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Afgørelse om VVM-pligt for forskønnelsesprojekt for en eksisterende
højspændingsforbindelse ved Årslev Engsø ved Århus
Miljøcenter Århus har den 25. juni 2010 modtaget en anmeldelse fra Energinet.dk via Århus Kommune for et forskønnelsesprojekt for en eksisterende
højspændingsforbindelse ved Årslev Engsø ved Århus.
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning.
Miljøcenter Århus er myndighed for projektet, da Miljøministeriets miljøcentre varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg
omfattet af VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1335 af 06/12/2006), hvor godkendelseskompetencen i henhold til § 20, stk. 2, i Lov om naturbeskyttelse
er henlagt til miljøministeren, jf. § 11, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen. Desuden er Miljøcenter Århus er VVM-myndighed for det pågældende projekt i
henhold til VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 3, da bygherren er den statsejede virksomhed Energinet.dk.
Beskrivelse af projektet
Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i
Danmark. Det indgik i denne politiske aftale, at der skulle ske en forskønnelse af delstrækninger på det danske 400 kV-luftledningsnet. Der er udarbejdet en forskønnelsesplan i overensstemmelse med de politiske aftaler,
og et af de 6 forskønnelsesprojekter i planen vedrører luftledningsforbindelsen gennem Årslev Engsø øst for motorvej E45.
Årslev Engsø blev udvalgt til et forskønnelsesprojekt på grundlag af væsentlige natur- og landskabsværdier, som igennem de sidste 5 årtier er øget
via flere gennemførte projekter for at opnå en bedre biologisk og oplevelsesmæssig tilstand. Afgørende var samtidig den gode tilgængelighed for en
generelt meget omfattende rekreativ brug af de bynære naturområder ved
Årslev Engsø og Brabrandsøen.
Energinet.dk har anmeldt to mulige forskønnelsesprojekter, som begge har
det formål, at den eksisterende luftledningsforbindelse kan blive bortsaneret
fra de rekreative naturområder ved Årslev Engsø. Dette forudsætter, at højspændingsforbindelsen kan opretholdes på anden vis.
Det ene af de to anmeldte forskønnelsesprojekter indebærer kabellægning
af en 3–7 km lang strækning med langs med den østlige side af motorvej
E45. Det andet forskønnelsesprojekt indebærer en forlægning af ca. 7 km
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lang strækning af den eksisterende luftledningsforbindelse til en placering
vest for motorvej E45.
Afgørelse
Miljøcenter Århus har vurderet, at en evt. forlægning af en 7 km lang strækning af det eksisterende højspændingsanlæg til en væsentlig ændret placering er at betragte som nyopførelse. Opførelse af stærkstrømsluftledninger
på mere end 2 km længde bygget til spændinger over 100 kV er omfattet af
VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21. Miljøcenter Århus har derfor afgjort, at forskønnelsesprojektet er VVM-pligtigt i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1.
Projektet kan ikke realiseres, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer
for anlægget, ledsaget af en redegørelse der indeholder en vurdering af
anlæggets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilladelse til projektet.
Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i anmeldelsen.
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende
indkaldelse af ideer og forslag.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post
til nkn@nkn.dk.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i
dag.
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