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Partshøringsnotat for ”Afgørelse om, at vedligehold af 400 kV 
luftledning mellem Hovegård – Skibstrupgård ikke er omfattet 
af krav om miljøvurdering” 

 

Der blev i perioden fra d. 26. april 2022 – d.10. maj 2022 foretaget en høring af potentielt berørte 
parter over udkastet til afgørelse om, at vedligehold af 400 kV luftledning mellem Hovegård – 
Skibstrupgård ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

I forbindelse med denne høring blev der modtaget 9 høringssvar. Miljøstyrelsen har bedt Energinet 
om at kommentere på disse høringssvar, og forholder sig i nedenstående til de indkomne høringssvar, 
samt Energinets bemærkninger til disse. 

Miljøstyrelsen har for overskuelighedens skyld valgt at gruppere og behandle høringssvar med samme 
emne samlet. Der fremgår ikke uddrag fra alle høringssvar, men kun de relevante dele ift. emnet. 
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Nummer Emne Energinets bemærkninger Miljøstyrelsens bemærkninger 

1, 2, 3, 5, 8 Emne: Behov for screening/miljøvurdering 

”… det er et minimums krav at få foretaget en 
miljøscreening / vurdering...” 

”…  skal jeg henstille til Miljøstyrelsen, 
Landskab og Skov at den gældende lovgivning 
på området overholdes og at screening 
selvklart skal foretages inden arbejdet går i 
gang…” 

---- 
Miljøstyrelsen er myndighed for det konkrete 
renoveringsprojekt på 400 kV luftledningen, 
og har i den forbindelse foretaget en 
screening efter miljøvurderingsloven som er 
indeholdt i det udsendte materiale. 
Miljøstyrelsen har vurderet at det konkrete 
projekt ikke har en væsentlig påvirkning på 
miljøet, og at der derfor ik ke skal udarbejdes 
en miljøvurdering. 

4, 9 Emne:  Kvaliteten af det fremsendte materiale. 

”Desuden savnes der detaljeret information 
om, hvordan projektet vil påvirke os som 
berørt lodsejer - gerne illustreret med et 
læsbart, fokuseret kort - og en detaljeret 
tidsplan. Fremsendte PDF kort (via E-boks) er 
meget highlevel (læs: utydeligt) - den A3 
tidsplan vi har modtaget i postkassen giver ej 
heller mening.” 

Orienteringsskrivelsen der er udsendt, er en 
helt overordnet orientering. Efter materialets 
udsendelse kontaktes lodsejeren personligt af 
Energinet med henblik på at indgå de aftaler, 
som er nødvendige på netop hans/hendes 
ejendom. I den forbindelse fremlægges en 
mere konkret tidsplan og kortmateriale. 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på at vedlagte 
kort er et oversigtkorts for hele strækningen. 
Projektet vil foregå i perioden fra XX til XX.  
Energinet har oplyst at de vil orientere og 
kontakte den enkelte lodsejer XX uger før 
arbejdet på den enkelte mast, med henblik på 
at informere lodsejere yderligere. Arbejdet 
ved hver mast tager maksimalt ca. 10 dage.  

Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændringer i afgørelsen. 

9 Emne: Praktiske forhold 

”…Ovenstående skal også ses i lyset af, at vi har 
behov for at kunne formidle projektet videre til 
vores berørte kunder, herunder: 

Der henvises til forrige bemærkning; disse 
forhold blev også rejst i forbindelse med den 
personlige forhandling mellem Energinets 
tilsyn og lodsejeren. Der har den 8. juni 2022 

Miljøstyrelsen noterer sig at Energinet har 
holdt møde med lodsejer den 8. juni 2022, 
hvor de konkrete aktiviteter på lodsejers 
matrikler og tidsplaner herfor er blevet 
drøftet. Miljøstyrelsen har ikke yderligere at 
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a. Forpagter, der pt. har sået raps (5-årig
afgrøde med højt særligt udbytte) 

b. Hestepension med heste på fold efter
særligt system, der er vanskeligt at ændre fra 
dag til dag 

c. Beboere, der bor til leje i nærheden af
masterne” 

været afholdt et møde med Lars Erik Udsen, 
hvor følgende blev aftalt: 

• Tidsplanen bliver opdateret så Mast 66
blev flyttet fra uge 39 og 40 til 42 og 43
(lodsejer har mast 66-62). Dette for at
reducere forstyrrelse af lodsejerens
forpagtere og hestepension. I uge 42
og 43 er der aftalt at mast 66-62
afsluttes om mandagen.

