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Afgørelse om, at projektet vedr. 150 kV Fraugde-Odense SØ, 
luftledning til kabel ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
 

 

Miljøstyrelsen har den 8. april 2022 modtaget jeres ansøgning via Odense 

Kommune om etablering af nyt 150 kV kabelanlæg og fjernelse af udtjent 150 kV 

luftledningsanlæg. Projektet omfatter desuden ændringer på 

højspændingsstationerne Fraugde (FGD) og Odense SØ (OSØ), idet der etableres 

elteknisk anlæg til at modtage kabelanlæg og fjernelse af de elektriske anlæg for 

modtagelse af luftledningsanlæg. 

 

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 

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2, da 

Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens 

projektbeskrivelsen fremgår af bilag 2 og kortmateriale af bilag 3 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, 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).  

                                                             
1 LBK nr 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM) 
2 BEK nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter 
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Projektbeskrivelse 

Projektet omfatter etablering af nyt 150 kV kabelanlæg og fjernelse af udtjent 150 

kV luftledningsanlæg. Projektet omfatter desuden ændringer på 

højspændingsstationerne Fraugde (FGD) og Odense SØ (OSØ), idet der etableres 

el-teknisk anlæg til at modtage kabelanlæg og fjernelse af de elektriske anlæg for 

modtagelse af luftledningsanlæg. 

 

Projektet indgår som en del af Energinets plan for vedligeholdelse af udtjente el-

anlæg. En tilstandsvurdering har vist, at luftledningsanlægget, der er bygget i 1973, 

er udtjent og står over for en omfattende vedligeholdelse. Projektet er initieret som 

en kabellægning under PSO-tillægsaftalen om kabellægning af udtjente 132/150 kV-

luftledninger (https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/bred‐politisk‐aftale‐

sikrer‐betydelig‐mere‐kabellaegning‐af‐hoejspaendingsledninger). Kabelanlægget 

dimensioneres med en øget overførselskapacitet, da der forventes større 

forbrugsstigninger omkring Odense. 

 

Projektet strækker sig fra station Fraugde (FGD) til station Odense SØ (OSØ) i 

Odense Kommune, jf. figur 1 herunder. 

 

 
Figur 1. Oversigt over projektet. Eksisterende luftledningsanlæg (gul streg), nyt kabelanlæg 
(blå stiplet) og højspændingsstationer 

Energinet har været i dialog med berørte lodsejere og Odense Kommune om 

projektet. Linjeføringen for kabelprojektet er placeret i dialog med både lodsejere 

og Odense Kommune samt andre mulige interessenter i projektområdet. Der er 

afholdt infomøde den 1. december 2021.  

 

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/bred‐politisk‐aftale‐sikrer‐betydelig‐mere‐kabellaegning‐af‐hoejspaendingsledninger
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/bred‐politisk‐aftale‐sikrer‐betydelig‐mere‐kabellaegning‐af‐hoejspaendingsledninger
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Kabelanlæg 

Projektet omfatter etablering af ca. 6,6 km 150 kV kabelanlæg fra Fraugde til Odense 

SØ. Anlægget lægges med en blanding af åben kabelgrav og underboringer. Der 

underbores ca. 1 km i projektet. I driftsfasen vil der langs med kabeltracéet være et 

7 m bredt servitutbælte omkring kablet, hvor der vil være visse restriktioner på 

aktiviteter. Der vil i anlægsfasen være behov for midlertidige arbejdsarealer og 

køreveje. De midlertidige køreveje etableres med kørepladder fra offentlig vej til 

midlertidige arbejdspladser. Der vil også være behov for midlertidige oplagspladser. 

Det er tale om depotpladser og tromledepoter. Depotpladserne er 250-2500 m2 og 

anvendes hovedsageligt til oplagring af sand, der skal bruges som fyld i kabelgraven, 

men også til parkering af entreprenørmaskiner.  

 

Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med 

højspændingskabler og evt. andet kabeltilbehør. Der etableres typisk et tromledepot 

for hver ca. 2‐3 km kabeltracé. For projektet forventes tre tromledepotpladser. Da 

kabeltromler er meget tunge, ‐ vægten af en kabeltromle kan være op til 22 tons, 

foregår transporten på blokvognskøretøjer, som ikke er terrængående og desuden 

har stor venderadius. Derfor stilles der øgede krav til underlag og adgangsforhold, 

hvor tromlepladserne indrettes. 

 

Både depotpladser og tromledepoter vil blive etableret i umiddelbar nærhed af 

kabelruten, f.eks. på dyrkede arealer. Medmindre de udpegede pladser allerede er 

befæstet, vil pladserne blive etableret ved midlertidig at udlægge køreplader uden 

muldafrømning for at sikre færdslen og minimere strukturskader. 

 

Når kabelanlægget er færdigt, vil der blive tinglyst en servitut på berørte 

ejendomme. Servitutten er et 7 m bredt bælte på tværs af linjeføringen. I det 

servitutbelagte bælte må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning 

med dybdegående rødder. Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet og andre 

aktiviteter kan udføres efter individuelle aftaler. Denne rådighedsindskrænkning 

gælder dog ikke i servitutbælte over kabelanlægget etableret ved rørlægning. Her 

fraviges bestemmelsen om, at der ikke kan tilplantes med rødder med dybtgående 

rødder. 

 

Anlægsperioden for projektet vil være efterår/vinter 2023, der vil blive arbejdet 

inden for normal arbejdstid (7-18 hverdage og 7-14 lørdage) og arbejdet vil være 

forløbe midlertidigt de enkelte steder på strækningen. 

 

Etablering af kabelanlægget 

Etableringen af kabelanlægget vil foregår hovedsageligt med åben kabelgrav, men 

der vil også blive behov for rørlægning af kabelanlægget ifm. krydsende ledninger 

og underboringer af beskyttet natur samt enkelte hegn (se s. 17-18 i 

projektbeskrivelsen, bliag 2).  

 

I anlægsfasen vil der være behov for et arbejdsbælte på maksimalt 18 m omkring 

kabeltraceerne. Ved overgangen fra åben kabelgrav til underboringer forventes 

arbejdsbæltet at være op til ca. 40 m afhængigt af lokale forhold. Dette er en 

anlægsteknisk betingelse, da der bl.a. kræves plads til svejsning af rør. Dette er 
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specielt gældende ved underboringen af naturområdet omkring Odense Å ådal, som 

er særlig lang.  

 

Åben kabelgrav 

Kabelgraven kan etableres på to måder; 1) enten ved almindelig åben grav med 

anlæg på kabelgravens sider for at minimere risiko for sammenfald af jord ‐ eller 2) 

ved anvendelse af gravekasse, som stiver siderne i kabelgraven af, 

hvorved der kan arbejdes uden anlæg. Gravekasser anvendes helt undtagelsesvist 

og kun på steder med begrænset plads, eller hvor jordbundsforholdene ikke er 

tilstrækkeligt stabile til at grave med anlæg. I dette projekt planlægges 

kabelgraven etableret ved metode 1 ‐ ved almindelig åben grav med anlæg på 

kabelgravens sider, også kaldt kabellægning i åben kabelgrav. Se 

projektbeskrivelsen (bilag 2) s.22-35 for en detaljeret beskrivelse af anlægsmetoden. 

 

I driftsfasen vil kabelanlægget ikke være synligt, der vil dog være markeringspæle 

samt linkboksbrønde, som vil ligge ca. 30 cm over terræn med et Ø150 cm 

aluminiumsdæksel. 

 

Rørlægning af kabelanlæg 

Rørlægning af et kabelanlæg sker ved, at der udlægges en tomt plastrør i en 

dimension større end kabelanlæggets dimension, så kablet kan trækkes igennem 

røret. Der udlægges 3 parallelle rør, et til hvert kabel. Røret fyldes med bentonit 

uden additiver og fyldes op med vand, for at kabelanlægget kan afgive varme under 

drift. Røret proppes af så bentonitten holdes inde i røret, også efter kabelgraven er 

dækket til.  

 

Rørlægningen etableres i samme grav som kabelanlæg i åben grav. 

 

I projektet er der udpeget i alt én strækning, hvor kabelanlægget vil blive anlagt med 

rørlægning. Der rørlægges igennem et beskyttet dige og med hensyntagen til 

fremmedledninger. 

