
1/7

Dok. 21/01476-7 Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
25. marts 2021

Forfatter:
DUH/ARV

Frederiksberg Kommune

H ØRI NGSSVAR FRA ENERGI NET
ELTRANSM ISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
"KOMMUNEPLAN 2021 FREDERI KSBERGS PLAN
FOR BÆREDYGTI G BYUDVIKLING".

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til ”Frederiksberg Kom-

muneplan 2021” er i høring. Høringsfristen er den 12. april 2021.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-

sikkerheden -og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig

virksomhed, oprettet af Klima-, Energi-og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission gør i nærværende høringssvar såledesopmærksom på vores elanlæg, såden se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
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Bemærkninger:

Eltransmission har ingen bemærkninger til Frederiksberg Kommunes forslag til "Kommuneplan

2021” (offentlig høring fra den 10.02.21-12.04.21), der giver anledning til indsigelse, men vi har

nedenstående tekniske bemærkninger, som skal fremgå i retningslinjerne for kommuneplanen

i form af:

Visning af Eltransmissions elanlæg i et oversigtskort (vedlagt)

En kort beskrivelse af vores eltransmissionsanlæg og de begrænsninger der er i areal-

anvendelsen omkring dem.

Vi har bemærket, at vores elanlæg fint er nævnt i Kommuneplanen:

Redegørelse:

Energiforsyningsanlæg: Den kommunale planlægning skal respektere eksisterende og mulige

fremtidige overordnede energiforsyningsanlæg. Der findes på Frederiksberg højspændingsjord-

kabel og naturgas transmissionsledning. Der er ikke planlagt nye overordnede energiforsynings-

anlæg.

Redegørelse:

Trafikanlæg: Det er en national interesse, at der sker en koordinering mellem den kommunale

og den statslige transportplanlægning, og at kommuneplanlægningen udarbejdes under hensyn

til den overordnede infrastruktur, herunder energiforsyningen og landets digitale infrastruktur.

Retningslinjer:

Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til større eksisterende tekniske anlæg ved byudvik-

ling.

Eltransmission elanlæg bør også vises på kort.

Teknisk bemærkning 1 -Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit (3. parter - Frederiksberg Kommune –

12022021), fremgår Eltransmissions elanlæg i Frederiksberg Kommune. Eltransmission har

jordkabler og stationsanlæg i kommunen.
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Kortudsnit (3. parter - Frederiksberg Kommune –12022021):

Teknisk bemærkning 2 - Servitut:

Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftlednings- og jordkabelanlæg ikke uden

meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutare-

alet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes med-

delt.

Teknisk bemærkning 3 - Tekniske anlæg i kommunen:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektri-

ske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre ob-

jekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hin-

anden, at der derved kan opstå fare.

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til

det allerede placerede”.
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Teknisk bemærkning 4 - Beplantning:

I servitutarealet for jordkabelanlæg tillader vi ikke beplantning med dybdegående rødder over

vores kabelanlæg. Eltransmission kan om ønsket udlevere en liste over planter med ikke-dyb-

degående rødder, som vi tillader inden for servitutbæltet.

Teknisk bemærkning 5 - Støj fra stationsanlæg:

Støj fra Energinets tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vej-

ledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”.

Læs mere om støj på Energinets hjemmeside.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Eltransmission gør i nærværende afsnit ”Særlige opmærksomhedspunkter” opmærksom på po-

tentielle konflikter mellem planer for Frederiksberg Kommune og Eltransmissions elanlæg.

Opmærksomhedspunkterne er fremkommet på baggrund af en screening af forslag til ramme-

områder i kommuneplanen og udelukker således ikke, at der også kan være andet i Kommune-

planen, som konflikter med Eltransmissions elanlæg.

Detailplanlægning af nedenstående listede rammeområder skal ske med hensyntagen til de

tekniske/øvrige bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje genstande samt planlæg-

ning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.

Planområderne er følgende:

Ramme-

område
Kortudsnit fra Plandata.dk

Kommentar

(Tekst med kursiv er fra forslag til Kommuneplan)

4.R.2

Femte Juni Plads, Grøndalsengen:

Rekreativt område.

Kun bebyggelse, der knytter sig til områdets funk-

tion.

Eltransmission har elanlæg, der forløber gennem

rammeområdet.

https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Naar-du-har-et-elanlaeg-i-dit-nabolag-eller-paa-din-grund/Stoej
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4.J.1

Metro:

Tekniske anlæg.

Eltransmission har elanlæg, der forløber gennem

rammeområdet.

3.B.5

Finsensvej:

Boligområde.

Område for byfornyelse og områdeudvikling (jf. kort

i PDF).

Eltransmission har elanlæg, der forløber gennem

rammeområdet.

2.O.3

Frederiksvej:

Område til off. formål: institutioner og

særlige botilbud.

Den tredje etage skal opføres som enten udnyttet

tagetage med en maksimal trempelhøjde på 1,5

meter eller tilbagetrukket tagetage. Bebyggelsen

kan dog opføres i 3 fulde etager under forudsætning

af, at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet

projekt i sammenhæng med omgivelserne.

Eltransmission har elanlæg, der forløber gennem

rammeområdet.
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Øvrige oplysninger

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfel-

ter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater,

uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af,

hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtids-

virkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke

er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. For-

sigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på

eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børne-

institutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete

situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere

af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsar-

bejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljø-

screening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes

Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graenseva-

erdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.

For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden www.mag-

netfeltudvalget.dk

Igangværende projekter:

Energinet fremtidssikrer i perioden 2021-2023 tre 132 kV højspændingskabelanlæg i Frederiks-

berg Kommune. Kabelanlæggene har udgangspunkt fra Lindevang Transformerstation og er

forbundet med hhv. Ejbygaard Transformerstation i Rødovre Kommune samt Bellahøj og Viger-

slev Transformerstation i Københavns Kommune. Fremtidssikringen af kabelanlæggene udfø-

res, fordi kabelanlæggene trænger til at blive udskiftet - og fordi vi er i gang med en generel

forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet.

Læs evt. mere om projektet her

http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/
http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/
http://www.magnetfeltudvalget.dk/
http://www.magnetfeltudvalget.dk/
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/KBH19
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/KBH19
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WMS/WFS-tjeneste:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede

eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

Data er tilgængelige via geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Por-

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 21/01476.

Bilag:

Kort (3. parter -Frederiksberg Kommune –12022021)

Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler –Team 3. parter -El
Arealer og Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275

http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
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Ledningsdata Frederiksberg Kommune
Oversigtskort over Energinets elanlæg

12-02-2021
Kort nr.: Udarbejdet af: 

gml
1:20.000Målforhold:

Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk

Dato:
Kilder: DDO@COWI, Danmarks Miljøportal, Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Signaturforklairng
132 kV kabel
Kabel ude af drift
Station Areal


