




From:                               
Sent:                                  Wed, 12 Jan 2022 22:31:02 +0100
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             Kabelanlæg 22-000566

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

Hugborg Kær Landvindingslag har modtaget orientering om ovenstående. 
Tilsyneladende omhandler sagen ikke Hugborg Kær, da man på vedlagte – meget utydelige kort –
Ser at ledningen går i en del af landskabet, hvor Landvindingslaget ikke har matr. nr. 
 
Måske ejer jeg, som privatperson, nogle matr. nr. i området, det er umuligt at se på det kort, der er vedlagt. 
Måske er det muligt at sende et kort, der er mere tydeligt. 
 
Venlig hilsen 



From:                                 Thomas Gad
Sent:                                  Fri, 14 Jan 2022 07:41:27 +0000
To:                                      Autosign
Subject:                             Kabelanlæg til solcelleanlæg ved Gestenge
Attachments:                   1913397_ledningstracé_matr_nord1_UTM32.pdf, 
1913397_ledningstracé_matr_nord2_UTM32.pdf, LogivaXML.xml, SendtSikkertTil.txt

Kære 
Hermed nogle nye kort med placering af kabelanlægget i forbindelse med solcelleanlæg ved Gestenge. Se 
vedhæftede filer. 
 
 
Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur – Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk 

 
Orientering om indsamling af personoplysninger. 
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.  
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig.  
 
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende: 

1.        Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  
2.        Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.  
3.        Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.  
4.        Kategorier af personoplysninger.  
5.        Modtagere eller kategorier af modtagere.  
6.        Hvor dine personoplysninger stammer fra.  
7.        Opbevaring af dine personoplysninger.  
8.        Retten til at trække samtykke tilbage.  
9.        Dine rettigheder  
10.     Klagemulighed til Datatilsynet 

 
Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler  
 

http://www.rksk.dk/oplysningspligt-matrikler
http://www.rksk.dk/










From:                                 Fælles Mail
Sent:                                  Thu, 13 Jan 2022 10:56:55 +0100
To:                                      Thomas Gad; Poul Krogh Jørgensen
Subject:                             Re: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Frist mandag den 26. januar 2022.

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

Att.: Thomas Gad
Planlægger - Geolog
Land, By og Kultur – Planlægning 
Vedr.: Kabelanlæg  til Solcelleprojekt Gestenge (ARV K 2022-0004)
I forbindelse med solcelleprojekt Gestenge planlægges det, at etablere et elkabel. Der er stillet 
forslag om to strækninger. Det nordlige kabelanlæg forventes at have en længde på ca. 6,4 km 
og går fra Gestenge til Lem Kær Station (Skraldhedevej 7D, 6950). Det sydlige kabelanlæg 
forventes at have en længde på ca. 18 km og går fra Gestenge til Stovstrup Station 
(Østermarksvej 3A, 6880 Tarm).
 Det er kun meningen af et af kablerne skal realiseres. Uanset hvilken linje der vælges, er der 
stor risiko for, at man vil støde på fortidsminder, der ifølge museumsloven skal undersøges.
 Når der er truffet aftale om hvilket trace, der skal realiseres udarbejder Arkæologi Vestjylland 
gerne en museal udtalelse for den pågældende strækning.  Men man må under alle 
omstændighede forvente, at vi nok ikke uden en forudgående forundersøgelse kan udtale os 
præcist  om, hvorvidt der er fortidsminder, der skal udgraves forud for anlægsarbejdet.  
 
Der er tale om en større forundersøgelse, hvorfor det ifølge Museumsloven § 25, er den for hvis 
regning jordarbejdet udføres, der skal afholde udgiften.
Jeg vedhæfter vores folder vejledning til bygherre om museumsloven.
Med venlig hilsen
Lene B. Frandsen
museumsinspektør

Den ons. 12. jan. 2022 kl. 10.29 skrev Poul Krogh Jørgensen <pkj@arkvest.dk>:

Med venlig hilsen

ARKVEST │Vardemuseerne
 │Lundvej 4, 6800 Varde │T:
 75 22 08 77 │
post@arkvest.dk
 │www.arkvest.dk 

mailto:pkj@arkvest.dk
mailto:post@arkvest.dk
http://www.arkvest.dk/


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

---------- Forwarded message ---------
Fra: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Date: ons. 12. jan. 2022 kl. 10.13
Subject: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist 
mandag den 26. januar 2022.

 

 

Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur – Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

 

Orientering om indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig. 

 

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:

1.        Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2.        Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 

mailto:thomas.gad@rksk.dk
mailto:thomas.gad@rksk.dk
http://www.rksk.dk/


3.        Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 

4.        Kategorier af personoplysninger. 

5.        Modtagere eller kategorier af modtagere. 

6.        Hvor dine personoplysninger stammer fra. 

7.        Opbevaring af dine personoplysninger. 

8.        Retten til at trække samtykke tilbage. 

9.        Dine rettigheder 

10.     Klagemulighed til Datatilsynet

 

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 

 

-- 

 
ARKVEST │Varde Museum │Lundvej 4, 6800 Varde 

 
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.

http://www.rksk.dk/oplysningspligt-matrikler


From:                            
Sent:                                  Mon, 24 Jan 2022 08:43:47 +0000
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             SV: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Frist mandag den 26. januar 2022.
Attachments:                   Solceller m ledninger.pdf, Solceller m vandledninger.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 Thomas 
 
Forsyningens bemærkninger til solcelleprojekt Gestenge. 
 
Ringkøbing Skjern kommune har sendt et projekt for kabelanlæg i forbindelse med solcelleanlæg ved Gestenge i 
høring. 
Ringkøbing Skjern forsyningen arbejder med en plan for centralisering af spildevandsrensningen i kommunen i 
Tarm, og det indebærer at der skal anlægges følgende transportledninger: 
 

 Hvide Sande til Lem
 Lem til Skjern 
 Videbæk til Skjern
 Skjern til Tarm

De traceer der er planlagt for transportledningerne, er vist på vedhæftede oversigtskort, hvor tekniske anlæg i 
form af pumpestationer og udligningsbassiner også er angivet. Forsyningens ledninger vil flere steder komme til at 
krydse det ansøgte kabelanlæg og der opfordres til, at der sker en koordinering af ledningsanlæggene. 
Forsyningens ledning fra Lem til Skjern er planlagt til at krydse området der forventes udlagt til solceller, og 
forsyningen vil gerne have mulighed for at ledningen kan placeres som vist.
Ringkøbing Skjern forsyning har en del vandledninger hvor kabelanlægget ønskes nedgravet, der skal tages hensyn 
til. De eksisterende vandledninger er vist på vedhæftede oversigtskort. 
 
Hvis der er spørgsmål til forsyningens anlæg, kan jeg kontaktes på tlf.
 
Med venlig hilsen

Hans A. Schmidt
Projektleder

Direkte tlf.: 9674 8601 
hasc@rsforsyning.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf.: 9674 8500
rsforsyning@rsforsyning.dk - www.rsforsyning.dk 

Ringkøbing-Skjern Forsyning - Din garanti for sikker forsyning
"Tænk på miljøet før du printer denne mail og de vedhæftede dokumenter" 

mailto:rsforsyning@rsforsyning.dk


Fra:
Sendt: 14. januar 2022 09:37
Til: Thomas Lund <tlun@rsforsyning.dk>; Hans A. Schmidt <hasc@rsforsyning.dk>
Emne: VS: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist mandag 
den 26. januar 2022.
 
Vil I kigge på vedlagte og sende et svar til Thomas Gad såfremt vi har bemærkninger til høringen? 
 
Svarfristen er d. 26/1. 
 
På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen

Lars Henrik Nordestgaard Andersen
Projektkoordinator

Direkte tlf.: 9674 8516 /
laan@rsforsyning.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf.: 9674 8500
rsforsyning@rsforsyning.dk - www.rsforsyning.dk 

Ringkøbing-Skjern Forsyning - Din garanti for sikker forsyning
"Tænk på miljøet før du printer denne mail og de vedhæftede dokumenter" 

Fra: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk> 
Sendt: 12. januar 2022 10:14

Emne: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist mandag den 
26. januar 2022.
 
 
 
Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur – Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

mailto:laan@rsforsyning.dk
mailto:rsforsyning@rsforsyning.dk
http://www.rsforsyning.dk/
mailto:thomas.gad@rksk.dk
mailto:thomas.gad@rksk.dk
http://www.rksk.dk/


 
Orientering om indsamling af personoplysninger. 
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig. 
 
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 
4. Kategorier af personoplysninger. 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere. 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra. 
7. Opbevaring af dine personoplysninger. 
8. Retten til at trække samtykke tilbage. 
9. Dine rettigheder 

10. Klagemulighed til Datatilsynet
 
Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 
 

http://www.rksk.dk/oplysningspligt-matrikler


±

Teknisk anlæg med bassin

Teknisk anlæg med bassin



±



±

Teknisk anlæg med bassin

Teknisk anlæg med bassin



±



From:                             
Sent:                                  Fri, 14 Jan 2022 10:43:11 +0100
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             Høringssvar

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 rksk kommune

Vedr. kabel til Gestenge solceller, virker det umiddelbart underligt hvorfor en syd løsning på 18 km som også skal krydse 
Skjern å. Kan være i spil, når man kan nøjes med en 1/3 del mod nord. Så det skal da kræve en endda meget god forklaring 
hvorfor man skulle vælge en syd løsning, som jo må være 3 gange så dyr, og langt mere ressource krævende. Så valget burde at 
være ret indlysende med en nord løsning.