 

Styret underboring 

Ved en underboring bores der fra den ene side af det pågældende område til den 

anden. Herefter trækket et føringsrør i hullet, som kablerne senere trækkes 

igennem. Efter gennemførelse og reetablering, vil det eneste synlige være eventuelle 

markeringspæle. Der vil i projektet blive lavet tre borehuller, hvor der etableres en 

fase i hvert af hullerne med mindst 1 meters afstand. Anlægget vil typisk ligge 3-5 m 

under terræn, det kan dog i tilfælde være nødvendigt at bore dybere for at sikre den 

nødvendige sikkerhedsafstand til evt. eksisterende anlæg, terrænforskelle, 

jordbundsforhold e.l.  

 

Der er planlagt 10 underboringer, hvoraf 9 er under 100 m – i alt ca. 390 m. Dertil 

kommer den lange underboring ved Lindved å på 620 m. Samlet længde er ca. 1009 

m, se projektbeskrivelsen (bilag 2) s. 39 for de enkelte del strækninger. I projektet 

vil der blive 1-3 meter mellem hvert af de tre føringsrør og bliver derfor etableret 

ved underboring op til 6 m bredde. Ved den lange underboring er afstanden ca. 5 m 
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mellem hvert føringsrør, og bredden er derfor ca. 10-12 m. I projektet benyttes 

føringsrør på Ø280 mm og Ø315 mm.  

Generelt stiger kompleksiteten og størrelsen af boreudstyret væsentligt ved boringer 

længere end 300 m. En boring på 300 m tager generelt 2-6 uger at udføre inkl. 

forberedelse og reetablering.  

 

En styret underboring udføres fra boregruben til modtagegruben. Størrelserne er 

gruberne er typisk 4m x 2m x 1,5 m. Første gennemboring (pilotboring) udføres med 

et lille styrbart borehoved, som efter gennemboring af strækningen udskiftes med 

et borehoved i en lidt større diameter i modtagegruben. Det tykkere borehoved 

trækkes retur til boremaskinen, hvorved boringens diameter udvides (up‐reaming). 

Om nødvendigt reames der flere gange afhængig af undergrundens beskaffenhed og 

kravet til boringens diameter. Sammen med tilbagetrækningen af det borehoved, 

der giver underboringshullet den tilstrækkelige diameter, trækkes føringsrøret til 

kablet. Inden føringsrørene kan trækkes gennem underboringen, skal rørene samles 

i længder svarende til underboringens totale længde. Føringsrørene (PE‐plast) 

svejses sammen i arbejdsarealet langs traceet. Der anvendes et køretøj (traktor eller 

lille lastbil) med gaffelgreb og stropper til at håndtere og udlægge rørene. 

 

Under boreprocessen benyttes borevæske for dels at stabilisere, smører borehullet, 

afkøle borehoved, udligne jordtryk og bringe opboret materiale ud af boringen til 

modtagergruben. Boremudder opsamles i bore- og modtagegruben i separat bassin, 

der etableres med afstand til evt. beskyttet natur. Brugt bore mudder der ikke kan 

genbruges, samt opboret materiale bortskaffes som affald efter kommunens 

anvisning. 

 

Det sikres, at boremudder ikke tilføres beskyttede områder, herunder vandløb. Med 

baggrund i en risikoanalyse sikres dette på arbejdsarealerne eksempelvis ved 

etablering af jordvold, anvendelse af halmballer eller lignende, alt afhængigt 

af terrænforhold. Boremudder siver ikke ud i området omkring gruben, men der vil 

ske en mætning af jordmatricen i grænsefladen mellem jord og borevæske. 

Tykkelsen af den påvirkede jord vil afhænge af den konkrete jordsammensætning, 

men der er generelt tale om få centimeter – boremudderets funktion er netop at 

fylde borehullet ud og ikke at sive ud i den omgivende jord‐matrice.  

 

Når underboringen er afsluttet, tømmes boregruben for boremudder, og hullet 

fyldes op med den jord, der blev bortgravet ved opstart. Det vil sige gruben 

efterlades ligesom boringen med få centimeter boremudder i kontaktfladen til 

jorden. Dermed er DHIs vurdering, om at de risikovurderede boremudderprodukter 

(se side 46-47 i projektbeskrivelsen, bilag 2) hverken påvirker jord eller grundvand 

negativt, gældende i dette projekt, både for borehul til underboringsrøret og 

boregruber til opbevaring af boremudder. 

 

Borevæske består af vand, bentonit og eventuelle additiver, når dette bliver 

opblandet med det udborede materiale kaldes det for boremudder. Energinet stiller 

krav til entreprenøren om, at boremudderet alene indeholder miljø-acceptable 

stoffer som dem vurderet af DHI, hvor en negativ påvirkning kan udelukkes. 

 

For yderligere se projektbeskrivelsen (bilag 2) s. 38-48. 
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Station Fraugde 

Ved Fraugde højspændingsstation skal der udføres en række ændringer, for at det 

nye kabelanlæg kan tilsluttes nettet. Derudover skal der etableres et nyt felt til 

kompenseringsspole, og der skal opsættes en kompenseringsspole. Der sker ingen 

arealmæssig udvidelse af stationsanlægget, fordi der alene er tale om ombygning og 

udskiftning af eksisterende 150 kV stationsudstyr, der kan foregå inden for 

rammerne af den eksisterende stationsmatrikel. 

 

Arbejdet vil blive udført inden for normal arbejdstid (hverdage 7-18 og lørdage 7-

14), der vil blive arbejdet på stationen igennem hele projektets anlægsperiode. 

 

Station Odense 

Ved Odense SØ højspændingsstation skal der udføres en række ændringer, for at 

det nye kabelanlæg kan tilsluttes nettet og nuværende udstyr fjernes. Der sker ingen 

arealmæssig udvidelse af stationsanlægget, fordi der alene er tale om ombygning og 

udskiftning af eksisterende 150 kV stationsudstyr, der kan foregå inden for 

rammerne af den eksisterende stationsmatrikel. 

 

Arbejdet vil blive udført inden for normal arbejdstid (hverdage 7-18 og lørdage 7-

14), der vil blive arbejdet på stationen igennem hele projektets anlægsperiode. 

 

Fjernelse af luftledning 

Projektet omfatter etablering af 150 kV kabelanlæg og efterfølgende demontering af 

eksisterende ca. 6 km 150 kV luftledning med 28 master samt eksisterende station 

Lindved Å. Den eksisterende 150 kV forbindelse skal være i drift, imens det nye 

kabelanlæg etableres. 

Linjeføring 

Linjeføringen for kabelanlægget er fastlagt ud fra et ønske om at forbinde 

højspændingsstationerne ad den kortest mulige vej, for derved at lægge beslag på 

mindst muligt areal og minimere konflikter med andre arealinteresser. 

Kabelanlægget anlægges efter forskellige standartmetoder. Anlægsmetoden har 

betydning for, hvor linjeføringen er lagt.  

 

På en 300 m lang strækning mellem Niels Bohrs Allé og station Fraugde er 

afstanden mellem eksisterende luftledning og linjeføringen for kabelanlægget 

mindre end 50 m. Derfor etableres kompenserende jording af kabelanlægget for 

overspænding ved lynnedslag på strækningen. Samme tiltag med kompenserende 

jording af kabelanlægget etableres på strækningen ind til station Odense SØ, da 

afstanden til eksisterende luftledning er mindre end 50 m.  

 

Ved en afstand på over 50 m til høje genstande viser Energinets erfaringer, at 

kabelanlægget ikke bliver forstyrret ved et lynnedslag. Der vil derfor ikke være 

behov for ekstra ordinær jording af anlæg med en afstand større end 50 m til høje 

genstande. 

 

Linjeføringen krydser to fremmede ledningsanlæg (et fiberkabel og et elkabel). Der 

er flere fremmedledninger i nærheden, som der skal tages hensyn til. De fremmede 
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ledninger fremgår af figur 2 herunder. Da kabelanlægget skal beskyttes, er der som 

anlægsmetode valgt rørlægning. Rørlægning vil kun blive benyttet på strækningen 

vist på figur 2 og vil udover de fremmede ledninger også krydse et beskyttet dige. 

