
 

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende kabelprojekt Kriegers Flak 

28. hæfte 

Delstrækning 400 kV Ishøj - Hovegård 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 3. og 4. oktober 2017 

Ishøj, Høje Taastrup, Roskilde og Egedal kommuner 

 
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 10.45 samledes 
kommissionen på ejendommen Brønsgårdsvej 30, 
2635 Ishøj for at afholde en besigtigelses- og ekspro-
priationsforretning i anledning af anlæg af kabelpro-
jekt Kriegers Flak, delstrækning 400 kV Ishøj-
Hovegård i Ishøj, Høje Taastrup, Roskilde og Egedal 
kommuner. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, og de af trans-
port-, bygnings- og boligministeren udnævnte med-
lemmer af kommissionen, Bjarke Abel og Mogens 
Jensen. Endvidere mødte de fra den fælleskommuna-
le liste for Øernes område udpeget medlemmer, Ole 
Christophersen og Johannes Studstrup. 

Som repræsentant for Ishøj Kommune mødte Flem-
ming Bie. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør for ka-
belprojektet Dorte Ellegaard. 

For Energinet.dk mødte chefforhandler Ole Dau-
gaard Buhl, landinspektør Hans Vognsen Christen-
sen og seniorkonsulent Steen Rasmussen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Daniel Kristensen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere specialkonsu-
lent Iben Held Jensen. 

Kommissarius fremlagde brev af 15. august 2017 fra 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed 
sagen er forelagt for ekspropriationskommissionen, 
og hvori der er givet bemyndigelse til at nedsætte en 
ekspropriationskommission til afholdelse af de nød-
vendige besigtigelses- og ekspropriationsforretnin-
ger. På baggrund heraf afholdes kombineret besigti-
gelses- og ekspropriationsforretning. 

Kommissarius fremlagde endvidere Projektmappe, 
Kombineret besigtigelse og ekspropriation, Kriegers 
Flak projektet, HK40003-400 kV Ishøj-Hovegård, 
Fortegnelse nr. 3, august 2017 med tilhørende besig-
tigelses- og ekspropriationsplaner, tegn.nr. 2, 100-1, 
100-2, 100-3, 100-4 og 100-5, 200-1, 200-2 og 200-4 
alle dateret den 4. juli 2017 og tegn.nr. 200-3 og 200-
5 begge dateret den 5. juli 2017.  

Følgende passerede: 

Forudsætninger 

Energinet.dk (ENDK) modtog i 2012 pålæg fra Kli-
ma-, Energi og Bygningsministeriet om nettilslutning 
af 600 MW havvindmøller på Kriegers Flak samt 
etablering af en ny international eludvekslingskapaci-
tet. Påbuddet er suppleret ved brev af 4. september 
2014, hvoraf det fremgår, at nettilslutningsanlægget 
skal være klar til at transportere strøm fra havmøller-
ne den 31. december 2018. Ved en eventuel forsin-
kelse med etableringen af ilandføringsanlæggene, vil 
ENDK være erstatningsforpligtet i henhold til VE-
lovens § 32, stk. 2. Erstatningspligten gælder uanset 
årsagen til forsinkelsen. 

Myndighedsgodkendelser 

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har ved brev 
af 15. december 2014 meddelt Energinet.dk tilladelse 
til at etablere ilandføringsanlæg til havmøller på Kri-
egers Flak. 

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har endvidere 
ved brev af 27. januar 2016 meddelt tilladelse til 
etablering af Kriegers Flak CGS-forbindelsen. 

Godkendelserne er givet i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 
4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk, jf. Lovbekendtgø-
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relse nr. 1097 af 8. november 2011 om Energinet.dk 
med efterfølgende ændringer. 

Naturstyrelsen har ved brev af 12. april 2016 meddelt 
VVM-tilladelse til Kriegers Flak Havmøllepark-
Landanlæg. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 7 
(offentliggørelse af afgørelsen om og tilladelser til 
VVM-pligtige anlæg) i Miljø- og Fødevareministeri-
ets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-

ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlæg-
ning. 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 3. august 2017 
meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i 
Elsikkerhedsloven.  

Transport-, Bygnings og Boligministeriet har givet 
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne 
bemyndigelse til at iværksætte kombineret besigti-
gelses- og ekspropriationsforretning. 

Kortbilag 

Kort nr. Emne Strækning/Lb.nr. Mål 
2 Oversigtskort Ishøj-Hovegård 1:15.000 
100-1 Besigtigelsesplan Lb.nr. 501 1:10.000 
100-2 Besigtigelsesplan Lb.nr. 514 1:10.000 
100-3 Besigtigelsesplan Lb.nr. 522 1:10.000 

100-4 Besigtigelsesplan Lb.nr. 523 1:10.000 
100-5 Besigtigelsesplan Lb.nr. 533 1:10.000 

200-1 Ekspropriationsplan Lb.nr. 501 1:2.000 

200-2 Ekspropriationsplan Lb.nr. 514 1:2.000 

200-3 Ekspropriationsplan Lb.nr. 522 1:2.000 

200-4 Ekspropriationsplan Lb.nr. 523 1:3.000 

200-5 Ekspropriationsplan Lb.nr. 533 1:2.000 
 

Projektbeskrivelse 

Om det overordnede kabellægningsprojekt Kriegers 
Flak projekt se ovenfor under Forudsætninger. 

Kriegers Flak projektet er delt op i 3 delstrækninger: 

• Rødvig-Bjæverskov 

• Bjæverskov-Ishøj 

• Ishøj-Hovegård 

Fortegnelse nr. 3 vedrører strækningen Ishøj-
Hovegård. 