Med venlig hilsen

Sendt fra min iPhone

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


From:                                
Sent:                                  Sat, 15 Jan 2022 18:14:45 +0100
To:                                      Thomas Gad;
Subject:                             Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge
Attachments:                   Gestenge-solcellepark-Bilag-B.pdf, Gestenge-solcellepark-Bilag-A.pdf, 1642265167.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 Thomas! 
Jeg har modtaget vedhæftede brev og også set på hjemmesiden, som der henvise til i brevet

I brevet fremgår:
"Frist for bemærkninger
Dine eventuelle kommentarer skal være modtaget skriftligt af Ringkøbing-Skjern Kommune senest den 26. 
januar 2022 på e-mail: thomas.gad@rksk.dk eller på adressen: Land, By og Kultur, Att.
Thomas Gad – Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing.
Materiale
Der er ved brevet vedlagt et kort, der viser kabelanlæggets placering samt bygherre beskrivelse af, hvordan 
kablet etableres. For yderligere materiale, se kommunens hjemmeside." 
For at kunne afgive mine evt. bemærkninger har jeg brug for at modtage et detaljeret kort/de nødvendige 
oplysninger, hvor jeg kan se matrikelnumre mv.. Det er jo umuligt at afgive bemærkninger jf. det 
fremsendte materiale og  jf. det på websitet, idet jeg jo ikke kan se, hvordan min ejendom berøres.
Jeg går ud fra at fristen for afgivelse af bemærkninger forlænges? Fristen bør jo naturligvis gælde fra den 
dag jeg modtager det nødvendige materiale, der viser påvirkningen af min ejendom.
Venlige hilsen

mailto:thomas.gad@rksk.dk


Kortbilag	B
1:20.000



Kortbilag	A
1:75.000



Kortbilag	A
1:75.000



 
Date 12 November 2021 

             

 1 

 
GREENGO ENERGY A/S 
 

 
Generel Beskrivelse Kabelanlæg 150 kV og derover. 
 
Kabelarbejder udføres efter bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 
BEK nr. 1114 af 18/08/2016. 

 
FORBEREDELSE AF KABELARBEJDET 

Forinden anlægsarbejdet går i gang, besøger en repræsentant fra GreenGo Energy hver 
enkelt grundejer for at drøfte de særlige forhold, der gør sig gældende på ejendommen. 
Dette gøres så vi kan tage de nødvendige hensyn på ejendommen, endeligt fastlægge 
kabeltracéet inden for kabelbæltet og aftale adgangsveje m.m. 

Grundejer gøres bekendt med indholdet af kabeldeklarationen som GreenGo Energy 
benytter og der udarbejdes en deklarationsopgørelse om erstatning til grundejer efter den til 
enhver tid gældende Landsaftele for El- og fiberanlæg på landbrugsjord, udarbejdet mellem 
Dansk Energi, SEGES og Energinet.  

Herefter afmærker en landinspektør kabelruten og det midlertidige arbejdsbælte. 

Når kablet er lagt og arbejdet afsluttet, kontakter GreenGo Energy igen den enkelte 
grundejer for at opgøre og aftale erstatning for tab af afgrøder under anlægsarbejdet. 

 
HVEM UDFØRER ARBEJDET? 

Til at udføre kabelarbejdet entrerer GreenGo Energy med et entreprenørfirma med erfaring 
fra det danske Marked. GreenGo Energy udvælger entreprenørfirmaet på baggrund af et 
udbud som typisk sendes til 3-4 bydende. 

ARBEJDETS BEGYNDELSE 

Arbejdet begynder med at der ryddes vegetation inden for arbejdsbæltet. GreenGo Energy 
vil i videst muligt omfang skåne bevaringsværdig vegetation og beskyttet natur. Hvor det er 
nødvendigt, lægger vi køreplader for at beskytte jorden mod strukturskader. 

Til kabelarbejdet og kabelgraven anvendes der anlægsmaskiner, rendegravere, vogne mm. 
Langs kabelstrækningen vil der forventeligt skulle etableres mindre oplagspladser til 
opbevaring af sand, materiel og maskiner mv. Dette aftales inden arbejdets begyndelse med 
grundejere langs kabelruten.  

GreenGo Energy vil med etableringen af kabelruter i videst muligt omfang undgå at etablere 
kabelanlægget hvor der er beskyttet natur, fortidsminder mm.  



 
Date 12 November 2021 
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Såfremt dette ikke kan undgås, retter GreenGo Energy henvendelse til rette myndighed, 
museum mm.  

ARBEJDSBÆLTER 

 

Figure 1 (Billede lånt fra Energinet). 

Afhængig af sted og kabeltype har vi brug for et arbejdsbælte på forventeligt ca. 15 m.   

Arbejdsbæltet består af selve kabelrenden, kørepladevej og oplag for muld- og råjord.  

Efter etablering af kablet vil der typisk være et servitutareal på omtrent 7m omkring 
kabelsystemet for at beskytte anlægget. 

GRAVNING AF KABELRENDE 
 
Gravearbejdet begynder ved at fjerne muldlaget over kabelrenden. Dernæst graves råjorden 
op i en dybde på ca. 1,5 meter. Kabler skal nedgraves i mindst 0,7 m dybde og være 
beskyttet af rør, U-profiler eller dækplader. Typisk er kabeldybden på 1,2 meter. Muldjord og 
råjord opbevares adskilt fra hinanden. Til sidst lægges et lag sand i bunden af kabelrenden.  
 
KABELLÆGNING MED GRAVEKASSE 

Som alternativ til den traditionelle nedgravning af kabler, kan det være nødvendigt at 
anvende en gravekasse på strækninger, hvor grundvandet står højt. Nedgravning med 
gravekassen foregår ved, at vi først trækker kablerne ud på jorden. Dernæst graver vi en ca. 
1,5 meter dyb rende på 10-15 meter i længden, som den ca. 8 meter lange gravekasse 
sænkes ned i. Kablerne lægges ned i gravekassen, som trækkes frem med gravemaskinen. 
Der graves igen en rende på 10-15 m, som gravekassen med kabler trækkes frem i. 



 
Date 12 November 2021 
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INSTALLATION AF KABLER 

Kablerne ankommer på tromler, som hver indeholder op til 1.500 meter kabel. Kablerne 
trækkes ved hjælp af særlige spil ned i kabelrenden – ét kabel ad gangen. Desuden lægges 
som oftest et lyslederkabel til kommunikation mellem solcelleanlægget og 
transformerstationen som er udpeget til nettilslutningspunkt.  

GENETABLERING AF DRÆN 

Alle dræn, som beskadiges i forbindelse med anlægsarbejdet, vil blive reetableret inden 
kabelrenden tildækkes. Der indgås aftale med den udførende entreprenør så denne er 
indforstået med risikoen for beskadigelse og reparation af drænledninger.  

STYRET UNDERBORING 

Ved sårbar natur, veje, jernbaner og beskyttede diger etableres kablet ved en styret 
underboring. Dermed undgår vi at grave. Dette sørger for at beskyttet natur står uberørt. 

Arbejdet udføres med et særligt boreudstyr. Det kræver en arbejdsplads omkring udstyret i 
den ene ende og plads til at samle rør i den anden ende af underboringen. På 
arbejdspladserne lægges køreplader. 

KABELSYSTEM 

Højspændingskablerne fra solcelleparken er baseret på vekselstrøm. Et kabelsystem på 
vekselstrøm består af tre ledere, som lægges ved siden af hinanden. 

 

Figure 2: Typisk tværsnit gennem kabelrende (billede lånt fra Energinet). 
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Kabellængderne samles med samlemuffer såfremt anlægget overstiger 1500 m. 

Mufferne giver ikke anledning til installationer over jorden. Enkelte steder vil der dog være 
behov for at etablere såkaldte linkbokse, som placeres i nedgravede brøndringe, der vil blive 
lukkede med dæksler. 

 
JORDEN LÆGGES TILBAGE 

Råjorden fyldes tilbage og komprimeres. Undervejs lægges et rødt advarselsnet på ca. 70 
cm under jordoverfladen. Til slut lægges muldjorden tilbage på arbejdsområdet som herved 
fremstår reetableret.  

 



Kortbilag	B
1:20.000



Kortbilag	A
1:75.000



Kortbilag	A
1:75.000



From:                               
Sent:                                  Wed, 19 Jan 2022 08:11:36 +0000
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             VS: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg 
[Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]
Attachments:                   DigitalPostMetadata.xml, Message.pdf, Dokument1.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 Thomas

Tak for tilsendte.

I forbindelse med udarbejdelse af vores høringssvar har vi et enkelt spørgsmål til el-ledningen, der hvor den krydser Skjern enge 
og det planlagte lavbundsprojekt i Damsø. Projektområdet er indtegnet på vedlagte kort.

For at lavbundsprojektet kan gennemføres er det væsentligt at ledningen i Damsø kan tåle at blive sat under vand og at der ingen 
muffer eller lignende er på ledningen. Disse vil blive oversvømmet og umulige at tilgå.

Har du et kortbilag over de planlagte muffer og andet der ikke kan tåle at blive sat under vand på ledningsstrækningen i og 
området omkring Damsø?

Venlig hilsen

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk
EAN 5798000860575

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 12. januar 2022 10:08
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>
Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg
Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post
Afsender af meddelelsen: Ringkøbing-Skjern Kommune
Meddelelsen blev modtaget: 12-01/2022 KL 09.40
Videresendt fra postkasse tilhørende CVR-nr:33157274 Naturstyrelsen
Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
--------------------------------------------------
Du har fået vedlagte besked.

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267
http://www.naturstyrelsen.dk/


Rids for planlagt lavbundsprojekt i Damsø 

 

 



Rids for planlagt lavbundsprojekt i Damsø 

 

 



From:                                 Thomas Gad
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 10:24:26 +0000
To:                                     
Subject:                             SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg 
[Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Hej
Du får hermed lidt supplerende oplysninger fra solcelleopstiller. Så må du lave dit høringssvar på baggrund af dette.
Håber du kan bruge det.

Projektet er på ingen måde i en fase hvor man kan sige noget om konkrete samlinger af kabler på et tracé som man endnu ikke 
ved om bliver til noget.
Det er Energinet der er myndighed på en evt. el-ledning fra solcelleprojektet til Stovstrup højspændingsstation.

Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur - Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

Orientering om indsamling af personoplysninger.
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger 
fra dig. 

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:
1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 
4. Kategorier af personoplysninger. 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere. 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra. 
7. Opbevaring af dine personoplysninger. 
8. Retten til at trække samtykke tilbage. 
9. Dine rettigheder 
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 

Til: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Emne: VS: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

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 Thomas

Tak for tilsendte.

I forbindelse med udarbejdelse af vores høringssvar har vi et enkelt spørgsmål til el-ledningen, der hvor den krydser Skjern enge 
og det planlagte lavbundsprojekt i Damsø. Projektområdet er indtegnet på vedlagte kort.

