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Afgørelse om, at vedligehold af 400 kV luftledning mellem Hovegård – 
Skibstrupgård ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Miljøstyrelsen har den 23. september 2021 modtaget Energinets ansøgning via flere 
kommuner om vedligeholdelse af en ca. 55 km lang 400 kV-luftledningsforbindelse 
gennem Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hillerød, Frederikssund, Egedal og 
Roskilde kommuner. Luftledningsforbindelsens geografiske udstrækning fremgår 
af Figur 1 i afsnittet om projektbeskrivelse, samt bilag B. Nærværende projekt vil 
forlænge anlæggets levetid med ca. ti år og vil i den periode udgøre en vigtig 
komponent i transmissionsnettet. 
 
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 1976 af 27/10/2021 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 A, mens relevante 
kortbilag fremgår af bilag B. Yderligere bilag er vedhæftet som Bilag C-H. 
Luftledningen på 400 kV mellem stationerne Hovegård og Skibstrupgård er ifølge 
Energinets oplysninger opført i 1972.  
 
Projektet er derfor omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven: Ændringer eller 
udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, 
er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 
indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).  
Nærværende projekt er en ændring i et projekt opført på bilag 1, pkt. 21: ”Anlæg af 
stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på 
over 15 km”. 
 
Baggrund og projektbeskrivelse 
På strækningen mellem Skibstrupgård (SKB) kabelovergang i Helsingør Kommune 
og højspændingsstationen Hovegård (HVE) lidt nord for Hove i Egedal kommune 
skal 400 kV-luftledningsforbindelser vedligeholdes, da levetiden for en række 
komponenter er udtjent i 2022. Ledningsanlægget er anlagt i 1972 og Energinet 
oplyser, at udskiftning af de pågældende komponenter er påtrængende for at 
opretholde forsyningssikkerheden i transmissionsnettet herunder 
udlandsforbindelserne.  
 
Levetidsforlængelsen indgår i den overordnede plan for den nødvendige fornyelse 
og udbygning af det samlede elnet, herunder 400 kV nettet. Projektet vil forlænge 
anlæggets levetid med ca. ti år og vil i den periode udgøre en vigtig komponent i 
transmissionsnettet. Opretholdelsen af forsyningssikkerheden de næste 10 år på 
strækningen Hovegård (HVE)- Skibstrupgård (SKB) vil betyde at øvrige 
udbygninger af elnettet initieret af bl.a. den grønne omstilling kan gennemføres. 
 
Den ca. 55 km lange strækning forløber gennem Helsingør, Fredensborg, Allerød, 
Hillerød, Frederikssund, Egedal og Roskilde kommuner. Luftledningsforbindelsens 
geografiske udstrækning fremgår af Figur 1. 

                                                             
2 BEK nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter 
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Figur 1 Kortet viser eltransmissionsnettet på 400 kV-niveaus som rød linje mellem Skibstrupgård og 

Hovegård. På strækningen er der parallelle 132-kV luftledninger vist som sorte linjer – se også 

vedlagte kortbilag. 
 
Linieføringen ligger fast og er givet af det eksisterende anlæg, idet det kun er del af 
anlægget der skal vedligeholdes, og masterne ikke skal udskiftes, ligesom samtlige 
fundamenter ikke ændres med projektet. 
 
Projektet ændrer ikke på hverken overgangsstationen i Skibstrupgård eller 
højspændingsstationen i Hovegård. 
Projektet omfatter derfor alene udskiftning af isolatorer, afstandsholdere og 
dæmpere. 
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Der er tinglyst en servitut for anlægget på hele strækningen undtagen strækningen 
over de arealer som ejes af Naturstyrelsen i Dyrehaven ved Hillerød. 
 
Servitutten giver Energinet ret til at udføre arbejder på strækningen, jf. følgende 
uddrag: ”(lodsejerens navn)….meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og 
Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine 
rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på 
ejendommen: mtr.nr. 4a af Borup by, Gørløse sogn at lade anbringe et indtil 18 m 
bredt højspændingsluftledningsnet med tilhørende master af sammensat 
konstruktion, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have 
adgang for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget….! 
 
Servitutarealet og de nødvendige midlertidige arbejdsarealer udgør tilsammen 
projektområdet. 
 
Energinet indgår i dialog med lodsejerne før, under og efter anlægsarbejdet. 
Energinet indgår aftale med lodsejeren eller dennes forpagter om midlertidige 
adgangsveje og arbejdsarealer i øvrigt. Henset til projektets karakter af 
levetidsforlængelse og begrænsede fysiske omfang i marken, er det ikke hensigten 
at afholde borgermøder eller andre orienteringstiltag ud over de direkte berørte 
lodsejere. Såfremt der rejses spørgsmål fra offentligheden eller på anden måde viser 
sig et behov for kommunikation til en kreds som er større end de berørte lodsejere 
vil Energinet kunne aktivere det ordinære kommunikationsberedskab. 
 
I alt står 23 master i § 3 beskyttet natur, heraf en i fredskov. Tre master står i et 
udpeget habitatområde, der er indeholdt i Natura 2000-område: N260, Tokkekøb 
Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt, som ligeledes er fredskov og yderligere 
8 står i fredskov uden yderligere udpegning. Ledningsanlægget har i alt 221 master. 
Arbejdet ved masterne vil være relativt stationært og ensartet fra mast til mast. For 
at begrænse påvirkningen af de ovenfor nævnte arealer har Energinet søgt den 
korteste mulige rute igennem § 3 beskyttet natur, som i langt de fleste tilfælde også 
er den korteste vej i luftlinje. For habitatområdet gælder, at det er en del af 
Dyrehaven ved Hillerød, som også er udpeget fredskov. I Dyrehaven er der etableret 
grusveje og almindelige skovveje, som kan anvendes til fremføring af det 
nødvendige materiel i langt de fleste tilfælde helt frem til masterne. Hvor dette ikke 
er muligt udlægges der køreplader frem til masterne. 
 