Delstrækning 400 kV Ishøj-Hovegård 

På delstrækningen mellem Ishøj og Hovegård føres 
ét 400 kV kabelsystem fra Ishøj højspændingsstation 
til højspændingsstation ved Hove (Hovegård). På 
strækningen fra Ishøj station til Torslunde (ca. 5 km 
vest fra Ishøj) er 400 kV kabelanlægget planlagt til at 
blive anlagt parallelt med 220 kV kabelanlægget fra 
strækningen Bjæverskov-Ishøj. Fra Torslunde mod 

Hovegård er 400 kV kabelanlægget planlagt som et 
enkelt tracé. 

Energinet.dk har siden august 2016 arbejdet med 
indgåelse af frivillige aftaler vedrørende ret til kabel-
lægning mv. med de i alt 33 ejendomme på delstræk-
ningen mellem Torslunde og Hove. Ved forhandlin-
gernes afslutning pr. 1. februar er der indgået aftale 
om kabellægning på 28 ejendomme på strækningen. 
5 ejendomme har ønsket spørgsmålet om kabellæg-
ning prøvet ved ekspropriation. 
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Anlægsarbejdet generelt 

På strækningen Ishøj (Torslunde)-Hovegård vil der i 
forbindelse med nedgravning af kablerne som ud-
gangspunkt være behov for et arbejdsbælte på ca. 17-
20 meter, dog med anlægsteknisk nødvendige større 

arbejdsarealbredder ved underboringer under veje, 
jernbaner, naturområder mv. Efter etableringen af 
kabelsystemet vil der være et deklarationsareal med 
en bredde på i alt 7 meter, herunder lidt større bredde 
ved større underboringer. 

 

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen 400 kV Torslunde-Hovegård set i faldende stationering med et arbejdsbælte på ca. 17-20 
meter og et deklarationsareal med en bredde af 7 meter omkring kabelanlægget. For yderligere detailtegninger – Se bilag 6. 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt 
i etaper, der svarer til én kabelængde ad gangen – ca. 
1000-1500 meter. Først udlægges køreplader, og her-
efter rømmes muldjorden samt det areal hvorpå rå-
jorden efterfølgende vil blive opbevaret. 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejds-
bæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter 
graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede 
profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgra-
ven som muldjorden, men sådan at muldjord og rå-
jord ikke kan blandes sammen.  

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller mu-
ligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne bli-
ve etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved 
styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje 
og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet. 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som 
kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den 
ene ende af underboringen, samt en plads til samling 
af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen 
på pladsen hvor rørene skal samles afhænder af un-
derboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil 
være større ved lange underboringer.  

 

Energinet.dk’s generelle bemærkninger for så 
vidt angår projektet 

Energinet.dk anførte for så vidt angår alle ejendom-
me følgende på besigtigelsesforretningen. Det anførte 
følger det, som Energinet.dk oplyste på strækningen 
Rødvig-Bjæverskov. Visse elementer er på nærvæ-
rende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 
præciseret og uddybet. 

Ad landbrugsmæssige gener 

Energinet.dk vil kontakte relevante ejere efter an-
lægsarbejdets afslutning med henblik på at indgå en 
aftale om erstatning for de landbrugsmæssige gener, 
som projektet medfører. 

Energinet.dk gav tilsagn om, at ejere kan vende til-
bage med erstatningskrav, hvis det viser sig, at var-
mepåvirkning fra kablerne medfører udbyttenedgang. 
Energinet.dk’s erstatningsansvar over for ejere er 
omfattet af dansk rets almindelige erstatnings- og 
forældelsesregler. Energinet.dk bemærkede hertil, at 
skiftende vejrforhold har større indflydelse på afgrø-
derne og jorden end kabelanlægget. Energinet.dk gav 
endvidere tilsagn om, at ejere kan vende tilbage, så-
fremt det viser sig, at kablerne medfører GPS-for-
styrrelser. 
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Energinet.dk oplyste, at dræn som berøres af anlægs-
arbejderne indmåles og registreres med type og di-
mension. Eksisterende tværgående dræn retableres 
over kablerne i hele tracéets bredde ved lægning af 
stive tætte eller topslidsede rør. Nye stive rør forlæn-
ges en halv meter til hver side ud over kabelgraven, 
så drænet hviler på urørt jord. Under drænrør udlæg-
ges filtersand/-grus eller fibertex og der omkringfyl-
des med filtersand/-grus min. 10 cm over rørene. Jor-
den under drænene komprimeres efter gældende for-
skrifter. Ejerne modtager efter anlægsarbejderne et 
kort, som viser de dræn, der er blevet berørt af an-
lægsarbejderne. 

Energinet.dk gav desuden tilsagn om, at ejere efter 
aftale med Energinet.dk’s tilsynsførende har adgang 
til at besigtige dræn- og rørarbejde. Ejerne modtager 
dokumentation i form af fotos, kort, GPS-koordinater 
mv. De ejere, som måtte ønske det, varsles med om-
trentlige tidspunkter for drænretableringen og skal 
være klar til, med kort varsel, at være til stede for be-
sigtigelse således at anlægsarbejdet ikke forsinkes.  

Energinet.dk vil imidlertid ikke afholde udgiften til et 
af ejerne antaget tilsyn, idet Energinet.dk har indgået 
kontrakt med NIRAS om, at de som uvildig rådgiver 
har til opgave at være den overordnede tilsynsfø-
rende på drænprojektet. Energinet.dk finder, at det er 
vigtigt, at ansvaret for drænarbejderne placeres enty-
digt og ikke hos flere forskellige aktører. 