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


For at lavbundsprojektet kan gennemføres er det væsentligt at ledningen i Damsø kan tåle at blive sat under vand og at der ingen 
muffer eller lignende er på ledningen. Disse vil blive oversvømmet og umulige at tilgå.

Har du et kortbilag over de planlagte muffer og andet der ikke kan tåle at blive sat under vand på ledningsstrækningen i og 
området omkring Damsø?

Venlig hilsen

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk EAN 5798000860575

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 12. januar 2022 10:08
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>
Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post Afsender af 
meddelelsen: Ringkøbing-Skjern Kommune Meddelelsen blev modtaget: 12-01/2022 KL 09.40 Videresendt fra postkasse 
tilhørende CVR-nr:33157274 Naturstyrelsen Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
--------------------------------------------------
Du har fået vedlagte besked.

http://www.naturstyrelsen.dk/


From:                               
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 14:04:54 +0100
To:                                      Post-Fællespostkasse; Thomas Gad
Subject:                             Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af 
supplerende ideer og forslag til afgrænsning af miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge
Attachments:                   Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af 
supplerende ideer og forslag til afgrænsning af miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge.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 indkaldelse af supplerende 
ideer og forslag til afgrænsning af miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge.
I er velkomne til at kontakte mig, his 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 20. januar 2022 
Sagsbehandler Peder Møller 
Mail pemo@vd.dk 
Telefon +45 7244 2050 
Dokument 22/00665-4 
Side 1/2 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
 
Via e-mail til thomas.gad@rksk.dk 
 
   
 

  

Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af supple-
rende ideer og forslag til afgrænsning af miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 12. januar 2022 indkaldt supplerende og forslag til afgræns-
ning af miljørapport for solcelleanlæg ved Gestenge. Indkaldelsen af ideer og forslag omhandler 
udelukkende kabelanlæggets placering og påvirkninger af miljøet. 
 
Frist for at indsende kommentarer er 26. januar 2022. 
 
Vejdirektoratet har følgende bemærkninger til projektet: 
 
Solcelleanlægget skal nettilsluttes ved enten en nordlig eller en sydlig kabelføring. Den nordlige lin-
jeføring berører ikke statsvejnettet. 
 

 
 



 
 

2 
 

 
Den sydlige løsning medfører kabelføring langs med og på tværs af eksisterende statsveje og 
krydsninger af en planlagt statsvej (vejplanlinje for en omfartsvej uden om Tarm og Skjern). 
 

 
Vejplanlinje (rød signatur) og vejbyggelinjer langs eksisterende veje (blå signatur) 

 
Vi skal opfordre til, at krydsninger af eksisterende og planlagte statsveje indgår i miljøvurderingen.  
 
Der er tinglyst vejbyggelinjer langs de eksisterende strækninger af statsvejnettet. Vi forudsætter, at 
kabelføring langs disse veje foregår uden for de vejbyggelinjepålagte arealer. Krydsning af statsve-
jene skal ske vinkelret på kørebanen og ved styret underboring (underpresning), således at op-
gravning af kørebanen og vejarealet undgås. 
 
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til ledningskorridorens krydsning af arealkorridoren for vej-
planlinjerne ved Tarm og Skjern, idet der ikke er forventning om realisering af vejplanerne indenfor 
en overskuelig fremtid. Det bemærkes, at den viste ledningskorridor ikke har sammenfald med vej-
korridoren på strækninger, hvor disse parallelføres. 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler, hvis der er spørgsmål eller bemærknin-
ger til det fremsendte. 
 
Med venlig hilsen 

 
Peder Møller 
Landinspektør 



 

 

 
 
 

Vejdirektoratet 
Niels Bohrs Vej 30 
Postboks 8125 
9220 Aalborg Øst 
 

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

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

   

Dato 20. januar 2022 
Sagsbehandler Peder Møller 
Mail pemo@vd.dk 
Telefon +45 7244 2050 
Dokument 22/00665-4 
Side 1/2 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
 
Via e-mail til thomas.gad@rksk.dk 
 
   
 

  

Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af supple-
rende ideer og forslag til afgrænsning af miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 12. januar 2022 indkaldt supplerende og forslag til afgræns-
ning af miljørapport for solcelleanlæg ved Gestenge. Indkaldelsen af ideer og forslag omhandler 
udelukkende kabelanlæggets placering og påvirkninger af miljøet. 
 
Frist for at indsende kommentarer er 26. januar 2022. 
 
Vejdirektoratet har følgende bemærkninger til projektet: 
 
Solcelleanlægget skal nettilsluttes ved enten en nordlig eller en sydlig kabelføring. Den nordlige lin-
jeføring berører ikke statsvejnettet. 
 

 
 



 
 

2 
 

 
Den sydlige løsning medfører kabelføring langs med og på tværs af eksisterende statsveje og 
krydsninger af en planlagt statsvej (vejplanlinje for en omfartsvej uden om Tarm og Skjern). 
 

 
Vejplanlinje (rød signatur) og vejbyggelinjer langs eksisterende veje (blå signatur) 

 
Vi skal opfordre til, at krydsninger af eksisterende og planlagte statsveje indgår i miljøvurderingen.  
 
Der er tinglyst vejbyggelinjer langs de eksisterende strækninger af statsvejnettet. Vi forudsætter, at 
kabelføring langs disse veje foregår uden for de vejbyggelinjepålagte arealer. Krydsning af statsve-
jene skal ske vinkelret på kørebanen og ved styret underboring (underpresning), således at op-
gravning af kørebanen og vejarealet undgås. 
 
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til ledningskorridorens krydsning af arealkorridoren for vej-
planlinjerne ved Tarm og Skjern, idet der ikke er forventning om realisering af vejplanerne indenfor 
en overskuelig fremtid. Det bemærkes, at den viste ledningskorridor ikke har sammenfald med vej-
korridoren på strækninger, hvor disse parallelføres. 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler, hvis der er spørgsmål eller bemærknin-
ger til det fremsendte. 
 
Med venlig hilsen 

 
Peder Møller 
Landinspektør 



From:                                 3.parter
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 13:45:27 +0000
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S: Høring af berørte myndigheder. 
Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist mandag den 26. januar 2022. (22/00740)
Attachments:                   Høring af berørte myndigheder_DOCX.pdf, Bilag A_Oversigtskort.pdf, Pas på ledningerne 
og livet-trykfil-dansk.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

Til Thomas Gad, Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Tak for muligheden for at afgive høringssvar til den supplerende høring af ideer og forslag til afgrænsning af 
miljørapporten for solcelleanlægget ved Gestenge, som her udelukkende omhandler solcellekabelanlæggets 
placering og påvirkninger af miljøet.
Høringsfristen er den 26. januar 2022. 
 
Det oplyses i høringsmaterialet bl.a., at: Kabelanlægget er nedgravet. Der beskrives to alternative kabelanlæg – et 
nordligt og et sydligt. Kun det ene vil blive realiseret. Det nordlige kabelanlæg forventes at have en længde på ca. 
6,4 km og går fra Gestenge til Lem Kær Station (Skraldhedevej 7D, 6950). Det sydlige kabelanlæg forventes at have 
en længde på ca. 18 km og går fra Gestenge til Stovstrup Station (Østermarksvej 3A, 6880 Tarm).
 
Hvem er Energinet Eltransmission A/S: 
Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i 
Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således 
eltransmissionsnettet på mere end 100 kV. 
Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed oprettet 
af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. 
Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende 
eltransmissionsnettet. 
 
Bemærkninger til høringen:  
 
Eltransmissions eksisterende elanlæg i områderne: 
Det nordlig tracéalternativ, Gestenge til Lem Kær station: 
Fra vores station i Lem Kær udgår vores 2 stk. 150 kV (jord)kabelanlæg, se nedenstående kortudsnit 1: 

 HK15040 Søndervig-Stovstrup (nordvest-sydøstlig retning gennem stationen
 Videbæk-Lem Kær (øst-vestlig retning). 

 
Kortudsnit 1: Gestenge (blåt område) til Lem Kær station (nordlig alternativ): 



 
Det sydlig tracéalternativ, Gestenge til Stovstrup station: 
Fra vores station i Stovstrup udgår vores 1 stk. 150 kV (jord)kabelanlæg og 2 stk. 150 kV luftledningsanlæg, se 
nedenstående kortudsnit 2: 

 HK15040 Søndervig-Stovstrup (stiplet sort streg)
 Stovstrup-Videbæk (fuld optrukken sort streg, nord ud af stationen)
 Karlsgårde-Stovstrup (fuld optrukken sort streg, syd ud af stationen).

 
Kortudsnit 2: Gestenge (blåt område) til Stovstrup station (sydlig alternativ): 



 
Servitutter: 
Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved uopsigelige tinglyste rådighedsservitutter. 
Om der planlægges beplantning/skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder (grave-
/interesseområde), vejanlæg, cykelsti, stier, boligområder, terrænregulering, regnvandsbassiner el.lign. skal det 
understreges, at der langs vores elanlæg er tinglyst servitut. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til 
jordkabelanlæg/luftledningsanlæg ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art. 
Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.
BEMÆRK, at tilstandsændringer i servitutarealet ikke må ske, uden at Eltransmission forinden har meddelt lodsejer 
dispensation fra den tinglyste servitut. 
Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: 3.parter@energinet.dk.
 
Krydsninger: 
Hvis det er nødvendigt at krydse Eltransmissions elanlæg med forsyningsledninger til et solcelleanlæg, 
skal disse ledninger som udgangspunkt etableres vinkelret på traceet for Eltransmissions elanlæg. Antal 
krydsninger skal planlægges til et begrænset antal, og Eltransmission skal kontaktes for godkendelse af 
type, antal og placering af krydsninger over servitutarealet.
Dette gælder både ved Eltransmissions jordkabelanlæg og luftledningsanlæg. Kontakt arbejde-naer-
el@energinet.dk med beskrivelse af krydsning.
 