For at kunne udføre vedligeholdelsen er der behov for at udpege midlertidige 
arbejdsarealer. Det drejer sig om følgende: 

• Liftpladser 
• Oplagspladser 
• Adgangsveje 

 
Energinet yder erstatning for afgrødetab og strukturskade, som følge af de 
midlertidige arbejdsarealer jf. bilag E. 
Liftpladser etableres ved en mast, hvor der er behov for at udskifte eller montere 
tråd på masterne. Liftpladser etableres i henhold til bilag G. Der skal etableres 
liftpladser ved samtlige master. 
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Materialerne til vedligeholdelsesarbejdet leveres på oplagsplads, hvor materialerne 
opbevares, indtil de skal monteres. Der forventes et arealbehov på mellem ca. 5.000 
og 10.000 m2 fordelt på 3-5 pladser ved leje i eksisterende erhvervsarealer. 
Entreprenøren opfører almindeligvis en skurby med mandskabsfaciliteter på 
pladserne for oplag og parkering af maskiner, hvilket også fremgår af beskrivelsen i 
bilag F. 
 
Adgangsvejen fra offentlig vej til liftpladserne på strækningen går, om muligt, ad 
den kortest mulige vej, under hensyntagen til beskyttet natur og beskyttede arter. 
Der kan vise sig behov for regulering af terræn, således adgangsvejene ligger vandret 
i terræn, af hensyn til risikoen for at de tunge mobilkraner ellers kan vælte. Bygherre 
har oplyst at regulering af terræn kun vil foregå, hvis det er nødvendigt for at 
stabilisere køreplader eller udjævne køreveje af hensyn til køretøjers sikre færdsel. 
Dette vil være få steder og i meget lille omfang som flade skrab i overfladen 
(pløjelaget). Terrænreguleringer vil ikke forekomme ved afgravning eller skrab i 
naturbeskyttede områder. Bliver der behov for terrænregulering, som berører 
undergrund sker det efter dialog og evt. tilladelse med kommunerne. Regulerede 
arealer reetableres når anlægsarbejdet er afsluttet. 
 
Adgangsvejene etableres som beskrevet i bilag F. Adgangsveje til master på arealer 
med beskyttet status i henhold til lovgivning etableres som beskrevet i 
projektbeskrivelsen, bilag C, ud over mast 209 der tilgås som beskrevet i bilag H. 
Bygherre har oplyst at de planlagte adgangsveje er udpeget på baggrund af konkret 
besigtigelse af arealerne. Hvis projektet ændrer sig i forhold til det ansøgte vil 
Energinet jævnfør bilag 2, pkt. 13a, vurdere om ændringen kan udelukkes at påvirke 
omgivelserne væsentligt og hvis det ikke kan udelukkes vil Energinet indsende en 
supplerende screeningsansøgning. 
 
Ved høringen har Egedal Kommune påpeget at mast 209, på matr.nr. 15b, Veksø By, 
Veksø, står i et vådområde (beskyttet § 3- mose og eng), og at der ikke i materialet 
er tilstrækkeligt redegjort for kørevejen hertil.  
Dette er forelagt Energinet, som herefter har beskrevet metoden for arbejdet som 
en del af bemærkningerne til høringssvaret. Metoden er beskrevet kort herunder (se 
høringsnotatet, bilag D og bilag H for yderligere detaljer). 
Mandskab flyves i helikopter ind over mast 209 og sænkes ned på øverste travers på 
den spændingsfri side. Mandskabet får 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 
monterer de nye isolatorer.  
Adgangsvej til mast 209 starter ved mast nr. 208 og belægges med køreplader 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. 
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 
jord/bundforhold og er amphibisk så dybt vand ikke er et problem. Kombinationen 
af helikopter og rørhøster gør det muligt helt at undgå tungt materiel i § 3 natur og 
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dermed også udlægning af køreplader og deraf afledt kørsel i forbindelse med 
udlægning og indsamling.  
Bygherre har oplyst følgende: Helikopterflyvning ved mast 209 vil foregå i 
slutningen af august over 3 dage. 1 dag hvor der testflyves, og herefter 2 dage hvor 
arbejdet gennemføres. På hver af de 2 arbejdsdage vil helikopteren flyve til masten 
6 gange per dag. Ved hver tur til masten, vil helikopteren maksimalt være i luften i 
30 minutter, men det forventes at tage kortere tid per tur.  
 
Anlægsarbejdet opdeles i 4 delstrækninger, så det passer med udskiftning af dele og 
nødvendige ophold i projektet. Anlægsarbejdet i projektets etableringsfase kommer 
til at strække sig over ca. 30 dage pr. delstrækning, og herunder ca. 4 dage per mast 
og maksimalt 10 dage per mast.  Arbejdet på en ny delstrækning starter først, når 
den foregående delstrækning er afsluttet. 
Kørepladerne ligger i op til 6 uger, mens arbejdet udføres.  
 
Til arbejdet med udskiftning af isolatorer, dæmpere og afstandsholdere skal der 
primært bruges lifte, samt linjevogne der er ophængt på lederne og kører imellem 
masterne. Linjevognene bruges til at udskifte afstandsholderne, som er små stykker 
der er indsat imellem ledningerne for, at de ikke skal berøre hinanden. Linjevognene 
opsættes på lederne ved hjælp af en kran, hvor linjen ændrer retning, men kører 
som nævnt på selve ledningerne og kan passere master på de strækninger, hvor 
ledningen ikke ’knækker’ og ændrer retning. 
 