 
Figur 2 Fremmedledninger omkring kabelanlægget. Dette har ført til at kabelanlægget 
rørlægges. 

Vurdering 
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 
Projektet er beliggende i Odense Kommune og linjeføringen vil krydse forskellige 

naturområder, herunder områder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3-

områder) og et Natura 2000-område. Fastlæggelsen af linjeføringen beror på en 

konkret vurdering af mulighederne, og her inddrages de forskellige standard 

anlægsmetoder, som i deres metode kan forebygge eller reducere påvirkningen af 

naturområdet. Der er ikke en generel anlægsmetode, som projektet kan tage 

udgangspunkt i, når et naturområde skal krydses og derfor er der lavet en konkret 

vurdering for de enkelte naturområder.  Se oversigt over de naturområder, som 

linjeføringen krydser i Tabel 1.  

 

Tabel 1. Naturområder der krydses af linjeføringen 

Matr. Nr. Type Anlægsmetode Underborings 

længde 

21a, Åsum By, 

Åsum 

§ 3 Vandløb – 

Åsum bæk 

Styret 

underboring 

25 m 
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23a, Åsum By, 

Åsum 

§ 3 Mose Styret 

underboring 

Del af den 620 m 

lange boring 

22n, Åsum By, 

Åsum 

§ 3 Mose og eng Styret 

underboring 

Del af den 620 m 

lange boring 

22n, Åsum By, 

Åsum 

Natura 2000-

område, 

Habitatområde 

nr. 98 Odense Å 

med Hågerup Å, 

Sallinge Å og 

Lindved Å 

Styret 

underboring 

Del af den 620 m 

lange boring 

4gv, Ejby, Odense 

Jorder 

§ 3 Eng Styret 

underboring 

Del af den 620 m 

lange boring 

4gv, Ejby, Odense 

Jorder 

§ 3 Vandløb, 

Lindved Å 

Styret 

underboring 

Del af den 620 m 

lange boring 

11bv, Ejby, 

Odense Jorder 

§ 3 Mose og eng Styret 

underboring 

Del af den 620 m 

lange boring 

 

Som en yderligere del af projektet skal der nedtages luftkabler og demonteres gamle 

master/stationer, hvor 30/31 station Lindved Å (LIÅ) befinder sig i et § 3-område 

og 31/32 i et Natura 2000-område. 

 

§ 3 Beskyttet natur 

Kabelanlægget krydser i alt 6 § 3-områder, herunder 2 moser, 2 enge og 2 vandløb 

(Lindved Å og Åsum Bæk). Alle § 3-områder krydses ved underboring, se Tabel 2. 

Ligeledes vil demonteringen af station Lindved Å (LIÅ) foregå i § 3 mose. Den ene 

mose samt det ene vandløb er ligeledes del af Natura 2000 område nr. 114. Vandløb 

krydses så vidt så muligt vinkelret 

 

Underboring af § 3-områder 

Da § 3-områderne underbores vil de ikke blive udsat for direkte eller indirekte 

påvirkning, medmindre der skulle ske et blow-out af boremudder på terræn eller i 

vandløb.  

 

I forbindelse med gennemførelse af en underboring, er der en risiko for blow-out. 

Ved et blow-out vil der sive boremudder ud i terræn, hvor det potentielt kan medføre 

en påvirkning.  

 

I tilfælde af et blow-out i vandløb vil denne påvirkning omfatte; udslip af potentielt 

skadelige stoffer i boremudderet, spredning af bentonit i vandløbet, samt 

påvirkningen fra den efterfølgende oprensning, hvor dette er muligt.  

Da bentonit er meget finkornet vil det kun sedimentere i meget langsomt-

strømmende vand, hvorimod det vil blive opslæmmet og ført med nedstrøms i 

hurtigt-strømmende vand. Derfor vil boremudderet hovedsageligt sedimentere, 

hvor der i forvejen sker en sedimentation af finkornet materiale.  

I tilfælde af et blow-out i en terrestrisk naturtype (bl.a. eng eller mose), vil 

boremudder sive ud på terræn, hvor det potentielt kan medføre en påvirkning. 

Beredskabsplanen vil indeholde retningslinjer for opsamling af boremudder fra 
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arealerne. Energinet kan erfaringsmæssigt opsamle 90-95% af boremudderet. Den 

resterende procentdel opløses of forsvinder ved efterfølgende nedbør. 

 

Energinet har oplyst at et blow-out typisk medfører et udslip af få liter boremudder, 

men i nogle tilfælde op til 20 m3 ved de største underboringer. 

Boremuddermængden der kan undslippe ved et blow-out er afhængig af mængden 

der benyttes til underboringen, og derfor vil de korte underboringer medføre risiko 

for et mindre blow-out end de lange underboringer. De borevæskeprodukter der 

benyttes, er produkter, der er risikovurderet af Energinet gennem DHI, og i denne 

risikovurdering, samt supplerende risikovurdering, er vurderet til ikke at have en 

påvirkning på vandmiljøet eller grundvandet, hverken ved planlagt anvendelse eller 

ved et blow-out. Denne vurdering er baseret på underboringer i projektet Baltic 

Pipe, hvor diameteren af røret, ca. 1 meter, er betydeligt større end i dette projekt, 

hvor det er < ca. 20 cm.  

Energinet har oplyst, at de ikke vil benytte produkter der i risikovurderingerne fra 

DHI er vurderet til ikke at kunne udelukkes at have en negativ påvirkning på miljøet. 

Dermed er DHIs vurdering, om at de risikovurderede boremudderprodukter 

hverken påvirker jord eller grundvand negativt, gældende i dette projekt, både for 

borehul til underboringsrøret og boregruber til opbevaring af boremudder. Der vil 

inden projektets igangsættelse blive udarbejdet beredskabsplaner, der bl.a. 

beskriver hvordan oprydningen ifm. evt. blow-out hurtigst muligt sker. Kommunen 

godkender planen inden arbejdet startes. 

 

For vandløbene gælder at underboringen starter og slutter således, at 

vandløbsbrinken ikke beskadiges og altid udenfor 2 m bræmmen. Den styrede 

underboring føres minimum 1 m under faktisk vandløbsbund og/eller 

regulativfastsat vandløbsbund. Ved krydsning af Lindved Å er afstanden til 

vandløbsbrinken øget til mindst 100 meter på grund af den brede ådal. Der er 

foretaget en forundersøgelse af jordbundsforholdene mht. placering af 

underboringen og taget konkret stilling til den styrede underborings længde (620 

meter) og dybde (ned til 20 meter). Åsum bæk underbores i en dybde af 3-5 m med 

5 m til brinken.  

 

På baggrund af ovenstående, herunder produkterne der anvendes, den lave mængde 

bentonit der potentielt kan undslippe og sedimentere i vandløbet eller på terræn, 

det faktum at ingen af de vigtigste trusler for naturtyperne indgår som en potentiel 

påvirkning fra dette projekt, samt foreliggende krav om beredskabsplaner, vurderer 

Miljøstyrelsen at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning på naturtypen, 

hverken som følge af blow-out opstrøms fra eller i selve habitatvandløbene. 

Miljøstyrelsen vurderer derudover at der ikke vil ske en påvirkning af naturtyperne 

ved planlagt gennemførsel af en underboring uden blow-out. 

 

Energinet oplyser, at det sikres, at boremudder ikke tilføres beskyttede områder, 

herunder vandløb. Med baggrund i en risikoanalyse sikres dette på arbejdsarealerne 

eksempelvis ved etablering af jordvold, anvendelse af halmballer eller lignende, alt 

afhængigt af terrænforhold. Boremudder siver ikke ud i området omkring gruben, 

men der vil ske en mætning af jordmatricen i grænsefladen mellem jord og 

borevæske. Tykkelsen af den påvirkede jord vil afhænge af den konkrete 

jordsammensætning, men der er generelt tale om få centimeter – boremudderets 
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funktion er netop at fylde borehullet ud og ikke at sive ud i den omgivende 

jordmatrice. 

Ved afslutningen af underboringen tømmes boregruben for boremudder, og hullet 

fyldes op med den jord, der blev bortgravet ved opstart. Det vil sige, at gruben 

efterlades ligesom boringen med få centimeter boremudder i kontaktfladen til 

jorden.  

