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HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR.
86 TIL AARHUS KOMMUNEPLAN 2017,
AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER
Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at ind‐
passe mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således eltrans‐
missionsnettet på mere end 100 kV. Eltransmissionsnettet udgør rygraden for de underlig‐
gende netselskaber, som forsyner den enkelte forbruger med el.
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”.
Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig
virksomhed i Ministeriet for Klima‐, Energi og Forsyning.
Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 1 nr. 5 skal kommuneplanen indeholde
retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, og herunder eltransmissionsanlæg.
Tilstedeværelsen af anlæggene medfører begrænsninger på arealanvendelsen omkring anlæg‐
gene. Derfor anbefaler vi kraftigt, at kortbilag til planen tydeligt viser eltransmissionsanlægget,
så den fremtidige arealanvendelse indrettes herefter, og at alle interessenter er opmærk‐
somme på disse forhold.
I bedes kontakte os på mail 3.parter@energinet.dk ved detailplanlægning af boligområdet, hvis
der skal ske nogen ændring af arealanvendelsen inden for servitutareal og respektafstand, da
enhver ændring, herunder f.eks. vej, sti, belægning, belysningspullerter eller beplantning kræ‐
ver dispensation fra den tinglyste rådighedsservitut, og vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, om
det er muligt at give en dispensation under hensyntagen til personsikkerhed, anlægssikkerhed
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og forsyningssikkerhed. Desuden skal I være opmærksom på, at magnetfeltet for elanlægget
har en let forøget udbredelse i forhold til respektafstanden omkring luftledningsanlægget.
Vi har aftalt med Aarhus Kommune og Bolig‐Planstyrelsen, at rammeområdet øst for Hårup,
afgrænses til respektafstanden vist med blå linje herunder, og at der ikke etableres boliger syd
for luftledningsanlægget vest for Hårup.

Kontakt gerne undertegnede ved eventuelle spørgsmål.
Vores sag 21/05221
Venlig hilsen
Anne Kjølhede Revald
Landinspektør
Arealer og Rettigheder,
Direkte 61149723
Team 3. parter – EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk
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