Der skal en lift ind til alle master 2 gange, da der arbejdes på en side af masten ad 
gangen imens den anden side er strømførende. Ud over denne transport kommer 
også en mobilkran til at løfte linjevognen på plads, samt kørsel med materiel fra 
oplagspladsen. 
 
Linjevognen løftes på plads uden for beskyttet natur og kan så køre på ledningerne 
henover det beskyttede område. 
 
I forbindelse med udskiftning af isolatorer, dæmpere og afstandsholdere planlægges 
arbejdet som udgangspunkt udført inden for normal arbejdstid, som på hverdage er 
kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14, samt tillige lørdag fra 14 til 18 og om nødvendigt også 
søndag fra 07 til 18. Arbejde aftales med den respektive kommune og planlægges så 
arbejde uden for normal arbejdstid kun forekommer, hvor der er god afstand til 
beboelse. Energinets tilsynsførende sikrer, at berørte lodsejere og naboer 
informeres forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Der informeres både om 
tidspunkt og varighed af arbejdet.  
 
Ved udskiftning af isolatorer og dæmpere vil ca. 20 mand være i gang fordelt på 5 
hold, mens udskiftning af afstandsholdere gøres af ca. 10 mand. Mandskabet, som 
forestår udskiftning af isolatorer og dæmpere, vil have en pionervogn med, som 
placeres et strategisk sted, efterhånden som arbejdet skrider frem. Ligeledes vil der 
være behov for en pionervogn ved udskiftning af afstandsholdere som efterfølger en 
personlift. En pionervogn er en ordinær skurvogn, som er udstyret med spiseplads, 
skabe, bad, toilet og vandtank således, at den kan dække personellets behov uden 
yderligere faciliteter. 
 
Vurdering 
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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 
§3-natur
Projektet strækker sig over ca. 55 km, og omfatter flere steder kørsel i og krydsning 
af naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder mose, eng, og 
overdrev.
Ved kørsel i beskyttet natur vil der blive udlagt køreplader, der maksimalt ligger i 
områderne i 5 uger. Projektet indeholder kun begrænset kørsel i og kun en 
midlertidig påvirkning af §3-natur, samtidig udskiftes der udelukkende allerede 
eksisterende dele. Samlet vurderes projektet således ikke at medføre 
tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Miljøstyrelsen gør opmærksom på at der skal søges dispensation fra den berørte 
kommune inden arbejdet i §3-områder kan udføres.

Mast 209 står i et §3-beskyttet areal der er registreret som eng/mose, som ud fra 
ortofotos har frit vandspejl. Derfor kræver denne mast en speciel anlægsmetode. Jf. 
projektbeskrivelsen, vil der blive benyttet en metode der involverer helikopter og 
rørhøster til arbejdet. Rørhøsteren et lettere end normalt materiel og er designet til 
at køre i moser, og vil kun kortvarigt (op til 3 dage) være tilstede i mosen, som en 
del af arbejdet.  
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den valgte anlægsmetode, samt den korte 
varighed og det begrænsede arbejde, at der ikke vil ske en påvirkning af den 
beskyttede natur, der potentielt kan medføre en tilstandsændring på det beskyttede 
areal. 

Allerød Kommune ønsker at gøre opmærksom på at renovering af master herunder 
midlertidig deponering af materialer ikke må påvirke vandløb og forhindre 
vandløbsvedligeholdelse af Kollerød Å og Lynge Å. Eventuelle deponerede 
materialer skal placeres uden for vandløbenes 2 meter bræmme.  
Miljøstyrelsen bemærker hertil at projektet ikke indeholder arbejde der berører 
vandløb. Kørevejene går få steder over vandløb. Dette vurderer Miljøstyrelsen 
ikke vil påvirke vandløbets tilstand eller hindre 
vandløbsvedligeholdelse, grundet det lave antal maskiner og den korte anlægstid. 

Roskilde Kommune gør opmærksom på følgende: ”Mast 217: 110 m nord for 
kørevejen på matr.nr. 2i Østrup By, Kirkerup findes et meget artsrigt rigkær med 
forekomst af de fredede arter melet kodriver og kødfarvet gøgeurt samt den VU-
rødlistede sumpgræshoppe. Det er vigtigt, at arbejdet ikke kommer til at berøre 
rigkæret...”. Miljøstyrelsen bemærker hertil at arealet er registreret som et §3-
beskyttet areal (mose), og at arbejdet ikke vil berøre arealet. 

Natura 2000 
Projektet indeholder kørsel i og krydsning af Natura 2000-område: N260, 
Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt, som indeholder 
habitatområde H269, Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt. 
Udpegningsgrundlaget ses herunder.  
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Tre master står i habitatområdet, der ligger i den sydvestlige del af Dyrehaven, hvor 
adgang kan ske ad etablerede skovveje og stier. Disse veje og stier passerer igennem 
naturtypen bøg på mor (9110).  
De vigtigste trusler mod naturtypen bøg på mor (9110) er konvertering til anden 
udnyttelse, jordbearbejdning og næringsstoftilførsel. 
 
