Nasvner at golfklubben fra flere sider kan blive omfattet af zonen for
naerforingserstatning og längs med Oksevejen blive omfattet af servitutareal eller
naerhedszonen. Golfklubben ser frem til et positivt samarbejde og forbeholder sig
ret til erstatning.
Bemserkninger:
Det er korrekt, at det er planlaegningsbaeltet i kommuneplantillaegget, der angiver
det areal, hvor forbindelsen kan blive placeret.
Planlaegningsbaeltet kan ildce udvides uden en ny offentlig horing
Miljostyrelsen gor opmaerksom pä, at Energinet lcun udbetaler
naerforingserstatning til boliger inden for 280 m og driftsbygninger inden for 100
m fra ledningen. Golfklubbens äbne arealer er dermed ildce omfattet af
principperne for naerforingserstatning efter landsaftalen, som Energinet har
indgäet med Landbrug & Fodevare samt Dansk Energi. Energinets
erstatningsansvar er omfattet af dansk rets almindelige erstatningsregler samt de
naboretlige regier om overslcridelse af täle-graensen.

25: Faelles Eforingssvar fra 290 beboere i Kragelund, Färhus, Vejbaek,
0 sterbaek, Bovmark, Froslevlejren, Sofiedal og Bommerlund samt

bes0gende i slcoven og hundeskoven \
Resume:
Opfordrer til at vaelge Variant A kombineret med Variant G ved Froslev Plantage, *
med Variant G kabellagt (ca. 2,8 km) pä grund af de störe natur-, lcultur- og
historislce vaerdier, som kan blive visuelt og fysislc pävirket, bl.a. Froslev
Lyngpolde, Kädnermose og Froslevlejren. Kabellaegningen kan slce ved styret
underboring under Froslev Lyngpolde som dermed kan friholdes for
gravearbejder.
Dette vil betyde, at anlasgget holdes längs motorvejen, hvor det generer mindst.
Et onslcescenarie er lcabellaegning fra Tondervej til Pluslcaervej.
For at mindslce pävirkningen i Froslev Plantage, som giver mulighed for en stör
unilc og sammenheengende naturoplevelse, slcal elledninger placeres sä tagt som
muligt pä motorvejen, sä der ikke er flere korridorer med forstyrrende telcniske
anlaeg.
Ved Froslev Lyngpolde vil en linjeforing mod ost forstyrre mindst, da oplevelsen i
denne retning allerede er generet af motorvejen. Cafeteriet pä rastepladsen har
ikke vaeret i brug i mange är.
Anbefaler Mart Variant G ost om Froslevlejren, da det er i samme retning som
motorvejen, og her er produlctionsskov. Variant C og Variant F som gär vest om
Froslevlejren vil odelaegge naturomrädet Sandgärden, og der bor tages saerligt
hensyn til en raeHce lokaliteter i skoven som er unildce naturomräder.
Hvad nytter en stör investering i Froslevlejren, hvis det forste og sidste man
moder er en stör elledning.
Cylcelruten gennem Färhus vil lcrydse under luftledningen ved Variant C.
Färhus som er et velfungerende, borgerdrevet samfund vil blive urimehgt berort
af alle andre linjeforinger end Variant A og Variant G. Färhus er det eneste storre
byomräde i planlaegningsomrädet som vil blive direkte og urimeligt berort med
master i en afstand af kun 200 m.
Foreslär lcabellsegning gennem industriomrädet vest for Padborg, sä varmen kan
udnyttes, og sä industriomrädet kun odelaegges i mindre grad. Forstär iMce
kommunens onske om at friholde industriomrädet og sporger til, om der ikke
findes alternative industrigrunde i omrädet.
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I Bommerlund Plantage er Variant A ok mod syd, men bbr-flyttes möd ost,
tsettere pä motorvejen for at friholde Hservejen 64 for pävirlcning.
Haervejen 60 er en aftsegtsbolig, og her kan Variant C ildte accepteres.