Arbejdsinstruktion og respektafstand:  
Omkring luftlednings- og jordkabelanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed ved 
arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner 
efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 
1112 af den 18/08/2016.  
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruktion, når der arbejdes i en højde over 3 m fra eksisterende terræn inden 
for en afstand på 15 m fra yderste fase for luftledningen og 1 m fra kabler. 
Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af vores eltransmissionsanlæg dels skal søge 
arbejdsinstruktion hos Eltransmission på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere 
arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.

mailto:3.parter@energinet.dk
mailto:arbejde-naer-el@energinet.dk
mailto:arbejde-naer-el@energinet.dk
mailto:arbejde-naer-el@energinet.dkk


BEK nr. 1112 af den 18/08/2016 gælder ikke for kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under 
luftledninger udenfor offentlig vej. Undtagelsen gælder dog kun såfremt maskinens højde over jord ikke er større 
end 4,5 m, herunder bevægelige dele.
Entreprenøren har pligt til at forespørge i LER-registeret (ledningsejerregisteret) inden der graves, i jorden. 
Bemærk at det udelukkende er jordkabler, der kan registreres i LER. Eltransmissions luftledninger er således ikke 
repræsenteret i LER. 
Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ”Pas på ledningerne og livet”. 
 
Igangværende projekter: 
Eltransmission har et igangværende anlægsprojekt ’400 kV ENDRUP-IDOMLUND’ vedr. forstærkning af elnettet. 
Projektområdet passerer bl.a. området ved Stovstrup station, se evt. mere herom på vores hjemmeside her: 
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endrup-Idomlund.
 
WMS/WFS-tjeneste: 
Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede EL-
transmissionsnet. 
Data er altid ajourførte og tilgængelige via ”geodata-info.dk”. Bemærk at mere detaljerede data skal 
rekvireres til brug for detailprojektering. Kontakt 3.parter@energinet.dk.
 
Vi imødeser kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar. 
Kontakt gerne undertegnede ved yderligere spørgsmål. 
Vores sagsnummer er 22/00740. 
 
Venlig hilsen

Gitte Madsen
Elteknisk konsulent
Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk

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

Fra: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk> 
Sendt: 12. januar 2022 10:14

Emne: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist mandag den 
26. januar 2022.
 

Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur – Planlægning

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endrup-Idomlund
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
mailto:3.parter@energinet.dk
mailto:3.parter@energinet.dk
https://energinet.dk/


Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

 
Orientering om indsamling af personoplysninger. 
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig. 
 
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 
4. Kategorier af personoplysninger. 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere. 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra. 
7. Opbevaring af dine personoplysninger. 
8. Retten til at trække samtykke tilbage. 
9. Dine rettigheder 

10. Klagemulighed til Datatilsynet
 
Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 
 

mailto:thomas.gad@rksk.dk
http://www.rksk.dk/oplysningspligt-matrikler
http://www.rksk.dk/


PAS PÅ 
LEDNINGERNE  
OG LIVET
 Arbejde i nærheden af strømførende kabler   
 og luftledninger kan koste liv 
 Vær opmærksom og kend respektafstandene



Vær opmærksom 
 
Der skal kun ét øjebliks uopmærksomhed til for at bringe dig selv og 
andre i fare, hvis du kommer for tæt på en luftledning eller rammer et 
kabel. Følg instrukserne i denne folder, så passer du godt på dit eget 
og dine kollegers liv.

Når du udfører arbejde nær kabler eller luftledninger, skal du:

 Betragte alle kabler/luftledninger som spændingsførende, med  
 mindre netselskabet har erklæret dem spændingsløse
 Overholde respektafstandene
 Følge arbejdsinstrukser fra det lokale netselskab
 Straks meddele netselskabet om enhver skade, uheld og ulykke  
 
 

Kend respektafstandene

Du kan trygt arbejde i nærheden af kabler og luftledninger, hvis du 
overholder respektafstandene. Respektafstandene er fastsat af  
Sikkerhedsstyrelsen for at forebygge elulykker. 

Arbejde inden for respektafstandene kan være muligt, men kun hvis 
det sker i samarbejde med det lokale netselskab. 
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Folderen er udgivet 2018 af 
Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi.

OPMÆRKSOMHED



Husk tegninger over kablernes placering i jorden. Støder du på  
advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er du inden for respekt- 
afstanden. Stands gravningen og kontakt netselskabet.

Respektafstande for kabler 
 
Over, under og ved siden af kablet: 1 meter

1 m

1 m 1 m

1 m

Afdækningsmateriale
Advarselsbånd

Jordoverflade

Kabel

Advarselsbånd

Jordoverflade

Kabel

Afdækningsmateriale

Kabel

Advarselsbånd

Afdækningsmateriale

Kabler ligger normalt i en dybde fra 0,35 m til 1,4 m.  
En terrænændring kan have ændret dybden.
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RESPEKTAFSTANDE



Respektafstande for luftledninger 

3 meter

3 meter

1,5 m 1,5 m

Lavspændingsluftledninger

1,5 m

3 m

Lavspændingsluftledninger 
0,4 kV

Lodret afstand: 1,5 meter
Vandret afstand: 3 meter (målt fra jorden)

Ved lavspændingsluftledninger kan du 
arbejde over masterne ved at overholde 
respektafstanden på 1,5 meter

     OBS: Under arbejdet må personer, værktøj og materialer ikke 
komme inden for det grå felt, som er markeret på tegningerne.
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RESPEKTAFSTANDE



6 m 6 m

15 m 15 m

3 m

3 
m
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Højspændings- 
luftledninger 
10 – 40 kV

Lodret afstand: 6 meter
Vandret afstand: 3 meter 
(målt fra jorden)

Højspændings- 
luftledninger 
40 – 400 kV

Lodret afstand 15 meter
Vandret afstand: 3 meter 
(målt fra jorden)

6 m 6 m

15 m 15 m

3 m

3 
m

RESPEKTAFSTANDE

LANDBRUGSMASKINER  
 
Respektafstanden gælder ikke for landbrugsmaskiner, hvis 
maskinen inklusiv personer på maskinen er max:

• 4 meter ved elektriske lavspændingsanlæg og
• 4,5 meter ved elektriske højspændingsanlæg
Er landbrugsmaskinen højere, skal du overholde respektafstan-
den eller kontakte netselskabet for at få en arbejdsinstruks.



Hvis ulykken er sket
 
Bliv siddende i køretøjet! 
Er dit køretøj i kontakt med et kabel eller en luftledning, så bliv sidden-
de, indtil netselskabet har meddelt, at det er sikkert at forlade køretø-
jet. Hvis du forlader køretøjet, kan du være i livsfare!

Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet.

Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet.

Forlad kun køretøjet i nødstilfælde
Hvis køretøjet fx brænder skal du forlade det, 
men du skal være opmærksom på følgende:

 Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt
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ULYKKEN



Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet.

Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller hop væk med 
samlede ben.

 Hop ud og land med fødderne samlet 
 
 Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller  
 hop med samlede ben eller på ét ben

 Gå aldrig tilbage til køretøjet  
 - lige meget hvad du har glemt 

Advar andre
 Gør andre opmærksomme  
 på elektrisk fare  
 
 Rør ikke blottede kabler  
 eller nedfaldne ledninger 

SØRG FOR,  
at alle holder sig
10 m fra nedrevne 
luftledninger eller 
kabler 
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Jordkabel

!

10 m

!

Advar andre

10 m

ULYKKEN

Jordkabel

!

10 m

!

Advar andre

10 m



ANSVAR

FIND DIT NETSELSKAB 
Du kan se hvilket netselskab, du arbejder under her: 
www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

MERE VIDEN
Sikkerhedsinstrukserne i denne folder overholder gældende lovkrav 
i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde 
i nærheden af elektriske anlæg (BEK 1112/2017)
Læs mere på www.elsikkerhedsregler.dk

Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet  
og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.

Entreprenøren/landmanden skal:
 Vurdere om respektafstandene kan overholdes
 Søge ledningsoplysninger i www.LER.dk inden ethvert kabelarbejde
 Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
 Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde 
 Instruere alle, der skal udføre arbejde

Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:
 Placeringen af luftledninger/kabler
 Respektafstandene
 Arbejdsinstrukser fra netselskabet
 Kontaktoplysninger til netselskabet

ENTREPRENØRENS/
LANDMANDENS ANSVAR
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15 m 15 m
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Højspændings- 
luftledninger 
10 – 40 kV

Lodret afstand: 6 meter
Vandret afstand: 3 meter 
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ANSVAR

FIND DIT NETSELSKAB 
Du kan se hvilket netselskab, du arbejder under her: 
www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab
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Sikkerhedsinstrukserne i denne folder overholder gældende lovkrav 
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Læs mere på www.elsikkerhedsregler.dk

Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet  
og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.

Entreprenøren/landmanden skal:
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 Søge ledningsoplysninger i www.LER.dk inden ethvert kabelarbejde
 Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
 Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde 
 Instruere alle, der skal udføre arbejde

Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:
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ENTREPRENØRENS/
LANDMANDENS ANSVAR



From:                             
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 10:28:05 +0000
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg 
[Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

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 Thomas

Tak! Kan du, nu du nævner Energinet, forklare mig hvorfor det er jer som kommune der gennemfører denne høring og ikke 
Energinet?

Ved kablet fra Vesterhav syd kørte Energinet selv processen?

Venlig hilsen

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk
EAN 5798000860575

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Sendt: 20. januar 2022 11:24

Emne: SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Du får hermed lidt supplerende oplysninger fra solcelleopstiller. Så må du lave dit høringssvar på baggrund af dette.
Håber du kan bruge det.

Projektet er på ingen måde i en fase hvor man kan sige noget om konkrete samlinger af kabler på et tracé som man endnu ikke 
ved om bliver til noget.
Det er Energinet der er myndighed på en evt. el-ledning fra solcelleprojektet til Stovstrup højspændingsstation.

Venlig hilsen

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur - Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

Orientering om indsamling af personoplysninger.
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger 
fra dig.

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267
http://www.naturstyrelsen.dk/


Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:
1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Retten til at trække samtykke tilbage.
9. Dine rettigheder
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler

-----Oprindelig meddelelse-----

Sendt: 19. januar 2022 09:12
Til: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Emne: VS: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

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 Thomas

Tak for tilsendte.

I forbindelse med udarbejdelse af vores høringssvar har vi et enkelt spørgsmål til el-ledningen, der hvor den krydser Skjern enge 
og det planlagte lavbundsprojekt i Damsø. Projektområdet er indtegnet på vedlagte kort.