Kørslen i Natura 2000-området N260, foregår via etablerede skovveje til masterne. 
Kørevejene i området passerer igennem registreringer af naturtypen ”bøg på mor 
(9110)”.  
Træer vil blive beskåret, hvor grene er vokset ind over skovvejen i en højde lavere 
end 4 m, samt hvor bredden af skovvejen er under 3 m. Bygherre har oplyst at der 
hovedsageligt vil være tale om lettere buskrydning, og kun beskæring af enkelte 
træer. Ingen træer vil blive fældet. Arbejdet foregår i vinterhalvåret hvor træerne 
stadig er i dvale, og muligheden for svampeangreb ikke er så udpræget som i 
efteråret. Beskæringen af bevoksningen omkring kørevejene vurderes på baggrund 
af den benyttede metode, samt det relativt begrænsede område der beskæres, ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget, eller at kunne true integriteten af 
naturtypen ”bøg på mor (9110)”.  
Der er ikke registreret noget beskyttet habitatnatur på de udlagte køreveje i området 
ud over hvor der krydses et enkelt vandløb. 
Arbejdet omkring masterne er lokalt begrænset, med få transporter til og fra hver 
mast, jf. projektbeskrivelsen. Derudover vil der ikke være fældning af træer, 
jordbearbejdning, eller en væsentlig udledning af næringsstoffer, samtidigt er 
påvirkningen af midlertidig karakter. På denne baggrund vurderes arbejdet ikke at 
kunne påvirke udpegningsgrundlaget eller Natura 2000-områdets integritet 
væsentligt. 
 
Vandløb i området vil blive krydset med en midlertidig br, der fortsat lader vandet 
passere. Broen etableres ved at flere rørstykker placeres i vandløbet ind til rørene er 
i niveau med brinken. Der udlægges herefter køreplader oven på rørene og brinken 
for at danne en midlertidig bro, hvor vandet fortsat kan passere gennem 
rørstykkerne. Dette vurderes, grundet den midlertidige karakter samt relativt 
skånsomme metode, ikke at påvirke vandløbet væsentligt. 
 
Projektet, og køreveje dertil, passerer i en afstand af ca. 35 m, Natura 2000-område 
N131, Gurre Sø, der indeholder habitatområde H115, Gurre Sø, samt, i en afstand af 
ca.750 m, Natura 2000-område N130, Teglstrup Hegn og Hammermølleskov, der 
indeholder habitatområde H114, Teglstrup Hegn og Hammermølleskov. 
Udpegningsgrundlagene for de to habitatområder kan ses herunder. 
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Naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N131 og N130 er 
ikke støjfølsomme. Arterne på udpegningsgrundlagene bliver vurderet i afsnittet om 
beskyttede arter, men vurderes alle ikke at blive væsentligt negativt påvirket. 
 
Påvirkningen fra kørslen tæt forbi Natura 2000-område N131 og N130, vurderes 
ikke at være væsentlig negativ, da arbejdet foregår i en meget begrænset periode 
med få transporter til og fra hver mast og uden direkte påvirkning inden for 
områderne. 
 
På baggrund af projektets karakter hvorved der kun udskiftes dele af et eksisterende 
anlæg, at projektet ikke medfører væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til 
og gener for omgivelserne, den lave mængde transport til og fra områderne, samt 
den tidsmæssigt relativt korte påvirkning af lokaliteterne på 4-10 dage per mast, 
vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områdene N260, N130 eller N131, og 
deres tilhørende udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en 
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konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. 
habitatbekendtgørelsen3.  
 
På baggrund af projektets karakter hvorved der kun udskiftes dele af et eksisterende 
anlæg, at projektet ikke medfører væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til 
og gener for omgivelserne, vurderer Miljøstyrelsen at Natura 2000-områder der 
ligger i en større afstand en de ovenfor vurderede områder ikke vil blive berørt af 
projektet. 
 
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 i sin ansøgning udarbejdet en redegørelse for tilstedeværelse af 
beskyttede arter i nærheden af projektområdet. Nedenfor i tabel 1 ses en 
sammenfatning af de arter der er registreret i nærheden af projektområdet, for en 
detaljeret gennemgang se bygherres ansøgning. 
 

Tabel 1 Arter der er registreret nær projektområdet. Betegnelsen brun frø bruges 
generelt når der ikke kan artsbestemmes imellem spidssnudet, butsnudet og springfrø. 

Arter markeret med * er beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV, og kaldes generelt 
”Bilag IV-arter”. 

Arter 
Brun Frø* Sumpvindelsnegl Maj-gøgeurt 
Butsnudet Frø  Fåblomstret kogleaks  Melet Kodriver 
Grøn Frø  Knudefirling Rank Frøstjerne 
Lille/Stor* Vandsalamander Krognæb-star Seline 
Skrubtudse Kødfarvet gøgeurt Skov-kohvede 
Snog Loppe-star Stor skjaller  
Spidssnudet Frø* Løgurt Vibefedt 

 
Der er i nedenstående gennemgang beskrevet om en art er en udpegningsart for et 
Natura 2000-område, en bilag IV art, og/eller en fredet art  
 
Grøn buxbaumia (Udpegningsgrundlag i H115 og H114): Grøn buxbaumia er på 
udpegningsgrundlaget i habitatområde H115 og H114, der er indeholdt i Natura 
2000-område N131 og N130. Grøn buxbamia er en skovart, der overvejende vokser 
på jordens øverste lag af delvis omsat organisk materiale, det såkaldte humuslag. 
Desuden er den fundet på smuld af nedbrudt ved i jordoverfladen, på gamle, 
formuldede stubbe og forladte myreturer. Beskyttelse af arten indebærer, at væltede 
træer, nedfaldne grene og stubbe efterlades, og at jorden bliver forstyrret af og til, 
således at der opstår bare pletter, som på sigt bliver til egnede voksesteder for arten.  
Grundet artens levevis og levesteder vurderer Miljøstyrelsen at projektet, der ikke 
indeholder ændringer af disse parametre, ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning på arten i Natura 2000-områderne eller umiddelbar nærhed dertil. 