Haervejen 56a er en ubenyttet lcontorbygning, og arealet benyttes 1dl juletraser,
hvor hojden ikke fär betydning for elledningen.
Generelt er det vigtig, at linjeforingen gennem Bommerlund Plantage holdes sä
taet som muligt pä motorvejen, det vil genere mennesker og natur mindst.
Bemserkninger:
Miljostyrelsen har forstäelse for horingssvarets bekymringer.
I forhold til kabellasgning henvises til horingssvar 2 og 9, hvor det dels er
beskrevet hvorfor dette projekt slcal gennemfores som en lufdedning og dels
redegjort for de forventede miljopävirkninger som en kabellaegning gennem
Froslev Plantage vil medfore.
I forhold til valg af linjeforing, har Miljostyrelsen pä straekningen mellem
Bommerlund Plantage og Froslev Plantage udstedt WM-tilladelse til
Variant C lcombineret med Variant D, dvs. ikke den linjeforing som horingssvaret
peger pä. Ärsagen er, at Aabenraa Kommune har onsket at friholde det udlagte
men uudnyttede erhvervsomräde ved Padborg for luftledningen og dermed
fravalgt Variant A. Da der i Miljorapporten er identificeret en vaesentlig
pävirkning af Färhus som folge af etablering af linjeforingen i Variant C og D er
planlaegningsbaeltet indsnsevret mod vest, säledes at der sikres en afstand til
^
Färhus pä mindst 425 m. Herudover stiller Miljostyrelsen vilkär om, at
linjeforingen skal placeres i sä stör afstand fra Färhus som det er muligt, inden
for etableringsbaeltet.
Pä straekningen gennem Froslev Plantage udstedes tüladelse til Variant G, i
overensstemmelse med horingssvarets opfordring. Dette skyldes bl.a. at
miljopävirkningen i Froslev Plantage derved mindslces pä grund af den yderlige
placering i plantagen.
Generelt afgiver kablerne lcun lidt energi, men over tid sker der en opvarmning af
det omkringliggende materiale (sand).
Energinet har oplyst til Miljostyrelsen at en jordvarmeslange pä ca. 300 meter,
som er nedlagt taet pä Energinets hojspaendingskabler, kan give en fordel for et
jordvarmeanlaeg til en husstand, men naeppe til flere. Energinet tillader lcun
jordvarmeslanger pä private ejendomme, og der er restrilctioner i forhold til
adgang til jordvarmeanlaegget, fordi det etableres taet pä et hojspaendingsanlaeg.
Det er Aabenraa kommunes onslce at friholde industriomrädet af hensyn til
vaelcstmulighederne i lokalomrädet og da erhvervsomrädet längs motorvejen
fremover forventes atblive mere attraktivt. En linjeforing gennem arealet kan
have lokalolconomiske lconsekvenser i form af faerre nye arbejdspladser, da dets
attraktivitet mindskes.
Energinet har oplyst til Miljostyrelsen at 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 onslcer til en eventuel justering
af linjeforingen. I forhold til den foresläede linjeforing vil der skulle tages hensyn
til vejbyggelinjer längs motorvejen.
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26: Privatperson
Resume:
Horingssvaret omhandler hensynet til rästofomrädet Uge-Nord.
Pä straekningen fra Räkaer til Povlskrovejs indfletning i Hservejen ser der ikke ud
til at vaere taget hensyn til, at linjeforingen pä ostsiden af den eksisterende
ledning vil medfore, at en storre del af rästofomrädet bliver isoleret längs
Povlskrovej, hvilket vanslceliggor rästofindvinding.
En placering vest for den eksisterende leding pä straelcning vil mäske siet ildce
genere muligheden for rästofindvinding, da her alligevel vil vaere restrilctioner pä
grund af naerheden til Povlslcrovej. En ostlig linjeforing isolerer et rästofomräde
som er 17 ha storre end en vestlig linjeforing ville.
