
From:                               
Sent:                                  Mon, 22 Nov 2021 10:43:30 +0000
To:                                      Morten Lund Nielsen
Subject:                             Kabel

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Morten 
 
Vi vil gerne takke nej til kablerne. 
 
Hilsen Claus og Christian



From:                                 Ole Damgaard
Sent:                                  Tue, 23 Nov 2021 11:23:08 +0100
To:                                      Morten Lund Nielsen
Cc:                                      Jesper Schlanbusch Bisgaard; Tommy Bonde Christensen
Subject:                             Hjortemose til Lem Kær sags nr. 21-025376
Attachments:                   Krydsning af kabler_Del 1.pdf, Krydsning af kabler_Del 2.pdf, Krydsning af kabler_Del 
3.pdf, Oversigt med 60 kV kabel.pdf, Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Morten 
 
Data fra RAH Service. Den planlagte 150 kV kabel følger meget tæt den trace RAH NET 60 kV kabel har, der vil være 
en respekt afstande til 60 kV kablet, hvis projektet bliver gennemført. 
 
Respektafstanden for elkabler er normalt 1 meter. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig 
aftale med RAH NET A/S, da der kræves en nøjagtig påvisning af kablernes placering. 
 
Med venlig hilsen 

Drift og anlægschef 
Ole Damgaard 
  
RAH/MES NET A/S 
Dørslundvej 44
7330 Brande

Web: www.mesnet.dk
E-mail: od@mes.dk
Tlf: 44 22 77 77 
Direkte: 96 42 52 02 
 

http://www.mesnet.dk/
mailto:od@mes.dk
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From:                                 Fælles Mail
Sent:                                  Tue, 23 Nov 2021 14:46:24 +0100
To:                                      Morten Lund Nielsen
Cc:                                      Poul Krogh Jørgensen
Subject:                             Re: Supplerende høring for kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem 
Kær)
Attachments:                   Museal udtalelse ARV K 2021-0179, Nørhede- Hjortmose kabelanlæg.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Kære Morten Lund 
Hermed en museal udtalelse for kommende Elkabel fra Nørhede - Hjortmose til Lem kær (ARV K 2021-
0179) vedhæftet.
Med venlig hilsen
Lene B. Frandsen
museumsinspektør

Den tor. 18. nov. 2021 kl. 15.22 skrev Morten Lund Nielsen <morten.lund.nielsen@rksk.dk>:

Ringkøbing-Skjern Kommune er ved, at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende 
miljørapport for et solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose. I den forbindelse har Ringkøbing-Skjern 
Kommune den 12. november 2021 modtaget en supplerende projektansøgning for et kabelanlæg i 
tilknytning solcelleanlægget. Se brevet for yderligere information. 

 

Svarfrist: onsdag d. 1. december 2021.

 

Svarform:

Tilbagemelding pr. mail – også selvom I ingen bemærkninger har.

 

Venlig hilsen

 

Morten Lund Nielsen

Planlægger

 

Plan og Vejanlæg

Land, By og Kultur – Ringkøbing-Skjern Kommune

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon: 9974 1364

mailto:morten.lund.nielsen@rksk.dk


E-mail: morten.lund.nielsen@rksk.dk

 

 

-- 

 
ARKVEST │Varde Museum │Lundvej 4, 6800 Varde │T: 75 22 08 77 │
post@arkvest.dk │www.arkvest.dk
Bank: 7700 - 1392026 │ CVR 32914713
 
ARKVEST │Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.
ARKVEST er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn.

mailto:morten.lund.nielsen@rksk.dk
mailto:post@arkvest.dk
http://www.arkvest.dk/


 

 

ARKVEST │Arkæologi Vestjylland 

Vardemuseerne │Lundvej 4 │ 6800 Varde │T: 75 22 08 77 

post@arkvest.dk │www.arkvest.dk 

Sydbank: 7700-1392026 │CVR 32 91 47 13 

ARKVEST har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. 
ARKVEST er et samarbejde mellem Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum. 

 

 

 

 

 

Att. Morten Lund Nielsen 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur 

 mail morten.lund.nielsen@rksk.dk 

 

ARV K 2021-0179 

D. 23. november 2021 

 

Museal udtalelse i forbindelse med høring af berørte myndigheder – kabelanlæg fra Nørhede-

Hjortmose til Lem kær. 

Tilbud om forundersøgelse.  

