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Afgørelse om, at ændringer på transformerstation Radsted i 
Guldborgsund Kommune ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering 
 
 
Miljøstyrelsen har den 24. april 2020 via Guldborgsund Kommune modtaget jeres 
ansøgning om ændringer på transformerstation Radsted. 

Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente 
eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 
på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at 
få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens 
§ 39. 

Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 
fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

                                                             
1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
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beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2, da 
Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante 
kortbilag fremgår af bilag 2 og supplerende oplysninger udgør bilag 3. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3c i miljøvurderingsloven: Transport af 
elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 
100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

Projektbeskrivelse 
Som et led i Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-
plan) skal der ske en udvidelse af den eksisterende transformerstation Radsted i 
Guldborgsund Kommune. Stationsarealet udvides med ca. 4om m mod nord og i 
samme bredde, som eksisterende stationsareal. Arealet ejes af SEAS-NVE 
HOLDING A/S. 
 
På stationsarealet skal opstilles en 40-100 Mvar variabel kompenseringsspole, 
diverse udstyr og installationer samt jordingsanlæg og 6 lynfangsmaster svarende 
til de eksisterende anlæg på stationsområdet. Lynfangsmasterne vil have en højde 
på ca. 22,5 m over terræn og består af lette gitterkonstruktioner. 
  
I det nye stationsområde gøres plads til 3 nye 132 kV felter, hvoraf kun det 
nordligste udnyttes i forbindelse med nærværende projekt. De to øvrige disponible 
felter tages først i brug ved kommende tilslutninger af fx vedvarende energi (vist 
på bilag 2).  
 
Det nye stationsareal bliver afgrænset med et ca. 10 m bredt beplantningsbælte. 
Adgang til området vil fortsat ske via eksisterende adgangsvej. 
 
Formålet med kompenseringsspolen er at håndtere udfordringer med store 
variationer i spændingen i nettet, som i dag medfører udkoblinger af 132 kV-kablet 
mellem Radsted-Rødby.  Kompenseringsspolen modvirker kablernes kondensator-
effekt, og uden spolen ville denne kondensatoreffekt betyde, at kablernes evne til 
at overføre energi ville blive stærkt begrænset. Spolen består af kobbertråd isoleret 
med papir og omviklet af en jernkerne. Hele konstruktionen er indbygget i en tank, 
som er fyldt med olie til elektrisk isolation og køling. 

Begrundelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke 
vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver 
udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor. 
 
Beskyttet natur 
Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en mose 
beliggende ca. 250 m syd for det nye stationsareal. Den eksisterende 
transformerstation ligger mellem det nye areal og moseområdet. Det nye anlæg vil 

                                                             
2 BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 

m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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ikke generere forstyrrelser i det jordforurenede område mod syd eller medføre 
emissioner, som kan øge næringsstofpåvirkningen af moseområdet. Regnvand 
nedsives på grunden, men der etableres opsamlingsskar under 
kompenseringsspolen, som opsamler evt. olieholdigt vand.  På grund af afstanden 
vil projektet ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke 
forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Der forventes ikke 
behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejdet. 
 
Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i 
naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
 
Projektet er beliggende i en afstand af ca. 1,7 km nordøst for nærmeste Natura 
2000 område: Krenkerup Haveskov, Natura 2000-område nr. 176, Habitatområde 
H155. Udpegningsgrundlaget er angivet i nedenstående tabel: 
 

 
 
På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige 
udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 
2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets 
udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. 
habitatbekendtgørelsen3 
 
Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, 
naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet 
der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.  
 
Beskyttede arter 
Bygherre har oplyst, at der ved gennemgang på miljøportalen 
(http://naturdata.miljoeportal.dk/) ikke er fremkommet oplysninger om 
tilstedeværelsen af beskyttede arter i området.  
 
Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 
bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt, da der 
er tale om et areal i omdrift. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og 
stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af 
overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som 
yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-
arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for 
projektområdet. 
 
Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

                                                             
3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt 
Selve anlægsarbejdet vil foregå i perioden oktober 2020 til og med maj 2021, mens 
forberedende arbejder planlægges opstartet i august 2020. Der arbejdes i videst 
mulige omfang inden for normal arbejdstid, og støjende maskiner anvendes i 
afgrænsede perioder. I tørre perioder vil der blive anvendt sprinklere for at hindre 
unødige gener for omkringboende. På baggrund af ovenstående, og fordi gener 
forbundet med anlægsfasen anses som værende af kortvarig karakter, vurderes de 
dermed ikke væsentlige for omkringboende. 
 
Bygherre har oplyst, at eneste støjkilde i driftsfasen vil være kompenseringsspolen, 
som indkapsles, således at støj ikke vil overskride de vejledende grænseværdier for 
virksomhedsstøj ved omkringliggende boliger. Der foretages en støjmåling før og 
efter projektets gennemførelse til dokumentation for overholdelse af 
grænseværdierne for støj. Projektet vurderes ikke at genere støvgener i driftsfasen.  
 
Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af 
midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende, da belysningen 
kun anvendes lejlighedsvist og der ikke som udgangspunkt arbejdes i aften- og 
nattimer. I driftsfasen vil projektet ikke være oplyst ud over ved behov i 
forbindelse med kortvarige serviceeftersyn, og dermed vil det ikke medføre 
væsentlige lysgener for omgivelserne. 
 
Projektet vil ikke medføre lugtgener for omkringboende. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til 
væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. 
 
Ressourcer og affald inklusivt spildevand 
Til komponenter og installationer anvendes ca. 100 ton stål og 22 ton kobber, 
herudover anvendes grus, beton og armeringsstål til etablering af fundamenter og 
veje i sædvanligt omfang ved lignende anlægsarbejder.  
 
Ifølge ansøgning og projektbeskrivelse vil der ikke blive generet affald i væsentligt 
omfang i hverken anlægs- eller driftsfasen.  
 
Projektet genererer ikke spildevand i anlægs- eller driftsfasen. Overfladevand 
nedsives på grunden, dog opsamles regnvand ved kompenseringsspolen i et 
opsamlingskar, der ledes til en olieudskiller. Olieudskilleren sikrer, at evt. olie i 
vandet tilbageholdes i olieudskilleren. Olieudskilleren etableres i umiddelbar 
nærhed af opsamlingskaret og inden for det udvidede stationsareal. 
Opsamlingskaret etableres med et overløbsrør, sådan at vandet løber til 
olieudskilleren i stedet for at løbe over kanten af karet og derefter ned på det 
omkringliggende ubefæstede areal. Olieudskilleren tilmeldes tømningsordning iht. 
kommunens retningslinjer, således at den tømmes regelmæssigt og derved 
fungerer korrekt. Tømning foretages med slamsuger, der bortskaffer opsamlet 
vand på godkendt modtagerstation, da vandet kan indeholde olie. Olieudskilleren 
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er installeret med afgangsrør, så vandet kan passerer gennem olieudskilleren (kun 
evt. olie tilbageholdes) hvorefter vandet nedsives. Energinet ansøger kommunen 
om tilladelse til nedsivning og følger anvisninger og vilkår, der stilles i forbindelse 
med meddelelse af tilladelsen 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 
Projektområdet ligger delvist inden for skovbyggelinjen omkring Radsted Lung, 
som ligger syd for stationsarealet. Guldborgsund Kommune har vurderet, at 
projektet ikke kræver dispensation fra skovbyggelinjen.  
 
Nærmeste fredning er en kirkefredning omkring Radsted Kirke, som ligger mere 
end 350 m nordvest for projektområdet. Projektet vil ikke berøre det fredede areal. 
 
Bygherre har oplyst, at Museum Lolland-Falster har foretaget arkæologisk 
forundersøgelse og på baggrund heraf frigivet arealet til anlægsarbejdet. 
 