• Adgangsveje blev opdateret således at
hestepension, beboer og lodsejer blev
forstyrret mindst muligt.

• Køreplader ligges ud hvor det er
nødvendigt jf. vind og vejr. Hvis der er
behov for køreplader vil dette være til
stor gene for hestepensionen og der
opfordres derfor minimal støj.
Hestepensionen er placeret ved mast
66.

• Ved mast 66, skal lift placeres i midten
af tracéet med krøjningsspærre for at
undgå at vi skal nedlægge noget af
hegnet til hestepensionen.

Det skal tilføjes, at lodsejeren og Energinet er i 
dialog om en række forhold af 
erstatningsmæssig karakter, som ikke er rejst i 
høringssvaret. 

tilføje og høringssvaret giver ikke anledning 
til ændringer i afgørelsen. 

1, 3, 5, 8, 9 Emne: Tidshorisont og nødvendighed Der var i 2010 planer for at kabellægge 11 km 
af strækningen fra Kvistgård til Skibstrupgård, 

Energinet har redegjort for at udskiftningen 
er nødvendig på grund af 
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”… Desuden har man tidligere meddelt at 
ledningerne vil blive nedtaget i 2026. Nu ser 
det ud til at man vil reparere dem med en 10 
årig forlængelse. Hvornår kommer der en 
entydig besked om fremtiden for energinets 
råden over vores ejendom?? Som lodsejere 
mener vi at vi får for megen misinformation. Vi 
lægger dog mark til denne installation, der 
besværliggør driften af landbruget.” 
 

men disse blev få år efter skrinlagt ved politisk 
beslutning. 
   Der er dog nu planer for at nedtage en del af 
strækningen fra Kvistgård til Skibstrupgård 
indenfor en årække; se evt.: Kongernes 
Nordsjælland - Et forskønnelsesprojekt | 
Energinet. Undersøgelser af ledningsanlægget 
har imidlertid vist, at tilstanden af anlægget er 
dårligere end forventet. En øjeblikkelig teknisk 
løsning er nødvendig for at opretholde 
ledningssystemets drift på hele 
ledningsanlægget. 

forsyningssikkerheden på det nuværende 
tidspunkt. 
Miljøstyrelsen er myndighed for det konkrete 
projekt og har på baggrund af Energinets 
ansøgning vurderet dettes miljøpåvirkning. 
 

6 Emne: Adgang til mast 209 
 
”…Vi vil dog gerne påpege, at der i ansøgers 
projektbeskrivelse ikke er tilstrækkeligt oplyst, 
hvordan man vil komme hen til Mast 209: 
Matr.: 15b, Veksø By, Veksø. Masten står på 
pontoner i vådområdet, men det er ikke 
beskrevet hvorledes man vil komme derhen, 
blot med ”kortest mulige vej”. Egedal 
Kommune vurderer ikke, at denne beskrivelse 
er grundig nok og vil derfor gerne opfordre til, 
at man beskriver hvordan man påtænker at 
komme hen til masten over det våde. Især ift. 
mængden/størrelse af maskiner det vil kræve 
og hvilken påvirkning de vil have på 
engområdet” 

Ved udarbejdelsen af projektbeskrivelsen har 
Energinet planlagt projektet på et mere 
overordnet niveau. Ved detailplanlægningen i 
november 2021-februar 2022 har Energinets 
Asset afdeling i lighed med Egedal Kommune 
påpeget, at mast 209 er pælefunderet i 2006 
efter, at masten begyndte at synke.  
   I 2006 var det muligt at køre næsten frem til 
masten, men i 2022 står masten i en decideret 
sø. Det formodes, at dræning fra 1950’erne og 
frem langsomt har fået vådbundsaflejringerne 
over drænet til at brænde sammen, hvilket har 
taget fart lige efter 2006. Denne formodning 
bygger dels på arkæologiske iagttagelser i 
talrige vådbundsområder, dels på såvel 
ortofotos fra 2007ff som højdekurver fra den 
nyeste udgave Danmarks Højdemodel, hvor 
højden over havet er faldet fra 3 m på ældre 
topografiske kort til 2 m på højdemodellen. 
 

