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Høringsnotat om forslag til landsplandirektiv for en 400 

kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund i 

Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg 

1. Indledning 
Bolig- og Planstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen) har med bi-
drag fra bygherren Energinet udarbejdet et forslag til landsplandirektiv 
for den nordlige strækning af højspændingsforbindelsen fra Endrup til 
Idomlund samt en miljøvurdering af landsplandirektivet. Med lands-
plandirektivet reserveres arealer til den 97 km lange højspændingsfor-
bindelse, herunder areal til udvidelse af Stovstrup højspændingsstation i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 11 km af forbindelsen kabellæges, mens 
86 km er luftledninger. 

Forslag til landsplandirektiv for en 400 kV højspændingsforbindelse fra 
Endrup til Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg blev 
parallelt med miljøkonsekvensvurdering af højspændingsforbindelsen 
(Miljøstyrelsen) sendt i offentlig høring fra den 30. juni til den 15. sep-
tember 2022 hos en bred kreds af myndigheder, organisationer og be-
rørte lodsejere m.fl.  

Bolig- og Planstyrelsen modtog i alt 19 høringssvar. 4 af de 5 berørte kom-
muner har afgivet høringssvar, hvoraf 3 kommuner havde bemærkninger 
til forslaget. Herudover havde 1 virksomhed, 1 interesseorganisation og 9 
borgere/lodsejere bemærkninger til forslaget, mens der i 5 høringssvar 
ikke var bemærkninger (ib).  

De væsentligste bemærkninger til de enkelte emner i forslaget til lands-
plandirektiv og miljøvurdering gennemgås og kommenteres (i kursiv) i 
afsnit 2 og 3.  
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Efter høringen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som 
redegør for, hvordan miljøhensyn er indarbejdet i det endelige landsplan-
direktiv, og hvordan udtalelser, der er indkommet i høringsfasen, er taget 
i betragtning. 

 
2. Generelle bemærkning 
Arealreservationen til en ny 400 kV højspændingsledning berører mange 
borgere enten direkte af selve anlægget (lodsejere) eller af arealreservati-
onen (parter). 5 kommuner er ligeledes berørt af den nye højspændings-
ledning. Høringen afspejler dette forhold, hvilket betyder, at langt de fle-
ste høringssvar er af mere eller mindre lokal karakter. Dertil kommer, at 
en række af høringssvarene retter sig mod det konkrete anlæg, der ikke 
reguleres gennem landsplandirektivet, der udelukkende reserverer area-
ler til den kommende højspændingsforbindelse.  

Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender nødvendigheden af, at den 
kommende 400 kV forbindelse vil styrke den samlede el-infrastruktur og 
understøtte kommunens og den danske stats nødvendige energisatsning. 
Volsgaard Agro A/S er som udgangspunkt positive over for den nye for-
bindelse. 

Kommentar: 
Bemærkningerne tages til efterretning. 

 
2.1 Arealreservation og masteplacering 
6 borgere har ønsket, at linjeføringen for højspændingsforbindelsen og 
hermed arealreservationen ændres, eller at enkelte master flyttes enten 
mod øst eller vest eller i længderetningen af forbindelsen. Det drejer sig 
om mast nr. 11-20, 96 – 100, 162, 166-170, 209 og 227-229. Ønskerne om 
ændringer bunder alle i de visuelle gener, som følger af en højspændings-
forbindelse i det åbne land og flere af ønskerne bunder i hensyn til land-
brugsdriften på konkrete ejendomme. Borger 9 ønsker en dialog med for-
svaret om muligheden for at placere højspændingsforbindelsen inden for 
Jyske Dragonregiments øvelsesterræn. Brevet er stilet til forsvarsmini-
steren. 
 
Kommentar: 
Forslaget reserverer et areal på 2 x 200 m omkring den kommende højspæn-
dingsforbindelse og er et resultat af en afvejning af mange hensyn herunder 
natur-, kultur- og landskabelige interesser samt hensynet til lodsejere, der be-
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røres af forslaget. Forslaget indeholder en arealreservation til højspændings-
forbindelsen med tilhørende tekniske anlæg, men har ingen indflydelse på den 
konkrete placering af master.  