Laengere mod nord i rästofomrädet findes ildce det samme problem.
Da der alligevel skal slce en krydsning af den eksisterende ledning lidt laengere
mod syd, vil det vaere en oplagt mulighed at krydsningen i stedet slcer lidt laengere
mod nord, i omrädet omkring Aabenraavej.
De lodsejere som fär isoleret areal som dermed ikke kan bruges til
rästofindvinding bor kompenseres okonomislc.
Linjeforingen bor genovervejes og regionen inddrages.
Bemaerkninger:
Hensynet til rästofomrädet er et forhold som er beskrevet i Miljorapporten og
som har indgäet i Miljostyrelens vurdering af projektet. Det er bl.a. vurderet at
der ikke er afledte socioolconomislce konsekvenser for rästoferhvervet som folge *
af projektet.
Horingssvaret naevner, at der alligevel skal ske en krydsning af den eksisterende
ledning lidt laengere mod syd. Dette var tilfeldet med Variant A, men da der gives
tilladelse til Variant B, er den naevnte loydsning ildce laengere relevant.
I forhold til om linjeforingen bor ligge ost eller vest for den eksisterende 220 kV
luftledning samt mulighed for loydsning af den henvises til horingssvar nr. 10,
hvor det bl.a. er beskrevet at linjeforingen er forventet og at der kan ske
tilretninger i forbindelse med lodsejerforhandlingerne efter WM-tilladelsen er
givet og at en krydsning af den eksisterende ledning ilcke er hensigtsmaessig pä
grund af den ogede landskabelige pävirlcning. Ligeledes er det der beskrevet, at
ärsagen til at den forventede linjeforing er placeret mod ost er hensynet til at
minmere antallet af berorte boliger.
I lobet af WM-processen har Energinet vaeret i dialog med Region Syddanmark.
Regionen finder at Energinet har firndet en velafbalanceret losning, og vil ilcke
modsaette sig eit trace 40 m ost for det eksisterende. Det skyldes, at der er taget
hensyn til, at berore faerre ejendomme med boliger, at den nye ledning skal vaere
minimum 40 m fra den eksisterende og passage af det ff edede omräde omkring
Haervejen ved Povls Kro pä det smalleste sted.
Regionen bemaerker ogsä at det i rästoflovens § 3 er fastsat, at der ved lovens
anvendelse pä den ene side skal laegges vaegt pä rästofinteressen og tages
erhvervsmaessige hensyn. Pä den anden side skal der laegges vaegt pä en raekke
andre forhold som raekker fra miljo over natur og landskab til infrastruktur,
herunder energiproducerende anlaeg.
Regionen forudseetter fortsat, at master der placeres i graveomräderne, ligesom
de nüvaerende, i videst muligt omfang placeres sä de ligger taet pä veje og andre
anlaeg som gravningen i forvejen vil holde afstand til, säledes at pävirkning af
rästofinteressen bliver mindst mulig.
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27. D.S.I. Fr0slevlejren
Resume:
Horingssvaret kan iltke anbefale de fremlagte forslag til linjeforinger. D.S.I.
Fr0slevlejren, Aabenraa Kommune og Nationalmuseet har de sidste tre är
arbejdet pä en Visions- og handlingsplan for det nationale mindesmaerke som
bygger pä et lconcept om at omdanne Froslevlejren til en autentislc og kronologisk
fortaelling. Er bekymret over, at ledningerne kommer sä taet pä Froslevlejren og
bliver synlige for derved at odelaegge indtiyldcet af lejren.
Bemaerkninger:
Den valgte linjeforing i naerheden af Froslevlejren (Variant C lcombineret med
Variant G) er den linjeforing, der ligger laengst fra Froslevlejren, under
hensyntagen til, at Aabenraa Kommune har onslcet at friholde det udlagte, men
uudnyttede erhvervsomräde ved Padborg for luftledningen.