I forhold til drænarbejder påtager Energinet.dk sig 
ansvaret for skjulte fejl og mangler ved dræn, der er 
berørt af Energinet.dk’s anlægsarbejde, i en periode 
på op til 10 år efter anlægsarbejdets afslutning. Ener-
ginet.dk vil de første 3 år fra afleveringsdato afholde 
udgifterne til en undersøgelse af en eventuel skade. I 
resten af den 10-årige periode betaler skadevolder for 
undersøgelsen. Såfremt fejlen/skaden kan henføres til 
anlægsarbejderne vil Energinet.dk være at betragte 
som skadevolder og vil afholde udgifter til undersø-
gelser og reparationer. Men såfremt det viser sig, at 
skaden f.eks. skyldes manglende vedligeholdelse af 
drænledningen, kan skadevolder være den nuværende 
eller tidligere ejer. Energinet.dk’s erstatningsansvar 
over for ejere er også i forhold til drænledninger om-
fattet af dansk rets almindelige erstatnings- og foræl-
delsesregler. I tilfælde af at der mod forventning 
skulle vise sig en skade på dræn inden for 10 års pe-
rioden, vil der efter reparation af evt. skadede dræn 
løbe en ny 10 års garantiperiode for de(t) dræn, som 
er blevet repareret.  

Er der inden for 10 år fra afleveringsdato fejl på 
drænledningen, som Energinet.dk har ansvaret for, 

udbedres skaden, og der ydes erstatning for de do-
kumenterede tab, der måtte være opstået. Energi-
net.dk yder fuld erstatning herunder for f.eks. udgif-
ter til rensning af drænrørsledning samt erstatning for 
følgeskader i pågældende driftsår. 

Energinet.dk henviste endvidere til deklarationstek-
sten, hvoraf det fremgår, at ”ved fremtidige dræ-
ningsarbejder på Ejendommen er Selskabet forpligtet 
til at afholde merudgifter forårsaget af Jordkabel-
anlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddra-
ges i den forudgående planlægning.”  

I forhold til håndtering af overskudsjord i forbindelse 
med anlægsarbejdets afslutning oplyste Energinet.dk, 
at man vil arbejde ud fra en metode, hvor den over-
skydende råjord fordeles jævnt ud over det 7 meter 
bredde areal, hvor muldjorden har været afrømmet, 
hvorefter muldjorden placeres ovenpå med en vis 
overhøjde over selve kabelranden, idet det forventes, 
at såvel råjord som muldjord sætter sig. Jordhøjden 
vil herefter være meget tæt på den samme som før 
anlægsarbejdet. Der vil kunne køres med almindelige 
moderne landbrugsmaskiner på de berørte arealer ef-
terfølgende. Energinet.dk henviste endvidere til, at 
reetableringen kan ses på ejendommene umiddelbart 
sydvest for Rødvig. Energinet.dk oplyste yderligere, 
at etablering af overkørsler mellem arealer der gen-
nemskæres af anlægget, aftales nærmere med den til-
synsførende på projektet. Endvidere vil store sten, 
som bliver gravet op i forbindelse med kabelnedlæg-
ningen, blive fjernet fra markarealer. 

Energinet.dk oplyste, at der vil blive lagt stålplader 
ud på arealer med sanddepot for at adskille sand fra 
muldlaget. Dette gælder også for arealer med tromle-
depot. Energinet.dk oplyste endvidere, at arbejds-
arealer til brug for sand-og tromledepoter vil kunne 
tilpasses efter nærmere aftale mellem ejere og den 
tilsynsførende. 

For så vidt angår spørgsmålet om strukturskade oply-
ste Energinet.dk, at erstatningen herfor aftales nær-
mere mellem berørte ejere og Energinet.dk. Energi-
net.dk gav tilsagn om, at berørte ejere kan rette et 
økonomisk krav mod Energinet.dk for strukturskade, 
som ligger ud over den 5 årige periode, der følger af 
Landsaftalen forudsat, at man kan dokumentere, at 
der er årsagsforbindelse m.v. mellem den lidte skade 
og kabelanlægget. Endvidere kan man grundet passi-
vitet miste sin ret til at rette et krav herom. 

Energinet.dk oplyste, at tab af betalingsrettigheder 
erstattes, men at den enkelte ejer selv skal stå for æn-
dring af sine tilsagnsoplysninger vedrørende hek-
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tarstøtte. Energinet.dk vil snarest muligt kontakte 
ejerne i forhold til den videre proces omkring hektar-
støtte. Det blev endvidere oplyst, at Energinet.dk vil 
kontakte både ejere af berørt landbrugsjord, som for-
pagtere heraf, for at aftale nærmere om afgrødetabs-
erstatning. 

Energinet.dk oplyste endvidere, at berørte ejere skal 
kontakte den tilsynsførende på projektet, hvis der op-
leves problemer i forbindelse med projektet. Den til-
synsførende skal bl.a. kontaktes, hvis det viser sig, at 
entreprenøren ikke holder sig inden for grænserne af 
de midlertidige arbejdsarealer. Den tilsynsførende vil 
endvidere også kontakte berørte ejere inden de ar-
kæologiske forundersøgelser påbegyndes.  

Energinet.dk opfordrede berørte ejere til, at føre en 
logbog over de udgifter og landbrugsmæssige gener, 
som de berørte ejere oplever. Det blev oplyst, at be-
rørte ejere skal drive jorden som hidtil. 