Bygherre oplyser, at de mange hensyn, der er taget ved placering af højspæn-
dingsforbindelsen, betyder, at der i de fleste tilfælde ikke er mulighed for væ-
sentlige ændringer. Der er dog fortsat mulighed for mindre justeringer af ek-
sempelvis masteplaceringer i det omfang det teknisk og miljømæssigt lader sig 
gøre. Justeringer af masteplaceringer kan primært lade sig gøre i anlæggets 
længderetning og kun i enkelte tilfælde ved en justering af selve linjeføringen 
og vil ske i forbindelse med bygherres lodsejerforhandlinger forud for etable-
ring af højspændingsforbindelsen.   

Høringsbrevet, der er stilet til forsvarsministeren, udtrykker hverken konkrete 
forslag eller specifikke spørgsmål til forslaget og behandles derfor ikke yderli-
gere. 

 

2.2 Kabelægning af 400 kV højspændingsforbindelsen 
Ringkøbing-Skjern Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at kommu-
nens landskaber tilføres et markant teknisk anlæg og ønsker, at en større 
del af forbindelsen ved Videbæk by kabellægges, idet området i kommu-
neplan 2021-2033 er udlagt som boligudviklingsområder. Esbjerg Kom-
mune har i processen frem til den offentlige høring givet udtryk for, at 
kommunen har ønsket projektet kabellagt for at minimere påvirkningen 
på naboer, natur og landskaber. Kommunen konstaterer dog, at inden for 
rammerne af, hvad der er teknisk muligt, er forbindelsen kabellagt de 
mest sårbare områder i kommunen. Feriehusudlejernes Brancheforening 
ønsker, at hele højspændingsforbindelsen kabellægges, fordi forbindel-
sen vil være med til at forringe det visuelle indtryk af den danske natur. 
Borger 6 peger ligeledes på, at forbindelsen bør kabellægges.  

Kommentar:  
Bygherre oplyser, at efter første offentlighedsfase blev det undersøgt, 
hvor stor en andel af den 170 km lange strækning, der kunne kabellæg-
ges. Konklusionen var, og er stadig, at der kun kan kabellægges 26 km 
samlet set. Rapporten kan hentes fra projektets hjemmeside: Hvorfor luft-

ledninger og ikke kabler (energinet.dk). Strækningerne med kabellægning er 
valgt på baggrund af, hvor det i størst muligt omfang gavner borgere 
og oplevelsen af natur. Det er ikke muligt at kabellægge yderligere 
strækninger uden at reducere kabellægningen andre steder. Linjeførin-
gen i Ringkøbing-Skjern Kommune blev flere steder tilpasset tidligt i 
forløbet for at reducere påvirkningen af borgerne, blandt andet ved at 
øge afstanden til byområder.  
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2.3 Kompensation 
Volsgaard Agro A/S har landbrugsejendomme med griseproduktion og 
er bekymret for højspændingsforbindelsens eventuelle påvirkning af gri-
seproduktionen, og virksomheden forventer erstatning for eventuel tabt 
produktion, hvis det viser sig, at der er en påvirkning. Borger 1 ønsker, at 
mast 16 og 17 bevarer den nuværende foreslåede placering for at sikre, at 
borgeren bliver omfattet af et overtagelsestilbud. Borger 8, der er nabo til 
den nye Stovstrup højspændingsstation, undrer sig over, at de kan få er-
statning for nærhed til højspændingsforbindelsen, men ikke for nærhed 
til ny stor højspændingsstation.  
 
Kommentar:  
Spørgsmålet om eventuel erstatning for tabt fortjeneste som følge af 
højspændingsforbindelsen vil skulle afgøres i forbindelse med ekspro-
priationsprocessen, som først kan igangsættes, når landsplandirektivet 
er udstedt. Bygherre oplyser, at man er opmærksom på bemærkning 
om en eventuel påvirkning af virksomheden. 
 
