
 
 
 
 
 
 
 

 

Notat - behandling af bemærkninger fra høring af kabelanlæg til Tillæg 9 og Lokalplan 471 
 

Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 10. maj 2021 til 7. juni 2021 af Tillæg 9 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 471 for et 
område til tekniske anlæg (solcelleanlæg) ved Gestenge. Ringkøbing-Skjern Kommune har efterfølgende sendt kabeltraceet for solcelleanlægget i supplerende høring 
ved berørte lodsejere og myndigheder. Denne høring forgik i perioden fra den 12. januar 2022 til den 26. januar 2022.  

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, de indsendte bemærkninger samt kommunens svar på bemærkningerne. 

 

Tabel 1 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Myndigheder m.v. 

1 Energinet 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

 

Kort med kabeltrace. 

Bemærkninger til høringen:  

 

a. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1a: Bemærkningen er noteret.  

Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt bemærkning 

fra Energinet til bygherre og opfordrer til, at bygherre tager 

kontakt til Energinet inden anlægsfasen påbegyndes. 

Bygherre skal desuden respektere tinglyste servitutter. 

Hvis tilslutningen af kabelanlægget afviger i væsentlig grad 

fra det, der er beskrevet i miljørapporten skal der 

udarbejdes en screening med baggrund i 

miljøvurderingsloven. 

Bygherre har oplyst at det sydlige tracé udtages af 

projektet. 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 4 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

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. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 5 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

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 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

 

2 ArkVest 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). 

Ad2a: Bemærkningen er noteret.  

Administrationen har viderebragt bemærkningerne til 

bygherre og bedt dem kontakte ArkVest med henblik på en 

arkæologisk forundersøgelse. 

Bygherre har oplyst at det sydlige tracé udtages af 

projektet. 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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 omstændigheder 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. 

 

3 Naturstyrelsen- 

Blåvandshuk 

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? 

Ad3a. Bemærkningen er noteret. 

Administrationen har viderebragt bemærkningerne til 

bygherre. Bygherre har oplyst at det sydlige tracé udtages 

af projektet og at lavbundsprojekt Damsø dermed ikke blive 

berørt af kabelanlægget. 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

Kort med lavbundsprojekt Damsø 

 

Kort med lavbundsprojekt Damsø 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

4 Naturstyrelsen - 

Randbøl 

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 

a. 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 naturlig 

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). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad4a. Bemærkningerne er noteret. 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

b. 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. 

c. For lavbundsudpegningerne generelt har Ringkøbing-Skjern Kommune i sine 

bemærkninger 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. 

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

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

 

Ad4b. Administrationen vurderer, at Gestenge projektet 

ikke er oplagt til et lavbundsprojekt. Bygherre har oplyst at 

der gerne må stå vand på arealer med solceller. 

 

 

 

 

 

Ad4c. I Miljørapporten vil der blive redegjort for de 

klimatiske faktorer og forholdet til udledning af 

drivhusgasser. Afgrænsningsnotat opdateres i henhold til 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad4d+Ad4e. Se Ad3a. 
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Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

 

Figur 1: Lavbundsarealer udpeget i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan. Fra 

Plandata.dk. 

Specifikt for lavbundsarealer nord for Skjern Enge – kabeltracé syd 4 og 5 

e. 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 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

 

Figur 2: Undersøgelsesområde for lavbundsprojektet ved Damsø nord for Skjern Enge. 

Fra forundersøgelsesrapporten. 

Specifikt for alle Naturstyrelsens arealer i de foreslåede kabeltracéer 

f. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad4f. Bemærkningen er noteret.  

Administrationen har viderebragt bemærkningerne til 

bygherre. 
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Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

5 RAH Service A/S 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.  

Ad5a. Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt 

bemærkning fra RAH til bygherre og opfordrer til, at 

bygherre tager kontakt til RAH Service A/S inden 

anlægsfasen påbegyndes. 