Ad gæsteprincippet og deklarationen 

Energinet.dk anførte, at dets kerneydelse er forsy-
ningssikkerhed, og at Energinet.dk har det overord-
nede ansvar for el- og gassystemet i Danmark. Ener-
ginet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der 
ejer og driver ca. 1.000 km af det overordnede 
gastransmissionsnet og ca. 7.000 km højspændings-
net i Danmark, hvoraf jordkabler udgør ca. 1.500 km. 
Det er afgørende for Energinet.dk og særligt for for-
syningssikkerheden, at transmissionsnettet er varigt 
placeret. Det er baggrunden for, at det for Energi-
net.dk er nødvendigt, at kabelanlægget ligger med 
fuld tilstedeværelsesret. Denne tilstedeværelsesret 
betyder, at det ikke er Energinet.dk, der skal afholde 
omkostninger forbundet med en eventuel flytning af 
kablerne, hvorfor risikoen for ændringer af transmis-
sionsnettet, som kan bringe forsyningssikkerheden i 
fare, formindskes. 

I forhold til tredjemandsproblematikken anførte 
Energinet.dk, at i kraft af tilstedeværelsesretten vil 
det være den, der til sin tid har behov for at få flyttet 
kablerne - f.eks. Vejdirektoratet, Banedanmark eller 
anden tredjemand - der skal afholde omkostningerne 
forbundet med flytningen. Det er således Energi-
net.dk’s opfattelse, at ejeren ikke påføres en økono-
misk risiko for disse tredjemandsflytninger. 

I forlængelse heraf anførte Energinet.dk tillige, at det 
er ejeren, der skal betale omkostningerne, hvis ejeren 
selv ønsker at disponere over deklarationsarealet i 
strid med deklarationens bestemmelser. Ejeren bliver 
imidlertid kompenseret for den værdiforringelse og 
rådighedsindskrænkning, som kablerne påfører ejen-

dommen på baggrund af deklarationsarealets faktiske 
anvendelse og den statslige og kommunale planlæg-
ning på ekspropriationstidspunktet. 

Det er Energinet.dk’s opfattelse, at der er tale om et 
helt sædvanligt indgreb, der fuldt ud er i overens-
stemmelse med Grundlovens § 73.  

Det er Energinet.dk’s holdning, at deklarationen fuldt 
ud er i overensstemmelse med praksis på området. 
Energinet.dk bemærker, at Energinet.dk’s kabler, 
som ligger på privat ejendom, generelt ligger med 
fuld tilstedeværelsesret, idet retten til kabelanlægget 
er tinglyst samt at der er betalt erstatning herfor. I 
denne forbindelse oplyste Energinet.dk, at der de se-
nere år er kabellagt ca. 300 km i Jylland, på Fyn og 
på Sjælland, herunder blandt andet projekterne Horns 
Rev 3, Thy-Mors-Salling, Jylland-Fyn og Køge Bugt. 

Energinet.dk anførte endvidere, at gæsteprincippet 
kan fraviges ved ekspropriation og ikke alene ved af-
tale. Energinet.dk har i deklarationsteksten skrevet, at 
der er tale om en fravigelse af gæsteprincippet. Dette 
er alene skrevet for at tydeliggøre, at kabelanlægget 
ligger på tilstedeværelsesvilkår efter fast praksis. 

For så vidt angår erstatning for pålæg af deklaratio-
nen anførte Energinet.dk, at erstatningen skal svare 
til den forringelse, der sker af ejendommens handels-
værdi, jf. ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4, 2. 
pkt. Vurderingen af værdiforringelsen sker på bag-
grund af deklarationsarealets faktiske anvendelse og 
den gældende statslige og kommunale planlægning 
på ekspropriationstidspunktet. 

I henhold til almindelig praksis aflyses deklarationen, 
når anlægget tages permanent ud af drift. 

Generelle bestemmelser 

Servitut 

På de berørte ejendomme på strækningen mellem Is-
høj og Hove pålægges en deklaration om 400 kV 
jordkabelanlæg, jf. Anmærkning B. 

Deklarationen om 400 kV jordkabelanlæg pålægger 
et deklarationsareal på 3,5 meter på hver side af ka-
belanlæggenes centerlinje, i alt med en bredde på 7 
meter omkring kabelanlægget, jf. Anmærkning B. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal, jf. 
Anmærkning C. 
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De enkelte ejendomme: 

Lb.nr. 501, matr.nr. 6c og 6d Torslundemagle By, 
Torslunde beliggende Brønsgårdsvej 30, 2635 Ishøj 
Ejeren, Vincens Carl Christian Lerche, Slagelsevej 
283 C, Harrested, 4700 Næstved mødte sammen med 
sin søn Christian Lerche, og konsulent Claus S. 
Madsen. 

Besigtigelse 

Energinet.dk indledte forretningen med at redegøre 
for projektet, jf. ovenstående projektbeskrivelse mm. 

Ejeren anførte, at kablets linjeføring burde ændres så-
ledes, at den følger linjeføringen for den eksisterende 
gasledning på ejendommen eller blev placeret på na-
boejendommen.  

Energinet.dk anførte, at den planlagte linjeføring øn-
skes fastholdt idet der på strækningen fra nærværen-
de ejendom og ind til transformerstationen i Ishøj al-
lerede er lavet frivillige aftaler med lodsejerne om 
kablets linjeføring. Derudover bemærkede Energi-
net.dk, at den valgte linjeføring på ejendommen har 
baggrund i en række yderligere forhold, f.eks. be-
grænsning af tracélængden, berørte naturområder, 
transformerstationens placering mv. 

Ejeren påpegede, at retableringen af dræn skal laves 
ordentligt. Ejeren udleverede i den forbindelse en 
dræntegning til Energinet.dk, med indtegnet place-
ring af fremtidigt drænprojekt på ejendommen.  

Energinet.dk oplyste, at de ikke umiddelbart så no-
gen problemer i det fremviste drænprojekt, og at de 
ville videregive tegningen til deres eksterne dræn-
konsulent, Niras. 

