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Projektet 

• Anlægge en ca. 175 km lang 400 kV 

luftledning op igennem Jylland fra Kassø 

ved Aabenraa til Tjele ved Viborg 

• Ledningen skal gå parallelt med 

nuværende 400 kV ledning 

• Behov for anlægget bl.a. på grund af 

kraftig udbygning med vindmølleparker 

• Politisk aftale omkring kabellægning og 

udbygning af eltransmissionsnettet 

• Underliggende net kabellægges, men 

Kassø-Tjele bygges som luftledning 

• Idriftsættes 2012-2014 
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Tilgang til offentligheden 

• Målet er og har været 

• Åbenhed 

• Imødekommenhed 

• Afklarede rammer 

• Fleksibilitet indenfor rammerne 

• Inddragelse 

• God kommunikation/dialog 

• Godt samarbejde med planmyndigheden 
(Naturstyrelsen Odense og Århus) 

• Ikke ”få ret” i alt 

• Fremlægge valgbare alternative løsninger 

• Skelne mellem reelle alternativer og urealistiske 
ønsker 

• Ikke udelukke nogen som helst bemærkninger 
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Første offentlighedsfase 

• Kommunikation med naboer 

• Udsendelse af brev og ide-pjece til borgere langs 

ledningen 

• Svare på spørgsmål (telefon og e-mail) 

• Borgermøder 

• Tre møder langs ledningen 

• 150-200 deltagere pr. møde 

• Forklare baggrunden og behovet for projektet 

• Forklare målet og rammerne 

• Efterspørge ideer 

• Folk efterspurgte 

• Begrundelser 

• Løsninger 
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Anden offentlighedsfase 

• Pressemateriale – vi vil selv fortælle historien 

• Information til naboer og lodsejere 

• brev 

• folder med pædagogisk tidsplan for processen 

• invitation til tre borgermøder 

• forslag til kommuneplantillæg inkl. CD med al VVM-materiale (hovedrapport, 

7 tekniske rapporter, alle (7) forslag til kommuneplantillæg) 

• hovedrapport af VVM-redegørelse 

• rapport med visualiseringer 

• kort over hele strækningen (1:25.000) der viser hovedforslag og alternativer 

• Korrespondance (telefon og e-mail) 

• Lokal borgermøde, lokalråds-initiativ 
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Anden offentlighedsfase 

• Borgermøder 

• tre steder langs ledningen 

• 150-300 deltagere pr. sted 

• præsentation af 

• formålet med mødet og Energinet.dk 

• baggrund og formål med projektet 

• myndighedsprocessen 

• projektet 

• forhandlingsforløb med lodsejerne 

• Spørgsmål fra salen 

• Café miljø omkring specifikke emner 

• mulighed for samtale 

• den enkeltes behov i fokus  
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Alternativer - master 

• Én eller to etager 

• Corten eller galvaniseret stål 

• Mastens højde x bredde (HxB) 

HxB= 30x40 m 

HxB = 40x30 m 

HxB = 40x30 m 
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Alternative linjeføringer – 
ved Vejen 

• Nuværende linjeføring er ikke brugbart for 

nyt anlæg 

• Kongeåen 

• uberørt natur 

• historisk værdi 

• Gamst Søenge 

• naturgenoprettelse 

• Ny station Revsing 

• længere væk fra flere boliger 

• indendørs station, fylder mindre 

• berøre nye lodsejere 

• Fjerne andre luftledninger i området 

• Alternativ 

• kabellægning af delstrækning 

• beholde øvrige luftledninger 
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Hvordan finde den konkrete linjeføring? 

• Første offentlighedsfase 

• Ideer til hvordan vi fører en forbindelse fra 

Kassø til Tjele 

 

 

 

• Anden offentlighedsfase 

• Flere mulige linjeføringer er undersøgt 

• Angivet indenfor planlægningsbælter på 400 

meter 

 

 

Kassø 

Tjele 

 

 

Kassø 

Tjele 
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Hvordan finde den konkrete linjeføring? 

• Kommuneplantillæg 

• Ét etableringsbælte på 200 meter 

• Linjeføring indenfor bæltet 

 

 

 

• Detailplanlægning 

• Præcis linjeføring 

• Placering af de enkelte master 

 

 

Kassø 

Tjele 
 

 

 

Kassø 

Tjele 
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Erfaringer 

• Positiv respons på  

• materialet 

• kommunikationen 

• borgermøderne 

• åbenheden 

• Gode erfaringer med at henvise til alternativer og anmode om 

bemærkninger til planmyndigheden forud for valg 

• Vi skal ikke bare have ret, men invitere til input, så 

planmyndigheden har bedst mulige grundlag for at træffe valg 

• Klar modstand – men på en veldefineret spillebane 

• Tænk forløbet igennem i starten og læg en strategi 