                                                             
3 BEK nr 2091 af 12/11/2021 Bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Spidssnudet Frø*, Butsnudet Frø og Springfrø* (*Bilag IV): Betegnelsen ”brun frø” 
bruges generelt når der ikke kan artsbestemmes imellem spidssnudet, butsnudet og 
springfrø, og bruges i vurderingen herunder. Der er ved flere master gjort fund af 
arterne. Arternes udbredelsesområde omkring yngle-/rasteområder er op til ca. 700 
m, hvorfor det kan forventes at arterne potentielt kan findes omkring masterne eller 
ved de midlertidige arbejdspladser under vandring mellem yngle-/raste-områder. 
Arterne er relativt mobile og det vurderes, at individer der skulle opholde sig i 
nærheden af arbejdspladserne vil bevæge sig væk fra de berørte arbejdsarealer. 
Derudover vandrer arterne i de tidlige morgentimer eller i aftentimerne, hvor 
arbejdet omkring masterne ikke foregår. 
Miljøstyrelsen vurderer, at der grundet projektets karakter, uden nogen udledning 
til eller permanent påvirkning af potentielle yngle-/raste-områder, samt på 
baggrund af arbejdstiden, ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af de brune 
frøer i områderne som følge af det beskrevne projekt.  
 
Markfirben og Stor Vandsalamander** (Bilag IV, **Udpegningsart for H114): 
Bygherre har oplyst at der ikke er gjort fund af markfirben eller andre bilag IV arter 
i nærheden af digerne der krydses af adgangsvejene.  
Der krydses kun ét dige i det tilpassede projekt ved mast 104. Miljøstyrelsen har ikke 
kendskab til registreringer af markfirben eller stor vandsalamander i nærheden af 
diget. Diger kan dog potentielt være yngle-/raste-områder for arterne (for stor 
vandsalamander grundet nærheden til en sø), hvorfor det skal vurderes om der kan 
være en negativ påvirkning. Grundet det meget begrænsede gennembrud, der 
senere reetableres, vurderes der ikke at være nogen væsentlig negativ påvirkning på 
den økologiske funktionalitet for markfirben eller stor vandsalamander, der 
potentielt opholder sig i eller omkring diget. 
Stor Vandsalamander kan vandre op til 1 km fra ynglevandhuller. Derfor kan den 
også potentielt udvandre fra habitatområde H114 og nærme sig eller krydse 
projektområdet. Stor Vandsalamander opholder sig hovedsageligt i ynglevandhuller 
eller i rasteområder. Derfor vil arten hovedsageligt kunne blive påvirket i 
forbindelse med vandring imellem områderne. Miljøstyrelsen vurderer, at eventuelt 
påvirkede individer i forbindelse med projektet, ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning på bevaringen af Stor Vandsalamander i H114. 
 
Yderligere registrerede arter omkring arbejdsarealer (fra tabel 1): Der vil kun blive 
etableret en relativt lille arbejdsplads med dertilhørende køreveje omkring hver 
mast, samtidigt med at arbejdet er tidsmæssigt begrænset til 4-10 dage per mast. 
Projektets køreveje og arbejdspladser er tilpasset således at registreringer af 
beskyttede arter undgås. Derudover vil der kun være få transporter, jf. 
projektbeskrivelse, til og fra arbejdspladserne, samtidigt med at der ikke etableres 
yderligere anlæg i områderne. Derfor vurderes arterne oplistet i tabel 1, der ikke 
specifikt nævnes i de foregående vurderinger, ikke at blive væsentligt påvirket. 
 
Stellas mosskorpion, Eremit*, Stor kærguldsmed* (Udpegningsarter i H114, * bilag 
IV): 
På baggrund af projektets karakter hvorved der kun udskiftes dele af et eksisterende 
anlæg, at projektet ikke medfører væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til 
og gener for omgivelserne, at projektet ikke indeholder fjernelse af eksisterende 
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døde træer eller dødt ved, og at projektet ikke påvirker overfladevand, vurderer 
Miljøstyrelsen at de 3 arter ikke vil blive væsentligt negativt påvirket. 
 
Løgfrø* (i Roskilde Kommune, *Bilag IV): Roskilde Kommune har oplyst at ”den 
mulige forekomst af løgfrø ved mast 213, 214 og 215 er, hvis den overhovedet 
findes, sandsynligvis meget lille. Et eventuelt tab af selv få individer, der bliver 
slået ihjel ved kørslen i området, kan derfor ikke udelukkes at få en væsentlig 
betydning for bestanden. Roskilde Kommune vurderer dog, at det er meget 
usandsynligt, at individer vil blive påkørt, da løgfrøen er nataktiv og kørslen vil 
foregå om dagen. Samlet set vurderer kommunen, at arbejdet ikke vil påvirke en 
eventuel bestand af løgfrø i området væsentligt.”  
Miljøstyrelsen tilføjer til dette at kørslen i området med få maskiner, jf 
projektbeskrivelsen, er begrænset, og er herudover enig i kommunens vurdering 
vedr. løgfrøen i dette område. 
 
Hvid Stork (fredet art): Roskilde Kommune har oplyst at det ikke kan udelukkes, at 
hvid stork kan blive forstyrret ved fouragering på matr.nr. 2i Østrup By, Kirkerup i 
forbindelse med færdsel til og fra mast 217.  
Miljøstyrelsen vurderer at aktiviteterne i området ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning på den lokale storkebestand. Dette vurderes på baggrund af den 
korte anlægstid omkring mast 217 på maximalt 10 dage, samt de forhold at masterne 
allerede er etableret, at det udelukkende drejer sig om udskiftning af eksisterende 
dele på masterne, at der kun skal køres med liftvogn og evt. lastbil til køreplader 2 
gange til masten, og at storke generelt fouragerer og yngler i nærheden af 
mennesker. 
 