Ejeren påpegede en udfordring med adgang til den 
sydvestlige trekant af matr.nr. 6d Torslundemagle 
By, Torslunde, og krævede i den forbindelse erstat-
ning på grund af vanskelighederne med at dyrke tre-
kanten. 

Energinet.dk oplyste, at der etableres overgang såle-
des, at arealet kan dyrkes medmindre det vurderes, at 
det er mere hensigtsmæssigt at betragte arealet som 
afskåret, og at en eventuel erstatning vil blive fastsat 
i forbindelse med aflevering af arealerne efter an-
lægsarbejdets afslutning.  

Energinet.dk oplyste endvidere, at Energinet.dk efter 
anlægsarbejderne vil kontakte ejeren med henblik på 
at indgå en samlet aftale om erstatning for midlerti-
dig brug af arbejdsarealer i form af afgrødetab, struk-
turskade, tab af hektarstøtte mv. Energinet.dk opfor-
drede ejeren til at føre en logbog, hvori ejeren noterer 

de omkostninger og gener, som kabelnedlægningen 
medfører for ham. Der henvises til afsnittet vedrø-
rende Energinet.dk´s generelle bemærkninger til pro-
jektet. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på ejendommen. 

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen finder, at det fremlagte projekt kan 
godkendes for så vidt angår den pågældende ejen-
dom.  

På baggrund af det modtagne materiale fra Energi-
net.dk lægger kommissionen til grund, at de nødven-
dige myndighedsgodkendelser er indhentet, og at 
processen omkring indhentelse af disse er forløbet 
lovligt, hensigtsmæssigt og i henhold til fast praksis. 

Kommissionen noterer sig de af Energinet.dk afgivne 
tilsagn, som beskrevet i Energinet.dk´s generelle be-
mærkninger i protokollens indledende del.  

Følgende særlige bestemmelser fastsættes: 

Der nedgraves 1 stk. 400 kV kabelsystem på matr.nr. 
6c og 6d Torslundemagle By, Torslunde. Alle an-
vendte arbejdsarealer retableres. Ejendommen på-
lægges 1 stk. deklaration vedr. 400 kV ledningsanlæg 
med tilbehør. 

Ekspropriation 

Ejeren anførte, at Energinet.dk i deklarationen fravi-
ger gæsteprincippet, hvilket han fandt uacceptabelt. 

Energinet.dk bemærkede, at det er i overensstemmel-
se med praksis, at kabler af denne karakter ligger 
med fuld tilstedeværelsesret. Der henvises til afsnittet 
vedrørende Energinet.dk´s generelle bemærkninger 
til projektet. 

Energinet.dk oplyste desuden, at de arkæologiske 
forundersøgelser forventes igangsat i februar 2018. 
Der placeres køreplader på de berørte arealer i uge 
17. Muldafrømningen foretages i uge 21, mens ka-
beltrækket sker fra uge 22. Energinet.dk forventer, at 
afslutte arbejderne på ejendommen i uge 29. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der afsiges kendelse i sagen. 

Flemming Bie fratrådte herefter kommissionen. 

Flemming Bie 

Som repræsentant for Høje Taastrup Kommune til-
trådte Steffen Mølgaard Hansen, kommissionen. 
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Lb.nr. 514, matr.nr. 3g og 3k Vasby By, Sengeløse, 
beliggende Kohøjvej 10, 2640 Hedehusene 
For ejer, HCS A/S Transport & Spedition, Hvissinge-
vej 100, 2600 Glostrup mødte Per Otzen og Hans 
Frederiksen. 

Besigtigelse 

Energinet.dk indledte forretningen med at redegøre 
for projektet, jf. ovenstående projektbeskrivelse mm. 

Energinet.dk oplyste, at kablet rørlægges på det me-
ste af ejendommen. I rørlægningen trækkes kablet i 
minimum 1,4 meters dybde. 

Ejerens repræsentant oplyste, at ejendommen egent-
lig var solgt, men at køberen trådte tilbage fra hand-
len på grund af de kommende restriktioner i forbin-
delse med nedlæggelse af 400 kV kablet. 

Ejerens repræsentant foreslog kablet nedlægges langs 
ejendommens sydlige matrikelgrænse eller i jordvol-
den ved ejendommens nordlige matrikelgrænse langs 
Ågesholmsvej. 

Derudover var det ejerens opfattelse, at det kun var et 
begrænset antal mennesker, som måtte opholde sig 
på arealet over ledningen, hvilket ejeren fandt uhel-
digt i forhold til den fremtidige anvendelse af ejen-
dommen. 

Energinet.dk oplyste, at der ikke er begrænsninger i 
antallet af mennesker, som må befinde sig på arealet 
over 400 kV kablet. Begrænsninger i antallet af men-
nesker er henført til den gastransmissionsledning, 
som allerede er placeret på ejendommen. 

Energinet.dk anførte desuden, at kabellægning langs 
ejendommens sydlige matrikelgrænse vil medføre, at 
der skal foretages en ny VVM-screening, ligesom 
ejeren af matr.nr. 3l Vasby By, Sengeløse også vil 
blive berørt. 

Energinet.dk oplyste, at såfremt kabeltracéet skal 
ændres til at følge ejendommens nordlige matrikel-

grænse langs Ågesholmsvej, vil det være nødvendigt 
med yderligere undersøgelser af bl.a. jordbundsfor-
hold og om arealet tidligere har været udgravet. 