Overfladevand og grundvand 
Overfladevand nedsives lokalt, dog opsamles regnvand ved kompenseringsspolen i 
et opsamlingskar, der ledes til ny olieudskiller i umiddelbar nærhed af 
reaktorfundamentet og inden for det udvidede stationsareal. Se desuden 
beskrivelse ovenfor i afsnittet Ressourcer og affald inklusivt spildevand vedr. 
opsamling af overfladevand ved kompenseringsspole. Det er oplyst, at 
opsamlingskarret kan indeholde hele volumen af olie i kompenseringsspolen.  
 
Station Radsted ligger i udkanten af område med særlig drikkevandsinteresse og 
inden for indvindingsopland til Radsted Vandværk. Bygherre har oplyst, at 
grundvandsspejlet ligger mellem 5 og 2 meter under terræn målt fra Nykøbingvej 
til den sydlige ende af den eksisterende station. Projektområdet ligger ca. mellem 
de to målepunkter, og udgravning til fundamenter foretages til max. 2 meter under 
terræn.  
 
På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet 
ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre 
målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. 
lov om vandplanlægning. 
 
Jordforurening og drikkevandsinteresser 
Ca. 140 meter syd for projektområdet er der registreret et område med 
jordforurening på vidensniveau 1. Området ligger delvist inden for eksisterende 
stationsareal, men bliver ikke berørt af anlægsarbejdet forbundet med 
nærværende projekt. 
 
Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for selve projektområdet, 
som heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes 
derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan 
påvirke grundvandsforekomster negativt.  
 
Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 
Projektområdet ligger i landzone, og det er ikke omfattet af lokalplan. Området 
grænser direkte op til den transformerstation Radsted, således at udbygningen 



 
 

6 

sker i forlængelse af eksisterende tekniske anlæg. Projektet etableres ikke i et tæt 
befolket område, dog i nærheden af bebyggelse, som ligger i udkanten af den 
østlige del af Radsted. 
 
I Guldborgsund Kommunes kommuneplan 2019-203 er projektområdet omfattet 
af følgende udpegninger: 
 
 Specifik geologisk bevaringsværdi 
 Skovrejsningsområde 
 Jordbrugsområder med særlige natur- og landskabsværdier 
 Kirkeomgivelsers fjernvirkning 
 Friluftsområder 
 
Specifik geologisk bevaringsværdi 
Fra Sakskøbing Fjord til Bredningen er der udpeget et område omkring 
Sakskøbing Å/Flintinge Å med særlig geologisk geologisk bevaringsværdi. Da der 
er tale om en mindre udvidelse af en eksisterende transformerstation, hvor 
udbygningen sker ind mod bebyggede arealer langs en hovedlandevej, vurderes 
det, at projektet ikke vil sløre landskabets dannelsesformer i væsentligt omfang.  
 
Skovrejsningsområde 
Projektet etableres i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Projektet har ingen 
betydning for denne udpegning. 
 
Jordbrugsområder med særlige natur- og landskabsværdier 
Projektet skal etableres i udkanten af et område med særlige natur og 
landskabsværdier. Projektet vil medføre, at transformerstationen vil medføre en 
større påvirkning af de landskabelige og visuelle forhold, da stationsarealet øges, 
og visse dele af installationerne (lynfangsmasterne) er høje og kan ses fra længere 
afstande. Området omkring stationsområdet er dog i forvejen præget af de 
tekniske anlæg og luftledningsanlæg, som føres ind til stationsområdet. Da der er 
tale om en mindre udvidelse, og udvidelsen desuden sker mod nord i retning af 
hovedlandevej og bebyggelser, og fordi projektet medfører etablering af anlæg som 
i forvejen findes i området, vurderes det samlet set ikke at medføre en væsentlig 
påvirkning på landskabsinteresserne. 
 
Kirkeomgivelsers fjernvirkning 
Projektet skal etableres inden for områder udpeget som kirkeomgivelsers 
fjernvirkning omkring Radsted Kirke. Det vurderes, at lynfangsmasterne kan være 
synlige set fra visse dele af kirkens områder. Da der er tale om spinkle 
konstruktioner vurderes det, at masterne ikke vil sløre indkig mod kirken. 
Området er som nævnt ovenfor i forvejen præget af de mange 
højspændingsledninger, og det vurderes, at den mindre udvidelse af 
transformerstationen samlet set ikke vil forringe oplevelsen af Radsted Kirke set 
fra det omgivende landskab.   
 
