
 

Side 1 

 

Bekendtgørelse 
 

Ministeriet for energiomstilling, klimabeskyttelse, miljø og natur  

i delstaten Slesvig-Holsten - afdeling for plangodkendelser energi - 

 

Offentliggørelse af afgørelsen i  

plangodkendelsesproceduren i henhold til §§ 43 ff. Lov om energiforsyning 

(EnWG) med vurdering af miljøpåvirkninger for nybyggeri af 380 kV-ledningen  

Klixbüll syd – statsgrænsen til Danmark LH-13-322,  

Vestkystledningen afsnit 5 

 

I. 
 

Med afgørelsen om plangodkendelse af 28.06.2022(j.nr.: AfPE L - 667-PFV 380-kV-

Ltg Klixbüll (Niebüll) - statsgrænse Danmark) har ministeriet for energiomstilling, 

landbrug, miljø, natur og digitalisering (MELUND) i delstaten Slesvig-Holsten - afdeling 

for plangodkendelser energi (AfPE) godkendt planerne for ovennævnte nybyggeri. 

TenneT TSO GmbH ansøgte, som initiativtager, om denne plangodkendelse iht. §§ 43 

ff. (EnWG). De godkendte byggeforanstaltninger berører områderne i kommunerne 

Klixbüll, Braderup, Süderlügum, Ellhöft, Norstedt, Aventoft, Bredstedt, Südermarsch 

og Bondelum i Nordfriesland. 

  

Afgørelsen for plangodkendelsen kan straks håndhæves. 

 

Iht. § 141, stk. 4 i den generelle forvaltningslov for delstaten Slesvig-Holsten 

(Landesverwaltungsgesetz - LVwG), samt § 27 i loven om vurderingen af 

miljøpåvirkningen udføres der i overensstemmelse med lovens bestemmelser en 

offentliggørelse af tilladelsen for plangodkendelsen samt de tilhørende 

dokumenter iht. til kravene i loven om sikring af hensigtsmæssige planlægnings- og 

godkendelsesprocedurer. Pga. COVID 19-pandemien (PlanSiG) erstattes den med 

en offentliggørelse på internettet (§ 3 Abs. 1 s. 1 PlanSiG). 

 

AfPE gør derfor tilladelsen for plangodkendelsen med detaljerne af den godkendte 

plan tilgængelig for interesserede 
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fra den 02.08.2022 til og med den 15.08.2022 

på hjemmesiden www.schleswig-holstein.de/afpe 

 

Indholdet af de dokumenter, der offentliggøres der, er centrale. 

 

Som ekstra informationstilbud til offentliggørelsen på internettet sker der en 

offentliggørelse iht. § 3, stk. 2, s. 1 PlanSiG i de følgende afdelinger:  

 

1)  

Amt Südtondern 

Kontor 1.10 

Marktstraße 12 

25899 Niebüll 

Kontaktperson: Fru Johannsen, telefon: 04661/601-323 

 

2)  

Amt Viöl 

Kontor 101 

Westerende 41 

25884 Viöl  

Kontaktperson: Hr. Sönksen, telefon: 04843-209016 

 

3)  

Amt Nordsee-Treene 

Kontor 17 

Schulweg 19 

25866 Mildstedt 

Kontaktperson: Fru Jessen-Witt, telefon: 04841/992-312 
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4)  

Amt Mittleres Nordfriesland 

På gangen af byggeafdelingen i stueetagen 

Theodor-Storm-Str. 2 

25821 Bredstedt 

Kontaktperson: Fru Hansaul, telefon: 04671/9192-156 og 

Hr. Hansen, telefon: 04671/9192-42 

 

Tjek venligst med den respektive afdeling for byggesager inden gennemsynet, om der 

stadig er restriktioner på grund af pandemisituationen. 

 

Der ydes ikke godtgørelse for udgifter i forbindelse med indsigt i dokumenterne. 

 

Da der ud over projektets initiativtager, skulle overleveres mere end 50 (§ 141 stk. 4 

LVwG) og endda mere end 300 meddelelser (§ 141 stk. 4 LVwG gammel version) af 

tilladelsen for plangodkendelsen, erstattes disse meddelelser iht. § 141, stk. 5, LVwG 

af en officiel meddelelse.   

 

Med udløbet af offentliggørelsesfristen anses afgørelsen for at være forkyndt for de 

berørte parter og for dem, der har gjort indsigelser, og som ikke har fået meddelt 

plangodkendelsen særskilt (§ 141, stk. 4 og 5, LVwG).  

De berørte parter og dem, der har gjort indsigelser, kan anmode AfPE om tilladelsen 

for plangodkendelsen indtil udløbet af søgsmålsfristen. 

