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HØRINGSSVAR LOKALPLANFORSLAG HOLMEN 
II, FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 
 

 

Energinet Eltransmission A/S har den 24. januar 2019 modtaget mail fra Københavns 

Kommune vedr. udarbejdelse af lokalplanforslag Holmen II, tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 

331. 

Høringsperioden er frem til den 20. marts 2019. 

Området fastlægges til helårsboliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale 

erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskole-

undervisning samt håndværk og andre virksomheder der kan indpasses i området. 

Udover de nævnte er der mulighed for at der kan indrettes kollektive anlæg og institu-

tioner m.v., der er forenelige med anvendelsen til boliger og serviceerhverv.  

 

Til information kan det oplyses, at Energinet Eltransmissions A/S ejer og driver eltrans-

missionsnettet på 400 kV, 150 kV og 132 kV i hele Danmark. For information om luft-

ledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes Københavns Kommune kon-

takte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf. 

 

Energinet Eltransmission A/S har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget i for-

hold til vores eltransmissionsanlæg der er placeret indenfor området. 

 

Nuværende Forhold: 

I lokalplanområdet har Energinet Eltransmission A/S to 132 kV jordkabler benævnt HK 

1211 Amagerværket – Glentegård og HK 1245 Amagerværket-Bellahøj.  
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Kablernes placering er vist på nedenstående kortudsnit – kabler er vist med sort punk-

teret linie. 

 

 
 

Deklaration. 

Vores elanlæg er retlig sikret ved tinglysning af deklaration med tilhørende deklarati-

onsareal. 

Deklarationen sikrer bl.a. at Energinet Eltransmission A/S til enhver tid har adgang til 

og mulighed for vedligeholdelse af de nedgravede kabler. 

Den tinglyste deklaration for kabelanlægget er vedhæftet. 

 
Anlægsarbejder og hertil relaterede arbejder indenfor deklarationsbæltet kræver at 
der er givet dispensation til det pågældende. 
Det betyder at der indenfor en given afstand til kabelanlæggene ikke uden meddelt di-
spensation kan etableres anlæg af nogen art herunder etablering af nye veje uden til-
ladelse fra Energinet Eltransmission A/S.  
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Bemærkninger specifik til lokalplanforslaget 
 
Nye vej-/sti anlæg: 
Ifølge lokalplanforslaget vil den østligste del af Trangravsvej blive forlagt mod nordøst 
til en placering hvor også det ene af vores kabler (HK1211) er placeret og sikret ved 
den tinglyste deklaration. 
Kablerne over Papirøen er så vitale for Københavns elforsyning, at vi til enhver tid skal 

kunne komme til kablerne og evt. etablere muffer, hvis der sker fejl på dem. 

Placeringen af vejen har været drøftet med bygherre og dennes rådgiver og det er en 

forudsætning fra Energinet Eltransmission A/S at den nuværende deklaration forbliver 

tinglyst hvor vejen er planlagt etableret. 

 

Hvor den nuværende Trangravsvej er ført frem til Værftsbroen, har vi det andet af 

vore kabler placeret (HK1245). 

Kablet er ligeledes sikret ved tinglyst deklaration og i forbindelse med nedlæggelse af 

af den nuværende vej og den fremtidige etablering af cykelsti/promenade skal der ta-

ges højde for kablets placering herunder også at der fremover vil være den fornødne 

jorddækning. 

 

Bygninger: 

Af tegning nr. 3 – bebyggelsesplan fremgår at der kan opføres nye bygninger hvor spe-

cielt bygning benævnt B og D ligger i nærheden af vore kabler. 

 

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

magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg 

og el apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felter-

nes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og 

de aftager kraftigt med afstanden til kablet. 

 

I Danmark har vi ingen minimumsafstand eller grænseværdier, der angår eventuelle 

langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedssty-

relsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for. 

 

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighe-

derne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formule-

ret således  

 

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

rende højspændingsanlæg. 

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

oner. 
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Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situa-

tion ud fra en vurdering af den konkrete eksponering” 

 

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og 

til ejere af højspændingsanlæg. 

Energinet Eltransmission A/S ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsar-

bejder og anbefaler, at man følger vejledningen i forvaltning af forsigtighedsprincippet 

ved lokalplanlægning. 

Vejledninger er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommu-

nernes Landsforening – se venligst denne vedhæftet. 

 
 
I forhold til den konkrete sag, ved Kuglegården: 
 

Energinet har lavet en beregning af magnetfeltet størrelse omkring Energinets høj-

spændingskabler beliggende på Trangravsvej. Beregningen er kun lavet på baggrund af 

Energinets egne kabler og tager ikke højde for andre elkabler, der måtte være i nær-

heden.  

 

Bygning B: 

I forhold til forsigtighedsprincippet betyder beregningen, at der så vidt muligt bør hol-

des en afstand på 6,5 meter fra midt imellem HK1245 og HK1211 og ud til bygning B 

(hvis bygning B skal indeholde bolig eller børneinstitution). Kan denne afstand ikke 

holdes, bør man vurdere om man med rimelige tiltag kan nedbringe eksponeringen i 

boligareal, fx ved at anlægge depotrum, gang arealer og lign. tættest på kablerne og 

opholds/sove rum længere væk.  

 

Bygning D: 

Det sydvestligste hjørne af bygning D bør så vidt muligt ligge 4 meter fra HK1245 høj-

spændingskabel. Hvis bygherre ønsker at bygge tættere på anbefales det, at man 

iværksætter tiltag for at nedbringe magnetfelteksponering i boligareal, fx. ved at an-

lægge depotrum, gang arealer og lign. tættest på kablerne og opholds/sove rum læn-

gere væk.  

 

 

For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst vores hjemmeside www.Ener-

ginet.dk/magnetfelter. 

 

  

 

http://www.energinet.dk/magnetfelter
http://www.energinet.dk/magnetfelter
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Arbejdsinstruks og respektafstand 

Omkring kabelanlæggene er der endvidere en respektafstand, indenfor hvilken der er 

restriktioner efter stærkstrømsbekendtgørelsen. Respektafstanden er fastsat for at 

give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved 

uheld og ulykker. Respektafstanden er bekrevet i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 

5a, § 6.8 ( Bek. Nr. 309 af 27/042009). 

Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 

meter fra kablerne. 

Det betyder derfor, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af vore høj-

spændingsanlæg dels skal ansøge en arbejdsinstruks hos Energinet Eltransmission A/S 

og dels returnere arbejdsinstruksen i underskrevet stand forinden arbejdets opstart. 

Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ” Pas 

på ledningerne og livet” 

 

LER 

Når der graves i nærheden af elkabler, er det vigtigt, at kende kablernes placering. 

Husk at forespørg i LER registreret (Ledningsejerregisteret) inden der graves i jorden.  

 

 

 

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.  

 

 

Vedlagte bilag: 

- Deklaration vedr. kabelanlæg 

- Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet  

- Folder ” Pas på ledningerne og livet” 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Niels Chr. Brix 

NCB@energinet.dk 
Energinet 