 

Projektet genererer ikke spildevand til direkte eller indirekte afledning til § 3-

beskyttet natur. Vand fra tørholdelse af gruber ifm. underboringer vil blive bortledt 

lokalt til terræn efter aftale med lodsejer og på en sådan måde, at vandet ikke ledes 

til recipient via overfladeafstrømning. Energinet oplyser, at såfremt der mod 

forventning ikke kan sikres bortledning af det oppumpede vand ved nedsivning 

lokalt på terræn, og der bliver behov for udledning til recipient, er der tale om en 

projektændring af det ansøgte projekt, hvorefter ændringen vil blive vurderet jf. 

miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 13a. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, på baggrund af overstående, herunder at blow-out 

udelukkende vil ske i en uheldssituation, den efterfølgende oprensning af området i 

tilfælde af et blow-out, at der kun bruges produkter der ikke vil have en negativ 

påvirkning på grundvand, vandmiljø og jordlevende organismer, samt den 

begrænsede mængde boremudder der potentielt kan undslippe til overfladen, at der 

ikke vil ske en tilstandsændring af de pågældende § 3-områder som følge af et evt. 

blow-out af boremudder ifm. projektet. 

 

Demontering af master 

Arbejdsområdet til demontering af station Lindved Å (LIÅ) tilgås fra vest via en 

midlertidig kørepladevej, fra matr.nr. 19g, så vejen er så kort som mulig gennem den 

§ 3 beskyttede mose. Vejen vil være ca. 4 meter bred og vil så vidt muligt bruge 

eksisterende spor. Forstyrrelser ifm. demontering af LIÅ vil være begrænset til selve 

sporet samt arbejdsområdet omkring anlægget og vil være midlertidig. 

Arbejdsområdet udgør kun en lille procent af det samlede mose areal og udgør 

hovedsageligt et hævet plateau og er således en tørrere del af mosen. Moser er en 

fugtig naturtype, der grundet fugtigheden er mere tilbøjelig til trykskader end mere 

tørre naturtyper. De relevante trusler på mosearealerne i det konkrete projekt 

udgøres således hovedsageligt af færdsel på de fugtige arealer, der f. eks. kan forsage 

trykskader på vegetation og jordbund.  

Desuden vil der i takt med demonteringen blive fjernet elkabel der hænger i kanten 

af § 3-eng. De relevante trusler mod § 3-eng er ligeledes hovedsageligt trykskader 

på vegetation og jordbund som følge af færdsel på området. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af overstående, at demonteringen indenfor § 

3-områder kun vil medføre en lokal og midlertidig forstyrrelse. Miljøstyrelsen gør 

opmærksom på at arbejde i § 3-natur kan kræve dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven og at kommunen er tilsynsmyndigheden for dette. 

 

Miljøstyrelsen vurderer samlet at §3 beskyttet natur der krydses ved underboring, 

ikke vil blive påvirket, hverken direkte eller indirekte, af projektet.  Projektet 

genererer ikke spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til 

naturområderne, hvorfor der ikke vil være en påvirkning herfra.  
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På grund af projektets karakter og den anvendte anlægsmetode, vurderes det at 

projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Det 

er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering at demontering af station Lindved Å (LIÅ) og 

nedtagning af luftkabler, ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning, idet arbejdet 

sker kontrollet i et begrænset område og evt. forstyrrelser ifm. færdsel vil være 

midlertidig, samt at udlægningen af køreplader vil forhindre langvarige trykskader 

fra maskinel. 

 

Natura 2000 

En del af projektet er beliggende indenfor Natura 2000 område nr. 144, Odense Å 

med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Området vil blive underboret ifm. 

kabellægningen og mast 31/32 som står i området vil blive demonteret. Projektet vil 

kun berøre udpegningsnaturtyperne rigkær og vandløb. Rigkæret er vurderet som 

god tilstand og vandløbet er vurderet som samlet ringe økologisk tilstand og ukendt 

kemisk tilstand. Rigkæret og vandløbet krydses ved underboring, og der demonteres 

en mast på kanten af rigkæret. 

  
For vurdering af arterne på udpegnings grundlaget se afsnit om beskyttede arter 

herunder. 

 

Underboring af Natura 2000 

Da Natura2000-området underbores vil naturtyperne således ikke blive udsat for 

direkte eller indirekte påvirkning, medmindre der skulle ske et blow-out af 

boremudder på terræn. I tilfælde af et blow-out vil der stadig kun være tale om en 

begrænset påvirkning.  

 

Vandløb (3260) og Rigkær (7230) 

I forbindelse med gennemførelse af en underboring, er der en risiko for blow-out. 

Ved et blow-out vil der sive boremudder ud i terræn, hvor det potentielt kan medføre 

en påvirkning. I tilfælde af et blow-out i vandløb vil denne påvirkning omfatte 

potentielt skadelige stoffer i boremudderet, spredning af bentonit i vandløbet, samt 

påvirkningen fra den efterfølgende oprensning, hvor dette er muligt. Da bentonit er 

meget finkornet vil det kun sedimentere i meget langsomt-strømmende vand, 
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hvorimod det vil blive opslæmmet og ført med nedstrøms i hurtigt-strømmende 

vand. Derfor vil boremudderet hovedsageligt sedimentere, hvor der i forvejen sker 

en sedimentation af finkornet materiale. Energinet har oplyst at et blow-out typisk 

medfører et udslip af få liter boremudder, men i nogle tilfælde op til 20 m3 ved de 

største underboringer. Boremuddermængden der kan undslippe ved et blow-out er 

afhængigt af mængden der benyttes til underboringen, og derfor vil de korte 

underboringer medføre risiko for et mindre blow-out end de lange underboringer.  

 

De borevæskeprodukter der benyttes, er produkter, der er risikovurderet af 

Energinet gennem DHI, og i denne risikovurdering, samt supplerende 

risikovurdering, er vurderet til ikke at have en påvirkning på vandmiljøet eller 

grundvandet, hverken ved planlagt anvendelse eller ved et blow-out. Denne 

vurdering er baseret på underboringer i projektet Baltic Pipe, hvor diameteren af 

røret, ca. 1 meter, er betydeligt større end i dette projekt, hvor det er < ca. 20 cm. 

 

I tilfælde af et blow-out i Rigkær, vil boremudder sive ud på terræn, hvor det 

potentielt kan medføre en påvirkning. Beredskabsplanen vil indeholde 

retningslinjer for opsamling af boremudderet fra arealerne. Energinet kan 

erfaringsmæssigt opsamle 90-95% af boremudderet. Den resterende procentdel 

opløses of forsvinder ved efterfølgende nedbør. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, på baggrund af overstående, herunder at blow-out 

udelukkende vil ske i en uheldssituation, den efterfølgende oprensning af området i 

tilfælde af et blow-out, at der kun bruges produkter der ikke vil have en negativ 

påvirkning på grundvand, vandmiljø og jordlevende organismer, samt den 

begrænsede mængde boremudder der potentielt kan undslippe til overfladen, at der 

ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af de pågældende Natura2000 

naturtyper som følge af et evt. blow-out af boremudder ifm. projektet. 

 

Demontering af master 

Ved demonteringen af mast 31/32 vil der blive etableret en kørepladevej fra øst, så 

området berøres mindst muligt og evt. køreskader minimeres. Der vil ligeledes blive 

oprettet et arbejdsareal omkring masten, således at en evt. påvirkning af 

udpegningsgrundlaget vil være midlertidig og minimal. Arbejdsarealet placeres så 

det berører rigkæret mindst muligt og vil kun berøre kanten af området.  

Truslerne for de lysåbne naturtyper såsom rigkær, er tilgroning, uhensigtsmæssig 

hydrologi, direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer og 

forekomster af invasive arter. Etableringen af arbejdsareal og kørevej inden for 

rigkær udgør kun en minimal del af det samlede areal (ca.1-5%). Herudover har 

anvendelsen af køreplader til formål at fordele trykket og forhindre hjulspor. 

 

I forbindelse med fjernelse af betonfundamentet har Energinet aftalt med Odense 

Kommune at fundamentet fjernes til ca. 0,5 m under terræn. Dette er med henblik 

på at minimere potentiel påvirkning i forbindelse med arbejdet. Fundamentets 

bundplade bliver efterladt, hvilket vil betyde en mindsket påvirkning. Hvis der 

skulle være underskud af jord ifm. bortskafning af fundamentet, vil der blive tilført 

jord efter kommunes anvisninger.  