For at lavbundsprojektet kan gennemføres er det væsentligt at ledningen i Damsø kan tåle at blive sat under vand og at der ingen 
muffer eller lignende er på ledningen. Disse vil blive oversvømmet og umulige at tilgå.

Har du et kortbilag over de planlagte muffer og andet der ikke kan tåle at blive sat under vand på ledningsstrækningen i og 
området omkring Damsø?

Venlig hilsen

Skovfoged | Naturstyrelsen Blåvandshuk
+45 72 54 35 28 | +45 21 41 86 13 | mabmi@nst.dk |

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk EAN 5798000860575

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 12. januar 2022 10:08
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>
Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post Afsender af 
meddelelsen: Ringkøbing-Skjern Kommune Meddelelsen blev modtaget: 12-01/2022 KL 09.40 Videresendt fra postkasse 
tilhørende CVR-nr:33157274 Naturstyrelsen Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
--------------------------------------------------
Du har fået vedlagte besked.

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267
http://www.naturstyrelsen.dk/


From:                                 Thomas Gad
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 10:31:55 +0000
To:                                      
Subject:                             SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg 
[Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Hej
Det er fordi at kabelføringen skal regnes som en del af solcelleprojektet. Derfor skal vi også have opdateret afgrænsningsnotat 
til miljøvurdering af plan og projekt.

Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur - Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

Orientering om indsamling af personoplysninger.
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger 
fra dig. 

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:
1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 
4. Kategorier af personoplysninger. 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere. 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra. 
7. Opbevaring af dine personoplysninger. 
8. Retten til at trække samtykke tilbage. 
9. Dine rettigheder 
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra:
Sendt: 20. januar 2022 11:28
Til: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Emne: SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

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 Thomas

Tak! Kan du, nu du nævner Energinet, forklare mig hvorfor det er jer som kommune der gennemfører denne høring og ikke 
Energinet?

Ved kablet fra Vesterhav syd kørte Energinet selv processen?

Venlig hilsen

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


Skovfoged | Naturstyrelsen Blåvandshuk
+45 72 54 35 28 | +45 21 41 86 13 | mabmi@nst.dk |

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk EAN 5798000860575

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Sendt: 20. januar 2022 11:24
Til:
Emne: SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Hej
Du får hermed lidt supplerende oplysninger fra solcelleopstiller. Så må du lave dit høringssvar på baggrund af dette.
Håber du kan bruge det.

Projektet er på ingen måde i en fase hvor man kan sige noget om konkrete samlinger af kabler på et tracé som man endnu ikke 
ved om bliver til noget.
Det er Energinet der er myndighed på en evt. el-ledning fra solcelleprojektet til Stovstrup højspændingsstation.

Venlig hilsen

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur - Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

Orientering om indsamling af personoplysninger.
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger 
fra dig.

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:
1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Retten til at trække samtykke tilbage.
9. Dine rettigheder
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra:
Sendt: 19. januar 2022 09:12
Til: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>
Emne: VS: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

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 Thomas

http://www.naturstyrelsen.dk/
https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


Tak for tilsendte.

I forbindelse med udarbejdelse af vores høringssvar har vi et enkelt spørgsmål til el-ledningen, der hvor den krydser Skjern enge 
og det planlagte lavbundsprojekt i Damsø. Projektområdet er indtegnet på vedlagte kort.

For at lavbundsprojektet kan gennemføres er det væsentligt at ledningen i Damsø kan tåle at blive sat under vand og at der ingen 
muffer eller lignende er på ledningen. Disse vil blive oversvømmet og umulige at tilgå.

Har du et kortbilag over de planlagte muffer og andet der ikke kan tåle at blive sat under vand på ledningsstrækningen i og 
området omkring Damsø?

Venlig hilsen

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk EAN 5798000860575

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 12. januar 2022 10:08
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>
Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post Afsender af 
meddelelsen: Ringkøbing-Skjern Kommune Meddelelsen blev modtaget: 12-01/2022 KL 09.40 Videresendt fra postkasse 
tilhørende CVR-nr:33157274 Naturstyrelsen Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
--------------------------------------------------
Du har fået vedlagte besked.

http://www.naturstyrelsen.dk/


From:                                
Sent:                                  Sun, 23 Jan 2022 11:21:19 +0000
To:                                      Thomas Gad
Cc:                                    
Subject:                             Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge – Sags nr. 22-000855
Attachments:                   Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge - Sags nr. 22 000855, 23 januar 2022.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 Thomas Gad, 
 
På vegne af Stubkjær Skovselskab ApS fremsendes vedlagte bemærkninger til det potentielle 
projekt; Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge, Sags nr. 22-000855. 
 
Giver vedlagte anledning til spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt. 

TeamChef Skovrider

 
Skovdyrkerforeningen Vestjylland 
Nupark 49 

Læs mere om vores: 

Politik for persondata

Forretningsbetingelser 

Særlige coronaforbehold 
 

 

http://www.skovdyrkerne.dk/om-os/mere-om-skovdyrkerne/persondata/
http://www.skovdyrkerne.dk/vest/naar-vi-handler-med-dig/
http://www.skovdyrkerne.dk/vest/naar-vi-handler-med-dig/
http://www.skovdyrkerne.dk/


 

 
Holstebro 23. januar 2022 

 

 
 
 
Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge – Sags nr. 22-000855 

 

Stubkjær Skovselskab ApS, Dalgasgade 25,  har den 12. januar 2022 modtaget 

information vedrørende et potentielt kabelanlæg ifm. Solcelleprojekt Gestenge. 

På vegne af Stubkjær Skovselskab ApS, vil vi gerne knytte kommentarer til det planlagte 

projekt. 

Stubkjær Skovselskab ejer Dejbjerg plantage – som vil blive påvirket af det foreslåede sydlige 

kabelanlæg. Anlægget i Dejbjerg plantage omfatter; 

- matr. 1bq & 1bo Dejbjerg, Dejbjerglund Hgd. – jf. vedlagte kort modtaget af Ringkø-

bing Skjern kommune d. 21. januar 2022. 

- Præcis længde er svært opgøre med afsæt i fremsendte kort; jeg vurderer at det 

planlagte vil påvirke ca. 2.100 meter. 

- Arealet er fredskov og projektforslaget passerer tæt forbi fredet hede. 

Et arbejdsbælte på 15 til 18 meter gennem fredskov på en ca. 2.100 meter strækning – vil 

naturligvis påvirke fredskoven, skovens langsigtede sundhed og stabilitet samt områdets 

fauna negativt. 

Det ser umiddelbart ud til, at den foreslåede trace har sammenfald med trace etableret 

2018-2019, af EnergiNet ifm. ’Kystnær Havemøllepark Syd’. 

Et anlæg som benytter samme trace gennem skoven som EnergiNet, vil umiddelbart ikke 

påvirke skoven på samme vis som et anlæg hvor der fældes en helt ny 15-18 meter bred 

trace. 

Derfor, vil vi gerne – såfremt det sydlige kabelanlæg bliver aktuelt - at der så vidt muligt 

anvendes samme trace som ved EnergiNet’ anlæg. 

Ringkøbing Skjern Kommune 

Land By & kultur, Plan og Vejanlæg 

Smed Sørensens Vej 1 

6950 Ringkøbing 

Att.  Thomas Gad 

Pr. email thomas.gad@rksk.dk 

 

Skovfoged /TeamChef 

mailto:thomas.gad@rksk.dk


 

 

Uanset placering vil der naturligvis fra skovens side blive rejst spørgsmål om økonomisk 

kompensation – men med den foreslåede placering vil generne som udgangspunkt blive så 

små som mulige. 

 
Giver fremsendte anledning til spørgsmål eller kommentarer, tag endelig kontakt. 
 

 

Med venlig hilsen 

SKOVDYRKERNE 





 

 
Holstebro 23. januar 2022 

 

 
 
 
Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge – Sags nr. 22-000855 

 

Stubkjær Skovselskab ApS, Dalgasgade 25,  har den 12. januar 2022 modtaget 

information vedrørende et potentielt kabelanlæg ifm. Solcelleprojekt Gestenge. 

På vegne af Stubkjær Skovselskab ApS, vil vi gerne knytte kommentarer til det planlagte 

projekt. 

Stubkjær Skovselskab ejer Dejbjerg plantage – som vil blive påvirket af det foreslåede sydlige 

kabelanlæg. Anlægget i Dejbjerg plantage omfatter; 

- matr. 1bq & 1bo Dejbjerg, Dejbjerglund Hgd. – jf. vedlagte kort modtaget af Ringkø-

bing Skjern kommune d. 21. januar 2022. 

- Præcis længde er svært opgøre med afsæt i fremsendte kort; jeg vurderer at det 

planlagte vil påvirke ca. 2.100 meter. 

- Arealet er fredskov og projektforslaget passerer tæt forbi fredet hede. 

Et arbejdsbælte på 15 til 18 meter gennem fredskov på en ca. 2.100 meter strækning – vil 

naturligvis påvirke fredskoven, skovens langsigtede sundhed og stabilitet samt områdets 

fauna negativt. 

Det ser umiddelbart ud til, at den foreslåede trace har sammenfald med trace etableret 

2018-2019, af EnergiNet ifm. ’Kystnær Havemøllepark Syd’. 

Et anlæg som benytter samme trace gennem skoven som EnergiNet, vil umiddelbart ikke 

påvirke skoven på samme vis som et anlæg hvor der fældes en helt ny 15-18 meter bred 

trace. 

Derfor, vil vi gerne – såfremt det sydlige kabelanlæg bliver aktuelt - at der så vidt muligt 

anvendes samme trace som ved EnergiNet’ anlæg. 

Ringkøbing Skjern Kommune 

Land By & kultur, Plan og Vejanlæg 

Smed Sørensens Vej 1 

6950 Ringkøbing 

Att.  Thomas Gad 

Pr. email thomas.gad@rksk.dk 

 

Skovfoged /TeamChef 

mailto:thomas.gad@rksk.dk


 

 

Uanset placering vil der naturligvis fra skovens side blive rejst spørgsmål om økonomisk 

kompensation – men med den foreslåede placering vil generne som udgangspunkt blive så 

små som mulige. 

 
Giver fremsendte anledning til spørgsmål eller kommentarer, tag endelig kontakt. 
 

