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Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009   

I ovennævnte forslag til kommuneplantillæg er oplyst, at kommunen har truffet afgø-

relse om, at der ikke udarbejdes lokalplan for kabeltracéet.   

Dette udgør en afgørelse i planlovens § 13, stk. 2 s forstand, som kan påklages til 

Naturklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, idet der er tale om et 

retligt spørgsmål.   

Som advokat for Sigrid Bluhme, som berøres direkte af nævnte kabeltracé, skal jeg 

hermed under henvisning til forvaltningslovens § 24 anmode om at blive tilstillet en 

skriftlig begrundelse for den trufne afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde 

lokalplan for nævnte jordkabeltracé.   

Jeg henviser her til, at en lang række myndigheder er involveret i dette anlæg i for-

hold til indhentelse af tilladelser/dispensationer, høringer mv.. Såfremt lokalplan for 

et så omfattende projekt ikke udarbejdes, er det erfaringen, at projektet gennemfø-

res, uden at alle berørte myndigheder bliver behørigt inddraget.  

I en lokalplan skal i redegørelsen, jfr. planlovens § 16, netop angives, hvilke andre 

tilladelser og dispensationer, der skal indhentes fra andre myndigheder for at virke-

liggøre lokalplanen 

 

og dermed kabelanlægget. Det bemærkes, at udlægningen af 

kabeltracé gennem Varde Kommune i forbindelse med etableringen af ilandføringsan-

lægget fra Horns Rev 2 blev besluttet gennemført med udfærdigelse af lokalplan her-

om, selv om der naturligvis samtidig hermed blev vedtaget et kommuneplantillæg.   

DAHL er 145 jurister blandt 300 
medarbejdere og har 5 kontorer 
i Danmark og 2 i Tyskland 

http://www.dahllaw.dk


   

Side 2 

Varde Kommune krævede tillige 

 
til forskel fra Norddjurs Kommune -,  at Energi-

net.dk gennemførte en VVM for anlæg af kabelsystemet 

 
af hensyn til de berørte na-

turinteresser.   

Hvis der ikke træffes beslutning om udfærdigelse af lokalplan for etableringen af ka-

belanlægget, overlades enhver beslutning om gennemførelsen af arbejdet til Energi-

net.dk 

 

uden at kommunen og dens borgere, hvis interesser kommunen er sat i ver-

den for at varetage, har nogen som helst indflydelse herpå.   

Jeg gør for god ordens skyld opmærksom på, at der ikke foreligger et detailprojekt 

for denne del af ilandføringsanlægget, og at der end ikke fra Energistyrelsen forelig-

ger en godkendelse til gennemførelsen heraf.   

Jeg skal samtidig anmode om, at der meddeles en klagevejledning, idet Norddjurs 

Kommunes afgørelse om ikke at udfærdige lokalplan for etablering af kabelsystemet 

over en strækning på 58 km. må forventes påklaget til Naturklagenævnet med an-

modning om, at denne tillægges opsættende virkning, jfr. planlovens § 60, stk. 3.  

Jeg vil i øvrigt snarest muligt fremkomme med indsigelser til det offentliggjorte for-

slag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 og den i den forbindelse udfærdigede mil-

jørapport.   

Venlig hilsen   

Helle Carlsen 
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