 

Anlægsarbejdet vil finde sted i efteråret/vinteren 2023. 
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Miljøstyrelsen vurderer, at varige trykskader ved demonteringen kan undgås med 

den anvendte metode. Skulle der mod forventning ske trykskader som følge af 

projektets udførelse f.eks. hvis området er vådere en forventet, forventes disse kun 

at forblive kortvarigt, da trykskader i overfladen forventes at blive udbedret af bl.a. 

planternes rodnet.  

På baggrund af det meget begrænsede areal, det faktum at arbejdet udføres uden for 

planternes vækstsæson, samt udlægningen af køreplader hvorved trykskader 

forventes at kunne undgås, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil ske en væsentlig 

negativ påvirkning af udpegningsnaturtypen rigkær. Evt. trykskader vurderes 

begrænset i omfang og midlertidige, og vurderes samlet set ikke at skade 

bevaringsmålsætninger for Natura 2000-området. 

 

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige 

udledninger til og gener for omgivelserne, samt den anvendte metode, 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 

I dette afsnit vurderes de beskyttede arter der potentielt kan blive påvirket af 

projektet. Dette inkluderer udpegningsarter for de enkelte habitatområder og bilag 

IV-arter der kunne forekomme i området, samt de beskyttede arter i henhold til 

artsfredningsbekendtgørelsen. 

 

Odder 

Der er registret fund af odder i Odense Å nord for projekt området. Oddere føder de 

fleste af deres unger om sommeren eller i efteråret. De kan dog føde unger hele året. 

Da odderen er nataktiv opholder den sig om dagen i en hule i brinken, under 

trærødder, buske e.l. 

 

Følgende forhold kan potentielt påvirke arten ifm med anlægsarbejder: 

 Opsplitning af bestande og levesteder. 

 Ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder. 

 Forstyrrelser fra friluftsliv. 

 Forstyrrelser ved anlægsarbejder 

 

Odder kan blive påvirket som følge af støj og forstyrrelse fra arbejdspladserne, samt 

den evt. forstyrrelse der sker som følge af kørsel inde i habitatområderne og nær 

vandløb. 

 

                                                             

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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Miljøstyrelsen bemærker, at projektet ikke vil medføre permanente forringelser af 

artens levesteder, og projektet vurderes ikke at påvirke odder i driftsfasen da der er 

tale om et nedgravet anlæg. Der kan potentielt ske en mindre forstyrrelse ifm. 

anlægsarbejdet, dog vurdere Miljøstyrelsen, at odder generelt er modstandsdygtig 

over for midlertidige forstyrrelser, da arten er meget mobil og derfor kan fortrække 

til en anden del af vandløbet imens arbejdet kortvarig står på.  

På baggrund af overstående vurderer Miljøstyrelsen, at en potentiel forstyrrelse vil 

være meget kortvarig og ikke medføre nogen væsentlig påvirkning på evt. 

tilstedeværende odder. 

 

Damflagermus 

Damflagermus er på udpegningsgrundlaget for habitatområde 98 (H98). Projektet 

krydser dette habitatområde, der vil dog ikke ske rydning af træer, herunder 

flagermus egnede træer eller bygninger i habitatområdet. En evt. forstyrrelse af 

arten vil være midlertidig og der vil ikke ske forstyrrelser i forbindelse med 

driftsfasen, da der er tale om et nedgravet anlæg.  

Da der ikke fældes potentielt egnede flagermustræer, samt det relativt lille omfang 

af anlægsarbejdet, der udføres på de enkelte lokationer, vurderer Miljøstyrelsen, at 

der ikke vil en væsentlig negativ påvirkning af arten. 

 

Hav/bæklampret, Pigsmerling, Tykskallet malermusling 

Alle arterne er på udpegningsgrundlaget for H98 og er bundet til det akvatiske miljø. 

Det antages på baggrund af forsigtighedsprincippet, at arterne er tilstede ved 

underboringslokaliteten. Fisk kan potentielt blive påvirket ved et blow-out, hvor 

boremudder tæt på udslippet sætter sig på fiskenes gæller og forhindre iltoptaget 

eller hvor indholdsstofferne i boremudderet påvirker fiskene. Når boremudder 

sedimenterer, kan det potentielt udgøre en risiko for at tildække fiskenes æg. 

 

Alle arterne lever og gyder i vandløb med høj strømningshastighed, hav- og 

bæklampret og tykskallet malermusling gyder i grus- eller stenbund mens 

pigsmerling sætter sine æg på vegetation. 

 

Overlejring af gydeegnet bund vil ikke kunne forekomme, da gydeegnet bund 

forudsætter aflejringsforhold med så høj strømningshastighed, at boremudder, der 

består af lermineraler, ikke vil aflejres her. Mængden af boremudder der kan 

undslippe kan være op til 20 m3. Et blow-out vil ikke ske eksplosivt, men ved at 

boremudder stille siver ud fra sprækkerne i jorden. Ved et stort blow-out, direkte i 

en gydebanke eller på gydeegnet bund, vurderer Miljøstyrelsen at boremudderet 

hurtigt vil blive ført væk med strømmen, uden at skade eventuelle æg, som forventes 

at være tilpasset en forhøjet stoftransport i korte perioder. 

Boremudder vil under et blow-out blive opslæmmet i vandfasen. Miljøstyrelsen 

vurderer at evt. tilstedeværende individer af udpegningsarter ikke vil blive påvirket, 

da hændelsen vil være sammenlignelig med f.eks. et større regnskyl mht. mængden 

af suspenderet sediment/stof i vandet. Der benyttes udelukkende stoffer, der er 

vurderet til ikke at udgøre en risiko for miljøet ved et eventuelt blow-out. 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af overstående, at der ved et evt. blow-out kun 

vil være en lokal og midlertidig påvirkning. Et blow-out vil derfor ikke udgøre en 

trussel for arternes integritet inden for eller uden for habitatområderne. 
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På denne baggrund, herunder arternes generelle levevis, gydepladsernes forhold og 

boremudders lave opholdstid i vandet, samt den begrænsede mængde boremudder 

ved et blow-out, vurderer Miljøstyrelsen at udpegningsarterne ikke vil blive 

væsentligt negativt påvirket eller være til skade for bevaringsmålsætningerne ved 

projektets gennemførelse. 

 

Skæv-/Sumpvindelsnegl 

Både skæv- og sumpvindelsnegl findes på udpegningsgrundlaget for H98. Arterne 

er begge små snegle arter (1,6-2,7 mm lange), der overvejende lever i fugtige 

områder med vegetation som fugtige enge eller rigkær, og trives under lysåbne 

forhold. Skæv vindelsnegl kan dog også forekomme på tørre lokaliteter, her findes 

de oftest nær havet på græsbevoksede arealer eller i markhegn. 

Arterne er sårbar over for græsning, vandstandssænkelse og næringstilførsel.  

 

Der vil ikke ske næringstilførsel, græsning eller permanent vandstandssænkning 

som følge af projektet. En potentiel påvirkning fra kørsel i området, vil blive 

minimeret ved brug af køreplader på køreveje og i arbejdsområder. Ved et evt. blow-

out vil der sive en begrænset mængde boremudder ud på terræn. Et blow-out vil 

ikke være en trussel for integriteten af arterne i området, og vil kun potentielt have 

en påvirkning, der vil være stærkt lokal, hvor eventuelle enkelte individer vil risikere 

tildækning af boremudder. 

 

På baggrund af overstående, bl.a. udlægning af dedikeret kørevej og trykfordeling 

med køreplader, ingen væsentlig eutrofiering samt, at et evt. blow-out kun vil have 

en midlertidig lokal effekt, vurderer Miljøstyrelsen at udpegningsarterne ikke vil 

blive væsentligt negativt påvirket, og at projektets gennemførsel ikke vil være til 

skade eller hindring for bevaringsmålsætningerne. 

 

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 

yderligere bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket 

væsentligt. 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 

udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på 

habitatdirektivets bilag IV. 

