
taget i betragtning inden den endelige afgorelse.
En eventuel udtalelse fra kommunalbestyrelsen slcal vaere Miljostyrelsen i hagnde
senest den 15. September. Bemaerkninger kan sendes pr. mail til mst@mst.dk. og
til sagsbehandler Karin Anette Pedersen ved mail kaape@mst.dk hvor folgende
sagsnummer bedes oplyst: MST-131-00014.
Säfremt Miljostyrelsen efter endt horing og ud fra en samlet afvejning af
projektets formal og miljopävirkninger vurderer, at projelctet slcal fremmes, vil
styrelsen meddele Energinet WM-tilladelse til at gennemfore projelctet. W M tilladelsen vil indebolde naermere besternte vilkär, som har til formal at undgä,
nedbringe eller om muligt neutralisere, de potentielt negative virlcninger af
projelctet.

4»

Den endelige WM-tilladelse inklusiv Magevejledning og den sammenfattende
redegorelse vil blive offentliggjort pä Miljostyrelsens hjemmeside.
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3* Horingens indflydelse pä
afgorelsen
Milj0rapport med WM-redeg0relse og milj0vurdering for 400 kV
hifüedningsforbindelse Kass0-Fr0slev, har vaeret sendt i offenüig h0ring i
Perioden fra den 3. marts 2017 til den 28. april 2017.
De modtagne horingssvar handler om en lang raeldce emner, herunder primsert:
• valg af linjef0ring blandt de syv mulige varianter (Variant A-G)
• lcabellaegning af lufüedningen
• tilretning af linjeforingen inden for planlaegningsbaeltet
• at fä samlet Infrastrukturen af hensyn til stoj og visuelle forhold
• hensyn til naturen og de tilknyttede rekreative interesser (plantagerne og
generelt)
• de lculturhistoriske interesser omkring Hasrvejen og i Froslevlejren
• vaerdiforringelse og mulighed for okonomisk erstatning
• sundhedsaspelcter og magnetfelter
• restriktioner pä ejendomme som folge af projelctet
^
Et resume af hvert enkelt horingssvar og MSTs bemaerkninger hertil fremgär af
kapitel 4 "gennemgang af horingssvar”.
Horingen har medfort, at Energinet har revurderet sin foretrulcne linjeforing. I
stedet for Variant A pä hele straekningen mellem Kasso og Froslev, peger
Energinet pä Variant A, kombineret med Variant B gennem Kliplev og Variant G
tast pä motorvejen gennem Froslev Plantage. Se Figur 1.
Aabenraa Kommune har onsket at ffiholde det udlagte, men uudnyttede
erhvervsomräde ved Padborg for lufüedningen. Det skyldes hensyn til
vaekstmulighederne i lokalomrädet, da erhvervsomrädet längs motorvejen
fremover forventes at blive mere attraktivt. En linjeforing gennem arealet kan
have lokaMtonomiske konsekvenser i form af faerre nye arbejdspladser, da dets
attraküvitet mindskes.
Pä denne straelcning er det derfor Variant C i kombination med Variant D som
Energinet peger pä.
De syv mulige linjeforinger (Variant A-G) som de sä ud i offentiighedsfasen er vist
til venstre i Figur 1. Den linjeforing som Aabenraa Kommune har udstedt
kommuneplantillaeg til og som Miljostyrelsen giver WM-tilladelse til er en
kombination af Variant A, Variant B, Variant C, Variant D og Variant G og kan ses
pä Figur 1.
Den endelige placering af linjeforingen vil ligge inden for et etableringsbselte pä
300 m som er vist i kommuneplantillsegget. Den viste ”forventede”linjef0ring i
Figur 1 er placeret midt i etableringsbseltet.
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Figur l. Til venstre ses de syv ]injef0ringer som var i offentlig h0ring, og hvor Energinet.dk
foretrukne linjef0ring var den rode variant a. Til hojre ses den linjef0ring(markeret med rodt) som
Energinet peger pä efter den offentlige lioring, og det etableringsbselte(markeret med gult) som den
endelige linjeforing skal placeres inden for, og som Miljostyrelsen forventer at give WM-tilladelse
til.

Det fremgär af h0ringssvarene og af Miljorapporten, at projelctet vil medfore en
vaesentlig visuel pävirlcning af landskabet i de omräder, hvor der ikke er en
lufdedning i dag, og hvor der er sasrlige landskabelige, kulturhistoriske eller
rekreative interesser.
Dette vü fä betydning for de mennesker, der hör og fserdes nser den nye
linjeforing. Horingssvarene har derfor indgäet som en vaesentlig parameter i det
endelige valg af linjeforing.
Miljostyr eisen vorderer, at der er hehov for et yderligere vilkär end de
afvaergeforanstaltninger som allerede er indarbejdet i projelctet, og dermed er
indarbejdet i miljorapporten.
•

linjeforingen pä strselcningen mellem Tondervej og jernbanen skal
placeres sä langt vaelc fra Färhus, som det er muligt inden for
etahleringsbaeltet

