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Indledning 
Viking Link  
Viking Link-projektet blev den 18. november 2015 optaget på EU's liste over Projekter af 
Fælles Interesse, den såkaldte PCI-liste, som er reguleret under Forordning om 
retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur (EU 347/2013) (omtalt som 
Infrastruktur-forordningen). Listen blev vedtaget i henhold til Kommissionens Delegerede 
Forordning (EU) 2016/891, og Viking Link-projektet er dermed et PCI-projekt. 
 
Infrastruktur-forordningen er udarbejdet med henblik på at sikre rettidig udvikling og 
interoperabilitet af de europæiske energinet i EU-medlemslandene og det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Infrastruktur-forordningen indeholder 
retningslinjer for effektivisering af tilladelsesprocesser for større 
energiinfrastrukturprojekter, der bidrager til europæiske energinet.  
 
Formålet med dette dokument er at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for de 
relevante kompetente nationale myndigheder for hvert medlemsland for at opfylde kravet 
om offentlighedens deltagelse som beskrevet i Infrastruktur-forordningen. 

 
National Grid Viking Link Limited (NGVL) og Energinet.dk (Energinet) gennemfører et 
program for kommunikation og offentlige høringer i forbindelse med en 1.400 MW 
elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem de danske og britiske 
transmissionssystemer i Bicker Fen i Lincolnshire i Storbritannien og Revsing i det 
sydlige Jylland i Danmark. Projektet kaldes Viking Link. 

 
Planen for høringer og offentlighedens deltagelse vil omfatte involvering af interessenter, 
proaktiv tilgang til medierne og involvering af offentligheden. Det omfatter drøftelse af 
strategiske muligheder med lokale myndigheder på et tidligt tidspunkt (forud for 
offentlighedens involvering) med henblik på at bidrage til afgrænsning af og vurdering af 
muligheder for projektet. Denne tilgang opfylder National Grid Viking Link Limited og 
Energinets forpligtelser i henhold til Infrastruktur-forordningen. 

 
Viking Link-projektet krydser fire europæiske lande: Storbritannien, Holland, Tyskland og 
Danmark. Den udpegede kompetente nationale myndighed for hvert land er angivet i 
tabel 1 nedenfor. De nationale kompetente myndigheder er forpligtet til at koordinere og 
facilitere den overordnede beslutning om projektet for hvert land. Yderligere information 
om kravene til de nationale kompetente myndigheder findes i forordningens artikel 8, stk. 
1.  
 
National Grid Viking Link Limited og Energinet vil indsende en høringsrapport sammen 
med relevante planlægnings- og marine ansøgninger i hvert af medlemslandene. 
Der er udarbejdet et koncept for offentlighedens inddragelse for hvert land, som kan 
findes på de enkelte landes hjemmeside: 

                                                
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0089&from=EN 
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På engelsk: www.viking-link.com  
På dansk: www.viking-link.dk  
På hollandsk: www.viking-link.nl  
På tysk: www.viking-link.de 

 
Tabel 1 – Kompetente nationale myndigheder 

Land Kompetente nationale 
myndighed 

Sagsbehandler 

Storbritannien Marine Management 
Organisation (MMO)2 

Abbey Pennington 
abbey.pennington@marinemanagement.
org.uk 
(+ 44) (0) 2080265061 

Danmark Energistyrelsen Helga Hubeck-Graudal 
hhg@ens.dk 
+45 3392 7526 

Tyskland One stop shop: 
Bundesnetzagentur  
 

Robin Dornauf  
Robin.dornauf@bnetza.de 
(+49) (0) 228 14 – 5504 

Holland Ministerie van 
Economische Zaken 

Pim van Loon 
P.vanLoon@minez.nl 
(+31) 6 55438570 

 

  

                                                
2 MMO er udpeget som delegeret myndighed af Department of Energy & Climate Change for 
offshoreprojekter. 

mailto:abbey.pennington@marinemanagement.org.uk
mailto:abbey.pennington@marinemanagement.org.uk
mailto:hhg@ens.dk
mailto:Robin.dornauf@bnetza.de
mailto:P.vanLoon@minez.nl
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Parterne i projektet  

National Grid Interconnector Holdings Ltd 
Viking Link-projektet udvikles af det 100 % ejede datterselskab National Grid 
Interconnector Holdings. National Grid Viking Link Limited er et helejet datterselskab af 
National Grid Group. 
 
National Grid er et af de største investorejede energiselskaber i verden. National Grid 
ejer og driver el- og gassystemer i Storbritannien og det nordøstlige USA. De forsyner 
millioner af husstande, virksomheder og lokalsamfund med gas og el fra flere kilder. 
 
National Grid-koncernen udvikler, godkender, dimensionerer, finansierer, bygger og 
driver elforbindelser med henblik på at forbinde Storbritannien med energisystemer i 
Nordvesteuropa, så elforsyningen i Storbritannien kan gøres mere stabil og billigere. 
National Grid-koncernen arbejder på en række elforbindelsesprojekter, som skal 
forbinde Storbritannien til Frankrig, Belgien, Norge, Danmark og Island. 

Energinet.dk  
Energinet.dk er en uafhængig offentlig virksomhed, der ejes af den danske stat under 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Virksomheden ejer, driver og udbygger de 
danske el- og naturgastransmissionssystemer. 
 
Det er Energinet.dk's mission at levere sikker energi til samfundet. Virksomheden er 
ansvarlig for at levere el og gas til alle danske borgere, virksomheder og institutioner – 
nu, i morgen og i årene fremover. Energinet.dk's vision er at opnå balance i et 
bæredygtigt energisystem. Ved hjælp af internationale og markedsbaserede løsninger 
skal der findes en balance mellem kort- og langsigtede perspektiver, mellem 
forbrugernes og producenternes interesser og mellem nationale og internationale 
initiativer i takt med omstillingen til vedvarende energi. 
 
