
1

Bilag til Vejen Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering 
 
Projektnavn: 150 kV kabelanlæg fra Holsted Solcellepark til St. Holsted. 
 
Ansøgningsdato: 30.03.2022 
 
Sagsnummer: 22/6378 
 
Status myndighedsvurdering:  Afgjort den 9.6.2022 
 
Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 
af 27/10/2021). 
 
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 
lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Vejen Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. 
Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. 
 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, 
der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes 
af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende 
grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 
 
Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at 
kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal 
sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden. 
 
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en 
offentlig myndighed. 
 
Kontaktoplysninger Vejen Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Miljø på e-mail 
Teknik@vejen.dk, eller telefon 79 96 50 00.    

mailto:Teknik@vejen.dk
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Basisoplysninger 
Anmeldte oplysninger 
Udfyldes af ansøger 

Bemærkninger fra  
Vejen Kommune 

Projektbeskrivelse I forbindelse med etablering af et nyt solcelleanlæg nord for Holsted er det nødvendigt at 
nettilslutte det samlede solcelleanlæg ved transformerstationen St. Holsted, ved 
etablering af en ny 150 kV højspændingsforbindelse mellem den eksisterende station og 
solcelleanlægget. 

Forbindelsen vil være ca. 2,3 km lang. 

Det nye det kabelanlæg udføres som et nedgravet kabel, under hensyntagen til 
eksisterende arealinteresser, med den kortest mulige linjeføring for at mindske omfanget 
af gener mest muligt. 

Bilag: 

 Oversigtskort med traceets forløb i forbind til matrikulære forhold og beskyttelser. 
 Tværsnit af trace 

 

 

 

Basisoplysninger 
Anmeldte oplysninger 
Udfyldes af ansøger 

Bemærkninger fra  
Vejen Kommune 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Bent Stubkær 
Best Energy A/S 
Heimdalsvej 22T 
7200 Grinsted 
Tlf. +45 2368 0090 
E-mail: best@best-energy.dk 

  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherres kontaktperson 

Bent Stubkær 
Best Energy A/S 
Heimdalsvej 22T 
7200 Grinsted 

Tlf. +45 2368 0090 
E-mail: best@best-energy.dk 

  

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Matr. 1ø, Nr. Holsted By  
Matr. 4bd, Nr. Holsted By  
Matr. 4bg, Nr. Holsted By  
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Matr. 5a, Nr. Holsted By  
Matr. 5b, Nr. Holsted By  
Matr. 5n, Nr. Holsted By  
Matr. 5o, Nr. Holsted By  
Matr. 5p, Nr. Holsted By  
Matr. 5t, Nr. Holsted By  
Matr. 14c, Nr. Holsted By  
Matr. 14u, Nr. Holsted By  
Matr. 14æ, Nr. Holsted By  
Matr. 7000ac, Nr. Holsted By  
Matr. 7000af, Nr. Holsted By  
Matr. 7000c, Nr. Holsted By  
Matr. 7000q, Nr. Holsted By  
Matr. 7000t, Nr. Holsted By  
Matr. 7000y, Nr. Holsted By  
Matr. 7000aa, Nr. Holsted By 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner:  
(omfatter såvel den eller de kommuner, 
som projektet er placeret i, som den eller 
de kommuner, hvis miljø kan tænkes 
påvirket af projektet) 

Vejen Kommune   

Oversigtskort i målestok 1:50.000 
(målestok skal angives) 

Projektområdet er vist på nedenstående kortudsnit. Orange flade viser lokalplanområdet 
for solcelleanlægget nord for Holsted. Den sorte stiplet linje viser kabelanlægget. 

 



4

 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 
1:5.000 med indtegning af projektet og 
projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

Oversigtskort 1:4.000 er vedlagt. Projektområdet er vist på nedenstående kortudsnit. 
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Ansøgers oplysninger  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej   Tekst 
Myndighedsvurdering 

Udfyldes af Vejen Kommune 
Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

 X 
Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt 
 

 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). X  

Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er 
anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes 
 
Pkt. 3c, Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler 
dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende 
stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet. 

 

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 
27/10/2021  
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Ansøgers oplysninger 

Projektets karakteristika Tekst 

Bemærkninger fra  
Vejen Kommune 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives navn og adresse på 
de eller den pågældende ejer, matr. nr. og 
ejerlav 

Ejere af de matrikulerede ejendomme vil opleve en begrænset råderet inden for 
det anlagte kabelanlægs servitutareal. Kabeltraceet vil blive etableret inden for 
det viste projektområde. 