De afvaergeforanstaltninger der er indarbejdet i miljoarapporten er gengivet i
lcapitel 6 i naervaerende redegerelse.
Milj0styrelsen vorderer, at WM-redeg0relsen giver et retvisende hillede af
projelctets indflydelse pä miljoet. Der henvises til denne sammenfattende
redeg0relses lcapitel 4, hvor de enlcelte horingssvar er vorderet samt kapitel 6

Sammenfattende redegorelse

7

med en samlet begrundelse for afg0relsen, for en uddybning af, hvordan
h0ringssvarene har haft betydning for afg0relsen.
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4. Gennemgang af horingssvar
Der er i horingsperioden indkommet 29 h0ringssvar. Der er indkommet 16
h0ringssvar fra privatpersoner samt 2 underskriftsindsamlinger fra henholdsvis
Husstande ved Gejlä (44 husstande med 71 personer) ogbeboere i Kragelund,
Färhus, Vejbaek, 0sterbaek, Bovmarlc, Fr0slevlejren, Sofiedal og Bommerlund
samt bes0gende i skoven og hundeslcoven (290 personer).
Herudover horingsvar fra de offentlige instanser Banedanmark, Nationalmuseet
og Naturstyrelsen samt fra syv interessenter som f.elcs. D.S.I. Froslevlejren, Bov
Menighedsräd og Sondeq'yllands Golfklub. Endelig er der kommet horingssvar
fra den tyske myndighed Ministeriet for Energiomstilling, Landbrug, Miljo og
Arealer i Schleswig Holsten (MELUR).
Horingssvarene er sammenfattet og kommenteret i det folgende. Kopi af
horingssvarene i deres fulde laengde fremgär af bilag 1.

4.1

Resume og bemaerkninger til horingssvar

1: Privatperson
Resume:
Ingen bemaerkninger
Bemaerkninger:
Intet yderligere

2: Privatperson
Resume:
Synes ikke at projelctet er en god ide. Mener at ledningerne skal graves ned.
Nsevner at mange ikke onslter at bo nasr elledninger da de kan vaere skadelige og
hormonforstyrrende. Ledningerne pävirker huspriserne og muligheden for senere
at kunne saelge det. Der er mange born i Färhus som kan tage skade eller kravle
op i masteme.
Bemaerkninger:
Miljostyrelsen har forstäelse for onsket om at ledningerne bliver gravet ned, men
i de retningslinjer for udbygningen af el-transmissionsnettet, som
Energistyrelsen offentliggjorde i 2008 fremgär det, at straekningen mellem Kasse
og Froslev skal vaere luftledninger.
I forhold til at ledningerne kan vaere skadelige og hormonforstyrrende antages
dette at vaere en bekymring for magnetfelterne omlcring ledningerne.
Overalt hvor der gär en ström findes et magnetfeit, dvs. ogsä omkring
hojspaendingsledninger. Magnetfeltets styrlce falder meget hurtigt med afstanden
fra ldlden og to magnetfelter kan til en vis grad ophaeve hinanden, hvilket f.eks.
sker for luftledningen mellem Kasse og Froslev, hvor der haenger to systemer pä
masteme. Siden slutningen af 1970’erne er der forsket i, om magnetfelter fra
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h0jspaendingsanlaeg er sundhedsslcadelige, og som det fremgär af
Sundhedsstyrelsens hjemmeside sä er det efter mange ärs forskning stadig ildce
lyklcedes forskerne fuldt ud at afvise eller pävise en sundhedsrisiko.
Sundhedsstyrelsen aribefaler, at man udviser forsigtighed ved opsaetning af
h0jspaendingskabler:
• Nye boliger og nye institutioner, hvor b0rn opholder sig, b0r ildce opf0res taet
pä elcsisterende hojspaendingsanlaeg
• Nye h0jspaendingsanlaeg bor ildce opf0res taet pä eksisteren.de boliger og
borneinstitutioner
I forbindelse med detailplanlaegningen af projektet feiger Energinet
forsigtighedsprincippet, og holder störst mulig afstand til boliger.
Det er korrekt, at tilstedevaerelsen af en luftledning i naerheden vil pävirlce
huspriserne. Derfor har Energinet indgäet landsaftale med Landbrug &
Fodevarer samt Danslc Energi om, at der udbetales erstatning til lodsejere i
naerheden af luftledningerne efter fastsatte talcster og retningslinjer, sä der gives
ensartede belob uanset hvor i landet man bor/pävirkes. Der ydes dels erstatning
til de lodsejere som fär rädighedsindskraenkninger pä deres ejendom som folge af
placering af master og/eller ledninger. Derudover vil man ogsä fä erstatning hvis
ledningen ligger inden for 280 m fra boligen eller 100 m fra driftsbygninger,
uanset om anlaegget stär pä ens ejendom. De praecise retningslinjer for udbetaling
af erstatning fremgär af Landsaftalen.
I forhold til muligheden for at lcravle op i masterne er den iklce til stede. Det
skyldes at masterne bestär af ror med en glat overflade. Inde i roret findes en
stige, men adgang er lulcket af en luge med läs pä.