28. Palsgaard Spaer
Resume:
Virksomheden ligger i erhvervsomrädet i Kliplev, i planlaegningsbaeltet for
Variant B. For virksomheden vil en indskraenloiing med tilhorende restriktioner i
30 m pä hver side af anlaegget vaere problematisk for driften, hvis der iklce kan
tillades laessehojder pä 5-6 meter. Det er derfor vigtigt, at der gives tilladelse til at
lofte op til 6 m over virksomhedens grund.
Bemaerkninger:
Miljostyr eisen har forstäelse for betydningen af de restriktioner som
virksomheden kan blive udsat for.
Energinet har orienteret Miljostyrelsen om, at Energinet har vaeret i dialog med
Palsgaard Spaer bäde under og efter offentiighedsfasen. Energinet har informeret
virksomheden om, at en linjeforing over dens grund vil medfore restriktioner,
men at Energinet gerne gär i dialog for at minimere generne. Herunder har
Energinet forpligtet sig til, ikke at placere ledningerne over en ny lagerhal som
virksomheden har sogt om byggetilladelse til. Som folge af dette, er
etableringsbaeltet blevet indsnaevret tilsvarende.
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, herunder ogsä en snak om mulige loftehojder under ledningen.

29. M inisteriet for EnergiomstiUing, landbrug, miljo og arealer i
Schleswig H olstein (MELUR)
Resume:
Tilfreds med, at den vestligste linjeforing iklce laengere er i spil.
Ministeriet finder at afstanden til det tyske Natura 2000-omräde Jardelunder
Moor nu er tilstraekkelig stör, og er enig i vurderingen af, at en vaesentlig
pävirkning af Natura 2000-omrädet som folge af projelctet kan udelukkes.
Pä grund af den störe betydning af Schleswig Holsten og Jylland for europaeislce
traelcfugle appellerer ministeriet til, at der opsaettes marlceringer pä luftledningen
for at minimere risilcoen for at fugle lcolliderer med dem. Saerhgt er der en
vaesentlig traeklcorridor mellem Flensborg Fjord og vestkysten som anvendes
forär og efterär.
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Bemaerkninger:
.
Milj0styrelsen er tilfredse med, at der er enighed om, at projelctet ikke pävirker
Natura 2000 omrädet vaesentligt.
Milj0styrelsen har overvejet Tysklands appel om opsaetning af fuglemarkeringer
pä luftledningen. I milj0rapporten er risilcoen for fuglelcollisioner unders0gt og
vurderet. Konldusionen er, at en kollision vil vaere lcritisk for de enkelte individer
og familiegrupperne, men det vurderes ikke at vaere af et omfang, hvor
bestandene pävirlces vaesentligt. Ligeledes er det konlduderet, at lconselcvensen af
en kollision generelt vil vaere storre for ynglefugle end for rastefugle, da tabet af
en fugl kan betyde, at ynglen gär til. Det vurderes dog ikke at vaere af et omfang,
hvor bestandene pävirlces vaesentligt.
I Danmarlc er der ikke pralcsis for, at myndigheder stiller villcär om opsaetning af
fuglemarkeringer op pä luftledninger, medmindre der kan vaere en vaesentlig
negativ pävirlcning af traelcfuglene. Emnet er vurderet i miljorapporten som
lconldudere: "kollision vil vaere kritislc for enkelte individer og familiegrupperne,
men det vurderes ikke at vaere af et omfang, hvor bestandene pävirlces
vaesentligt.”
Miljostyrelsen har derfor taldcet Tyskland for deres bidrag i den konkrete sag,
men ogsä svaret, at fastsaettelse af villcär skal ske i forhold til
proportionalitetsprincippet, sä när der ikke er pävist en vaesentlig negativ
;
pävirkning, er det ikke muhgt at stille vilkär om opsaettelse af fuglemarkeringer i
den konkrete sag.
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5. Forventet afgorelse
5.1

Afgoreisen

Miljostyrelsen trseffer afgorelse i sagen pä baggrund af den offentliggjorte
Milj0rapport med WM-redeg0relse og milj0vurdering, de indlcomne h0ringssvar
samt eventuelle udtalelser til den sammenfattende redeg0relse fra Aabenraa
Kommune.
Afg0relsen vil omfatte meddelelse af WM-tilladelse til Energinet.

5.2

Forventet udformning af WM-tilladelsen

WM-tilladelsen for etablering af 400 kVlufÜedningsforbindelse Kasso-Froslev i
Aabenraa Kommune forventes at indeholde de nedenstäende vilkär.
^
a)
Anisegget skal etableres inden for de fysiske og miljomaessige rammer og
forudsaetninger, som er angivet i Miljorapporten med WM-redeg0relse og
miljovurdering. Herunder gennemforsel af de afvsergeforanstaltninger som er
indarbejdet som projekttilpasninger.
b)
Pä straelcningen mellem Tondervej og jernbanen skal
lufdedningsforbindelsen placeres sä langt vsek fra Färhus og med sä fä knsek pä
straekningen som det er muligt, indenfor det etableringsbaelte som ffemgär af
figur 1 i denne tilladelse.
c)
Ved korsel i § 3 omräder der indeholder moser skal der laegges lcoreplader,
som fordeier trykket fra de tunge lcoretojer. Altemativt kan anvendes koretojer,
der er forsynet med brede gunxmihjul eller baeltekoretojer beregnet til korsel pä
meget blöd bund.
d)

Placering af master i § 3 beskyttede omräder skal sä vidt muligt undgäs.

