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Vi vil gerne
høre din mening
Med dette debatoplæg opfordres alle til at komme med idéer og kommentarer forud for
planlægningen af et nyt højspændingskabel imellem Blåbjerg og Revsing i henholdsvis
Varde og Vejen Kommune samt en tilhørende omformerstation i Revsing. Begge dele indgår i en kommende elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien kaldet Viking Link.
Debatoplægget indgår i den første fase af VVM-behandlingen af projektet – den såkaldte
idéfase. Et af formålene med idéfasen er, at borgere og andre interessenter, der kan blive
berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til
emner, som skal indgå i det videre arbejde. Det kan f.eks. være ønsker til, hvilke miljøpåvirkninger der skal have særligt fokus i miljøvurderingen, eller forslag om alternative
placeringer af omformerstationen eller kablerne.
Alle idéer, forslag og bemærkninger skal sendes til Naturstyrelsen. Læs mere om myndighedsbehandlingen i afsnit 5.
Fristen for at indsende kommentarer, forslag og idéer er den 28. juni 2016.
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Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land
fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets
bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december
2015. Reglerne i bekendtgørelsen skal
sikre, at bygge- og anlægsprojekter, der
må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund
i en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen skal belyse, beskrive og vurdere
anlæggets direkte og indirekte virkninger
på miljøet, herunder virkninger på:
• Mennesker, fauna og flora
• Jordbund, vand, luft, klima og landskab
• Materielle goder og kulturarv
• Samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse
af projektet og dets miljøkonsekvenser,
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning
om projektets gennemførelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at
give det bedst mulige grundlag for såvel
en offentlig debat som VVM-myndighedens endelige beslutning om, hvorvidt
der skal gives tilladelse til projektets
realisering.
Læs mere om miljøvurderinger og VVM
på: http://naturstyrelsen.dk/
Planlaegning/Miljoevurdering-og-VVM/

Viking Link
– en elforbindelse mellem
Danmark og Storbritannien
Viking Link er et forslag om at etablere en ca. 760 km
lang elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem elstation Revsing i det sydlige Jylland og elstation
Bicker Fen i Lincolnshire i England. Forbindelsen vil
betyde, at Danmark og England kan udveksle el. Den
får en kapacitet på op til 1400 MW.
Viking Link udvikles af Energinet.dk, det systemansvarlige transmissionsselskab i Danmark, og britiske
National Grid via National Grid Viking Link Limited.
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Baggrund for projektet
Viking Link vil bidrage til en effektiv grøn omstilling,
være en økonomisk fordel for både elproducenter og
elforbrugere og bidrage til fremtidens elforsyningssikkerhed.
Danmark har en målsætning om, at hvad der svarer
til halvdelen af elforbruget skal komme fra vindkraft i 2020. Også England og det øvrige Europa står
midt i en grøn omstilling af energisystemerne, som
indebærer, at meget mere elproduktion i fremtiden
bliver afhængigt af vejret. Det betyder, at der er
timer og dage, hvor der er stor produktion i et land
eller et område, og lav produktion i nabolandet eller
andre områder. Derfor skal meget mere strøm kunne
transporteres over meget længere afstande – fra
producenterne til forbrugernes stikkontakter.
I Danmark vil Viking Link betyde en samfundsøkonomisk milliardgevinst. Den giver elproducenterne
adgang til et nyt, stort marked, og samtidig vil forbindelsen komme forbrugerne til gode, da handel over
grænser giver Danmark indtægter, som reducerer den
tarif, forbrugerne betaler over elregningen.
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Oversigt over kabelruten mellem
Danmark og Storbritannien.

Om Energinet.dk
Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Virksomheden ejer og driver det overordnede

Viking Link står på EU’s liste over projekter af fælleseuropæisk interesse (Projects of Common Interest).
Det vil sige, at projektet er udpeget af EuropaKommissionen, fordi det kan bidrage til at skabe et
integreret energimarked i EU.

el- og naturgasnet i Danmark og har ansvaret for sikker energi til landets borgere, virksomheder og institutioner. Gennem internationale, markedsbaserede løsninger og samarbejde på tværs af energisektoren stræber Energinet.dk
efter at opnå balance i et bæredygtigt energisystem med stigende mængder
vedvarende energi.
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Det handler projektet om

Varde Å

dingssøkabler baseret på jævnstrøm, som graves ned
i havbunden. Søkablet strækker sig cirka 630 kilometer mellem Storbritannien og Danmark. Søkablet
indgår ikke i VVM-processen.