Fugle og padder ved Mast 209 (forstyrrelse ved helikopter- og rørhøsterarbejde): 
Mast 209 står i et §3-beskyttet areal der er registreret som eng/mose, som ud fra 
ortofotos har frit vandspejl. Derfor kræver denne mast en speciel anlægsmetode.  
Jf. projektbeskrivelsen, vil der blive benyttet en metode der involverer helikopter og 
rørhøster til arbejdet, hvor der vil blive fløjet med helikopter i 3 dage, maksimalt 6 
gange i op til 30 minutter per gang (dog færre gange den første dag).  
Projektet kan potentielt forstyrre beskyttede dyrearter der opholder sig eller yngler 
i området. Arterne kan potentielt blive forstyrret af støj fra helikopterarbejdet eller 
rørhøsteren der sejler under masten. 
Det skal bemærkes, at masten står ca. 80 meter fra marker i omdrift, ca. 350 meter 
fra en jernbane, samt ca. 50 meter fra en græsningsmark. Det må derfor forventes 
at arealerne omkring mast 209 til en vis grad forstyrres jævnligt med bl.a. større 
landbrugsmaskiner, og at arter der opholder sig i området derfor må være tolerante 
over for en vis mængde støj.  
Der er ifølge Arter.dk registreret 50 fuglearter i den (ifht. mast 209) vestlige skov og 
området omkring masten, samt 3 paddearter (herunder Spidssnudet frø) i området 
omkring masten.  
 
De fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold i Danmark eller EU er 
beskyttet i artsfredningsbekendtgørelsen kapitel 2, mod bl.a. forsætligt drab, 
indfangning, handel, fældning af redetræer, m.m.  
Den potentielle forstyrrelse forventes hovedsageligt hos fuglearter der opholder sig 
på vandet eller i området lige omkring masten, fx gråand, fiskehejre, eller rørspurv, 
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men der forventes også at ske mindre forstyrrelse af fuglearter der opholder sig i 
toppen af træer (fx flere rovfugle).  
Ud fra skråfotos, vurderer Miljøstyrelsen at der er rige muligheder for skjul i form 
af buske, den nærliggende skov, samt høj sump-/mose-vegetation i området 
omkring masten. Da fugle er meget mobile vil eventuelt forstyrrede fugle kunne søge 
i skjul eller søge væk fra området i den korte periode med arbejde, hvorefter de kan 
vende tilbage til arealerne når arbejdet er sluttet. Miljøstyrelsen vurderer at 
beskyttelsen af fuglearterne jf. artfredningsbekendtgørelsen bliver tilgodeset i 
projektet. 
 
Paddearterne, herunder Spidssnudet frø (bilag IV art), der lever i 
vandhullerne/søerne omkring arbejdsarealet kan skjule sig under vandet imens 
forstyrrelsen foregår, og da rørhøsteren er skånsom over for den underliggende 
natur og ikke forårsager ødelæggelse af vegetation i større omfang, samt at frøernes 
æg er klækket på anlægstidspunktet, vurderer Miljøstyrelsen at en væsentlig 
påvirkning af padder og deres levesteder kan udelukkes, da der kun er tale om en 
meget midlertidig forstyrrelse som beskrevet ovenfor. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående i afsnittet om ”fugle og padder 
ved mast 209”, herunder den korte arbejdsperiode og den jævnlige forstyrrelse af 
området, samt arternes mobilitet og skjulemuligheder, at der ikke vil ske en 
væsentlig negativ påvirkning på beskyttede fugle- og paddearter som følge af 
arbejdet ved mast 209, samt at beskyttelsen i artsfredningsbekendtgørelsen og 
fuglebeskyttelsesdirektivet tilgodeses. 
 
Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 
yderligere bilag IV arter og/eller fredede arter som vil kunne blive påvirket 
væsentligt. Projektet indebærer ikke fældning af gamle træer, nedrivning af ældre 
bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som 
ville kunne fungere som yngle-/raste-område for flagermus, 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-/raste-områder i det naturlige 
udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV. Derudover vurderes projektet ikke at medføre forsætligt 
drab eller indfangning af beskyttede arter der er omfattet af 
artfredningsbekendtgørelsen4.  
 
Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt 
I anlægsfasen vil der forekomme almindelig støj fra entreprenørmaskiner. 
Støjniveauet overholder de gældende regulativer, er meget kortvarigt og foregår kun 
i dagtimerne. Det vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene for omkringboende. 
Hillerød Kommune har oplyst at der i denne kommune kun må foregå Støjende, 
støvende og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter på hverdage, 
mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17. 

                                                             
4 BEK nr 521 af 25/03/2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af 
tilskadekommet vildt 
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Ved mast 209 i Egedal Kommune skal der bruges helikopter som en del af 
udskiftningen. Grundet den korte anlægstid på 3 dage, samt det begrænsede antal 
flyvninger på under 30 minutter per flyvning, vurderer Miljøstyrelsen at der ikke vil 
være en væsentlig støjgene som følge af helikopterarbejdet. 
 
Projektet vurderes ikke at genere støv- og støjgener i driftsfasen. Der vil dog kunne 
forekomme koronastøj fra luftledningerne i fugtigt vejr, men dette vurderes at være 
i samme omfang som det eksisterende. 
 
Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af 
midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende, da belysningen i 
videst muligt omfang er nedadrettet. I driftsfasen vil projektet ikke være oplyst, og 
dermed vil det ikke medføre lysgener for omgivelserne. 
 
Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende, da 
projektet ikke generer lugt. 
 
Evt. gener vurderes at være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for 
omkringboende, da arbejdet omkring hver mast kun er kortvarig og kun finder sted 
i dagtimerne.  
 
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, vibrationer, lugt eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. 
 
Ressourcer og affald inklusivt spildevand 
I anlægsfasen vil der være behov for ca. 150 ton komposit/stål, som installeres i 
stedet for dele af det eksisterende anlæg. 
 