Energinet.dk oplyste, at der etableres køreplader på 
de berørte arealer. Energinet.dk oplyste endvidere, at 
Energinet.dk efter anlægsarbejderne vil kontakte eje-
ren med henblik på at indgå en samlet aftale om er-
statning for midlertidig brug af arbejdsarealer i form 
af afgrødetab, strukturskade, tab af hektarstøtte mv. 
Energinet.dk opfordrede ejeren til at føre en logbog, 
hvori ejeren noterer de omkostninger og gener, som 
kabelnedlægningen medfører for ham. Der henvises 
til afsnittet vedrørende Energinet.dk’s generelle be-
mærkninger til projektet. 

Energinet.dk oplyste desuden, at rørføringen i de om-
råder der er registreret efter § 3 i naturbeskyttelseslo-
ven forventes at ske ultimo januar/primo februar 
2018, mens rørføringen på de øvrige områder forven-
tes gennemført primo maj 2018. Kabeltræk forventes 
at ske i juli 2018. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på ejendommen. 

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen finder, at muligheden for at placere 
400 kV kablet så det løber parallelt med Ågesholms-
vej skal undersøges nærmere. Energinet.dk anmodes 
om at foretage yderligere undersøgelser omkring mu-
ligheden for at nedlægge 400 kV kablet parallelt med 
Ågesholmsvej.  

Kommissionen vil genoptage behandlingen af sagen 
evt. på skriftligt grundlag, når der foreligger en afkla-
ring af muligheden herfor. 

Steffen Mølgaard Hansen fratrådte herefter kommis-
sionen. 

Steffen Mølgaard Hansen 

Herefter afsluttedes dagens møde. 
 

 

Helle S. Andersen 

/Daniel Kristensen 
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Onsdag den 4. oktober 2017, kl. 9.00 samledes 
kommissionen på ejendommen Birkelundsvej 16, 
Herringløse, 2640 Hedehusene for at fortsætte den 
kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforret-
ning i anledning af etablering af kabelprojektet Krie-
gers Flak, delstrækningen 400 kV Ishøj-Hovegård i 
Roskilde Kommune. 

Til stede var de samme som ved forretningen den 3. 
oktober 2017 med undtagelse af specialkonsulent 
Iben Held Jensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Daniel Kristensen. 

Der henvises i det hele til protokollens indledende af-
snit vedrørende projektets forudsætninger, beskrivel-
se, anlægsarbejdet, generelle bestemmelser og Ener-
ginet.dk’s bemærkninger. 

Lb.nr. 522, matr.nr. 4a, 4f og 19f Herringløse By, 
Hvedstrup og matr.nr. 32a Katrinebjerg Hgd., Senge-
løse 
For ejer, Højvang Avlsgård A/S, Birkelundsvej 16, 
Herringløse, 2640 Hedehusene mødte Ann Søholm og 
Niels Bøgger. 

Besigtigelse 

Energinet.dk indledte forretningen med at redegøre 
for projektet, jf. ovenstående projektbeskrivelse mm. 

Ejerens repræsentanter anførte, at de vil have 400 kV 
kablet nedlagt langs den eksisterende gasledning, og 
de mener ikke, at der er taget højde for 400 kV kab-
lets placering i forhold til gasledningen. 

Ejerens repræsentanter anførte desuden, at de ønske-
de sanddepotet flyttet til det østlige hjørne af matr.nr. 
4a Herringløse By, Hvedstrup, for bedre at kunne 
dyrke marken ved siden af kabeltracéet, alternativt at 
arealet erstattes, såfremt sanddepotet ikke kan flyttes. 

Ejerens repræsentanter anførte endvidere, at det ikke 
vil kunne betale sig at dyrke arealet øst for kabeltra-
céet på matr.nr. 4f Herringløse By, Hvedstrup og 
krævede således erstatning herfor. Det samme gjorde 
sig gældende for de nordligste arealer omkring kabel-
tracéet på matr.nr. 32a Katrinebjerg Hgd., Sengeløse. 

Ejerens repræsentanter anførte yderligere at jagten på 
matr.nr. 32a Katrinebjerg Hgd., Sengeløse bliver 
problematisk i forbindelse med anlægsarbejdets ud-
førelse. 

Energinet.dk oplyste, at man ved de arealer hvor det 
giver mening vil etablere en overkørsel over kabel-
tracéet, således at landbrugsmaskiner vil kunne pas-

sere tracéet. Den endelige beslutning om placering 
heraf tages i dialog med ejeren. 

Energinet.dk oplyste endvidere, at det ikke bliver et 
problem at krydse åen i forbindelse med jagt og til-
syn med de omkringliggende naturområder. Energi-
net.dk anerkendte dog, at der var en risiko for at an-
lægsarbejdet ville falde sammen med tidspunktet for 
bukkejagt. 

Ejerens repræsentanter oplyste om, at der befinder 
sig en brønd 2 meter fra kabeltracéet på matr.nr. 32a 
Katrinebjerg Hgd., Sengeløse og på matr.nr. 4a Her-
ringløse By, Hvedstrup, som skal retableres. 

Energinet.dk oplyste, at de formentlig skal flyttes, og 
at det i så fald vil ske efter dialog med ejeren. 

Ejerens repræsentanter oplyste, at den foreslåede pla-
cering kan give problemer i forhold til planer om rå-
stofindvinding på ejendommen. Området er ikke 
umiddelbart udlagt som råstofområde, men ejeren har 
fået foretaget prøver, som var positive for råstoffer. 