 

Arkæologi Vestjylland har foretaget en arkivalsk kontrol kabeltraceet, det forventes, at 

kabelanlægget har en længde på ca. 4 km og etableres fra Hjortmosevej 20, 6950 til Lem Kær 

station, Skraldhedevej 7D, 6950 jf. nedenstående kort. 

 



 

 

 

Kabelstrækningen løber tilsyneladende parallelt med et kabeltracee som museet undersøgte i 2013 

kaldet Lem kær - Hjortmose J.nr. RSM 10.432. jf. nedenstående Kort fra Fund og Fortidsminder  

 
Kort Fund og Fortidsminder punkt 315 angiver det administrative midtpunkt for undersøgelsen af 

kabeltrace i 2013. punkt 160 og 161 bopladsspor fra jernalderen. 316 er et hulbælte, 

 

 Her blev flere steder fundet spor fra jernalderen i form af såkaldte hulbælter (jernalderlige 

forsvarsanlæg) og bopladsspor. Hvis nye dele af disse anlæg berøres skal de ifølge museumssloven 

udgraves inden etableringen af elkablet..  

 

Afhængigt af hvor tæt den nye ledning ligger på det gamle kabel skal der iværksættes en 

forundersøgelse, hvis kablet ligger i den gamle grav og ikke forstyrre nyt land, kan strækningen 

selvfølgelig frigives. 

Er her tale om et kabel der ligger flere meter ved siden af den gamle kabelgrøft, vil vi anbefale, at 

man får foretaget en forundersøgelse. Denne kan evt. foregå ved at en arkæolog følger 



 

gravearbejdet. En forundersøgelse vil give museet mulighed for at komme med en gældende 

udtalelse for arealet og de eventuelle fortidsminders bevaring og væsentlighed. 

 

Da der er tale om en større forundersøgelse, er det ifølge Museumsloven § 25 den for hvis regning 

jordarbejdet udføres, der skal afholde udgiften. 

    

 

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres 

udstrækning og bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest 

udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder 

på området, og om ArkVest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for 

at revurdere anlægsarbejdet og evt. undgå områder med mange fortidsminder. 

 

Udgiften til den egentlige arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning 

jordarbejdet udføres. I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af museernes budgetter 

m.m. tages der stilling til, hvorvidt Styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til en større for- eller 

slutundersøgelse i henhold til museumslovens § 26, stk 2, 3. 

Uanset om der ydes tilskud eller ej, har bygherre en klagemulighed, der ikke bare går på fravær 

eller størrelse af tilskud, men i det hele taget styrelsens samlede vurdering og godkendelse af 

budget. 

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området under forundersøgelsen, vil ArkVest 

umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke 

fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den 

arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning. Hvis I ønsker et 

budget for forundersøgelse, skal følgende oplysninger sendes til: post@arkvest.dk  

 

CVR-nummer 

P-nummer 

EAN-nummer 

Navn virksomhed/person 

Vejnavn og nr. 

Postnummer og by 

Land 

Telefon 

e-mail 

Bygherres samlede projektareal 

Bygherres samlede økonomiske ramme 

 

Arkæologi Vestjylland kan kontaktes på Post@arkvest.dk, hvis der er spørgsmål eller når man 

ønsker at tage imod museets tilbud om en forundersøgelse. Kontaktperson museumsinspektør Poul 

Krog Jørgensen 50599862 

 

Venlig hilsen 

Lene B. Frandsen 

Museumsinspektør 

Mobil 23348185 

mailto:Post@arkvest.dk


From:                                 Peder Møller
Sent:                                  Fri, 26 Nov 2021 11:33:40 +0100
To:                                      Morten Lund Nielsen
Cc:                                      se@greengoenergy.com; ms@planenergi.dk
Subject:                             Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes høring for etablering af 
kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær)
Attachments:                   Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes høring for etablering af 
kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær).pdf, Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune 
Vedhæftet fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes høring for etablering af 
kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær).
Jeg står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte. 
 
Venlig hilsen 

Peder Møller 
Landinspektør 
Planlægning og myndighed (Aalborg) 

Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8125
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333 
Direkte +45 7244 2050 
Mobil +45 2246 0265 

pemo@vd.dk 
vejdirektoratet.dk
 
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger. 