De tekniske elementer i projektet består af i alt ca.
760 km sø- og landkabler baseret på jævnstrøm
(HVDC). Søkablet vil passere gennem fire landes
territorial-farvand; nemlig Storbritannien, Holland,
Tyskland og Danmark. I både Danmark og Storbritannien skal der opføres en omformerstation, som
ændrer jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt.

Anlægsarbejdet i Danmark kan inddeles i tre:
• Etablering af ca. 210 km søkabel i dansk farvand
• Etablering af ca. 75 km landkabel imellem Blåbjerg
og Revsing
• Anlæg af ny omformerstation og tilslutning til elnettet i Revsing elstation.

Viking Link skal tilsluttes det eksisterende danske
elnet via en ny omformerstation i Revsing ved Vejen.
Dette ideoplæg omhandler den danske del af Viking
Link på land, dvs. kabelanlæg og en omformerstation.
Den marine del af projektet vil bestå af to højspæn-

Principskitse over de tekniske
elementer i Viking Link
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HVAC = Højspænding vekselstrøm
HVDC = Højspænding jævnstrøm
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1. Eksisterende net
2. Station
3. Omformerstation
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Danmark

HVAC
4. Landkabler
5. Søkabler

Projektområdet for landkablet

Kabelanlæg på land

Anlæg af kabel

Energinet.dk har udpeget et såkaldt projektområde
for landkablet. Projektområdet har generelt en
bredde på ca. 300 m og ligger ikke fast. Det endelige
kabel-tracé bliver lagt fast på baggrund af undersøgelser og input og kommentarer fra borgerne og
andre interessenter.

Kablerne graves ned med simpel gravemaskine. Hvor
der skal tages særlige hensyn til natur eller veje og
jernbaner vil kablerne blive etableret med styret
underboring.

Landkablerne består af to nedgravede kabler, der
lægges i samme kabelgrav.

Muldjord

Principskitse af landkablet
med arbejdsbælte og servitutareal

Råjord
Arbejdsområde
med køreplader

4 meter

5 meter

1,6 meter 0,9 meter

3 meter

3,5 meter

Arbejdsbælte 18 meter
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Når kablerne er gravet ned, vil de berørte ejendomme
blive pålagt et servitutareal med en bredde på ca. 8 m,
som indebærer nogle restriktioner. Restriktionerne er
forbud mod beplantning med dybde rødder, begrænsning i jordarbejder tæt på kablerne, og forbud mod
bebyggelse over kablerne. Samtidig vil Energinet.dk
tinglyse en adgangsret til at vedligeholde kablerne.

Hvorfor en omformerstation
Det nye kabelanlæg er baseret på jævnstrøm, mens
det danske elnet er baseret på vekselstrøm. Der er
derfor behov for at omforme strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm eller omvendt for at den nye
forbindelse og det eksisterende net kan kobles sammen. Denne omformning af strømmen skal ske i en
omformerstation.

Placering af ny omformerstation i Revsing
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Viking Link får en kapacitet på 1400 MW, hvilket
svarer til elforbruget i ca. 1,4 mio. husstande. Det
er vigtigt, at Viking Link sluttes til det eksisterende
elnet et sted, hvor nettet er stærkt og kan håndtere
store mængder strøm til og fra Viking Link. Tilslutningen sker i Revsing elstation, fordi den er et solidt
knudepunkt. Den nye omformerstation skal etableres
i tilknytning til tilslutningspunktet i Revsing.

Energinet.dk peger på, at omformeranlægget skal
placeres øst for den eksisterende station i Revsing.

Omformerstationens størrelse
Omformerstationens stationsbygning har et grundareal på ca. 200x200 m. Det svarer til ca. 4 ha. Hertil
skal lægges arealer uden om stationsbygningen til
forsinkelsesbassin til regnvand, parkeringsplads og
adgangsvej på op til 10 ha. Det samlede arealbehov
forventes at blive på 14-15 ha. Energinet.dk planlægger, at størstedelen af stationsbygningen vil blive
etableret med facadebeklædning, således at de tekniske installationer ikke er synlige fra omgivelserne,
men enkelte installationer kan ikke indbygges, f.eks.
køling af transformerne.
De tekniske installationer stiller krav til højden, og det
forventes, at bygningerne skal være op til 24 m over
terræn.
Den eksisterende station i Revsing ligger på et 4,6 ha
stort areal, og bygningerne er op til 12 m over terræn.

