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Afgørelse om at etablering af 150 kV kabelanlæg mellem Holsted Solcellepark 
og transformerstationen St. Holsted ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering. 
 
Vejen Kommune har den 30.03.2022 modtaget jeres ansøgning om etablering af et nyt 
150 kV kabel mellem step up transformeren ved Holsted solcellepark og 
transformerstationen St. Holsted. 
 
Afgørelse 
Vejen Kommune har i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021 foretaget en 
screening med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og 
supplerende oplysninger modtaget d. 15. maj 2022 samt på baggrund af de 
miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 
 
 
Vejen Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at nedgravning 
af 150 kV elkabel, som føres under Grindstedvej og Esbjergmotorvejen, samt 
etablering af kabelovergangsanlæg med fiberbrønde, må antages ikke at få væsentlig 
indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og 
tilladelse.  
 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 21. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle 
nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet. 
 
I afgørelsen er det især lagt vægt på: 

 At projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset. 
 At projektet ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af det nærliggende 

§3 område og fredede dige. 
 At kablet føres under Grindstedvej og Esbjergmotorvejen ved en styret 

underboring. 
 At etableringsarbejderne er forholdsvis begrænsede, idet anlægsarbejdet 

udelukkende omfatter nedgravning af højspændingskablet. 
 At tilkørsel til anlægsområdet kan foregå ad eksisterende vej. 
 At projektet vil medvirke til at reducere CO2 udledningen, ved at el produceret 

på solceller fortrænge, el produceret på fossile brændsler. 
 
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 
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Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 
39. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres den 9.06.2022 på Vejen Kommunes hjemmeside under 
Høringer og afgørelser. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.  
 
Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3c, Transport af elektricitet gennem luftledninger, 
jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, 
dog undtaget elkabler på søterritoriet. 
 
Screeningsafgørelsen er baseret på myndighedsscreeningsskemaet, der er vedlagt som 
bilag. 
 
Projektbeskrivelse 
I forbindelse med etablering af et nyt solcelleanlæg nord for Holsted er det nødvendigt 
at tilslutte det samlede solcelleanlæg ved transformerstationen St. Holsted, ved 
etablering af en ny 150 kV højspændingsforbindelse mellem step up transformeren ved 
Holsted solcellepark og transformerstationen St. Holsted. 
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.  
Kablet vil løbe langs Sekærvej, under Grindstedvej, langs det nordlige og østlige skel 
om Danish Crown slagteriet, langs Energivej, langs Nørregade og under 
Esbjergmotorvejen. 
Højspændingskablet bliver ca. 2,3 km langt. 
Hvor særlige forhold begrunder det, vil kabelanlægget blive etableret som styret 
underboring. De særlige forhold er krydsning af veje, diger og beskyttede 
naturområder. 
Krydsning af Esbjergmotorvejen kræver en gravetilladelse, men så længe at traceet 
går vinkelret gennem vejbyggelinjepålagt areal, kræver det ikke tilladelse i forhold til 
den tinglyste vejbyggelinje. 
 
Arbejdsarealer og adgangsveje 
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. 
Arbejdskørslen i anlægsfasen vil ikke foregå på beskyttet natur. 
 
 
Beskyttet natur 
Kabelanlæggets nedgraves 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 i beskyttet natur. Arbejdskørslen i anlægsfasen vil ej heller foregå på beskyttet 
natur. 
Det er ikke tilladt at ændre i tilstanden af beskyttede naturarealer. Kommunen kan dog 
i særlige tilfælde give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
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 
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underboring i stedet for nedgravning. Hvis diget berøres af kabelanlægget, vil det 
kræve dispensation. Der må ikke placeres afmærkning på diget. 
 
Natura 2000 områder og Bilag IV arter. 
Kabelanlægget ligger 800 m nord for natura 2000 habitatområdet Sneum Å og Holsted 
Ådal.  
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Sneum Å og Holsted Ådal  
Natura 2000 område nr. 90 (Habitatområde nr. 79), der ligger 800 m syd for 
kabelanlægget. Vejen Kommune har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- 
og miljøtilstanden i Natura 2000-området, og vurderer, at en virkeliggørelse af 
projektet ikke vil få negative konsekvenser for Natura 2000-området. 
 
Vejen Kommune har ikke konkret kendskab til andre 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. 
Realiseringen af projektet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlige miljøpåvirkning 
for bilag IV-arterne. 
 
 
Grundvand 
Der kan blive behov for midlertidig tørholdelse af kabelgrav i forbindelse med 
etablering af kabelanlægget. 
En mulig tørholdelse af kabelgraven under etablering af kabelanlægget vil udgøre en 
midlertidig grundvandssænkning, som kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens 
§ 26.  
Der findes desuden 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. 
 
 
Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Under anlægsarbejdet kan der forekomme støvdannelse på og omkring 
arbejdspladsen, specielt i tørre perioder, hvor jordpartikler hvirvles op, når maskiner 
kører på arbejdspladsen.  
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 
 
I driftsfasen transmitterer kabelanlægget udelukkende strøm. Der vil derfor hverken 
være støj-, lugt-, støv-, eller lysgener fra anlægget. 
 
Vejen kommune vurderer, at etablering og drift af 150 kV højspændingsledingen ikke 
vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.  
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Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse på Vejen Kommunes 
hjemmeside, dvs. Torsdag den 7.07.2022. 
 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af nmkn.dk.  
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller 
delvist medhold.  
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/ 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
 
Venlig hilsen 
  
 
Claus Marcussen 
Geolog 
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Kopi til: 
 

 Bolig- og Planstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V, 
planloven@bpst.dk  

 Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 

(dn@dn.dk). 
 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 

(dof@dof.dk). 
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (fr@friluftsraadet.dk). 
 Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl (nst@nst.dk). 
 Vejen Forsyning A/S, Grønhøjgade 45, 6600 Vejen (post@vejenforsyning.dk) 
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