I anlægsfasen genereres der kun spildevand i pionervognen fra mandskabet, som 
bortskaffes i overensstemmelse med gældende regulativer. Projektet genererer ikke 
spildevand i driftsfasen. 
I anlægsfasen vil der blive genereret følgende mængder affald: 750 ton glas, stål og 
beton fra isolatorkæder, 6,6 ton stål fra dæmpere, og 10 ton aluminium fra 
afstandsholdere. Hillerød Kommune har bemærket: ”I lighed med andre 
kommuner er Hillerød Kommune lovgivningsmæssigt forhindret i at modtage 
bygge- og anlægsaffald fra erhverv eller mængder der overstiger 1 ton. Det 
anvises efter bygherres screening, kortlægning og anmeldelse til 
kommunalbestyrelsen til det private marked efter regler beskrevet i 
bekendtgørelse om affald kapitel 11 §§ 69 – 77 og affaldsaktørbekendtgørelsen 
kapitel 6 og 7 §§ 23 - 27.” 
 
Projektet genererer ikke affald i driftsfasen. 
 
Miljøstyrelsen forudsætter at bygherre håndterer affald efter gældende regler, og at 
materialebehovet er afpasset så der kun bruges de nødvendige materialer, både med 
baggrund i økonomiske samt miljømæssige hensyn. På denne baggrund vurderer 
Miljøstyrelsen at der ikke er nogen væsentlig negativ påvirkning på miljøet som 
følge af affaldsgenereringen eller materialeforbruget. 
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Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 
Projektområdet er flere steder omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- eller 
beskyttelseslinjer. Det drejer sig om åbeskyttelseslinjen, kirkebyggelinjen, og 
skovbyggelinjen. Disse vurderes ikke at være til hinder for projektet, da det 
udelukkende drejer sig om vedligeholdelse af eksisterende master.  
 
Projektet gennembryder ét dige. Det dige der planlægges gennembrudt ligger ved 
mast 104. Gennembruddets størrelse vil være ca. 4 m, og diget vil blive reetableret 
efter endt arbejde. Midlertidige gennembrud af denne størrelse kræver ifølge Slots- 
og Kulturstyrelsen som regel ikke en tilladelse fra kommunen for at gennemføre, 
dog er kommunen tilsynsmyndighed, hvorfor denne vil skulle foretage det konkrete 
skøn.  
Miljøstyrelsen vurderer, at det midlertidige gennembrud ikke vil have en væsentlig 
negativ påvirkning, men henviser til at kommunen skal foretage den konkrete 
vurdering, hvorvidt gennembruddet kræver en tilladelse eller dispensation.  
Frederikssund Kommune har bemærket at beskyttede sten- og jorddiger ikke må 
beskadiges under arbejdet. Miljøstyrelsen kan konstatere at der ifølge ansøgningen 
ikke vil ske digegennembrud i den pågældende kommune. 
 
Ledningsanlægget blev ifølge bygherre anlagt i 1972. Siden er følgende fredninger 
gennemført som ledningsanlægget og master berører: Børstingerød Mose, 
05699.00, Storesø-Lyngen, 7313.00, Fuglsødalen, 05705.00, Værebro Ådal, 
08183.00. 
Allerød Kommune oplyser, i forhold til Børstingerød Mose, at fredningen vurderes 
ikke at hindre renoveringen. Kommunen bemærker dog, at det i henhold til 
fredningsbestemmelserne ikke er tilladt at dræne eller afvande området, ændre på 
terrænformer ved opgravning eller opfyldning, eller at anvende arealerne til 
oplagsplads.  
Allerød Kommune vil gerne kontaktes i god tid i forbindelse med planlægning af 
adgangsveje til højspændingsledningerne i ”Børstingerød Mose”.  
Roskilde Kommune har oplyst at de som tilsynsmyndighed vurderer, at arbejdet 
inden for området omfattet af ”Fredning af Værebro ådal” kan udføres uden en 
forudgående dispensation. 
 
Kommunen er tilsynsmyndighed for fredninger jf. naturbeskyttelseslovens § 73, og 
skal i den forbindelse vurdere hvorvidt projektet kræver dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven. Hvis projektet vurderes at kræve en dispensation, gør 
miljøstyrelsen opmærksom på at denne skal indhentes hos det relevante 
fredningsnævn. 
 
Kystnærhedszonen 
Kystnærhedszonens hovedsigte er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig 
naturværdi og landskabelig værdi. Det ansøgte projektet vurderes ikke at være til 
hinder herfor, idet projektet udelukkende drejer sig om udskiftning af allerede 
eksisterende dele på et anlæg inden for kystnærhedszonen. 
 
Overfladevand og grundvand 
Hele strækningen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser, samt 
nogle steder i boringsnært beskyttelsesområde. Projektet indeholder ikke 
elementer, ud over pionervognen, der genererer nogen former for vand til 
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afstrømning eller nedsivning. Derudover vil der være få transporter til og fra hver 
mast (nærmere beskrevet under afsnittet ”Jordforurening og 
drikkevandsinteresser”), hvorfor der ikke vurderes at være væsentlig risiko for 
større spild af mobile forureningskomponenter. 
Derfor kan en påvirkning af overflade- og grundvand, som følge af disse elementer, 
udelukkes i forbindelse med nærværende projekt, der omhandler udskiftning af 
eksisterende dele på et større anlæg.  
 
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 
Otte master står på klassificeret jord; en på klasse V1, de resterende inden for 
områdeklassificering. Bygherre har oplyst at der ikke er behov for terrænregulering 
eller lignende jordarbejde inden for forureningsklassificeret jord. På baggrund af 
ovenstående vurderer Miljøstyrelsen ikke at en mobilisering af forureninger i jorden 
er sandsynlig i forbindelse med det ansøgte projekt.  
 