3: Privatperson
Resume:
Stemmer ja til linjen
Bemeerkninger:
Intet yderligere

4: Banedanmark 1
Resume:
Päpeger at gaeldende regier og normer i henhold til jernbaneloven skal
overholdes. Banedanmarlc forventer at blive inddraget, när linjeforing er valgt, da
den vil krydse jembanen flere steder, hvortil der skal soges om
krydsningstilladelse. Ved luftledninger over 60 kV med en afstand til banen pä
under 500 m skal Banedanmarlc beregne nserforing
Bemeerkninger:
Efter udstedelse af WM-tilladelsen tager Energinet kontalct til Banedanmarlc i
forbindelse med detailplanlaegningen for atkoordinere og silcre, at de nodvendige
tilladelser bliver sogt, herunder at de for Banedanmarlc nodvendige oplysninger i
forhold til naerforing bliver leveret. •

5: Privatperson"
Resume:
Kommenterer pä Variant A som gär taet pä ejendommen, med haven lige ud til.
Stiller sporgsmälstegn ved, öm man lcender de langsigtede lconsekvenser af
magnetfelter. Holder meget af fugle og dyreliv i haven og mener at lärm og
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udseende fra master og ledninger vil gä ud over dette. Masterne er meget störe og
slcaemmer udsigten fra haven og vil forringe husprisen betydeligt.
Forventer at flytte inden for nogle är og frygter at huset ikke kan saelges og at
erstatningen fra Energinet iklce daekker tabet.
Bemaerkninger:
1 forhold til magnetfelter og erstatning henvises til bemaerkninger til horingssvar
2 og at Energinet skal folge de danske sundhedsmyndigheders
forsigtighedsprincip og holde störst mulig afstand til boliger.
I forhold til de langsigtede konselcvenser af boliger taet pä hojspaendingsledninger
har forskerne haft mistanlce om en oget risiko for borneleukaemi. Det kan dog
ikke pävises og sammenhaengen er meget svag. Der er derfor iklce noget, der
tyder pä, at hojspaendingsanlaeg har betydning for om born fär kraeft. Der er heller
iklce noget der tyder pä en oget risiko for volcsne med bopael taet pä
hojspaendingsanlaeg.
Ledningerne vil udsende stoj og saerligt i fugtigt vejr vil de kunne hores.
I dette projekt ophasnges i alt seks ledninger (faser), tre pä hver side af masten.
Hver ledning bestär af tre del-ledninger (triplex)hvilket giver mindre stoj end ved
aeldre luftledninger, hvor der lcun er to ledninger (duplex). Den nye 400 lcV
ledning stojer säledes mindre end den 220 kV ledning som den erstatter. De
vejledende stojgraenser gaelder ikke for et lufüedningsanlaeg, men vil vaere
overholdt i en afstand af 20 m fra anlaegget (40 dB).
Pävirkning af dyrelivet er beslcrevet i Miljorapporten.
Potentielle negative pävirlcninger pä beslcyttede arter omfatter faeldning af egnede
yngletraeer for flagermus samt pävirkning af bestände af padder og marlcfirben
under anlaegsarbejdet. Der er gennemfort afvaergeforanstaltninger som sikrer
mod at en sädan pävirkning sker, i form af retningslinjer for traefaeldning og
anlaegsarbejder i omräder som er muligt levesteder for padder og marlcfirben.
Herudover er der risiko for, at storre rovfugle samt gaes, svaner og ugler vil
kollidere med ledningerne. Pävirlcningen vil have konsekvenser for individer og
eventuelle familiegrupper eher yngel, men vurderes ikke at vaere vaesentlig for
bestandene.
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
linjef0ringen ildce pävirker det omräde som horingssvaret omhandler.

Resume:
Efterskolen har 112 elever i 8., 9. og 10. Masse og 20 medarbejdere.
Af hensyn til skolevirlcsomheden, omrädets natur, aktiviteterne i Froslevlejren og
den fremtidige Visions- og Helhedsplan onsker slcolen at linjeforingen slcal ligge
sä langt fra Froslevlejren som muhgt. Dvs. en lcombination af Variant A og
Variant G, som ligger taettest muligt pä motorvejen
Vision og Helhedsplanen for Froslevlejren foreslär at skolen fär mulighed for at
äbne arealerne op mod slcoven, anlaegge udendorsfaciliteter mellem skolen og
slcoven og inddrage slcoven i storre omfang i undervisningen. En linjeforing vest
om lejren, Variant C, vil ikke vaere hensigtsmaessig i forhold til dette.
Bemeerkninger:
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