 

Gener 

Støj 

De vejledende støjgener overholdes ved anlægsarbejdet. Der tages afsæt i 

kommunernes forskrifter for byggearbejde og arbejdet bliver som udgangspunkt 

udført inden for normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 07.00-18.00 og lørdage 

kl. 07.00-14.00. Inden arbejdet igangsættes vil det blive anmeldt til den lokale 
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myndighed (anmeldelse af midlertidige aktiviteter, herunder støv-, støj- eller 

vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder). 

 

Kabelanlæg: 

Der anvendes følgende almindelige entreprenørmaskiner; lastbil, gravemaskine, 

rendegraver, traktor. Maskinerne har forskellige kildestyrker, der kan 

sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 dB til 110 dB. 

Arbejdet tilpasses lokale forhold igennem tilrettelæggelsen af arbejdet. Med det 

grundlag for arbejdets udførelse og de beskrevne maskiner (se projektbeskrivelsen, 

Bilag 2) kan de vejledende støjkriterier overholdes. 

 

Station: 

I projektbeskrivelsen er der en oversigt over de typer entreprenørmaskiner, der 

forventes at indgå i projektet. Maskinerne har forskellige kildestyrker, der kan 

sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 dB til 110 dB. 

 

Maskinerne bliver ikke anvendt kontinuert igennem anlægsfasen, men i afgrænsede 

perioder afhængig af anlægsarbejdet.  

 

Arbejdet tilpasses lokale forhold igennem tilrettelæggelsen af arbejdet. Med det 

grundlag for arbejdets udførelse og de beskrevne maskiner (se projektbeskrivelsen, 

Bilag 2) kan de vejledende støjkriterier overholdes. 

 

Demontering af luftledning: 

I projektbeskrivelsen er der en oversigt over de typer entreprenørmaskiner, der 

forventes at indgå i projektet. Maskinerne har forskellige kildestyrker, der kan 

sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 dB til 110 dB. 

Arbejdet tilpasses lokale forhold igennem tilrettelæggelsen af arbejdet. Med det 

grundlag for arbejdets udførelse og de beskrevne maskiner (se projektbeskrivelsen, 

Bilag 2) kan de vejledende støjkriterier overholdes. 

Støv 

Anlægsperioden: 

Anlægsarbejdet kan give midlertidige støvgener i tørre perioder. Generne kan 

afhjælpes gennem vanding af anlægsområdet, som Energinet udfører efter konkret 

vurdering, eller hvis naboer klager. Desuden etableres alle køreveje ved hjælp af 

køreplader, som vil reducere støvgenerne. 

 

Driftsfasen: 

Der vil ikke forekomme støvgener fra anlægget i driftsfasen. 
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Lys 

Anlægsfase: 

Der kan være behov for belysning i forbindelse med etablering af kabelanlægget, på 

oplagspladser og ved arbejdspladser for styret underboring. Hertil vil der være 

behov for belysning i forbindelse med arbejdet på højspændingsstationerne. 

Belysningen vil være rettet mod anlægsarbejdet og vil blive opsat således, der ikke 

skabe lysgener for de omkringboende naboer eller til omgivelserne. Der vil ikke blive 

arbejdet i aften- og nattetimerne. 

 

Driftsfase: 

Der vil ikke være belysning omkring kabelanlægget. 

 

Der er allerede i dag installeret belysning på stationsarealet, som kun bruges ved 

serviceeftersyn og vedligehold i de få timer indenfor normal arbejdstid, hvor der 

endnu ikke er lyst, hvilket vil være sæsonafhængigt. Projektet ændrer ikke på dette. 

Lugt 

Projektet vil ikke generer lugt eller gasser andet end alm. udstødning fra køretøjer. 

Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende. 

 

Magnetfelter 

I driftsfasen skabes et magnetfelt omkring kabelanlægget. Magnetfeltet er størst lige 

over kabelanlægget og falder hurtigt indenfor kort afstand af anlægget. Energinet 

anvender Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip og har beregnet en 

udredningsafstand for FGD‐OSØ. Udredningsafstanden angiver, hvornår bygherre 

bør overveje om magnetfelteksponeringen i en nærliggende bolig eller 

børneinstitution bør nedbringes. Ved almindelig forlægning i åben grav er 

udredningsafstanden på 8,5 meter til hver side. Gennemgang af traceet viser ikke 

konflikter med udredningsafstanden. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at en evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i 

anlægsperioden vil være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for 

omkringboende, da belysningen i videst muligt omfang er nedadrettet og rettet mod 

anlægsarbejdet. I driftsfasen vil projektet ikke ændre på nuværende 

belysningsforhold, og dermed vurderes det ikke at medføre væsentlige lysgener for 

omgivelserne. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen at projektet samlet set ikke vil 

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 

Projektet skal bruge følgende materialer/ressourcer: 

Sand: 4.300 m3 

Jern 23 ton 
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Aluminium 143 ton 

Beton 109 m3 

Kobber  30 ton 

Rustfri stål 50 ton 

Plast 234 ton 

Olie 57 ton 

SF6 gas 0,033 ton 

Vand 1.514 m3 

Bentonit 31 m3 

Additiver 0-0,3 m3 

 

Projektet vil generere følgende affald: 

Beton (jernbeton) 610 m3 til genanvendelse 

Beton (tungmetalholdig) 3,1 ton til forurenet affald/deponi 

Jern  8 ton til genanvendelse 

Aluminium  1.036 ton til genanvendelse 

Porcelæn  6,7 ton til genanvendelse 

Rustfri stål  168 ton til genanvendelse 

Fuger (m. blødgører) 1 kg til forurenet affald/deponi 

Tungmetalholdig maling 7 kg til farligt affald 

SF6-gas  22 kg til genanvendelse 

Olie  500 kg til genanvendelse 

 

Alt affald bliver sorteret med det formål, at affald behandles på den mest forsvarlige 

måde. Det betyder, at affald i videst muligt omfang genanvendes eller genbruges 

med forudgående forarbejdning. 

 

Spildevand genereres alene fra skurbyer og mandskabsvogne, som tilsluttes 

offentlig kloak eller tømningsordning efter gældende regler. 

 

Regnvand fra tørholdelse af udgravninger under anlægsarbejdet vil blive bortledt 

lokalt til terræn på landbrugsarealer efter aftale med lodsejer. Det sikres inden 

bortledning, at vand bortledes til nedsivning i et punkt i terrænet minimum 25 m 

fra recipienter, og hvor hældningen er væk fra recipienter, samt at der ikke er risiko 

for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandsforekomster. 

Såfremt der mod forventning ikke kan sikres bortledning af vand ved nedsivning 

lokalt på terræn, og der bliver behov for udledning til recipient, er der tale om en 

projektændring af det ansøgte projekt. 

 

Anlægsarbejdets varighed på den enkelte ejendom vil typisk være 4 arbejdsdage. 

Ved underboringer kan arbejdsperioden være længere, forventeligt 2-4 uger for de 

korte underboringer og 10-15 uger for den længste underboring (se oversigt i 

projektbeskrivelsens afsnit 3). 

 

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at projektets anvendelse af 

råstoffer er begrænset til det nødvendige ligesom projektets håndtering af affald og 

spildevand ikke medfører væsentlige påvirkninger af omgivelserne. 
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Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 

Jordfast kulturarv 

Der er foretaget en screening af mulig jordfast kulturarv. Det vurderes på den 

baggrund, at der er risiko for fund omkring Fraugde‐Kærby, idet gårdene tidligere 

(i ældre middelalder) har ligget tættere på veje m.v. Linjeføringen er derfor lagt uden 

om landsbyen. Det lokale museum vil forud for anlægsarbejdet udføre arkæologiske 

forundersøgelser, dette sker ved afrømmelse af muld langs kabeltraceet i en bredde 

af kabelgraven. Evt. behov for udgravning aftales med museet og koordineres med 

anlægsarbejdet. 

 

Diger og levende hegn 

Diger og levende hegn krydses så vidt muligt vinkelret for at minimere påvirkningen 

af diget/hegner. Linjeføringen undgår at krydse samlingspunkter for flere diger og 

hegn ligeledes for at minimere påvirkningen. Ligeledes vil linjeføring så vidt muligt 

gå mellem træer i hegn o.l. for så vidt muligt at undgå fældninger, der krydses også 

et hegn med flere gamle egetræer, dette underbores for at undgå en påvirkning.  