 

 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering:  
 
 Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2  
 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2  
 Nye arealer, som befæstes ved projektet i 

m2 

Kabelanlægget ligger i jorden, og der vil ikke være synlige 

anlæg over terræn ud over kabelovergangsanlæg med fiberbrønde i hver ende af 
traceet. 

I anlægsfasen er der behov for midlertidige arbejdsarealer. 

  

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning: 
  
 Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m  

 Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2  

 Projektets bebyggede areal i m2  
 Projektets nye befæstede areal i m2  
 Projektets samlede bygningsmasse i m3  
 Projektets maksimale bygningshøjde i m  
 Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet  

 

Arealbehovet til kabelanlægget ligger primært i anlægsfasen. 

Når kabelanlægget er etableret, vil det ikke lægge beslag på areal. 

Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med drift af anlægget. 
Der kan blive behov for midlertidig, kortvarig tørholdelse af kabelgrav i 
forbindelse med etablering af kabelanlægget på visse dele af strækningen. 

  

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden:  
 
 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde 
 Vandmængde i anlægsperioden  
 Affaldstype og mængder i anlægsperioden  

 
 

 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden  
 Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i anlægsperioden  
 Håndtering af regnvand i anlægsperioden  
 Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

Råstoffer: 
Der anvendes aluminium til kabelanlægget, samt sand til kabelgraven, bentonit 
og en begrænset mængde vand til underboringer, brændstof til maskiner samt i 
mindre mængder råstoffer til fremstillingen af diverse andre materialer, som 
medgår til anlægsfasen.  

Affald: 
Der vil være en begrænset mængde byggeaffald og overskudsjord, som 
håndteres efter gældende regler. 

Vandmængde og spildevand: 
Der vil ikke være vandforbrug i anlægsfasen, og der vil ikke udledes spildevand, 
hverken til rensningsanlæg eller til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. 
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Ansøgers oplysninger 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

Myndighedsvurdering 
Udfyldes af Vejen Kommune 

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?  

 X    

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår? 

 X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår? 

- - Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af BREF-dokumenter? 

 X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

 

 

mm/åå  Anlægsperioden: 
Forventes at strække sig over 2-3 måneder. Startdato pt. Ukendt. 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind 
og ud samt angivelse af placering og opbevaring 
på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:  
 
 Råstoffer – type og mængde i driftsfasen  
 Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen  
 Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen  
 Vandmængde i driftsfasen  

I driftsfasen transmitterer anlægget udelukkende strøm, og der oplagres derfor 
ikke råstoffer i forbindelse med anlægget.  

Der er ingen mellemprodukter. 
 
Ud over strøm, leveres ingen færdigvarer. I driftsfasen skal der ikke anvendes 
vand. 

  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
  
 Farligt affald: 
 Andet affald: 
 Spildevand til renseanlæg:  
 Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav:  
 Håndtering af regnvand:  
 

Anlægget transmitterer udelukkende strøm, og der vil ikke genereres affald, der 
skal håndteres i driftsfasen ud over når anlægget eller dele heraf skal udskiftes. 
Kabelanlægget vurderes at have en levetid på minimum 40 år.  

Udtjente komponenter vil blive bortskaffet i henhold til gældende regler på 
udskiftningstidspunktet.  

Spildevand: 
Forekommer ikke.  

Regnvand: 
Bortledning af regnvand vil ske ved passiv nedsivning under anlægsarbejdet 
og/eller reparationsarbejdet i anlæggets levetid.  
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11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

- - Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af BAT-konklusioner? 

 X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

- - Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser?? 

X  Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 – 1984 ”Ekstern 
støj fra virksomheder”. 
 
Der findes ikke lokalt fastsatte støjgrænser for 
anlægsprojekter. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X  Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Der findes ikke lokalt fastsatte støjgrænser for 
anlægsprojekter. 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet 
er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X  Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

X  Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser og 
partikler fra maskiner til arbejdets udførelse. Maskinerne vil 
overholde gældende myndighedskrav. Emissioner vil være af 
begrænset omfang og varighed og ske langs hele kabelanlæggets 
trace 

  

19. Vil det samlede projekt kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 
(Såfremt der allerede foreligger oplysninger om 
de indvirkninger, projektet kan forventes at få 
på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger) 

 X  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

  

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 
 I anlægsperioden? 
 I driftsfasen? 

X  
 
 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

Anlægsfasen: 
I anlægsperioden kan der forekomme støvdannelse på og omkring 
arbejdspladsen, specielt i tørre perioder, hvor jordpartikler hvirvles 
op, når maskiner kører på arbejdspladsen. I tørre perioder kan der 
sprinkles med vand for at dæmpe støvdannelsen i nærheden af 
bymæssig bebyggelse og områder med rekreative anvendelser.  