 

Med venlig hilsen 





From:                                 Lene Moth
Sent:                                  Tue, 25 Jan 2022 11:05:15 +0100
To:                                      Thomas Gad
Cc:                                     
Subject:                             Høringssvar Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge
Attachments:                   Høringssvar Kabelføring Damsø Pumpelag m und-skrift.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 Thomas 
 
Vedhæftet et høringssvar fra Damsø Pumpelag vedr. kabelanlægget til Geestenge 
 
Med venlig hilsen 

Lene Moth
Biolog
Fælles projektmedarbejder vestjysk og Ringkøbing-Skjern kommune

Mobil: 21 16 55 03
E-post: lene.moth@rksk.dk og lmo@vestjysk.dk

  

 
Denne e-mail kan indeholde personlige og fortrolige oplysninger. Modtager du e-mailen ved en fejl, bedes du returnere den til afsender hurtigst muligt uden at 
distribuere, kopiere eller arkivere e-mailen. Denne e-mail er afsendt som sikker mail.  

mailto:lene.moth@rksk.dk
mailto:lmo@vestjysk.dk
www.vestjysk.dk
https://www.vjl.dk/vestjysk-landboforenings-forretningsbetingelser-raadgivning-01-01-2017/
https://www.vestjysk.dk/privatlivspolitik/






From:                               
Sent:                                  Tue, 25 Jan 2022 15:49:08 +0000
To:                                      Thomas Gad
Cc:                                      NST - Blåvandshuk postkasse
Subject:                             SV: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg 
[Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]
Attachments:                   DigitalPostMetadata.xml, Message.pdf, Høringssvar fra Naturstyrelsen, kabelplacering og 
miljørapport Gestenge solcelleanlæg.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 Ringkøbing Skjern Kommune

Vedhæftet findes høringssvar fra Naturstyrelsen i forbindelse med høring om placering af kabelanlæg og miljørapport for 
solcelleanlæg ved Gestenge

Venlig hilsen

Fuldmægtig | Naturprojekter | Natur
Biolog
| +45 29 38 96 49 | katan@nst.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen | Gjøddinggård, Førstballevej 2 | 7183 Randbøl | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 12. januar 2022 10:08
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>
Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg [Ref.nr.=90d46410e4fc471c99177f32e9e5b866]

Emne: Lodsejer. Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg
Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post
Afsender af meddelelsen: Ringkøbing-Skjern Kommune
Meddelelsen blev modtaget: 12-01/2022 KL 09.40
Videresendt fra postkasse tilhørende CVR-nr:33157274 Naturstyrelsen
Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
--------------------------------------------------
Du har fået vedlagte besked.

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267
http://www.naturstyrelsen.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 
 
 

Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge 
Ringkøbing-Skjern Kommune er ved, at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende 

miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge. I den forbindelse har Ringkøbing-Skjern Kommune 

den 10. januar 2022 modtaget en supplerende projektansøgning for et kabelanlæg i tilknytning 

solcelleanlægget. Kabelanlægget er nedgravet. Der beskrives to alternative kabelanlæg – et nordligt og 

et sydligt. Kun det ene vil blive realiseret. Det nordlige kabelanlæg forventes at have en længde på ca. 

6,4 km og går fra Gestenge til Lem Kær Station (Skraldhedevej 7D, 6950). Det sydlige kabelanlæg 

forventes at have en længde på ca. 18 km og går fra Gestenge til Stovstrup Station (Østermarksvej 3A, 

6880 Tarm). 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at kabelanlægget muligvis vil berøre din ejendom/matrikel. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at kabelanlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 

pkt. 3c1, derfor skal kablet indgå i miljørapporten for solcelleanlægget ved Gestenge. Miljørapporten 

vil belyse om der er risiko for, at kabelanlægget påvirker miljøet væsentligt eller i negativ grad. 

Inden Ringkøbing-Skjern Kommune færdiggør miljørapporten og sender hele projektet til politisk 

behandling, vil vi høre om du har input til forhold, som bør belyses i miljørapporten eller 

kabelanlæggets placering. 

Frist for bemærkninger 

Dine eventuelle kommentarer skal være modtaget skriftligt af Ringkøbing-Skjern Kommune senest 

den 26. januar 2022 på e-mail: thomas.gad@rksk.dk eller på adressen: Land, By og Kultur, Att. 

Thomas Gad – Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing. 

Materiale 
Der er ved brevet vedlagt et kort, der viser kabelanlæggets placering samt bygherre beskrivelse af, 
hvordan kablet etableres. For yderligere materiale, se kommunens hjemmeside. 

Har du spørgsmål til sagen, er du velkomme til at kontakte mig på tlf. 9974 1079. 

 

Venlig hilsen 

Thomas Gad 
Planlægger 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1976 af 
27/10/2021 

Sagsbehandler 

Thomas Gad 
Direkte telefon 

99 74 10 79 
E-post 

thomas.gad@rksk.dk 
Dato 

12. januar 2022 
Sagsnummer 

22-000855 

Returadresse: 
Land By og Kultur, Plan og Vejanlæg 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

Naturstyrelsen, Blåvandshuk 

Aalholtvej 1 

6840 Oksbøl 
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71
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mailto:thomas.gad@rksk.dk
https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner


  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 

 
Orientering om indsamling af personoplysninger. 
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.  
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra 
dig.  
  
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende: 

1.        Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  
2.        Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.  
3.        Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.  
4.        Kategorier af personoplysninger.  
5.        Modtagere eller kategorier af modtagere.  
6.        Hvor dine personoplysninger stammer fra.  
7.        Opbevaring af dine personoplysninger.  
8.        Retten til at trække samtykke tilbage.  
9.        Dine rettigheder  
10.     Klagemulighed til Datatilsynet 

  

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1n7FU2-0002mC-3E&i=57e1b682&c=7NgekrqVJvekpqJfLBpnBbjse8E-JWLZcTjc8ENGO5AyrGUgxpj8k8gxbHYsBWOUiVc3rCvN9KxCdlkWZPkO4aqpZPWj12Vlq-21_MFiUw7Azuu3D_5nP6M6MmI85B80RFO3-ByX4EMm310nJ1xh4MtLzmjh7wfIRTAqNcGhNDZ548kTglIM2gNLyPGgku_ZwWITeJfR_02_f6lruSctFefo_qdh4ktWV-W0FSfsrxZcUrhvDWWp60GAQCIsEihf


Kortbilag	A
1:75.000
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Notat  

 

 

 

 
 

Naturstyrelsen 
J.nr. 22/03128 
Ref. KATAN 
25-01-2022 
 

Høringssvar fra Naturstyrelsen – miljørapport og kabelanlæg i 

forbindelse med solcelleanlæg ved Gestenge 

 
Naturstyrelsen vil gerne takke for muligheden for at sende input til forhold, som 

bør belyses i miljørapporten for solcelleanlægget Gestenge samt bemærkninger 

til placering af kabelanlæg.  

Som væsentlig aktør i Danmarks klima-lavbundsindsats og som lodsejer berørt 

af kabelanlæg (syd), ser Naturstyrelsen sig selv som relevant at inddrage i 

høringsprocessen for kabelplacering og afgrænsning af miljørapporten for 

solcelleanlægget ved Gestenge, der berør lavbundsarealer.   

 
Generelle opmærksomhedspunkter  
 
I kommuneplanerne er lavbundsarealer udpeget i medfør af planlovens § 11a 
pkt. 13 med det formål at sikre lavbundsarealer, der kan genoprettes.  
 
Lavbundsarealer udgør et vigtigt potentiale for reduktion af Danmarks CO2-
udledning, og dermed for klimaeffekt og for udvikling af områder med stor 
naturværdi. Lavbundsarealer kan f.eks. være kunstigt afvandede og drænede 
arealer, der tidligere var ådale, moser, lavvandede søer og fjorde. Når et 
lavbundsområde genoprettes, reetableres der mere naturlig hydrologi ved f.eks. 
at lukke dræn og grøfter eller fjerne/ændre pumper. Dermed bliver vandstanden 
højere og nedbrydning af organisk materiale til CO2 bliver reduceret, hvilket 
giver klimaeffekten. En sådan aktivitet sker oftest i forbindelse med et 
naturgenopretningsprojekt eller lavbundsprojekt.  
 
Hvis solceller opstilles eller et kabelanlæg nedgraves i et område, hvor der er 
potentiale for et lavbundsprojekt, kan det senere få betydning for, om der kan 
etableres natulig hydrologi, hvor vandstanden hæves. Dette modstrider 
cirkulæret (vejledning nr. 133 af 15/07/1998 om regionplanlægning og 
landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som 
vådområder). 
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Naturstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at potentialet for restaurering af 
naturlig hydrologi med det formål at reducere CO2-udledning eller genopretning 
af vådområder og udvikling af områder med stor naturværdi, ikke umiddelbart 
er foreneligt med et solcelle- og kabelanlæg. Her tænkes især på vedligehold og 
drift af samlemuffer, linkbokse men også den påtænkte drift med græsning 
under solceller i et område, som er helt eller delvis vanddækket. 
 
Naturstyrelsen mener ikke at afgrænsningsrapporten i forhold til klimatiske 
faktorer tilstrækkeligt belyser, hvorfor opsætning af solceller ikke forhindrer at 
den naturlige vandstandsniveau på arealet kan genskabes. Miljørapporten bør 
belyse, hvordan det sikres, at genopretningspotentialet på lavbundsarealer kan 
realiseres.   
 
Ringkøbing Skjern Kommune har i gældende kommuneplan 2021-2033   
udpeget lavbundsarealer, som er potentielt egnede vådområder. Disse 
lavbundsarealer bør ifølge kommuneplanen friholdes for bygninger og anlæg, 
som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. 
 
For lavbundsudpegningerne generelt har Ringkøbing-Skjern Kommune i sine 

bemærkninger1 til høring af kommuneplanen lagt op til at alle 

lavbundsarealerne i praksis kan omdannes til vådområder og at det i konkrete 

sager om brug af lavbundsarealer til opstilling af fx energianlæg, bør afklares, 

hvorvidt dette kan ske uden at lavbundsarealets reducerende funktion i forhold 

til udledning af CO2 og næringsstoffer mindskes.  

Naturstyrelsen bakker op om, at dette er et væsentligt forhold at få afklaret. 