Anlægsmetoden tilpasses således i forhold til digets eller hegnets betydning som 

bl.a. spredningskorridor, levested for flora og fauna samt den landskabelige værdi. 

Nogle diger kan være beskyttet iht. museumslovens bestemmelser og hvordan disse 

krydses er derfor konkret vurderet. 

 

Ved krydsning af hegn samt beskyttede jord- og stendiger foretages en 

fotoregistrering af samtlige diger og hegn, inden anlægsarbejdet. Der indhentes 

dispensation hos Odense Kommune i de tilfælde, hvor anlægsarbejderne kommer i 

berøring med beskyttede diger. 

 

Arealinteresser, beskyttelseslinjer og andre forhold 

Anlægsarbejdet vil nogle steder finde sted inden for arealfredning, 

åbeskyttelseslinjen, skovbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Linjeføringen krydser fredningen Odense Ådal – Etape III, der er en arealfredning. 

Af § 1 om fredningsformålet fremgår, at formålet med fedningen er; 

 At sikre og forbedre 

o kulturhistoriske kvaliteter, landskabelige og geologiske interesser, 

arkitektoniske værdier, herunder bevaringsværdige bygningers 

sammenhæng med ådalen, særlig omkring byens broer, 

o bynære arealer til rekreative formål, 

o en spredningskorridor gennem kommunen for plante- og dyrelivet, 

o god tilgængelighed via et stinet for byens borgere og turister under 

hensyntagen til plante- og dyreliv, 

 at bevare og udbygge områdets naturtyper for at skabe et artsrigt plante- og 

dyreliv, herunder særligt de naturtyper og arter, som danner grundlag for 

udpegningen af dele af fredningsområdet som EF-fuglebeskyttelse- og 

habitatområde. 

 

Energinet vil undgå installationer over terræn, således at de landskabelige 

interesser m.v. kun er påvirket i anlægsfasen. Når kabelforbindelsen er nedgravet 

og den lange underboring etableret, reetableres arealerne, så sporene efter 
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anlægsarbejdet i løbet af kort tid vil være væk. Det er således Miljøstyrelsens 

vurdering at projektet ikke vil være i strid med fredningens formål. 

 

Linjeføringen krydser en fortidsmindebeskyttelseslinje. Fortidsmindet er en bro, 

som i Fund og Fortidsminder har fredningsnummeret 361623. Broen går over 

Vejrup Å med Nyborgvej /Odensevej henover. Hverken linjeføringen for 

kabelanlægget eller planlagte arbejdsarealer kommer i berøring med 

broen/fortidsmindet. Miljøstyrelsen vurderer således, at projektet ikke vil være i 

strid med beskyttelseslinjens formål. 

 

Det fremgår yderligere, at projektet også vil komme i berøring med to å-

beskyttelseslinjer og en skovbeskyttelseslinje. Her er der tale om kabellægning ved 

underboring og Miljøstyrelsen vurderer således, at projektet ikke strider mod disse 

beskyttelseslinjer.  

 

Energinet nedtager og fjerner eksisterende luftledninger, master og station Lindved 

Å (LIÅ) og etablerer det nye kabelanlæg som jordkabler. Det meste af fredningen 

underbores i forbindelse med den lange underboring under Lindved Å‐ådal. Der vil 

derved ikke blive opsat tekniske anlæg eller foretaget væsentlige terrænændringer. 

Miljøstyrelsen vurderer således, at projektet ikke vil stride imod fredningens formål. 

Miljøstyrelsen henviser til at Odense Kommune er myndighed for disse 

beskyttelseslinjer, og derfor endeligt skal vurdere hvorvidt projektet er i strid med 

hensynene i disse. 

 

Overfladevand og grundvand 

Overjordiske anlæg og muffer placeres som udgangspunkt ikke indenfor 

lavbundsarealer og potentielle vådområder, da disse anlæg ikke kan tåle permanent 

vanddække. Anlæggene kan sikres mod oversvømmelse, hvor det ikke er muligt at 

undgå at placere dem i vandmættede jordlag. Det anses dog ikke som 

anbefalelsesværdigt, da anlægget kræver tilsyn, som kan blive vanskeligt, hvis 

anlægget står i vådområde. 

Kabelanlægget tåler dog at ligge under permanent vandmættet jord, men kan 

udgøre en udfordring, hvis der senere skal etableres vådområder og genslyngning af 

vandløb.  

 

Der vil for alle kabelstrækninger kunne forekomme behov for at bortlede regnvand, 

der samler sig i kabel- og fundamentsgraven. Derudover kan der blive behov for en 

midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen på de strækninger, hvor 

grundvandet står højt. Bortledningen af grundvand vil ske ved lænsning fra 

pumpesumpe eller ved hjælp af sugespidsanlæg. Bygherre oplyser, at kabel- og 

fundamentsgravene anlægges i en dybde på hhv. 1,5 m og 1,5-2,5 m og vil kun stå 

åbne i en kort periode (op til 10 dage for kabelgravene). Den håndterede 

vandmængde forventes derfor at være begrænset. Vand for tørholdelse af kabel- 

fundamentsgrave efter nedbør vil blive bortledt lokalt til terræn efter aftale med 

lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes til nedsivning i et punkt i 

terrænet minimum 25 m fra recipienter, og hvor hældningen er væk fra recipienter, 

samt at der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende 

overfladevands forekomster. Såfremt der mod forventning ikke kan sikres 

bortledning af vand ved nedsivning lokalt på omkringliggende arealer, og der bliver 
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behov for udledning til recipient, er der tale om en projektændring af det ansøgte 

projekt iht. bilag 2 punkt 13a i miljøvurderingsloven. Det er ikke muligt at redegøre 

nærmere for evt. vandmængder, da det afhænger af den aktuelle grundvandsstand 

og konkrete nedbørsforhold. Bygherre vurdere dog, at pga. den meget korte periode, 

hvor tørholdelsen er nødvendig for fjernelse af fundamenter, samt på baggrund af 

udgravningernes ringe dybde, at der generelt er tale om ingen eller meget små 

vandmængder for hvert enkelt mastefundament. 

Energinet vil ansøge Odense Kommune om relevante tilladelser, hvis 

grundvandssænkning vurderes nødvendig.  

 

Kabelanlægget krydser 2 målsatte vandløb, hvilke begge er omfattet af § 3. Alle 

vandløb krydses ved underboring. 

 Lindved Å er i dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, der jf. 

vandplanerne risiko for manglende målopfyldelse i 2027 

 Åsum Bæk er i god økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, der er jf. 

vandplanerne ikke risiko for manglende målopfyldelse i 2027 

 

Alle vandløbene er målsat med god økologisk og kemisk tilstand. 

De eneste potentielle påvirkninger, der kan være på de målsatte vandløb er fra et 

potentielt blow-out direkte i et vandløb. Skulle der ske et blow-out, vil der komme 

kortvarig øget suspenderet materiale i vandet i vandløber, som vil blive ført 

nedstrøms. Dette vil være sammenligneligt med andre pludselige hændelser, f.eks. 

skred i vandløbsbrinken. Der foretages forholdsregler for at minimere risikoen for 

et blow-out, bl.a. er der foretaget undersøgelser af jordbundsforholdende i ådalen. 

Energinet har oplyst, at de ikke vil benytte produkter der i risikovurderingerne fra 

DHI er vurderet til ikke at kunne udelukkes at have en negativ påvirkning på miljøet. 

På denne baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at et evt. blow-out ikke vil 

medføre en ændring i tilstandsklassen for kvalitetselementerne for de enkelte 

vandløb, eller hindre målopfyldelsen for den kommende vandplansperiode. 

 

I forbindelse med lodsejerbesøg har Energinet fået oplysning om et minivådområde 

i et område beliggende på matr.nr. 13i, Fraugde‐Kærby By, Fraugde – muligvis 

matr.nr. 3g, Rågelund By, Åsum. Energinet har henvendt sig til Odense Kommune. 

Ifølge kommunen er det ikke nogen sag i kommunens journal vedr. et 

minivådområde i området. Energinet har derfor ikke fundet anledning til at ændre 

linjeføringen i området. Vådområdet vil blive krydset med ca. 100 m åben grav. 

