
Fra: Gitte Nielsson [mailto:trakehnergaarden@gmail.com] 
Sendt: 27. december 2010 14:03
Til: 'Christensen, Torben Lund'; 'Christian Jensen'
Emne: Godkendelse fra Miljøministeriet
Prioritet: Høj

Kære Torben Lund Christensen og Kære Christian Jensen,

Glædelig Jul og Godt Nytår! Håber, at I har nydt den indtil videre.

Vi kan se, at I fra Miljøcentrenes side har givet grønt lys mht. linien Kassø-Tjele dd. Jeg har spm. omkring 
nedenstående mht. Hjartbro Skov, som I bedes svare på senest uge 1 i 2011:

1.      Linieføringen, herunder to master, placeres indenfor for en afstand af 300 m fra Hjartbro Skov, hvorved 
Skovbyggelinien iht. § 17 i Loven om  Naturbeskyttelse overtrædes. Hvem skal søge om tilladelse, og hvem 
skal tillade bebyggelse af et nyanlæg indenfor denne zone?

2.      To fredsskove vil blive påvirket: Der er planlagt placering af en mast midt i fredsskoven ved Åbøl 
Østermarksvej (lb. nr. 59/ 190). Luftledningerne vil køre 

henover en anden fredsskov på området ved Hjartbro Skovvej (lb. nr. 63/286). Hermed overtrædes § 11 i Lov 
om Skove, hvori der står, at der bl.a. ikke må opføres anlæg på fredsskovpligtige arealer. Hvem skal søge 
om tilladelse, og hvem skal tillade bebyggelse af et nyanlæg indenfor denne zone?

3.      Ved broen ved Hjartbro Skovvej er der et område, som er fredet iht. Naturbeskyttelsesloven § 3. 
Luftledningerne krydser henover dette område. Etablering 

af vej- og ledningsanlæg gennem beskyttede naturtyper forudsætter dispensation fra denne lov. Hvem skal 
søge om tilladelse, og hvem skal tillade bebyggelse af et nyanlæg indenfor denne zone?

4.   Anbefalingerne lyder på, at luftledninger skal føres vinkelret på ådrev – her føres linien på tværs af 
ådrev. Hvilken begrundelse har Miljøcentret for, at det   

      er en god idé at køre på tværs af ådalen her, når der findes en variant, som tager hensyn til 
området? Jeg ved godt, at I skriver, at linien ved den anden  

      variant kommer tættere på andre ejendomme, som ikke har haft en elmotorvej på deres matrikel før, 
men jeg synes, at I har glemt at informere om, at en  

      familie må flytte fra deres hjem ved valg af varianten tættest på Hjartbro Skov.

Mvh.

Gitte Nielsson



Fra: Gitte Nielsson [mailto:trakehnergaarden@gmail.com] 
Sendt: 28. december 2010 01:21
Til: Christensen, Torben Lund
Emne: Aktindsigt
Prioritet: Høj

Kære Torben Lund Christensen,

Under henvisning til Offentlighedslovens § 4 skal jeg anmode Miljøcenter Odense om at få aktindsigt i den 
lovgivning der giver Miljøcenter Odense kompetence til at gennemføre en godkendelse, der ophæver 
følgende love:

Loven om Naturbeskyttelse § 17 m.fl.

Loven om Skove § 11 m.fl.

Naturbeskyttelsesloven § 3 m.fl.

Ligeledes anmoder jeg om aktindsigt i den lovgivning, der giver Miljøcenter Odense kompetence til at 
gennemføre en godkendelse, som modstrider Haderslev 

Kommunes indsigelse og Haderslev Kommunes fokus på at bevare området omkring Hjartbro Skov 
uforstyrret (særlig geologisk interesse samt område med naturinteresser), når der er en anden variant, som 
tager hensyn til dette.

Dokumentation bedes fremsendt per mail indenfor 10 arbejdsdage.

Venlig hilsen

Gitte Nielsson 

Hjartbro Skovvej 7

6541 Bevtoft

Mail: trakehnergaarden@gmail.com 

mailto:trakehnergaarden@gmail.com


Fra: Christensen, Torben Lund [mailto:tolch@nst.dk] 
Sendt: 10. januar 2011 15:43
Til: Gitte Nielsson
Cc: Petersen, Leni
Emne: SV: Aktindsigt

Odense, den 10. januar 2011

J. nr: NST-131-00098

Kære Gitte Nielsson

Tak for henvendelsen om de relevante lovbestemmelser, som miljøcentrenes afgørelser baserer sig på.

Der er ikke tale om, at miljøcentrene har ophævet anden lovgivning. Ustedelse af kommuneplantillæg og 
VVM-tilladelse er sket i henhold til gældende lovgivning på området.

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus (pr. 1. januar 2011 hhv. Naturstyrelsen Odense og Naturstyrelsen 
Århus) udstedte den 27. december 2010 tillæg til de gældende kommuneplaner i de ni kommuner Kassø-
Tjele højspændingsforbindelsen berører. Udstedelse af kommuneplantillæggene er sket i henhold til reglerne 
for VVM-pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om

planlægning §§ 11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Miljøministeriets Naturstyrelsen (tidligere miljøcentre) varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlæg omfattet af VVM-bekendtgørelsen, hvor godkendelseskompetencen i henhold til § 20, 
stk. 2, i Lov om naturbeskyttelse er henlagt til miljøministeren, jf. § 11, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen. 
Desuden er Miljøministeriets miljøcentre VVM-myndighed for det pågældende projekt i henhold til den på det 
tidspunkt gældende VVM-bekendtgørelses § 11, stk. 3, nr. 2 fordi det er et infrastrukturanlæg, der 
forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg i mere end to kommuner.

I forlængelse af kommuneplantillægene meddelte miljøcentrene samme dag VVM-tilladelse til Energinet.dk 
til ny 400 kV højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele i henhold til planlovens kapitel 4, § 11g, jf. § 2 og § 
9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Til orientering er VVM-bekendtgørelse nr. 1335 pr. 1. januar 2011 afløst af bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010.

De relevante lovbestemmelser kan fremsøges på denne web-adresse:

www.retsinformation.dk

Med venlig hilsen 
Torben Lund Christensen
Landinspektør
Fysisk planlægning og VVM
Dir tlf.: (+45) 72 54 34 67

tolch@nst.dk 
Miljøministeriet
Naturstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
DK - 5220 Odense SØ
Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk 

Officielle mails bedes sendt til ode@nst.dk 
Naturstyrelsen er Miljøministeriets nye styrelse for natur, vand og landskab. Den erstatter Skov- og 
Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

https://webvpn.mim.dk/http/0/www.blst.dk/
mailto:tolch@ode.mim.dk
http://www.retsinformation.dk/