Hele strækningen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser og på 
dele af strækningen vil der forekomme arbejde inden for boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO). Arbejdet ved hver mast vil foregå i maksimalt 10 dage 
pr. mast, og der vil kun være op til 3 entreprenørmaskiner (lift, lastbil med 
køreplader, og evt. kran til linjevogn), inden for almindelig arbejdstid ved hver mast. 
I hverken anlægs- eller driftsfasen vil der være anvendelse af pesticider, gødskning 
eller andre stoffer, der kan true den lokale drikkevandsressource væsentligt. 
Derudover vil der ikke blive opbevaret materialer i de boringsnære 
beskyttelsesområder, der potentielt kunne påvirke drikkevandet ved et uheld. 
Spild fra mobile forureningskomponenter vil udelukkende være i forbindelse med 
et uheld, og forventes som udgangspunkt ikke i projektet. Miljøstyrelsen ligger til 
grund at håndtering af et spild sker efter gældende regler.  
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at kørsel og arbejde i 
forbindelse med udskiftning af eksisterende dele på luftledningsanlægget gennem 
og i BNBO og kildepladsarealer til almen vandforsyning ikke vil medføre en 
påvirkning af drikkevandsinteresser. 
 
Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 
Projektet passerer tæt ved eller etableres flere steder i områder med vedtaget 
lokalplan. Projektet etableres på dele af strækningen i et tæt befolket område, og på 
andre dele i landzone. Det forudsættes at projektet er opført lovligt på 
etableringstidspunktet. Da der vil ske en 1:1 udskiftning af dele i et allerede etableret 
projekt, vurderer Miljøstyrelsen at det ikke vil være i strid med udpegninger og 
planer, hvor luftledningen passerer.  
De berørte kommuner har vurderet at projektet ikke er i strid med gældende 
lokalplaner og udpegninger. 
 
Da projektet udelukkende omhandler udskiftning af eksisterende dele, vurderes 
landskabsindtrykket ikke at blive ændret fra det nuværende som følge heraf.  
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Roskilde Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af projektområdet og oplyser 
at der flere steder i dette er dokumenteret fund af væsentlige fortidsminder. Museet 
anbefaler derfor at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealer forud for 
eventuelle jordarbejder, eller at museet kontaktes forud for jordarbejde for at 
afklare, hvorvidt der er behov for en arkæologisk forundersøgelse.  
Miljøstyrelsen bemærker, at hvis der gøres fund af fortidsminder som en del af 
arbejderne, at arbejdet skal standes, i det omfang det berører fortidsmindet, og at 
fortidsmindet skal anmeldes til den relevante myndighed, jf. museumslovens §27 
stk. 2. 
 
Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til yderligere, 
historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for 
projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet. 
 
Kumulative påvirkninger 
Bygherre har oplyst: ”Nærværende projekt gennemføres i 2022. Der gennemføres 
i 2023 en demontering af 132 kV ledningsanlægget Stasevang – Teglstrupgård, 
som på en strækning løber parallelt med 400 kV anlægget omhandlet af 
nærværende ansøgning. Det forventes, at der ultimo 2022 – primo 2023 
gennemføres arkæologiske forundersøgelser øst for højspændingsanlægget ved 
Hovegård. Dette gennemføres i medfør af Lov om Ekspropriation, som en del af 
grundlaget for mulige kommende beslutninger om udvidelser af 
højspændingsanlægget. Derudover er der ingen aktiviteter i området.” 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående at projektet ikke har en 
væsentlig kumulativ effekt, der kan give væsentlige miljømæssige påvirkninger, 
hverken i anlægs- eller driftsfasen. Dette er baseret på at påvirkningen i 
projektområderne fra de nævnte projekter er af midlertidig karakter. 
 
Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 
Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det 
ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal 
karakter på baggrund af masternes størrelse og højde sammenholdt med, at 
projektet ligger over 10 km fra den dansk-svenske grænse. 
 
Samlet vurdering 
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 
eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller 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. 
 
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. 
 
Høring 
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Miljøstyrelsen har foretaget en høring af berørte myndigheder og har modtaget svar 
fra Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune, Hillerød 
Kommune, Frederikssund Kommune, Egedal Kommune, Roskilde Kommune, og 
Vejdirektoratet, hvis kommentarer er indarbejdet i afgørelsen. 
Der er gennemført en høring af potentielt berørte parter i perioden d. 26. april 2022 
– d.10. maj 2022. Der er udarbejdet et høringsnotat, bilag D, fra partshøringen, 
hvori bygherre har taget stilling til de indkomne høringssvar, hvorefter 
Miljøstyrelsen har kommenteret på høringssvar samt bemærkninger. 
Anlægsmetoden for mast 209 og påvirkningen fra denne, er indarbejdet i afgørelsen, 
mens de øvrige høringssvar og bemærkninger hertil er indeholdt i høringsnotatet. 
Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i afgørelsen.  
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 8. 
juli 2022. 
 
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 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 5. august 2022. 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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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: 
Helsingør Kommune 
Fredensborg Kommune 
Allerød Kommune 
Hillerød Kommune 
Frederikssund Kommune 
Egedal Kommune 
Roskilde Kommune  
Vejdirektoratet 
Berørte parter 
 
Bilag: 
Bilag A: Ansøgning 
Bilag B: Kortbilag 
Bilag C: Bygherres projektbeskrivelse 
Bilag D: Høringsnotat 
Bilag E: Faktaark kontakt til lodsejere og Energinets rettigheder 
Bilag F: Faktaark -midlertidige arbejdspladser, adgangsveje, oplagsplads og skurby 
Bilag G: Faktaaark om vedligeholdelse af luftledningsanlæg 
Bilag H: Adgangsvej til mast 209 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lasse Nissen Kristiansen 
Biolog 
+45 24 59 36 62 
lanik@mst.dk 
 


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