Derfor ønsker Naturstyrelsen at miljørapporten i forhold til klimatiske faktorer 

ikke kun forholder sig til anlæggets reduktion af klimagasser, men også til den 

”udledning” af drivhusgasser der ligger i tabet af potentiale for genopretning af 

vådområder på udpegede lavbundsarealer.  

 

Specifikt for lavbundsområdet mellem Alkærsig og Skjern by – 

kabeltracé syd3.  

Mellem Alkærsig og Skjern by har Ringkøbing-Skjern Kommune i den gældende 

kommuneplan 2021-2033 udpeget et område til lavbundsarealer, som er 

potentielt egnede vådområder (se Figur 1). Disse lavbundsarealer bør ifølge 

kommuneplanen friholdes for bygninger og anlæg, som kan forhindre at det 

naturlige vandstandsniveau kan genskabes.  

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at et eventuelt kabeltracé i dette område 

ikke må forringe potentialet for genskabelse af naturlig vandstand i området. 

                                                             

1 https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-

kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-

af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-
bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20

Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20

opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarb

ejdet%20af%20Aarhus 

https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
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Figur 1: Lavbundsarealer udpeget i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan. Fra 
Plandata.dk.  

 

Specifikt for lavbundsarealer nord for Skjern Enge – kabeltracé syd 

4 og 5 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at Ringkøbing-Skjern Kommune har 

gennemført en forundersøgelse til et lavbundsprojekt i et område nord for 

Skjern Enge nær Skjern by kaldet Damsø (se Figur 2). Efter aftale med 

kommunen er forundersøgelsen videregivet til Naturstyrelsen, som er i gang 

med at afklare potentialet for at gennemføre lavbundsprojektet.  

Naturstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at der ikke kan der genskabes en 

naturlig vandstand i området og at lavbundsprojektet dermed ikke kan 

gennemføres, hvis kabelanlæg syd etableres på en måde, så det ikke tåler en 

vandstandshævning jf. ovestående gennerelle bemærkninger.   
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Figur 2: Undersøgelsesområde for lavbundsprojektet ved Damsø nord for Skjern Enge. 
Fra forundersøgelsesrapporten.  

 

Specifikt for alle Naturstyrelsens arealer i de foreslåede kabeltracéer   

Det er Naturstyrelsens udgangspunkt at ledninger, der nedlægges på 

Naturstyrelsens arealer, ligger på det ulovbestemte gæsteprincip. Det er derved 

ledningsejeren, der afholder samtlige udgifter forbundet med ethvert form for 

ledningsarbejde i forhold til ledningen, herunder flytning eller ændring af 

ledningen, der er nødvendiggjort af en ændring af Naturstyrelsens anvendelse af 

arealet.  

I forbindelse med en aftale, om ledningens tilstedeværelse, mellem 

ledningsejeren og Naturstyrelsen, udbetales der ikke erstatning til 

Naturstyrelsen for ledningens tilstedeværelse.  

I forbindelse med aftalens indgåelse, skal ledningsejeren tinglyse en 

deklaration, hvor det tydeligt fremgår, at ledningen ligger på gæsteprincippet. 

Uanset at ledningsejeren ikke skal svare Naturstyrelsen servituterstatning som 

følge af gæsteprincippets anvendelse, skal ledningsejeren svare Naturstyrelsen 

erstatning for konkrete tab i forbindelse med ledningens placering på arealet. 

En deklaration om ledningens tilstedeværelse, er alene en lodsejertilladelse, og 

ledningsejer skal derfor selv indhente enhver anden nødvendig 

tilladelse/dispensation i forbindelse med projektet. Disse eventuelle tilladelser 

er naturligvis en forudsætning for Naturstyrelsens tilladelse som grundejer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 
 
 

Høring af berørte lodsejere - Kabelanlæg (syd) fra solcelleprojekt Gestenge 
Ringkøbing-Skjern Kommune er ved, at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende 

miljørapport for et solcelleanlæg ved Gestenge. I den forbindelse har Ringkøbing-Skjern Kommune 

den 10. januar 2022 modtaget en supplerende projektansøgning for et kabelanlæg i tilknytning 

solcelleanlægget. Kabelanlægget er nedgravet. Der beskrives to alternative kabelanlæg – et nordligt og 

et sydligt. Kun det ene vil blive realiseret. Det nordlige kabelanlæg forventes at have en længde på ca. 

6,4 km og går fra Gestenge til Lem Kær Station (Skraldhedevej 7D, 6950). Det sydlige kabelanlæg 

forventes at have en længde på ca. 18 km og går fra Gestenge til Stovstrup Station (Østermarksvej 3A, 

6880 Tarm). 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at kabelanlægget muligvis vil berøre din ejendom/matrikel. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at kabelanlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 

pkt. 3c1, derfor skal kablet indgå i miljørapporten for solcelleanlægget ved Gestenge. Miljørapporten 

vil belyse om der er risiko for, at kabelanlægget påvirker miljøet væsentligt eller i negativ grad. 

Inden Ringkøbing-Skjern Kommune færdiggør miljørapporten og sender hele projektet til politisk 

behandling, vil vi høre om du har input til forhold, som bør belyses i miljørapporten eller 

kabelanlæggets placering. 

Frist for bemærkninger 

Dine eventuelle kommentarer skal være modtaget skriftligt af Ringkøbing-Skjern Kommune senest 

den 26. januar 2022 på e-mail: thomas.gad@rksk.dk eller på adressen: Land, By og Kultur, Att. 

Thomas Gad – Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing. 

Materiale 
Der er ved brevet vedlagt et kort, der viser kabelanlæggets placering samt bygherre beskrivelse af, 
hvordan kablet etableres. For yderligere materiale, se kommunens hjemmeside. 

Har du spørgsmål til sagen, er du velkomme til at kontakte mig på tlf. 9974 1079. 

 

Venlig hilsen 

Thomas Gad 
Planlægger 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1976 af 
27/10/2021 

Sagsbehandler 

Thomas Gad 
Direkte telefon 

99 74 10 79 
E-post 

thomas.gad@rksk.dk 
Dato 

12. januar 2022 
Sagsnummer 

22-000855 

Returadresse: 
Land By og Kultur, Plan og Vejanlæg 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

Naturstyrelsen, Blåvandshuk 

Aalholtvej 1 

6840 Oksbøl 
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https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner


  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 

 
Orientering om indsamling af personoplysninger. 
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.  
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra 
dig.  
  
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende: 

1.        Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  
2.        Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.  
3.        Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.  
4.        Kategorier af personoplysninger.  
5.        Modtagere eller kategorier af modtagere.  
6.        Hvor dine personoplysninger stammer fra.  
7.        Opbevaring af dine personoplysninger.  
8.        Retten til at trække samtykke tilbage.  
9.        Dine rettigheder  
10.     Klagemulighed til Datatilsynet 

  

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1n7FU2-0002mC-3E&i=57e1b682&c=7NgekrqVJvekpqJfLBpnBbjse8E-JWLZcTjc8ENGO5AyrGUgxpj8k8gxbHYsBWOUiVc3rCvN9KxCdlkWZPkO4aqpZPWj12Vlq-21_MFiUw7Azuu3D_5nP6M6MmI85B80RFO3-ByX4EMm310nJ1xh4MtLzmjh7wfIRTAqNcGhNDZ548kTglIM2gNLyPGgku_ZwWITeJfR_02_f6lruSctFefo_qdh4ktWV-W0FSfsrxZcUrhvDWWp60GAQCIsEihf
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Notat  

 

 

 

 
 

Naturstyrelsen 
J.nr. 22/03128 
Ref. KATAN 
25-01-2022 
 

Høringssvar fra Naturstyrelsen – miljørapport og kabelanlæg i 

forbindelse med solcelleanlæg ved Gestenge 

 
Naturstyrelsen vil gerne takke for muligheden for at sende input til forhold, som 

bør belyses i miljørapporten for solcelleanlægget Gestenge samt bemærkninger 

til placering af kabelanlæg.  

Som væsentlig aktør i Danmarks klima-lavbundsindsats og som lodsejer berørt 

af kabelanlæg (syd), ser Naturstyrelsen sig selv som relevant at inddrage i 

høringsprocessen for kabelplacering og afgrænsning af miljørapporten for 

solcelleanlægget ved Gestenge, der berør lavbundsarealer.   

 
Generelle opmærksomhedspunkter  
 
I kommuneplanerne er lavbundsarealer udpeget i medfør af planlovens § 11a 
pkt. 13 med det formål at sikre lavbundsarealer, der kan genoprettes.  
 
Lavbundsarealer udgør et vigtigt potentiale for reduktion af Danmarks CO2-
udledning, og dermed for klimaeffekt og for udvikling af områder med stor 
naturværdi. Lavbundsarealer kan f.eks. være kunstigt afvandede og drænede 
arealer, der tidligere var ådale, moser, lavvandede søer og fjorde. Når et 
lavbundsområde genoprettes, reetableres der mere naturlig hydrologi ved f.eks. 
at lukke dræn og grøfter eller fjerne/ændre pumper. Dermed bliver vandstanden 
højere og nedbrydning af organisk materiale til CO2 bliver reduceret, hvilket 
giver klimaeffekten. En sådan aktivitet sker oftest i forbindelse med et 
naturgenopretningsprojekt eller lavbundsprojekt.  
 
Hvis solceller opstilles eller et kabelanlæg nedgraves i et område, hvor der er 
potentiale for et lavbundsprojekt, kan det senere få betydning for, om der kan 
etableres natulig hydrologi, hvor vandstanden hæves. Dette modstrider 
cirkulæret (vejledning nr. 133 af 15/07/1998 om regionplanlægning og 
landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som 
vådområder). 
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Naturstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at potentialet for restaurering af 
naturlig hydrologi med det formål at reducere CO2-udledning eller genopretning 
af vådområder og udvikling af områder med stor naturværdi, ikke umiddelbart 
er foreneligt med et solcelle- og kabelanlæg. Her tænkes især på vedligehold og 
drift af samlemuffer, linkbokse men også den påtænkte drift med græsning 
under solceller i et område, som er helt eller delvis vanddækket. 
 
Naturstyrelsen mener ikke at afgrænsningsrapporten i forhold til klimatiske 
faktorer tilstrækkeligt belyser, hvorfor opsætning af solceller ikke forhindrer at 
den naturlige vandstandsniveau på arealet kan genskabes. Miljørapporten bør 
belyse, hvordan det sikres, at genopretningspotentialet på lavbundsarealer kan 
realiseres.   
 