Miljøpåvirkninger

Blåbjerg plantage

Projektets miljøpåvirkninger
og VVM-redegørelsen
VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere
direkte og indirekte påvirkninger af miljøet. Herudover skal der også gennemføres en vurdering af projektets mulige kumulative effekter i forhold til andre
planlagte anlæg i området. Kumulative effekter er
påvirkningerne fra projektet i kombination med påvirkninger fra eventuelle andre projekter i området.
I VVM-redegørelsen vil de eksisterende miljø- og
planforhold blive beskrevet, ligesom konsekvenserne ved projektet i både anlægs- og driftsfasen,
og når anlægget skal nedlægges, vil blive vurderet.
Desuden vil der være forslag til afværgeforanstaltninger, der kan sættes i værk for at undgå, mindske
eller kompensere for eventuelle væsentlige negative
konsekvenser for miljøet. Det kan for eksempel ske
omkring omformerstationen.
Projektets alternativer, skal belyses, ligesom 0-alternativeet skal beskrives. 0-alternativet er den situation, hvor det nye anlæg ikke realiseres.

Projektet kan potentielt påvirke miljøet i både
anlægsfase, under drift og ved nedlægning. Miljøpåvirkningerne vil være forskellige afhængigt af, hvilken
fase projektet er i. Den primære miljøpåvirkning
forventes at være landskabelig og visuel og relaterer
sig til omformerstationen.

Miljøpåvirkninger fra kabelanlægget
Kabelanlægget planlægges udenom beboelser,
landbrugsbygninger mv., og bygninger forventes
ikke at blive påvirket af anlægget eller deklarationen
omkring anlægget.
Kabelanlægget kan potentielt krydse områder med
beskyttet natur herunder internationalt beskyttede
naturområder (Natura 2000-områder), skovområder,
ådale og andre områder med naturværdi. Energinet.dk planlægger at krydse områder med værdifuld
natur på en skånsom måde. Metoden vil blive aftalt
med myndigheder for de respektive naturinteresser.
Naturstyrelsen har afgjort, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering for krydsning af Natura
2000-omårder, idet alle krydsningerne sker ved styret
underboring, som vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget negativt.
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Der er ikke udpeget særlig værdifuld natur i det område, hvor omformerstationen placeres.
Der findes et enkelt fredet område inden for projektområdet; Linding Å. Fredningen krydses med styret
underboring og påvirkes ikke af kabelanlægget.
Krydsning af beskyttelseszoner omkring fredede
fortidsminder og krydsning af sten- og jorddiger
sker med forudgående tilladelse fra de respektive
myndigheder.

Erstatning ved etablering af kabelanlæg
Energinet.dk yder erstatning ved etablering af
nye anlæg. Der ydes således erstatning, hvis
kabelanlægget etableres på din ejendom.
Herudover ydes der i anlægsfasen erstatning
for skadede afgrøder, strukturskader og for
midlertidige skader og øvrige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Landskab og visuel påvirkning
Omformerstationen vil være markant i landskabet, og
der vil være indblik til den fra flere steder.
Den eksisterende elstation i Revsing er bedst muligt
indpasset i landskabet, og den nye station vil få indflydelse på indblikket til Revsing station og sætte sit
præg på det fremtidige stationsområde. Energinet.dk
har ikke taget stilling til omformerstationens design.
Den visuelle og landskabelige påvirkning fra anlægget
vil blive behandlet uddybende i VVM-redegørelsen.
Blandt andet vil der blive udarbejdet visualiseringer af
omformerstationen.
Der er ingen visuelle påvirkninger fra kabelanlægget.

Omformerstationen ved
Energinet.dk’s stationsanlæg i Tjele. Omformerstationen er den lange bygning
forrest i billedet.
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Støj
Højspændingsanlæg som omformerstationer udsender støj under almindelig drift. Støjen fra højspændingsanlæg er kraftigst lige ved anlægget og aftager
med afstanden til anlægget. Støjforhold, støjkilder og
afværgeforanstaltninger vil blive behandlet uddybende i VVM-redegørelsen. Kabelanlægget udsender
ikke støj.

Andre miljøpåvirkninger
I VVM-redegørelsen vil andre væsentlige påvirkninger
af miljøet og befolkningens sundhed blive behandlet.
Det kan handle om påvirkningen af befolkningen i
området på grund af støj, støv og vibrationer fra de
midlertidige anlægsarbejder, som skal undersøges.
Spørgsmålet om påvirkning fra magnetfelter vil ligeledes blive behandlet.