 Der skal anmeldes midlertidige aktiviteter. 
Støvgener kan muligvis påvirke hygiejnen på 
slagteriet. (Industri) 
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Driftsfasen: 
I driftsfasen er der ingen støvgener fra anlægget.  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener  
 I anlægsperioden? 
 I driftsfasen? 

  
X 
 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

  

  

22a. Vil anlægget som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne  
 I anlægsperioden? 
 I driftsfasen? 

  
X 
 
 

 Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.    

22b. Vil anlægget som følge af projektet give 
anledning til skyggegener på naboarealer? 

 X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.   

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

  
X 
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Ansøgers oplysninger 

Projektets placering Ja Nej Tekst 
Myndighedsvurdering 

Udfyldes af Vejen Kommune 
24. Kan projektet rummes inden for 
kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle 
formål? 

 X Hvis »nej«, angiv hvorfor: Kabelanlægget forudsætter ikke, i henhold 
til planlovens bestemmelser, at der skal udarbejdes selvstændig 
lokalplan. 

Giki: Det vil vel sige, at projektet kan 
rummes inden for KP og lokalplan. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

 X Hvis »ja« angiv hvilke: Vejdirektoratet: 
Vi kan konstatere, at kablet skal krydse 
under Esbjergmotorvejen 0-50-0 i ca. 
km 26,430. 
Så længe traceet går vinkelret gennem 
vejbyggelinjepålagt areal, kræver det 
ikke tilladelse i forhold til den tinglyste 
vejbyggelinje. 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer? 

 X Kabelanlægget vil ikke begrænse anvendelse af naboarealer til 
kabelanlægget. 

Kabelanlægget vil i/under offentlig vej ikke være omfattet af et 
servitutbelagt bælte, idet vejlovgivningens gæsteprincip er gældende 
her. 

Ved kabelanlæggets placering over privat ejendom tinglyses et 
servitutbelagt bælte langs med kabelanlægget på 3,5 meter på hver 
side af det midterste kabel. Det betyder generelt, at der indenfor 
servitutbæltet ikke må opføres bebyggelse eller udføres 
terrænregulering samt grave- og anlægsarbejde. 

Placering langs Energivej skal afklares 
med Vejen Forsyning, der allerede har 
spildevandsledning liggende på nordlig 
side af Energivej.  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte råstofområder? 

 X    

28a. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 X   

28b. Er projektet tænkt placeret inden for 
bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter af 
historisk, kulturel eller arkæologisk betydning? 

 X   

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov 
er et bevokset areal med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

 X  
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30. Vil projektet være i strid med eller til hinder 
for realiseringen af en rejst fredningssag? 

 X    

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

 0 meter. Kabelanlæggets trace løber i udkanten af et område med §3 
beskyttet eng på matr.nr. 5a. Nr. Holsted By. 

Krydsning af §3 beskyttet natur udføres ved retningsstyret 
underboring, så der ikke graves beskyttet natur. Arbejdskørslen i 
anlægsfasen vil ej heller foregå på beskyttet natur. 

PER: Hvis nedlægning af kablet enten 
direkte eller ved arbejdskørsel påvirker 
§ 3 området skal der gives en 
dispensation. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

 X En søgning på naturdata på Danmarks miljøportal fandt ingen 
resultater inden for områdets afgrænsning. 

PER: Vejen Kommune har ikke konkret 
kendskab til Bilag IV-arter, eller andre 
registreringer af planter og dyr, som er 
omfattet af artsfredninger eller optaget 
på nationale eller regionale rødlister på 
eller i nærheden af projektarealet. 

 
33a. Findes der beskyttede sten- og jorddiger og 
i givet fald hvilke? 

X  Ved kabelanlæggets vestlige del findes et beskyttet sten- og jorddige, 
hvilket kun berøres i begrænset omfang. Viser det sig at være 
nødvendigt at berøre sten- og jorddiget, vil det gøres så nænsomt 
som muligt. Det kan bl.a. gøres ved hjælp af underboring i stedet for 
nedgravning. 

PER: Det ser ud til, at tracéet rammer i 
eksisterende gennembrud. Hvis den 
resterende del af diget berøres af 
kabelanlægget vil det kræve 
dispensation. Der må ikke placeres 
afmærkning på diget. 

33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

 800 meter, fredning syd for Holsted Kirke.   

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura  
2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

 800 meter, Natura2000 Habitatområdet Sneum Å og Holsted Ådal  

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster? 