 

II. 
Den dispositive del af afgørelsen  

Den dispositive del af afgørelsen lyder i uddrag: Planen forelagt af initiativtageren 

TenneT TSO GmbH (i det følgende benævnt som »initiativtageren«), for konstruktion 

og drift af 380 kV-ledningen Klixbüll syd - statsgrænsen Danmark vil blive udført iht. § 

43 EnWG samt §§ 139 ff. LVwG, herunder de nødvendige opfølgningsforanstaltninger 

på andre anlæg med hensyn til alle offentlige interesser, der berøres heraf, er fastsat 

i overensstemmelse med denne afgørelse og dens indhold og tilhørende 

bestemmelser. 
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Bemærkninger til den dispositive del:  

Efter aftale med administratoren for Nordfriesland som den ansvarlige vandmyndighed 

giver den forhøjede vandlov tilladelse iht. §§ 8, 10 og 15 WHG til brug af 

vandforekomster gennem udledning og med det formål at fjerne grundvandet og 

overfladevand som pumpes op under anlægsarbejder efter § 9 WHG samt vandlovens 

tilladelse efter §§ 8ff., 19 WHG, §§ 11ff. LWG er bevilget til brug af vandområder ved 

at fjerne eller dræne grundvand under byggeriet. Derudover udstedes der tilladelse til 

permanent og midlertidig rørføring af vandområder iht. §§ 67 og 68 WHG efter aftale 

med administratoren for Nordfrisland som ansvarlig vandmyndighed. 

 

I tilladelsen for plangodkendelsen blev de berørte parters og andre personers 

indsigelser, krav og ansøgninger samt myndigheders og foreningers udtalelser afvist, 

for så vidt de ikke helt eller delvist blev godtaget, eller de ikke blev godtaget af 

initiativtageren eller på anden måde helt eller delvist blev ordnet. 

 

Følgende konsekvenser er forbundet med byggeriet af 380 kV luftledningen fra 

Klixbüll-transformatorstationen til statsgrænsen til Danmark: Der opstår midlertidige og 

varige arealanvendelser samt indgreb i natur og landskab. Beslutningen indeholder 

dispensationer fra dyrkningsforbuddet iht. § 9, stk. 8, FStrG, § 29, stk. 3, StrWG SH 

samt tilladelser til særlig anvendelse iht. §§ 8, 8a FStrG, §§ 21, 24, 26 StrWG SH.  

 

Landskabsbevarende foranstaltninger er planlagt i området for kommunerne 

Süderlügum, Norstedt,Aventoft, Horstedt / Südermarsch og Bredstedt. Endvidere 

kompenseres der for miljøretlige indgreb ved brug af økoregnskaber i samme 

naturområde, som allerede er anerkendt andetsteds. 

Tilladelsen for plangodkendelsen indeholder supplerende bestemmelser til 

beskyttelse af naturen, samfundet og for at undgå negative påvirkninger af andres 

rettigheder. De supplerende bestemmelser vedrører specifikationen af 

byggeprocessen, beskyttelse mod støjemissioner, natur- og artsbeskyttelse, 

beskyttelse af skoven, vandsikring, oversvømmelses- og digesikring, 

jordbundsbeskyttelse, beskyttelse af ledninger og kabler af tredjepart,beskyttelse af 

landbrugsjord, beskyttelse af det nationale forsvar og andre offentlige anliggender.  

 

Der gennemføres et miljømæssigt byggetilsyn.  
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Af hensyn til databeskyttelsen er ejerforholdene angivet i kodet form i planerne for 

jordkøb og i registeret over jordkøb. De berørte personer kan få oplyst kodenummeret 

i afdelingen for byggesager, ved at fremvise et identitetskort eller pas. Bemyndigede 

repræsentanter skal fremvise en skriftlig fuldmagt fra den person, de repræsenterer. 

 

Vær opmærksom på, at oplysninger om det nøglenummer, der anmodes om fra AfPE, 

kun vil blive besvaret skriftligt til den adresse, der er angivet i nøglekartoteket, så du 

skal tage højde for postvejen. 

 

Etablerede byggeforanstaltninger:  

1. Opførelse og drift af en 380 kV-luftledning over en længde på cirka 15 km 

mellem Klixbüll-syd transformerstationen og grænseoverførselspunktet ved den 

tysk-danske grænse. 

2. Den permanente anvendelse af ejendom til masteplaceringer og de permanente 

adgangsveje.  

3. Den midlertidige anvendelse af ejendom til byggepladsen og klargøring af 

byggepladsen. 

4. Byggepladsens forsyning via det lokale vejnet. 

5. Opstilling af midlertidige stilladser ved krydsningen af  

landeveje, kommunale veje og gårdveje. 

6. Udvidelse af forskellige veje til etableringen af byggepladsen. 

7. Kompensationsforanstaltninger inden for rammerne af den ledsagende plan til 

landskabspleje. 

 

 

 

III. 
 

Afgørelsens klagebehandling er: 

 

Der kan anlægges sag mod tilladelsen for plangodkendelsen inden for en måned 

efter leveringen.  
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Søgsmålet kan anlægges ved den tyske forvaltningsdomstol  

 

Bundesverwaltungsgericht 

Simsonplatz 1 

04107 Leipzig  

 

 

 

Iht. § 43e, stk. 1, s. 1 i EnWG, har søgsmålet om ophævelsen af tilladelsen for 

plangodkendelsen ingen udsættende virkning. Anmodningen om bestemmelse af den 

udsættende virkning af søgsmålet mod denne tilladelse iht. § 80 Abs. 5 S. 1 i 

forbindelse med stk. 2 nr. 3 VwGO kan iht. § 43e Abs. 1 S. 2 EnWG kun forelægges 

og begrundes for forvaltningsdomstolen inden for en måned efter forkyndelsen af 

afgørelsen om tilladelsen for plangodkendelsen. 

 

 

Kiel, den 29.06.2022 

 

Ministeriet for energiomstilling, klimabeskyttelse, miljø og natur 

i delstaten Slesvig-Holsten 

- Afdeling for plangodkendelser energi- 

 

underskrevet Boeck 