Bygherre har oplyst at det sydlige tracé udtages af 

projektet. 
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Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

Kort med kabeltrace 

6 Vejdirektoratet 

(VD) 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 12. januar 2022 indkaldt supplerende og forslag 

til afgrænsning 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: 

a. Solcelleanlægget skal nettilsluttes ved enten en nordlig eller en sydlig kabelføring. 

Den nordlige linjeføring berører ikke statsvejnettet. 

 

 

 

 

 

Ad6a og Ad6d. Bemærkninger er noteret. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt bemærkning 

fra Vejdirektoratet til bygherre og opfordrer til, at bygherre 

tager kontakt til Vejdirektoratet inden anlægsfasen 

påbegyndes. 
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Kort med kabeltrace 

b. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad6b og ad6c. Bygherre har oplyst at det sydlige tracé 

udtages af projektet. Det bliver dermed ikke nødvendigt at 

krydse statsveje. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

Side 16 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

Kort. Vejplanlinje (rød signatur) og vejbyggelinjer langs eksisterende veje (blå signatur) 
 
c. Vi skal opfordre til, at krydsninger af eksisterende og planlagte statsveje indgår i 
miljøvurderingen. 
 
d. 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 statsvejene skal ske vinkelret på kørebanen og ved styret 
underboring (underpresning), således at opgravning 
af kørebanen og vejarealet undgås. 
 
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til ledningskorridorens krydsning af 
arealkorridoren for vejplanlinjerne 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 vejkorridoren 
på strækninger, hvor disse parallelføres. 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler, hvis der er spørgsmål eller 
bemærkninger til det fremsendte. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 17 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Foreninger 

7 Skovdyrkerfore-

ningen 

Vestjylland 

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

Stubkjær Skovselskab ApS, Dalgasgade 25, 7400 Herning – 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 

Ringkøbing 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. 

a. 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 det 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. 

Ad7a. Bemærkningerne er noteret. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt bemærkning 

fra Skovdyrkerforeningen Vestjylland til bygherre. 

Bygherre har oplyst at det sydlige tracé udtages af 

projektet. Kabelanlægget kommer dermed ikke til at berøre 

Dejbjerg plantage. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 18 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

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. 

 

Kort med dele af sydlige kabeltrace. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 19 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

8 Damsø Pumpelag 

 

 

Ad8a. Se Ad3a. 

Borgere – nordlig tracé 

9 Vellingvej 64 a. 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. 

Ad9a. Borger har fået tilsendt nyt kortmateriale. 

Der er ikke efterfølgende indkommet bemærkninger 



 
 
 
 
 
 

 

Side 20 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Måske er det muligt at sende et kort, der er mere tydeligt. 

10 Vennervej 8 Har lige opdaget at fristen for bemærkninger er udløbet. 

a. 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. 

Ad10a. Bemærkning er indkommet efter udløb af tidsfrist. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt dine 

bemærkninger til bygherre. 

Nedgravning af højspændingsledninger indgår ikke i 

projektet. 

 

Borgere – sydlig tracé 

11 Ringkøbingvej 42 a. 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. 

Ad11a. Bemærkningen er noteret. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt dine 

bemærkninger til bygherre. 

Bygherre har oplyst at det sydlige tracé udtages af 

projektet. 

12 Bekkasinvej 11 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: 

Ad12a. Borger har fået tilsendt nyt kortmateriale.  
Der er ikke efterfølgende indkommet bemærkninger. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 21 af 21 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Der er ved brevet vedlagt et kort, der viser kabelanlæggets placering samt bygherre 

beskrivelse af, hvordan kablet etableres. For yderligere materiale, se kommunens 

hjemmeside."  

a. 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. 

13 Dejbjergvej 13 a. Jeg er mod flere Elkabler på min jord.  

Jeg har ejendommen på Ringkøbingvej 25 

Ad13a. Se Ad11a.  

14 Borger – adresse 

ukendt 

a. 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 solanlægget 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!!! 

Ad14a. Se Ad11a. 

 