 X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med drift af 
anlægget. Der kan blive behov for midlertidig tørholdelse af 
kabelgrav i forbindelse med etablering af kabelanlægget. 

 PETER: en mulig tørholdelse af 
kabelgraven under etablering af 
kabelanlægget vil udgøre en 
midlertidig grundvandssænkning. 
Denne vurderes pga anlæggets relativt 
beskedne omfang ikke at være af en 
størrelse, som mængdemæssigt 
kræver tilladelse efter 
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vandforsyningslovens § 26. Der findes 
dog en markvandingsboring (DGU-nr. 
132.1599) med gyldig tilladelse mindre 
end 300 m fra kabeltraceet, hvilket jf. 
vandforsyningsloven udløser krav om 
tilladelse til grundvandssænkning. En 
meddelelse af tilladelse vurderes 
umiddelbart at være uproblematisk, da 
kabelgraven er 1,5 m dyb og 
markvandingsboringen er filtersat 9-15 
m.u.t. og grundvandsspejlet i boringen 
ligger 2 m.u.t. Boringens 
indvindingsmulighed vurderes derfor 
ikke at påvirkes af en evt tørholdelse 
af kabelgraven under etablering. 
 
Dele af arealerne omkring kabeltraceet 
består af sandjord med 2-3 meter til 
grundvandsspejlet, hvor evt. oppumpet 
grundvand antageligvis kan nedsives. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 X Det nye kabelanlæg vil ikke ændre/påvirke dannelsen af grundvand, 
og kabelanlægget indeholder ikke miljøfremmede stoffer, der kan 
spildes eller lækkes og påvirke grundvandskvaliteten. 
 
I driftsfasen vil anlægget kun blive brugt til transport af elektricitet. 
Det vurderes ikke at grundvandsressourcen påvirkes langs 
kabeltraceet. 

 PETER: projektet er ikke placeret i et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser eller i 
indvindingsopland til alment vandværk. 
Grundvandsressourcen omkring 
kabeltraceet vurderes ikke at påvirkes i 
noget betydende omfang i hverken 
etablerings- eller driftfase for 
projektet. 

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

 X Der er indenfor projektområdet langs kabeltracéet ikke V1- eller V2-
kortlagte arealer. 

 PETER: intet at bemærke. 

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse. 

 X   BAT: Området er udpeget i 
Kommuneplan 2021 – det meste som 
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håndterbar oversvømmelsestrussel – 
enkelte felter som 
oversvømmelsestrussel. Vejen 
Kommune vurderer at kabelanlægget 
vil kunne anlægges i området uden 
gener. Truslen i området er stigende 
grundvand. Det laveste terræn 
omkring Energivej forventes 
grundvandet at stå 0,5 meter under 
terræn i 2070-2100.  
Vejen Kommune vurderer at 
kabelanlægget vil kunne anlægges i 
området uden gener. 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

 X Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen 
for området. 

 Ingen risikoområder i Vejen Kommune 
ifølge oversvømmelsesloven. 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

 X    

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

 X    

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 

 Kabeltracéet er fastlagt med den kortest mulige linjeføring for at 
mindske omfanget af gener mest muligt.  

Projektet planlægges og udføres, så anlægsarbejdet medfører så 
begrænsede, kortvarige negative miljøpåvirkninger som muligt i 
forhold til omkringboende og trafikale forhold. 
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Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
undersøges 

 

Kan projektets kapacitet og længde for 
strækningsanlæg give anledning til 
væsentlige miljøpåvirkninger 

  X  Etablering af en ny 150 kV højspændingsforbindelse på 2,3 km mellem den eksisterende station og 
solcelleanlægget, vil give anledning til korte og reversible miljøpåvirkninger når kablet nedgraves. 

Ved drift af kablet vil der ikke være væsentlige miljøpåvirkninger. 

 
Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af 
bestående ordninger i:  
 Anlægsfasen  
 Driftsfasen 

  X  I anlægsfasen vil der være en begrænset mængde byggeaffald og overskudsjord, som håndteres efter 
gældende regler. 
Der vil ikke være vandforbrug i anlægsfasen, og der vil ikke udledes spildevand, hverken til 
rensningsanlæg eller til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. 

I driftsfasen vil anlægget udelukkende transmitterer strøm, hvilket ikke giver noget affald, ud over når 
anlægget eller dele heraf skal udskiftes. Kabelanlægget vurderes at have en levetid på minimum 40 år. 
Udtjente komponenter vil blive bortskaffet i henhold til gældende regler på udskiftningstidspunktet. 

Der forekommer ikke spildevand fra etableringen af kablet. 
 