e)
Der mä iklce placeres master pä lokalitet 20 (mose ved Vilsbsek Mark), 26
(mose i Bommerlund Plantage), 33 (Froslev Lyngpolde) og 36 (dige syd for
Froslev plantage). Hvis det ildce lcan undgäs at placere master pä disse lokaliteter,
skal placeringen af masterne aftales med Miljostyrelsen inden anlaeggelsen
päbegyndes.
f)
Hvis der placeres master inden for lokalitet i5(overdrev nord for Kliplev)
mä ildce ske pä voksesteder for alm. maelkeurt. Inden en evt. placering af master
pä lokalitet 15 skal der gennemfores detailkortlsegning af voksesteder for alm.
maelkeurt. Miljostyrelsen skal orienteres om resultatet af detaillcorüsegningen og
masteplacering i god tid inden opstillingen päbegyndes.
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g)
Korsel i forbindelse med traelcning af ledninger, fasldning af vedplanter
samt etablering af arbejdsarealer og arbejdsveje i det meget väde omräde längs
vandl0bet pä lolcalitet I4(eng vest for E45 ved udfletning til Kliplev) slcal
minimeres. Hvis det ikke kan undgäs.slcal der udlsegges k0replader, som fordeier
tryklcet fra de tunge lcoretojer. Alternativt kan anvendes lcoretojer, der er forsynet
med brede gummihjul eller baeltelcoretojer beregnet til korsel pä meget blöd
bund.
h)
Ledninger ved lolcalitet 2o(moseomräde Vilsbsek Mark) og lolcalitet 26
(mose i Bommerlund) slcal slcydes eller manuelt fores over omräderne.
i)
Hvis det fravselges at skyde ledningen over Froslev LyngpoldeQokalitet
33), slcal Miljostyrelsen i god tid inden anlaegsarbejdet igangsaettes orienteres om
indholdet af detaillcortlaegningen af de okologiske funlctionalitet for marlcfirben,
for at silcre at anlaegsarbejdet iklce gennemfores i de omräder der er egnet til
firben.
j)
Anlaegsarbejderne indenfor lolcaliteterne 2, 3,4, 6, 7, 8, 8b, 9,12,17, 20,
23, 26, 27, 31,32 og 43 slcal, hvis de slcer inden for paddernes
vandringsperiode(medio februar til medio april og fra ultima juni til ultimo
September), slce med afvaergende eller kompenserende tiltag som som sikre at
den okologiske funktionalitet opretholdes.
k)
Ved fasldning af traser (arealet med aeldre ege i Froslev Plantage) slcal det
sikres, at levesteder for flagermus iklce odelaegges og den okologiske
funktionalitet sikres, evt. vedbrug af afvaergeforanstaltninger. Hule traeer mä ildce
faeldes i perioden 1. november til 31. august.
l)

Nedtagningen af luftledningen mellem Ensted og Kliplev skal slce via
folgende adgange:
Mast nr.65 pä lokalitet 2 skal tilgäs via vej og dyrlcet marlc nord og ost for
lokaliteten.
Mast nr. 63A og 63 skal tilgäs fra lcorefast vej fra henholdsvis nord og syd for
lokalitet 3.
Mast nr. 58 skal tilgäs fra korefast vej og graesland fra syd.
Mast nr. 56 skal tilgäs nord fra via en marlcvej.
Mast nr. 55 skal tilgäs via engen mod ost.
Adgang til mastefod nr. 53 og 54 skal slce via en mindre vej fra ost.
Adgang til mast nr. 51 slce via vej fra ost.
Mast nr. 48 pä lokalitet 9 stär i udkanten af en hestegraesset mose. Adgang skal
ske fra vest via dyrlcet mark.
Mast nr. 52 skal tilgäs fra vejen.
Masten pä lokalitet 20 skal tilgäs längs den osüige side af Gejl Ä, hvor jorden er
relativt fast el. fra nord via dyrlcet mark.
Masten pä lokalitet 43 skal tilgäs fra nord via plantage eller dyrket mark.
m)
Den endelige placering af legepladsen ved Kärdermosen i Froslev
Plantage skal aftales med Naturstyrelsen, Sonderjylland.
n)
Hvis der faeldes fredskov skal evt. erstatningsskov aftales med
Miljostyrelsen, Sydjylland.
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o)
Hvis der etableres en arbejdsplads i umiddelbar naerhed at et vandlob,
S0er eller anden särbar naturtype, skal det silcres, at der iklce sker en 0get
okkerpävirkning eller udledes en 0get maengde vand, Sediment, partilder (sand,
gras m.m.) eller miljofremmede stoffer fra arbejdspladsen til naturtypen i et
omfang som forringer vandlobenes tilstand eller umuliggor mälopfyldelse.
p)
Safremt vandl0b krydses i forbindelse med lcorsel til arbejdsplads eller
traekning af for-line, skal det silcres, at vandlobets brinlcer og bund iklce pävirkes,
hvis dette iklce er muligt skal for-linen slcydes eller manuelt f0res over vandkib.
Projelctet skal desuden overholde den til enhver tid gaeldende ovrige
lovgivning.WM-tilladelsen meddeles pä baggrund af:
•