 

mailto:pemo@vd.dk
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-vejdirektoratetdk/Sider/privatlivspolitik.aspx


 

 

 
 
 

Vejdirektoratet 
Niels Bohrs Vej 30 
Postboks 8125 
9220 Aalborg Øst 
 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

   

Dato 26. november 2021 
Sagsbehandler Peder Møller 
Mail pemo@vd.dk 
Telefon +45 7244 2050 
Dokument 20/14344-31 
Side 1/2 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
 
Via e-mail til morten.lund.nielsen@rksk.dk 
 
   
 

  

Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes høring for etablering af ka-
belanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær) 

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved mail af 19. november 2021 fremsendt supplerende høring for 
etablering af kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær). Kabelanlægget etab-
leres i tilknytning til et planlagt solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose. 
 
Høringsfristen er 1. december 2021. 
 
Vejdirektoratet har følgende bemærkninger: 
 
Det planlagte kabelanlæg krydser statsvej 404 Ringkøbing – Silkeborg og statsvej 349 Ringkøbing 
– Skjern. 
 
Vejdirektoratet er nu i gang med VVM-undersøgelsen af udbygning af statsvejen 404 på stræknin-
gen mellem Ringkøbing og Herning. Undersøgelsen forventes at kunne offentliggøres i første halv-
del af 2022. 
 
VVM-projektet indebærer en sideudvidelse af statsvej 404 i vejens højre side (nord for den eksiste-
rende vej) på bl.a. strækningen, hvor kabelanlæggets krydser vejen.  
 
Projektet omfatter desuden en forlægning af statsvej 349 Ringkøbing - Skjern ved dennes tilslut-
ning til statsvej 404. Kabeltracéet vil krydse den planlagte vejforlægning samt adgangsveje som i 
forbindelse hermed omlægges. 
 
Vi skal hermed opfordre til,  
 

 at den videre projektering af kabelanlægget foregår i tæt dialog med Vejdirektoratet med 
henblik på, at projektet så vidt muligt koordineres med ovennævnte VVM-projekt. 

 
 at krydsning af statsvejene så vidt muligt sker vinkelret på kørebaneretningen. 

 
 at der inden entreprenørarbejdet igangsættes, indhentes særskilt grave- og rådighedstilla-

delse hos Vejdirektoratet. 



 
 

2 
 

 
 at hensynet til den planlagte udbygning af statsvej 404 indarbejdes i miljørapporten og de 

kommende planforslag. 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til det frem-
sendte. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peder Møller 
Landinspektør 

 

 

Kopi til  

 GreenGo Energy A/S, Frydendalsvej 30, 2950 Vedbæk via e-mail se@greengoenergy.com 
 PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9620 Skørping via e-mail: ms@planenergi.dk 

 

 
 
 



From:                                 Daniel Johnsen Petersen
Sent:                                  Wed, 1 Dec 2021 09:40:48 +0000
To:                                      Morten Lund Nielsen
Cc:                                      Post-Fællespostkasse; se@greengoenergy.com; 3.parter
Subject:                             Supplerende høring for kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær)
Attachments:                   Høring af berørte myndigheder_DOCX0.pdf, Supplerende ansøgning_Nørhede Solpark.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Ringkøbing-Skjern kommune, 
 
Jeg skriver angående supplerende høring for kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær). Se 
vedhæftede filer og nedenstående link: 
 
Supplerende høring for kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær) (rksk.dk)
 
I tilfælde af tilslutning i Lem Kær station vil det højst sandsynligt være nødvendigt at udvide skinnen i enten nordlig 
eller sydlig retning. Det kan blive nødvendigt at udvide stationsarealet og dermed flytte hegn og containere eller 
omplacere sivsø eller føringsvej. Der er ikke undersøgt yderligere omkring andre udfordringer ved forlængelse af 
skinnen. Dette undersøges først i modningsfasen.
 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2021/november/supplerende-hoering-for-kabelanlaeg-fra-noerhede-hjortmose-til-stationsanlaeg-lem-kaer


 
Der gøres opmærksom på at Energinet endnu ikke har klarlagt mest optimal station for tilslutningspunkt for 
solcelleanlægget og tilslutningspunktet dermed kan afvige fra Lem kær. 
 
Venlig hilsen

Daniel Johnsen Petersen 
Stærkstrømsingeniør
Anlægsdesign og Analyse
+4521274898
DJP@energinet.dk

Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000 
www.energinet.dk 

mailto:DJP@energinet.dk
https://energinet.dk/
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