Tænkes projektet placeret i  
Vadehavsområdet 

  X   

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

  X   

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

  X   

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 
 Nationalt:     
 Internationalt (Natura 2000): 

 
 

 X  Kabelanlæggets trace vil løber i udkanten af et område med §3 beskyttet eng på matr.nr. 5a. Nr. 
Holsted By. Ved krydsning af §3 beskyttet natur udføres en retningsstyret underboring, så der ikke 
graves i den beskyttede natur. Arbejdskørslen i anlægsfasen vil ej heller foregå på beskyttet 
naturområder. 

Kabelanlægget vil ligge 800 m. nord for nærmeste Natura 2000 område, og vil ikke påvirke området 
væsentligt.  

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

  X  Vejen Kommune har ikke konkret kendskab til Bilag IV-arter, eller andre registreringer af planter og 
dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller i 
nærheden af projektarealet. 
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Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

  X  Se ovenstående 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitets-normer allerede 
er overskredet 
 Overfladevand:     
 Grundvand:  
 Naturområder: 
 Boligområder (støj/lys og Luft): 

  X  Der kan blive behov for midlertidig tørholdelse af kabelgrav i forbindelse med etablering af 
kabelanlægget. Den midlertidig tørholdelse af kabelgraven, sidestilles med en midlertidig 
grundvandssænkning.  
Hvis der er behov for en grundvandssænkning i forbindelse med etablering af kabelanlægget, vil det 
kræve tilladelse efter vandforsyningslovens § 26.  
 
Kabelanlægget er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland 
til alment vandværk. Grundvandsressourcen omkring kabelanlægget vurderes ikke at påvirkes i noget 
betydende omfang i hverken anlægs- eller driftsfase for projektet. 
 
Kabelanlægget løber langs en §3 beskyttet eng, men hverken nedgravning eller arbejdskørsel vil berøre 
engen. Endvidere ligger nærmeste natura 2000 område 800 m syd for anlægget.  
 
Kabelanlægget løber langs industriområdet nord for motorvejen, og vil ikke på virke de nærmeste 
boligområder med hverken støj-, lys-, eller lugtgener.   
 

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning 

  X  Evt. støvgener kan måske påvirke hygiejnen hos Danish Crown (Industri) 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

  X   

Kan projektet påvirke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller 
geologiske landskabstræk. 

  X  Ingen påvirkning mht. geologiske landskabstræk. 
 
Ved kabelanlæggets vestlige del findes et beskyttet sten- og jorddige. Kabelanlægget forventes ikke at 
berøre diget, og udgør derfor ikke en væsentlig påvirkning.    
  

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

     

Har miljøpåvirkningen 
grænseoverskridende karakter? 

  X   

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet     Kabelanlægget medfører ingen negative miljøpåvirkninger på længere sigt, tværtimod. 
I anlægsfasen kan der ske en mindre miljøpåvirkning som følge af kørsel med maskiner tæt på 
naturarealer m.m. Dette vurderes ikke at være en kompleks miljøpåvirkning. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed     Der er ingen sandsynlighed for væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet på længere sigt. 
I anlægsfasen er der en meget lille sandsynlighed for, at der kan ske negative miljøpåvirkninger, 
eksempelvis ved støvpåvirkning af Danish Crown. 

Miljøpåvirkningens: 
 Varighed 
 Hyppighed 
 Reversibilitet 

    Miljøpåvirkningen i anlægsfasen er: 
- meget kortvarig 
- en engangsforestilling 
- fuldt reversibel 
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Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune 
 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen anledning til at 
antage, at det anmeldte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, således at det er 
VVM-pligtigt?  

  Det er Vejen Kommunes vurdering, at det anmeldte kabelanlæg ikke vil medføre negative påvirkninger af miljøet. 
Det nye kabelanlæg udføres som et nedgravet kabel, under hensyntagen til eksisterende arealinteresser, med den kortest 
mulige linjeføring for at mindske omfanget af gener mest muligt. Kabelanlægget vil passere et fredet dige, et §3 beskyttet 
engareal og blive ført under både Grindstedvej og Esbjerg Motorvejen.  

I anlægsperioden vil der være en mindre påvirkning af miljøet fra gravemaskinerne, mens der i driftsperioden ikke vil 
forekomme gener for miljøet. Tværtimod vil den strøm som kabelanlægget leverer fra solcelleparken fortrænge elproduktion 
baseret på kul, olie og naturgas og dermed reducere CO2 udledningen. 

 
Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

 
 
 
 
 
Dato:__2.6.2022_____________    Sagsbehandler: ___Claus Marcussen______