Ringkøbing Skjern Kommune har i gældende kommuneplan 2021-2033   
udpeget lavbundsarealer, som er potentielt egnede vådområder. Disse 
lavbundsarealer bør ifølge kommuneplanen friholdes for bygninger og anlæg, 
som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. 
 
For lavbundsudpegningerne generelt har Ringkøbing-Skjern Kommune i sine 

bemærkninger1 til høring af kommuneplanen lagt op til at alle 

lavbundsarealerne i praksis kan omdannes til vådområder og at det i konkrete 

sager om brug af lavbundsarealer til opstilling af fx energianlæg, bør afklares, 

hvorvidt dette kan ske uden at lavbundsarealets reducerende funktion i forhold 

til udledning af CO2 og næringsstoffer mindskes.  

Naturstyrelsen bakker op om, at dette er et væsentligt forhold at få afklaret. 

Derfor ønsker Naturstyrelsen at miljørapporten i forhold til klimatiske faktorer 

ikke kun forholder sig til anlæggets reduktion af klimagasser, men også til den 

”udledning” af drivhusgasser der ligger i tabet af potentiale for genopretning af 

vådområder på udpegede lavbundsarealer.  

 

Specifikt for lavbundsområdet mellem Alkærsig og Skjern by – 

kabeltracé syd3.  

Mellem Alkærsig og Skjern by har Ringkøbing-Skjern Kommune i den gældende 

kommuneplan 2021-2033 udpeget et område til lavbundsarealer, som er 

potentielt egnede vådområder (se Figur 1). Disse lavbundsarealer bør ifølge 

kommuneplanen friholdes for bygninger og anlæg, som kan forhindre at det 

naturlige vandstandsniveau kan genskabes.  

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at et eventuelt kabeltracé i dette område 

ikke må forringe potentialet for genskabelse af naturlig vandstand i området. 

                                                             

1 https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-

kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-

af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-
bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20

Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20

opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarb

ejdet%20af%20Aarhus 

https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/planer-og-kort/kommuneplan%202021-2033/sammenfattende-redegoerelse-til-miljoevurdering-af-kommuneplan-2021-2033-inkl-notat-med-behandling-af-bemaerkninger.pdf#:~:text=for%20reduktion%20af%20klimagasser.%E2%80%9D%20Lavbundsudpegningen%20er%20justeret%20p%C3%A5%20baggrund%20af%20en%20opdatering%20af%20T%C3%B8rv2014%20kortet%20for%20lavbundsarealer%20udarbejdet%20af%20Aarhus
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Figur 1: Lavbundsarealer udpeget i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan. Fra 
Plandata.dk.  

 

Specifikt for lavbundsarealer nord for Skjern Enge – kabeltracé syd 

4 og 5 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at Ringkøbing-Skjern Kommune har 

gennemført en forundersøgelse til et lavbundsprojekt i et område nord for 

Skjern Enge nær Skjern by kaldet Damsø (se Figur 2). Efter aftale med 

kommunen er forundersøgelsen videregivet til Naturstyrelsen, som er i gang 

med at afklare potentialet for at gennemføre lavbundsprojektet.  

Naturstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at der ikke kan der genskabes en 

naturlig vandstand i området og at lavbundsprojektet dermed ikke kan 

gennemføres, hvis kabelanlæg syd etableres på en måde, så det ikke tåler en 

vandstandshævning jf. ovestående gennerelle bemærkninger.   
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Figur 2: Undersøgelsesområde for lavbundsprojektet ved Damsø nord for Skjern Enge. 
Fra forundersøgelsesrapporten.  

 

Specifikt for alle Naturstyrelsens arealer i de foreslåede kabeltracéer   

Det er Naturstyrelsens udgangspunkt at ledninger, der nedlægges på 

Naturstyrelsens arealer, ligger på det ulovbestemte gæsteprincip. Det er derved 

ledningsejeren, der afholder samtlige udgifter forbundet med ethvert form for 

ledningsarbejde i forhold til ledningen, herunder flytning eller ændring af 

ledningen, der er nødvendiggjort af en ændring af Naturstyrelsens anvendelse af 

arealet.  

I forbindelse med en aftale, om ledningens tilstedeværelse, mellem 

ledningsejeren og Naturstyrelsen, udbetales der ikke erstatning til 

Naturstyrelsen for ledningens tilstedeværelse.  

I forbindelse med aftalens indgåelse, skal ledningsejeren tinglyse en 

deklaration, hvor det tydeligt fremgår, at ledningen ligger på gæsteprincippet. 

Uanset at ledningsejeren ikke skal svare Naturstyrelsen servituterstatning som 

følge af gæsteprincippets anvendelse, skal ledningsejeren svare Naturstyrelsen 

erstatning for konkrete tab i forbindelse med ledningens placering på arealet. 

En deklaration om ledningens tilstedeværelse, er alene en lodsejertilladelse, og 

ledningsejer skal derfor selv indhente enhver anden nødvendig 

tilladelse/dispensation i forbindelse med projektet. Disse eventuelle tilladelser 

er naturligvis en forudsætning for Naturstyrelsens tilladelse som grundejer. 

 

 

 

 

 

 

 



From:                                
Sent:                                  Wed, 26 Jan 2022 04:39:53 +0000
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             sag 22-000855

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

kabelanlæg vedr. solcelleprojekt gestenge.
Der er lige blevet gravet kabelanlæg ned tværs over mine marker vedr. vesterhavs syd. med struktur 
skade til følge. skade på dræn, dårlig repareret. 
Der skal IKKE graves yderlige kabler ned. Der er andre muligheder. Grav dem ned langs fjorden og følg 
den gamle skjern å. Eller koble solanlæget på eksisterende højspænding ledning, som går fra ringkøbing 
til skjern. denne ledning går lige igennem gestengen! Nemmere kan det ikke blive!
Der skal IKKE graves flere kabler ned her på bedriften!!!
venligst men bestemt



From:                               
Sent:                                  Wed, 26 Jan 2022 08:25:55 +0100
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             VS: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Frist mandag den 26. januar 2022.
Attachments:                   Høring af berørte myndigheder_DOCX.pdf, Bilag A_Oversigtskort.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 Thomas  
 
Hermed som aftalt pr. telefon fremsendes mail med kommentar til det fremsendte. RAH net A/S har kabler 
beliggende indenfor de markerede områder. Som aftalt fremsendes der ikke i dette svar, kortudsnit af de områder 
hvor kabler er beliggende.  
Hvis det ønskes kan der fremsendes ledningsoplysninger for disse områder. 
 
Hvis du har spørgsmål til det fremsendte er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående nummer. 
Med venlig hilsen 
TOMMY CHRISTENSEN
Afdelingschef
  

RAH Service A/S 

Ndr. Ringvej 4 

6950 Ringkøbing 

www.rah.dk 

  
Telefon +45 9732 1455 
Direkte +45 9674 2242 
  

Fra: Michael Møller <mm@rah.dk> 
Sendt: 12. januar 2022 10:21
Til: Tommy Bonde Christensen <tbc@rah.dk>
Emne: VS: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist mandag 
den 26. januar 2022.
 
Hej Tommy. 
 
Denne henvendelse hører vel til i din afdeling.  
 
Med venlig hilsen 
MICHAEL MØLLER
Afdelingsingeniør
  

RAH Service A/S 

Ndr. Ringvej 4 

6950 Ringkøbing 

http://www.rah.dk/


www.rah.dk 

  
Telefon +45 9732 1455 
Direkte +45 9674 2240 
  

Fra: Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk> 
Sendt: 12. januar 2022 10:14

Emne: Høring af berørte myndigheder. Solcelleprojekt Gestenge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frist mandag den 
26. januar 2022.
 
 
 
Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur – Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

 
Orientering om indsamling af personoplysninger. 
I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig. 
 
Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 
4. Kategorier af personoplysninger. 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere. 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra. 
7. Opbevaring af dine personoplysninger. 
8. Retten til at trække samtykke tilbage. 
9. Dine rettigheder 

10. Klagemulighed til Datatilsynet
 
Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rah.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C02b5345c4247433c7c7e08d9d5accd03%7Ce3929a9af27a41cc942436f00c5dbfc0%7C0%7C0%7C637775760516171526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hGyasiLhDx8oT7DSqTNixG0pzCIr7aaztUlyR%2FvOPnw%3D&reserved=0
mailto:thomas.gad@rksk.dk
mailto:thomas.gad@rksk.dk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rksk.dk%2Foplysningspligt-matrikler&data=04%7C01%7C%7C02b5345c4247433c7c7e08d9d5accd03%7Ce3929a9af27a41cc942436f00c5dbfc0%7C0%7C0%7C637775760516171526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aNyXOe5W%2BVNTtGDBTNSgpEcRuyZ5cDmw%2B9nA%2BXuxYSI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rksk.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C02b5345c4247433c7c7e08d9d5accd03%7Ce3929a9af27a41cc942436f00c5dbfc0%7C0%7C0%7C637775760516171526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fxrNOFyWTKxOirNkUXA3j%2B7ta3UNvLBPLxLG6oMWw6k%3D&reserved=0


From:                             
Sent:                                  Wed, 26 Jan 2022 22:02:36 +0000 (UTC)
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             kabelanlæg

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

Jeg er mod flere Elkabler på min jord. 
Jeg har ejendommen på Ringkøbingvej 25.
Hilsen



From:                              
Sent:                                  Mon, 7 Feb 2022 18:23:46 +0100
To:                                      Thomas Gad
Subject:                             Kabelanlæg fra solcelleprojekt Gestenge

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 Thomas 
Har lige opdaget at fristen for bemærkninger er udløbet.
Men jeg har en klar forventning om, at hvis det bliver det nordlige kabelanlæg, at man så samtidig graver 
højspændingsledningerne med ned.
Vi har som naboer i området meget som forstyrrer vores udsigt. VindMøller, målemaster til vindmøller, 
solceller og højspændingsmaster.
Nu er chancen der, hvis det bliver det nordlige kabelanlæg, for at få fjernet højspændingsledningerne fra 
horisonten.
Med venlig hilsen
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