 

Der er konstateret forhøjede koncentrationer af zink i jorden omkring 

mastefundamenterne, som følge af galvaniseringen. Den forurenede jord vil blive 

bortskaffet efter aftale med Odense Kommune. Hverken de terrænære eller 

regionale grundvandsforekomster er i dårlig tilstand grundet zink, hvorfor projektet 

ikke forventes at påvirke grundvandsforekomsterne, eller hindre målopfyldelse for 

den gældende planperiode. 

 

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. 
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Jordforurening og drikkevandsinteresser 

Jordforurening 

Det fremgår at, jordarbejderne i forbindelse med demontering og fjernelse af mast 

nr. 55/56 samt fundamentet kommer i berøring med et forureningsområde kortlagt 

som V1. Bortskaffelse af forurenet jord aftales med Odense Kommune, og 

kommunens retningslinjer og gældende lovgivning følges. 

 

Jorden omkring masterne er konstateret forurenet med tungmetaller, primært zink, 

fra galvanisering og/eller bemaling. Bortskaffelse af forurenet jord aftales i dialog 

med Odense Kommune, og kommunens retningslinjer følges. Såfremt der er 

underskud af jord, tilføres muld‐ og råjord. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil medføre mobilisering af 

jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt, da evt. forurenet 

jord bortskaffes. 

 

Drikkevandsinteresser 

Projektet er beliggende inde for område med drikkevandsinteresse. På baggrund af 

de risikovurderinger der er udført for borevæskeprodukterne, samt bortskaffelsen 

af forurenet jord, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre forurening 

eller mobilisering af jordforurening, der potentielt kan forurene drikkevandet. 

 

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 

Projektets arbejdstrace befinder sig hovedsageligt uden for lokalplanlægningen, 

men krydser følgende områder: 

 

Kabelanlæg 

Projektet krydser lokalplan nr. 14-278 og Lokalplanforslag nr. 0-1021. Det fremgår 

af lokalplan 14-278, at formålet med lokalplanen, i det område, hvor kabelanlægget 

krydser (område C), er at udlægge et område til offentligt, rekreativt formål. 

Formålet med lokalplanforslaget er at sikre, at bevaringsværdige gårde ikke 

nedrives uden særlig tilladelse. 

 

Projektet krydser lokalplan nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse. Formålet med 

lokalplanen er udlæg af areal til vej. 

 

Luftledninger 

Luftledningerne, der demonteres, krydser de samme to lokalplaner/-forslag (14-278 

og 0-1021). 

 

Station 

Odense Sydøst og Lindved Å højspændingsstationer er også omfattet af lokalplan 

14-278. Station Odense Sydøst ligger i område A, hvor det i lokalplanen er angivet 

”… kan det tillades at ledningsanlæg til elforsyning fremføres som luftledninger.” 
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Station Lindved å, som fjernes, ligger i område C. 

Fraugde station er omfattet af lokalplan 4-420: Transformerstation i Fraugde 

 

Projektet etableres ikke i tæt befolket område, men langs udkanten af Odense by. 

 

I Odense Kommunes kommuneplan 2017-2029 er dele af projektets strækning 

omfattet af følgende udpegninger: 

 Støjbelastet areal 

 Særlig værdifuldt landbrugsområde 

 Skovrejsningsområde 

 Lavbundsarealer 

 Naturbeskyttelsesinteresser 

 Økologiske forbindelser 

 Værdifuldt kulturmiljø 

 Større sammenhængende landskab 

 Specifik geologisk bevaringsværdi 

 Oversvømmelse 

 

Idet projektet ikke indebærer etablering af anlæg e.l. der vil være synlige i 

landskabet, og da landskabelige forhold forventes at blive forbedret i kraft af 

demonteringen af elmaster, er det Miljøstyrelsens vurdering af projektet ikke vil 

medføre en forringelse af de landskabelige forhold i området. 

 

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, 

kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, 

som kan blive væsentligt påvirket af projektet. 

 

Kumulative påvirkninger 
Kabellægningen vil krydse to fremmede ledningsanlæg, et fiberkabel og et elkabel. 

Der er desuden flere fremmede ledninger i nærheden, der skal tages hensyn til. Da 

kabelanlægget skal beskyttes, er der som anlægsmetode valgt at rørlægge. 

 

Der kan blive behov for at omlægge andre ledningsanlæg, der hvor det nye 

kabelanlæg kommer til at krydse. Det kan ligeledes blive nødvendigt at udføre 

prøvegravninger for at afklare en evt. tilstedeværelse af ledninger eller for at 

lokalisere dybden af kendte ledninger. 

 

Kabelanlæggets krydsning af andre ledninger eller rør udføres på forskellige måder, 

alt efter hvilken type anlæg, der krydses, og hvilke krav den givne lodsejer har til 

krydsningen. Oftest kan krydsningen ske helt uden omlægning, bl.a. ved frigravning 

og understøtning af den krydsede ledning, således at kabelanlægget kan trækkes 

under. Alternativt kan der frigraves og udlægges trækrør til kabelanlægget, her kan 

den krydsende ledning tildækkes før udtrækningen af kabelanlægget. Der kan også 

underbores, dette er dog en meget omfattende løsning.  

Hvis ingen af de metoder kan løse udfordringen, er sidste mulighed at flytte kablet 

eller de fremmede ledninger. Omlægninger gennemføres normalt indenfor kort 

afstand af den oprindelige placering. 
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Bygherre oplyser, at der ikke er kendskab til konkrete anlægsprojekter i samme 

periode eller i nærheden af projektområdet. 

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 
Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det 

ikke forårsager emissioner til miljøet og den visuelle påvirkning er af stærk lokal og 

midlertidig karakter, sammenholdt med projektets afstand til den de danske 

grænser. 

 

Samlet vurdering 
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 

eller bilag IV arter væsentligt. Projektet vurderes 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. 

 

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 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense Kommune, Museum Odense og 

mulige parter, hvis kommentarer er indarbejdet i afgørelsen. 

 

Kommunens og andres kommentarer: 

Odense Kommunes havde følgende høringssvar: 

Odense Kommune gør opmærksom på at Nedgravning af ledningen indenfor 

fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver dispensation fra § 18 i 

naturbeskyttelsesloven.  

 

Der skal være opmærksomhed på særligt beskyttede arter ifm. fældning af træer. 

 

Der redegøres for, at man ikke forventer, at der vil være behov for direkte udledning 

og hvis der mod forventning vil være et behov, så vil der blive ansøgt om tilladelse. 

Dette finder Odense Kommune er fint. Til gengæld står der ikke direkte, at man 

påtænker at ansøge om nedsivningstilladelse, men overordnet at man vil ansøge om 

relevante tilladelser. Det vil også være et krav, at der ansøges og meddeles 

nedsivningstilladelse inden nedsivning af spildevand lokalt på terræn påbegyndes. 

Der vil også skulle ansøges om midlertidig tilslutningstilladelse ifm. skurbyer og 

mandskabsvogne. 

 

Det omhandlede område er beliggende i et område med drikkevandsinteresser 

(OD), men uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), uden for 

almene vandværkers 25 års indvindingsoplande, og altså også uden for boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO). Der er ikke grundvandsindvindinger til brug for 
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almene vandværker inden for 1.600 meter. Der er grundvandsindvinding til brug 

for private eller erhverv inden for 600 meter. På baggrund af oplysninger om 

terrænforhold, vurderer Odense Kommune, at strømningsretningen i et evt. 

terrænnært grundvandsmagasin, går i nordlig retning, mod Odense Havn. Odense 

Kommune vurderer på denne baggrund, at det påtænkte projekt ikke udgør en 

grundvandsrisiko. 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 9. 

januar 2023. 

 

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 6. februar 2023. [Annoncedato+4 uger - Bemærk at en 

klagefrist ikke kan udløbe på en lørdag eller helligdag. Den skal i så fald forlænges 

til den førstkommende hverdag]. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

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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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 offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens § 54. 

På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene. 

 

Kopi til: 

Odense Kommune 

Museum Odense 

 

Bilag: 
Bilag 1: Ansøgning 

Bilag 2: Projektbeskrivelse 

Bilag 3: Kortmateriale 

 

 

 

 

 

Jonas Fardrup Hennecke 

Biolog 

+45 23 70 97 96 

jofah@mst.dk 

 