Myndighedsbehandling
Projektet er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 2,
pkt. 3 c, og er derfor blevet screenet for, om der skal
gennemføres en VVM-redegørelse. Naturstyrelsen
har den 4. maj 2016 truffet afgørelse om VVM-pligt
for Viking Link. Naturstyrelsen er VVM-myndighed for
de landbaserede dele af dette projekt, fordi Energinet.dk er bygherre jf. § 11, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før Naturstyrelsen har givet VVM-tilladelse.
Tilladelsen gives på baggrund af en VVM-redegørelse
for landdelen, som indeholder en beskrivelse og en
vurdering af anlæggets virkninger på miljøet, og som
offentligheden har haft mulighed for at komme med
kommentarer til.
Vejen og Varde Kommune er myndighed i forhold til
at sikre, at der er tilvejebragt det nødvendige plangrundlag for projektet.
Varde Kommune har meddelt, at der ikke skal udarbejdes plangrundlag for kabelanlægget, fordi der ikke
er synlige påvirkninger i landskabet efter anlægsarbejdet. Vejen Kommune har meddelt, at der ikke skal
udarbejdes kommuneplantillæg for kablet, men at
der skal udarbejdes kommuneplantillæg, miljøvurderingsrapport og lokalplan for omformerstationen.
Kommuneplantillægget for omformerstationen skal
vedtages af Vejen Kommune, inden Naturstyrelsen
kan give VVM-tilladelse til projektet.
Energistyrelsen er godkendende myndighed for
søkabler. Påvirkninger på søterritoriet vil fremgå af en
separat miljøredegørelse, som Energinet.dk vil udarbejde for at kunne opnå godkendelse til projektet af
Energistyrelsen i henhold til kravene i § 4a i Lov om
Energinet.dk (LBK nr. 1097 af 08/11/2011).

Vigtigt projekt for Europa
Viking Link er optaget på Den Europæiske Unions
Liste over projekter af fælles interesse (PCI – Project
of Common Interest). Det vil sige, at projektet er
udpeget af Kommissionen med henblik på at forbedre
muligheden for at skabe et fælles energimarked i EU.
Som PCI-projekt reguleres Viking Link i henhold til
forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for
den trans-europæiske energiinfrastruktur, benævnt
”infrastruktur-forordningen”.
I Danmark er Energistyrelsen den kompetente myndighed for projekter under infrastrukturforordningen.
Energistyrelsen skal sikre koordineringen mellem de
godkendende myndigheder i Storbritannien, Holland
og Tyskland.

VVM i de øvrige lande
I Holland er der indledt VVM for søkablet. I Storbritannien er VVM-processen for både landanlæg og
søkabel igangsat. I Tyskland skal der ikke udarbejdes
VVM, men de tyske myndigheder skal vurdere miljøpåvirkningen for den tyske del af søkablet.

Sideløbende med den danske myndighedsbehandling
af projektet vil projektet blive vurderet af de tyske,
hollandske og engelske myndigheder for de dele af
projektet, som ligger i deres geografiske jurisdiktioner.
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Sådan får du indflydelse
Idéfase
Idéfasen er første trin i VVM-processen.
Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt i VVM-processen.
Derfor er det vigtigt, at du kommer med dit bidrag
nu. Naturstyrelsen vil gerne høre fra dig, hvis du har
forslag til projektet eller til miljøpåvirkninger, der
bør analyseres og belyses, eller hvis du har viden om
lokale miljø- og planforhold, der bør tages hensyn til.
Idéfasen løber over en periode på ca. 4 uger, og når
idéfasen er slut, vil Naturstyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte, hvilke emner og
miljøpåvirkninger der skal belyses og indgå i VVMredegørelsen.

Hvad er til debat?
Nogle få emner ligger fast som forudsætninger for, at
projektet kan gennemføres, mens andre emner kan
drøftes eller tilføjes som nye forudsætninger, der skal
undersøges nærmere. Nedenfor er oplistet de emner,

Afklaret
• Viking Link skal forbinde elnettet i Danmark og
Storbritannien.
• Den nye forbindelse skal etableres som en jævnstrømsforbindelse.
• Tilslutningen til det danske elnet skal ske i Revsing via en ny omformerstation
• Søkablet føres i land ved Blåbjerg
• Kabeltracéet skal forbinde Blåbjerg med Revsing.
Til debat
• Kabeltracé: Kabeltracéet ligger ikke fast. Energinet.dk har udpeget et projektområde, som er en
korridor på generelt 300 m i bredden. Der kan
være flere muligheder for at placere kabeltracéet inden for projektområdet eller alternativt
udenfor projektområdet.
• Placering af omformerstation: Energinet.dk
peger på en placering af den nye omformer
umiddelbart øst for den eksisterende station
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som er afklaret, og idéer til nye emner, som kan blive
undersøgt i det videre forløb, og som derfor er til
debat.