Friluftsområder 
Det fremgår af kommuneplanen, at det ved etablering af anlæg inden for de 
udpegede områder skal sikres, at befolkningens adgang til området og de 
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naturbaserede rekreative interesser ikke forringes. Rekreative anlæg etableres i 
samarbejde med lodsejere. 
Udvidelsen af transformerstationen skal etableres på arealer ejet af SEAS-NVE 
HOLDING A/S og sker i et område, der indtil nu har været i omdrift. På den 
baggrund vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning i 
forhold til de udpegningen. 
 
Kystnærhedszone 
Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen. 
 
Kumulative påvirkninger 
Den eksisterende station genererer støj fra komponenter på arealet. Bygherre har 
redegjort for, at det samlede støjbillede fra eksisterende komponenter og den nye 
kompenseringsspole vil kunne overholde de vejledende støjgrænser for 
virksomhedsstøj i forhold til de omkringliggende boliger med de beskrevne 
afværgetiltag. 
 
Visuelt vil det udvidede stationsareal medføre en øget påvirkning af de 
landskabelige forhold lokalt i området. Da der er tale om et område, der i forvejen 
er præget af tekniske anlæg, og udvidelsen vil ske med lignende anlæg, som 
afskærmes med et plantebælte vurderes de kumulative effekter ikke at være 
væsentlige. 
 
Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 
Projektet medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger.  
 
Samlet vurdering 
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 
eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede 
arter negativt.  
Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der 
forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller 
driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til 
luften eller våde recipienter. 
 
Samlet set vil projektet medføre, at omfanget af tekniske anlæg i området øges. 
Lynfangsmasterne vil være synlige på længere afstand, men der er tale om spinkle 
konstruktioner. Da der er tale om en mindre udvidelse af stationsanlægget, som 
sker mod nord i retning af hovedlandevejen og bebyggelse og området afskærmes 
af et ca. 10 m bredt beplantningsbælte, vurderes den visuelle påvirkning ikke at 
være væsentlig.  
 
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 
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Høring 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Guldborgsund Kommune, 
Kirkeministeriet og af mulige berørte parter. Der er indkommet høringssvar fra 
Guldborgsund Kommune og Lolland-Falster Stift via Kirkeministeriet, og 
indholdet af høringssvarene fremgår nedenfor. 
 
Guldborgsund Kommune 
Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter, rød- eller gullistede 
arter inden for det område, som projektet kan forventes at påvirke. 
 
Kommunen oplyser, at der skal søges udledningstilladelse i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 19 til det konkrete projekt, og at der ikke kan gives 
tilladelse til udledning uden en sikringsordning, som skal hindre olieudslip i 
tilfælde af uheld. Kommunen er bekendt med, at der er kar under andre 
transformere, hvor karrene tømmes med slamsuger og afleveres på godkendt 
modtageanlæg. Kommunen er ikke bekendt med om der er et afløbssystem på 
ejendommen. 
 
Kommunen vil derfor sikre med vilkår i en evt. tilladelse, at udledningen ikke er til 
hindre for opfyldelse af vandområdet målsætning. 
 
Lolland-Falster Stift 
Da der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg, som placeres således at 
det ikke vil skæmme indsigten til Radsted Kirke, har Stiftsøvrigheden ingen 
bemærkninger til projektet. 
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 4. 
august 2020. 
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
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 private og 
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1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort 
i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke 
modtages gennem 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 Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen 
dvs. den 1. september 2020. 
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter 
Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen 
begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis 
nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse 
før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde 
påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Kopi til: 
Guldborgsund Kommune 
Kirkeministeriet 
Berørte parter  
 
Bilag: 
Bilag 1: Ansøgning 
Bilag 1a: Projektbeskrivelse 
Bilag 2: Stationstegning 
Bilag 3: Fundament kompenseringsspole 
Bilag 4: Snit komponenter 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Sif Zimmermann 
Tlf. +45 21 99 57 45 
sizi@mst.dk 