400 kV luffledningsforbindelse Kasso-Froslev. Miljorapport med
WM-redegorelse og Miljovurdering

» Kommuneplantillaeg nr. 1 - Luffledningsforbindelse mellem Kasso og
Froslev
•

Kommuneplantillaeg nr. 2 - Telcnislc anlaeg ved Kasso

•

Lokalplan 103 - Hojspaendingsstation ved Kasso
<0

Den 400 kV störe luffledningsforbindelse Kasso-Froslev skal etableres inden for
de fysislce og miljomaessige rammer og forudsaetninger, som fremgär af W M redegorelsen. Da den offentliggjorte WM-redegorelse indeholder flere
ligevaerdige mulige linjeforinger med dertil hörende forudsaetninger i form af
afvaergeforanstaltninger indbygget som en del af det endelige projekt, fremgär de
afvaergeforudsaetninger som er gaeldende for den endelige linjeforing inkl. 300
meters etableringsbaelte for en god Ordens skyld ogsä af den kommende W M tilladelse, se dette notats afsnit 6.3.
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6. Begrundelse for afgorelsen
Milj0styrelsens afg0relse gives pä baggrund af Milj0rapporten med W M redeg0relse og miljovurdering for 400 kVluftledning Kass0-Fr0slev.
Projektets formal er, at understotte udbygningen med vedvarende energi og den
gronne omstilling i Danmark og Europa. När andelen af vedvarende energi stiger,
0ges behovet for at lcunne udvelcsle energi med udlandet. Dette projelct 0ger
muligheden for at udvelcsle energi med Tysldand og er af EU-kommissionen
vurderet som vigtigt, for at lcunne understotte et velfungerende integreret
energimarlced.
Miljostyrelsen giver WM-tilladelse til projektet, da dets formal er en vassentlig
samfundsmaessig Interesse og understotter den gronne omstilling.
Projektet har nogle vaesentlige visuelle lconselcvenser som ildce kan afvaerges, men
valg af linjeforing sammenholdt med de gennemforte projelcttilpasninger
vurderes, at lcunne minimere de miljomaessige lconselcvenser til et acceptabelt
niveau.
Projelctet vil ifolge Miljorapporten med WM-redegorelse og miljovurdering
medfore folgende vaesentlige pävirlcninger:
En vaesentlig pävirlcning af Färhus og dennes beboere samt landskabet omlcring,
som folge af den visuelle pävirlcning fra luftledningen. Pävirkningen af Färhus er
minimeret ved at Aabenraa Kommune har indsnaevret etableringsbaeltet omlcring
Färhus i Kommuneplantillaeg nr. 1 - Luftledningsforbindelse mellem Kasso og
Froslev, sä de dele af planlaegningsbaeltet der lä tasttest pä byen i forslaget til
kommuneplantillaeg tages vaslc. Pävirlcningen er yderligere minimeret ved, at
Miljostyrelsen stiller villcär om, at linjeforingen placeres sä yderligt og med sä fä
knaek i etableringsbaeltet som muligt. Derved opnäs i störst mulig afstand fra
Färhus og et visueltudtrylc der er sä roligt som muligt.
En vaesentlig visuel pävirlcning i Froslev Plantage i de ryddede omräder og i
delomräderne Kädnermose og Froslev Lyngpolde som ligger i plantagen.
Pävirkningen af Froslev Plantage er minimeret ved at vaelge en linjeforing, der
ligger sä yderligt i plantagens som muligt.
Det vurderes, at en vaesentlig pävirkning af det udpegede kulturmiljo i Froslev
Plantage er mindslcet mest muligt, idet den valgte linjeforing placeres yderligt i
plantagen.
I lobet af WM-processen har der vaeret arbejdet med en lang raelcke af alternative
placeringer af luftledningen. I starten af processen var der udlagt to lcorridorer
som efter 1. offentlighedsfase blev udvidet til et samlet projektomräde. Herefter
er der fravalgt en lang raeldce af linjeforinger pä grund af entydige negative
pävirlcninger i forhold til de elcsisterende forhold, hvillcet har fort til et storre