Energinet.dk oplyste, at der etableres køreplader på 
de berørte arealer. Energinet.dk oplyste endvidere, at 
Energinet.dk vil efter anlægsarbejderne  kontakte eje-
ren med henblik på at indgå en samlet aftale om er-
statning for midlertidig brug af arbejdsarealer i form 
af afgrødetab, strukturskade, tab af hektarstøtte og 
evt. jagttab mv. Energinet.dk opfordrede ejeren til at 
føre en logbog, hvori ejeren noterer de omkostninger 
og gener, som kabelnedlægningen medfører for ham. 
Der henvises til afsnittet vedrørende Energinet.dk´s 
generelle bemærkninger til projektet. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på ejendommen. 

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen finder, at det fremlagte projekt kan 
godkendes for så vidt angår den pågældende ejen-
dom.  

På baggrund af det modtagne materiale fra Energi-
net.dk lægger kommissionen til grund, at de nødven-
dige myndighedsgodkendelser er indhentet, og at 
processen omkring indhentelse af disse er forløbet 
lovligt, hensigtsmæssigt og i henhold til fast praksis. 

Kommissionen bemærker, at ejendommen ligger i 
transportkorridoren, og at der således allerede før for-
retningen eksisterer begrænsninger i anvendelsen af 
ejendommen, ligesom den eksisterende gasledning på 
ejendommen medfører en række begrænsninger. 
Kommissionen bemærker desuden, at der ikke findes 
råstofplan eller kommuneplan, som udlægger områ-
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det til henholdsvis råstofområde eller byudviklings-
område. 

Kommissionen noterer sig de af Energinet.dk afgivne 
tilsagn, som beskrevet i Energinet.dk´s generelle be-
mærkninger i protokollens indledende del.  

Følgende særlige bestemmelser fastsættes: 

Der nedgraves 1 stk. 400 kV kabelsystem på matr.nr. 
4a, 4f og 19f Herringløse By, Hvedstrup og matr.nr. 
32a Katrinebjerg Hgd., Sengeløse. Alle anvendte ar-
bejdsarealer retableres. Ejendommen pålægges 1 stk. 
deklaration vedr. 400 kV ledningsanlæg med tilbe-
hør. 

Ekspropriation 

Ejerens repræsentanter anførte, at Energinet.dk i de-
klarationen fraviger gæsteprincippet, hvilket de fandt 
uacceptabelt. De mener ikke, at erstatningen står mål 
med de konsekvenser og restriktioner som 400 kV 
kablet medfører. 

Hertil bemærkede ejeren repræsentanter, at der ikke 
længere var mulighed for at lave kirsebærplantage 
over kabeltracéet, ligesom en fremtidig udstykning til 
byudvikling heller ikke vil være mulig. Det blev på-
peget, at erstatningen skulle tage højde herfor. 

Energinet.dk bemærkede, at det er i overensstemmel-
se med praksis, at kabler af denne karakter ligger 
med fuld tilstedeværelsesret. Der henvises til afsnittet 
vedrørende Energinet.dk´s generelle bemærkninger 
til projektet. 

Energinet.dk oplyste, at de vil lade det være op til 
kommissionen at fastsætte erstatningen for indgrebet. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. 523, matr.nr. 20c Herringløse By, Hvedstrup, 
beliggende Sengeløsevej 9B, 2640 Hedehusene 
Ejeren, Klaus Thorvald Ilsøe, Slæggerupvej 214, 
Ågerup, 4000 Roskilde, mødte ikke. 

Besigtigelse 

Energinet.dk indledte forretningen med at redegøre 
for projektet, jf. ovenstående projektbeskrivelse mm. 

Kommissarius talte i telefon med ejeren, som havde 
konkrete bekymringer omkring en planlagt juletræs-
produktion med dertilhørende læbæltebeplantning på 
ejendommen. 

Energinet.dk oplyste, at man godt kan have juletræs-
bevoksning på arealet over kabeltracéet. Læbeplant-
ningen må dog kun stå indtil 3,5 meter fra centerlin-
jen af 400 kV kablet. 

Energinet.dk påpegede desuden de eksisterende re-
striktioner i henhold til deklarationen for gaslednin-
gen på ejendommen. 

Energinet.dk oplyste, at der sker gennembrydning af 
beplantning ved ejendommens sydlige matrikelgræn-
se. Energinet.dk oplyste desuden, at der kan foretages 
genplantning med ikke-dybdegående rødder. 

Energinet.dk oplyste, at der etableres køreplader på 
de berørte arealer. Energinet.dk oplyste endvidere, at 
Energinet.dk efter anlægsarbejderne vil kontakte eje-
ren med henblik på at indgå en samlet aftale om er-
statning for midlertidig brug af arbejdsarealer i form 
af afgrødetab, strukturskade, tab af hektarstøtte mv. 
Energinet.dk opfordrede ejeren til at føre en logbog, 
hvori ejeren noterer de omkostninger og gener, som 
kabelnedlægningen medfører for ham. Der henvises 
til afsnittet vedrørende Energinet.dk’s generelle be-
mærkninger til projektet. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på ejendommen, herunder den planlagte un-
derboring ved Sengeløsevej. 

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen finder, at det fremlagte projekt kan 
godkendes for så vidt angår den pågældende ejen-
dom.  

På baggrund af det modtagne materiale fra Energi-
net.dk lægger kommissionen til grund, at de nødven-
dige myndighedsgodkendelser er indhentet, og at 
processen omkring indhentelse af disse er forløbet 
lovligt, hensigtsmæssigt og i henhold til fast praksis. 

Kommissionen noterer sig de af Energinet.dk afgivne 
tilsagn, som beskrevet i Energinet.dk’s generelle be-
mærkninger i protokollens indledende del.  

Følgende særlige bestemmelser fastsættes: 

Der nedgraves 1 stk. 400 kV kabelsystem på matr.nr. 
20c Herringløse By, Hvedstrup. Alle anvendte ar-
bejdsarealer retableres. Ejendommen pålægges 1 stk. 
deklaration vedr. 400 kV ledningsanlæg med tilbe-
hør. 