Bygherre oplyser, at der ikke er planer om at flytte mast 16 og 17. 
 
Bygherre oplyser, at ejendommen ved Stovstrup er omfattet af den er-
statningsordning, som gælder for ejendomme beliggende ud til selve 
forbindelsen, dvs. at der gives kompensation i forhold til de nærmeste 
strømførende anlæg på selve stationen, når den er fuldt udbygget, efter 
samme princip som erstatningen beregnes ved nærhed til luftlednin-
gerne.  

 
2.4 Natur og landskab/visuelle gener 
Holstebro Kommune har gjort opmærksom på, at kommunen er betæn-
kelig i forhold til eventuelle konsekvenser for Gryde Å imellem mast 253 
og 254. 
 
Jf. afsnit 2.1 har en række borgere og lodsejere peget på, at højspændings-
forbindelsen vil betyde visuelle gener i lokalområderne. 
 
Borger 3 ønsker beplantning omkring Karlsgårde station af hensyn til de 
rekreative interesser i området og specielt stien omkring stationen, der 
er en del af Kyst til Kyststien.   
 
Kommentar:  
Bygherre oplyser, at der er taget kontakt til kommunen for at komme 
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kommunens betænkeligheder i møde i forbindelse med etablering af an-
lægget. Bygherre oplyser desuden, at det desværre ikke er muligt at fo-
retage yderligere beplantning inden for det eksisterende hegn, da der 
ligger kabler og anlæg i jorden inden for hegnet, og at der ikke er plads 
uden for hegnet.  
 
 
2.5 Støj og magnetfelter 
Borger 8 bliver nabo til Stovstrup højspændingsstation og er be-
kymret for støjgener forbundet med den nye station, da de allerede 
oplever støjgener fra den eksisterende Stovstrup station. Borger 7 
mener, at beregningsmetoden, der er brugt i projektet til magnet-
felter, ikke er nutidig, og at nyeste teknologi bør anvendes.   
 
Kommentar:  
Bygherre oplyser, at der er foretaget støjberegninger i driftssituationen 
ved ejendommen. Den maksimale beregnede støj er 29 dB, som er 11 dB 
lavere end laveste grænseværdi for nat (40 dB). Energinet vil gerne 
drøfte behovet for egentlige støjmålinger, når højspændingsstationen er 
etableret. 
 
Bygherre oplyser, at den nyeste viden inden for magnetfelter er benyttet 
i vurderingerne af eventuel påvirkning af opgivelserne. 
 

3. Hvem er hørt 
Forslag til landsplandirektiv er sendt i høring hos berørte kommuner og 
lodsejere samt øvrige med interesse i fysisk planlægning, som har anmo-
det om at stå på Bolig- og Planstyrelsens høringsliste. 

 

4. Høringssvar er modtaget fra 
Esbjerg Kommune 
Holstebro Kommune 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Varde Kommune (ib) 
 
Byggeskadefonden (ib) 
Danske Kloakmestre (ib) 
Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ib)  
Feriehusudlejernes Brancheforening 
Metroselskabet (ib) 
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Volsgaard Agro A/S 
 
Borger 1, Chalotte Petersen og Claus T. Hansen 
Borger 2, Claus Ilkjær 
Borger 3, Hanne Kiholm Ludvigsen 
Borger 4, Inger og Poul Pedersen 
Borger 5, Jørgen Kaasgaard 
Borger 6, Kristina Brink og Kristian Jeppesen 
Borger 7, Lene og Dennis Hansen 
Borger 8, Majbritt Lindved og Kim V. Pedersen 
Borger 9, Peter Rask  
 

 

Bolig- og Planstyrelsens fagområder vedrørende plan, fritidsboliger og landdistriktsudvikling er med 
kongelig resolution af 15. december 2022 ressortoverført til Plan- og Landdistriktsstyrelsen under 
Kirkeministeriet. 

 