undersogelsesomräde med de i redegorelsen fremlagte mulige linjeforinger. Det
har ildce vaeret muligt at finde en linjeforing uden negative miljomaessige
lconselcvenser, men det er Miljostyrelsens vurdering, at den endelige linjeforing
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der nu er valgt, er den der pävirlcer mindst muligt, uanset at den ogsä medf0rer
negative lconsekvenser for mennesker og milj0. Det har i den forbindelse vaeret
lagt vaegt pä at finde en endelig linjef0ring hvor faerrest mulige
borgere/ejendomme - i den givne Situation - vil fä en negativ pävirkning som de
ilcke har i forvejen.
For de boliger der bliver direkte berort ved placering af master og fär
restriktioner pä ejendommen eller ligger i umiddelbar naerhed af den endeligt
luftledning vil der vasre en negativ pävirkning. Efter WM-tilladelse er givet og
inden anlaegsperioden saettes i gang vil der vaere forhandlinger mellem Energinet
og den enkelte grundejer, bl.a. i forhold til praecis placering af forbindelsen og
muligheden for okonomislc kompensation. Der ydes erstatninger efter den aftale
der er indgäet mellem Dansk Energi, Energinet.dlc og SEGES(Landbrug og
Fodevarer) om erstatningsprincipper i Landsaftalen om el- og fiberanlaeg pä
landbrugsjord, hvis formal er at sikre ens erstatningsaftaler, uanset hvor i landet
et anlaeg placeres.
Indenfor etableringsbaeltet vil den endelige placering af linjeforingen kunne
pävirke konkretenaturlokaliteter samt markfirben, padder, flagermus mv„ I
projektet er der derfor beskrevet en raeldce afvaergeforanstaltninger, hvis formäl er
at mindske pävirkningen säledes, at den ikke er vaesentiig. Da
afvaergeforanstaltningeme er indarbejdet i projektet, skal projektet udfores som
beskrevet Der er dog ogsä Miljostyrelsens vurdering, at det er nodvendigt at *
fastsaette en raekke vilkär inden for dette omräde for at sikre brugen af den
afvaerge som beskytter mest muligt eller for at sikre en pävirkning heit undgäs, da
den ellers vil vaere vaesentiig, hvilket fx gaelder for lokaliteterne 20, 26,31,32, og
33 Projektet medforer ogsä nedtagning af de eksisterende luftledninger mellem
Ensted og graensen, som vil medfore en positiv pävirkning pä landskabet, og
virksomhederne i industriomrädet i Padborg vil ikke laengere vaere begraenset i
deres brug af arealerne under luftledningerne.
Miljorapporten med WM-redegorelse og miljovurdering viser, at projektet ikke
vil forhindre, at der kan opnäs günstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-omräde nr. 97 Froslev Mose som omfatter habitatomräde nr. 87
og fuglebeskyttelsesomräde nr. 80 og er beliggende ca. 2 km 0st for den valgte
linjeforing. Det samme gaelder for Natura 2000-omräde nr. 95 Hostrup S0,
Assenholm Mose og Felsted Vestermark som omfatter habitatomräde nr. 84 og
fuglebeskyttelsesomräde nr. 58 og som krydses af et eksisterende ledningsanlaeg,
som nedtages i forbindelse med projektet.
En pävirkning af ovrige Natura 2000-omräder vurderes ligeledes at kunne
udelukkes.
I WM-redegorelsen konkluderes det, at projektet med de beskrevne
afvcergeforanstaltninger ikke vil beskadige eller odelaegge yngle- eller
rasteomräder i det naturlige udbredelsesomräde for de dyrearter, der er optaget i
häbitatdirektivets bilag IV. Miljostyrelsen har dog fundet det nodvendigt at
fastsastte vilkär om, at der skal trasffes konkrete aftaler med Miljostyrelsen, hvis
det eksempelvis ikke er muligt at gennemfore anlasgsarbejdet udenfor paddernes
vandringsperiode.
Samlet lconklusion:
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