Ekspropriation 

Energinet.dk bemærkede, at det er i overensstemmel-
se med praksis, at kabler af denne karakter ligger 
med fuld tilstedeværelsesret. Der henvises til afsnittet 
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vedrørende Energinet.dk’s generelle bemærkninger 
til projektet. 

Energinet.dk oplyste desuden, at de arkæologiske 
forundersøgelser forventes igangsat i marts 2018. 
Der placeres køreplader på de berørte arealer i uge 
20. Muldafrømningen foretages i uge 24, mens ka-
beltrækket sker fra uge 26-27. Energinet.dk forven-
ter, at afslutte arbejderne på ejendommen i uge 33. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Som repræsentant for Egedal Kommune tiltrådte 
Heidi Troelsen kommissionen. 

Lb.nr. 533, matr.nr. 5a Hove By, Smørum 
Ejeren, Finn Poulsen, Lundevej 13, Hove, 2765 
Smørum mødte. 

Besigtigelse 

Energinet.dk indledte forretningen med at redegøre 
for projektet, jf. ovenstående projektbeskrivelse mm. 

Ejeren oplyste, at jorden er forpagtet ud, og at han 
også udlejer noget jord til heste. 

Ejeren anførte, at Energinet.dk skal påtage sig alt an-
svar for at kloak og dræn fungerer efter anlægsarbej-
det. 

Ejeren anførte desuden, at han godt kunne acceptere 
det foreslåede kabeltracé. 

Ejeren gjorde opmærksom på, at der ligger et lysle-
derkabel ved den østlige matrikelgrænse på matr.nr. 
5a Hove By, Smørum langs transformerstationen. 
Ejeren mente, at Energinet.dk står som ejer af kablet. 

Energinet.dk mente ikke, at de var ejer af lysleder-
kablet, men ville undersøge forholdene nærmere og 
vende tilbage til ejeren. 

Ejeren påpegede forhold omkring flere faskiner ved 
den nordlige ende af kabeltracéet, herunder flere pro-
blemer med vand, dræn og brønde. 

Energinet.dk oplyste, at de er ved at undersøge for-
holdene nærmere i samarbejde med transformerstati-
onens driftsfolk. 

Energinet.dk oplyste, at der etableres køreplader på 
de berørte arealer. Energinet.dk oplyste endvidere, at 
Energinet.dk efter anlægsarbejderne vil kontakte eje-
ren med henblik på at indgå en samlet aftale om er-
statning for midlertidig brug af arbejdsarealer i form 
af afgrødetab, strukturskade, tab af hektarstøtte mv. 

Energinet.dk opfordrede ejeren til at føre en logbog, 
hvori ejeren noterer de omkostninger og gener, som 
kabelnedlægningen medfører for ham. Der henvises 
til afsnittet vedrørende Energinet.dk´s generelle be-
mærkninger til projektet. 

Ejeren anførte afslutningsvis, at hans ejendom med 
denne deklaration og de øvrige restriktioner der lig-
ger er meget hårdt ramt, og at der må være en grænse 
for, hvor meget man skal tåle. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på ejendommen. 

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen finder, at det fremlagte projekt kan 
godkendes for så vidt angår den pågældende ejen-
dom.  

På baggrund af det modtagne materiale fra Energi-
net.dk lægger kommissionen til grund, at de nødven-
dige myndighedsgodkendelser er indhentet, og at 
processen omkring indhentelse af disse er forløbet 
lovligt, hensigtsmæssigt og i henhold til fast praksis. 

Kommissionen noterer sig de af Energinet.dk afgivne 
tilsagn, som beskrevet i Energinet.dk’s generelle be-
mærkninger i protokollens indledende del.  

Kommissionen bemærker, at der forholdsmæssigt er 
tale om et mindre indgreb på ejendommen, som i 
forvejen er belastet af flere andre restriktioner. Det 
forhold, at der nu nedlægges et 400 kV kabel ændrer 
efter kommissionens opfattelse ikke væsentligt ved 
ejendommens værdi.  

Følgende særlige bestemmelser fastsættes: 

Der nedgraves 1 stk. 400 kV kabelsystem på matr.nr. 
5a Hove By, Smørum. Alle anvendte arbejdsarealer 
retableres. Ejendommen pålægges 1 stk. deklaration 
vedr. 400 kV ledningsanlæg med tilbehør. 

Ekspropriation 

Ejeren gjorde gældende, at den erstatning som kom-
missionen kommer frem til vil være for lav i forhold 
til indgrebet på ejendommen. Ejeren oplyste, at en 
ejendomsmægler har vurderet at ejendomsværdien er 
faldet væsentligt som følge af indgrebet. 

Ejeren oplyste imidlertid, at han af hensyn til et 
kommende projekt omkring transformerstationen 
gerne ville lukke sagen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende 
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Forlig 

Grundbeløb: ...........................................  4.352,00 kr. 
Deklarationserstatning, 2.362 m2 
á 3,11 kr.: ...............................................  7.345,82 kr. 
Tracélængdeerstatning, 337 m 
á 27,35 kr.: .............................................  9.216,95 kr. 
I alt (oprundet): ......................................20.915,00 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. de-
cember 2017. 

Finn Poulsen 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

 

 

Helle S. Andersen 

Bjarke Abel         Mogens Jensen         Ole Christophersen         Johannes Studstrup 

Dorte Ellegaard         Heidi Troelsen 

Ole Daugaard Buhl         Hans Vognsen Christensen        Steen Rasmussen 

/Daniel Kristensen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 