Miljøstyrelsen har inkorporeret denne 
bemærkning, og dertilhørende 
projektspecificering, i afgørelsen. Under 
afsnittene ”Projektbeskrivelse, ”Beskyttet 
natur”, ”Beskyttede arter”, og ”Bygge- og 
beskyttelseslinjer samt fredninger”, kan de 
vurderinger der er foretaget for metoden 
læses.  
Miljøstyrelsen vurderer ikke at der vil være 
nogen væsentlig påvirkning som følge af 
metoden. 

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Kongernes-NSJ
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Kongernes-NSJ
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Kongernes-NSJ
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De fysiske forhold taget i betragtning er den 
standardmetode, som er beskrevet i 
projektbeskrivelsen ikke anvendelig. Energinet 
har valgt følgende anlægsmetode: 
 
 Mandskab flyves i Helikopter ind over mast 
209 og sænkes ned på øverste travers på den 
spændingsfri side. Mandskabet får ved hjælp at 
tovværk hejst værktøj og materialer op i mast 
fra ladet af Rørhøster, når gl. isolatorkæde er 
gjort fri af ophæng vil den blive anhugget af 
Helikopterwirer og efterfølgende blive fløjet til 
Helikopterplads. Mandskabet kan nu montere 
de nye isolatorer.  
Adgangsvej til mast 209 starter ved mast nr. 
208 og belægges med 13mm køreplader i 4m 
brede på fast mark frem til kant af 
moseområdet (§ 3 beskyttet areal). 
 
Materialer læsses over på rørhøster som 
kører/sejler den resterende vej ud til masten, 
uden køreplader, materialer og værktøj kan fra 
rørhøsteren hejses op i mast, (se kortbilag). 
Rørhøsteren har desuden en funktion i tilfælde 
af uheld eller hvis der opstår en situation, hvor 
mandskab skal nødsænkes ned fra mast og 
køres ind til fast vej.  
 
Rørhøsteren er et sekshjulet køretøj, som er 
bygget til kørsel i moseområder for høst af rør 
til tækning. Hjulene på rørhøsteren er meget 
store, for at reducere trykket på 
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jord/bundforhold og er amphibisk så dybt 
vand ikke er et problem.  Rørhøstere bruges 
også i § 3 arealer bl.a. for at forhindre 
tilvoksning med siv. Det skal for en god ordens 
skyld bemærkes, at der naturligvis ikke høstes i 
denne forbindelse. Kombinationen af 
helikopter og rørhøster gør det muligt helt at 
undgå tungt materiel i § 3 natur og dermed 
også udlægning af køreplader og deraf afledt 
kørsel i forbindelse med udlægning og 
indsamling.  
 
Med den valgte løsning er det muligt at 
gennemføre arbejdet på en dag på hver side af 
masten. 
 

5 Emne: Valg af teknisk løsning, magnetfelt  
 
”…Amerikanske undersøgelser viser at 
luftledninger er kræft fremkaldende så det er 
endnu et argument i at få jord lagt kablerne.” 
 

Der kan ikke påvises en entydig sammenhæng 
mellem magnetfelter og risiko for kræft.  
Magnetfeltet omkring kabler er stærkere end 
omkring luftledninger, men har til gengæld en 
mindre udbredelse. Der henvises til 
Magnetfelter fra højspænding - 
Sundhedsstyrelsen og Magnetfeltudvalget. 
 

Miljøstyrelsen er enig i Energinets 
bemærkning. 

6, 7 Emne: Myndighedsvurderinger --- Miljøstyrelsen har inddraget 
myndighedernes kommentarer i afgørelsen 
hvor det er relevant. 

4 Emne: Brevets forståelighed 
 
”…indhold er affattet, i et for mig ret så 
uforståeligt ”akademisk” sprogbrug, at jeg 
udbeder mig en ny henvendelse, i et mere 

--- Miljøstyrelsen har forsøgt at kontakte parten 
per telefon og mail. Parten er ikke vendt 
tilbage. 

https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/hoejspaending
https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/hoejspaending
https://magnetfeltudvalget.dk/
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”dagligdagssprog”, således at jeg kan besvare 
brevets egentlig indhold, på et forståeligt dansk 
sprog.” 
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