Mød bygherren og Naturstyrelsen
For at høre mere om projektet og få de bedste
forudsætninger for at bidrage med ideer og forslag
til projektet kan du deltage i et af de møder, som
Energinet.dk holder:

Vejen:
Sted: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1,
6600 Vejen
Tid: 13. juni kl. 19-21
Mødeform: Oplæg fra Energinet.dk og Naturstyrelsen, informationsstande med mulighed for
at tale med medarbejdere fra Energinet.dk og
Naturstyrelsen, debat i plenum.

i Revsing, som den mest hensigtsmæssige
placering i forhold til tilslutning, økonomi og
miljøpåvirkninger.
• Design af omformerstation: Energinet.dk forventer, at størstedelen af omformerstationen
etableres som en lukket bygning. Der er ikke
taget stilling til udformning af facaderne, og
Energinet.dk vil gerne høre borgernes mening
om dette.
• Særlige forhold: Hvilke forhold skal myndighederne efter din opfattelse være opmærksom på
i planlægningen?
Er der særlige forhold omkring din ejendom eller
virksomhed, som du mener, kan have betydning
for placering af det endelige kabeltracé eller
omformerstationen?
Hvilke særlige hensyn til landskab, natur, dyr og
planter bør indgå i planlægningen, anlæg og drift?

VVM-redegørelsen vil senere blive fremlagt i en offentlighedsperiode, som bliver af mindst otte ugers
varighed, og forventes at blive i 2017. Her bliver der
igen mulighed for at sende bemærkninger og indsigelser til Naturstyrelsen. Først derefter, og på baggrund
af de indkomne bemærkninger, vil Naturstyrelsen
tage endelig stilling til VVM-tilladelsen. Naturstyrelsens udstedelse af VVM-tilladelse til projektet vil
først ske, efter kommuneplantillægget er vedtaget.

Varde
Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800
Varde.
Tid: 14. juni 2016, kl. 14-20
Mødeform: Kom når det passer dig mellem
kl. 14 og 20. Informationsstande med mulighed
for at tale med medarbejdere fra Energinet.dk.

Skriv til os

Nederst på siden er vist en forventet tidsplan for
VVM-sagsbehandling i Naturstyrelsen. Efterfølgende
kan der gennemføres forhandling med lodsejerne,
ansøgning om øvrige tilladelser samt anlæg af den
nye jævnstrømsforbindelse og omformerstation.

Idéer og forslag, der ønskes behandlet i det videre
arbejde, skal være skriftlige og skal sendes til:
Naturstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Vil du vide mere?

Eller som e-mail til: nst@nst.dk
Anfør venligst journalnr. NST-131-00198.
Bidrag skal være Naturstyrelsen i hænde senest den
28. juni 2016.

Den videre proces
Formålet med ideoplægget er at indkalde idéer og
forslag fra borgere, kommuner, foreninger og organisationer mv. De indkomne bemærkninger vil indgå
i det videre arbejde med udarbejdelsen af VVMredegørelsen.

Aktivitet

2016

Spørgsmål om VVM-proces kan rettes til Tobias von
Platen-Hallermund i Naturstyrelsen på tlf. 93 58 81 15
eller e-mail tovpl@nst.dk.
Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til Karen
Raagaard i Energinet.dk på tlf. 23 46 05 72 eller
kar@energinet.dk
Læs mere på projektets hjemmeside
www.viking-link.dk

2017

2018

2019

Forventet tidsplan for
projektet og myndighedsbehandlingen.

2020

2021

2022

Indsendelse af VVM-anmeldelse
Afgørelse om VVM-pligt ved Naturstyrelsen
Idefase (borgermøder uge 24)
Udarbejdelse af høringsnotat/scoping
Udarbejdelse af VVM-redegørelse
2. offentlighedsfase (8 uger m. borgermøde)
Myndighedsbehandling af Naturstyrelsen
VVM-tilladelse udstedes af Naturstyrelsen
Endelig investeringsbeslutning
Lodsejerforhandling
Dispensationer og tilladelser
Fremstilling af kabler og anlæg begynder
Etablering af kabel og omformerstation
Test og idræftsættelse af anlæg

Debatoplæg – VVM-redegørelse for Viking Link – nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune

11

Debatoplæg – VVM-redegørelse for Viking Link
– nyt højspændingskabel og omformerstation
i Varde og Vejen Kommune

Mød bygherren og Naturstyrelsen
Vejen
Sted: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Tid: 13. juni kl. 19-21

Varde
Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.
Tid: 14. juni 2016, kl. 14-20

Idéer og forslag
kan frem til 28. juni 2016 sendes til:
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Eller som e-mail til:
nst@nst.dk
Anfør venligst journalnr. og NST-131-00198.
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