Energinet.dk har drevet HVDC-udlandsforbindelser siden 1965 og er desuden medejer 
af flere elforbindelser til Tyskland, Sverige og Norge, som de også står for driften af.  
Det er et vigtigt strategisk mål for Energinet.dk at udvikle flere elforbindelser, da dette 
understøtter en effektiv integration af dansk vindkraft og bidrager til at sikre, at det 
danske samfund får størst muligt udbytte af investeringen i vindkraft. Energinet.dk er i 
samarbejde med andre parter i færd med at udvikle flere elforbindelser til Tyskland, 
Holland og Storbritannien. 
 

Projektbeskrivelse 
Viking Link er et forslag om en ca. 760 km lang elforbindelse baseret på jævnstrøm 
(HVDC) mellem Storbritannien og Danmark. Elforbindelsen passerer gennem hollandsk 
og tysk territorialt farvand (se Figur 1Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. nedenfor). 
Viking Link vil have en kapacitet på 1.400 MW.  
 
Viking Link bidrager til Europa-Kommissionens mål om et fælles energimarked, der giver 
forbrugerne valuta for pengene og gør det muligt at transportere energi, herunder 
vedvarende offshore energikilder, til forbrugssteder og til lagring. Formålet med Viking 
Link er at sikre mere effektiv udnyttelse af den vedvarende energi, adgang til bæredygtig 
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elproduktion og forbedret forsyningssikkerhed. Forbindelsen vil således være en 
samfundsøkonomisk fordel for begge lande. 

 
Figur 1: Oversigt over den marine rute inklusiv alternativer, herunder miljømæssige udpegninger 

 

Overordnet beskrivelse 
Viking Link vil bestå af søkabler og landkabler, der tilsluttes en omformerstation og en 
transformerstation i henholdsvis Storbritannien og Danmark, hvilket vil muliggøre 
udveksling af el mellem de to lande. Forbindelsen kommer til at bestå af følgende 
hovedelementer: 

Nordsøen 
To søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) vil blive lagt ned i havbunden langs den ca. 
635 km lange strækning mellem Storbritannien og Danmark. Kabelkorridoren på havet 
vil passere gennem britiske, hollandske, tyske og danske eksklusive økonomiske zoner 
(EØZ). 

Storbritannien 
• Ca. 230 km søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) inden for EØZ i 

Storbritannien 
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• Ca. 55 km nedgravede jævnstrømslandkabler (HVDC) fra kysten i Storbritannien 
til en omformerstation 

• En omformerstation, der ændrer strømmen fra jævnstrøm (DC) til vekselstrøm 
(AC) og omvendt 

• Nedgravede vekselstrømskabler (HVAC) mellem omformerstationen og den 
eksisterende transformerstation i Bicker Fen i Lincolnshire 

• Nyt udstyr i den eksisterende transformerstation 

Tyskland 
• Ca. 30 km søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) i den tyske EØZ. 

Holland  
• Ca. 165 km søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) i den hollandske EØZ. 

Danmark  
• Ca. 210 km jævnstrømssøkabler (HVDC) i den danske EØZ 
• Ca. 77 km nedgravede jævnstrømslandkabler (HVDC) mellem den danske 

vestkyst og en omformerstation  
• En omformerstation, der ændrer strømmen fra jævnstrøm (DC) til vekselstrøm 

(AC) og omvendt 
• Nyt udstyr i den eksisterende transformerstation herunder nedgravede 

vekselstrømskabler (HVAC) mellem omformerstationen og den eksisterende 
transformerstation i Revsing nær Vejen 

 
Figur 2 nedenfor viser hovedelementerne i en elforbindelse. 
  

 

Figur 2: Hovedelementerne i en elforbindelse 

 
Projektet omfatter seks delelementer, som kræver tilladelse. Landområder defineres 
som landprojektet fra transformerstationen til middellavvande, mens de marine områder 
defineres som op til middelhøjvande. Den forventede længde af det foreslåede kabel i de 
forskellige områder er sammenfattet i Tabel 2. 

 
Tabel 2: Oversigt over centrale elementer i Viking Link  



Maj 2016 

 

9 

Land Storbritannien Holland Tyskland Danmark 

Projektområ
de 

Til lands Til vands Til lands 

Element 

Nedgravede 
kabler og 

omformerst
ation eller 

udvidelse af 
transformer

station 

Søkabler Søkabler Søkabler Søkabler Nedgrave
de kabler 

og 
omformers
tation eller 
udvidelse 

af 
transforme

rstation 

Anslået 
område/læn
gde km 

55 230 165 30 210 77 

Grænser 
Lavvands-

linje 
Højvands-

linje 
EØZ- 

grænser 
EØZ- 

grænser 
Højvands-

linje 
Lavvands-

linje 

 

Tekniske forhold 

Omformerstationer 
Viking Link indebærer, at der skal bygges to omformerstationer; en i Storbritannien og en 
i Danmark. Hver station vil optage et areal på ca. 4-5 hektar. Hertil kommer yderligere 
arealer til cirkulation, adgang, anlægning m.m. I anlægsperioden vil der også være et 
midlertidigt behov for arealer til nedlægnings- og entreprenørfaciliteter. 
Omformerstationen og tilhørende bygninger forventes ikke at overstige 24 m i højden. 

 
Omformerstationen vil benytte Voltage Source Conversion (VSC)-teknologi med en 
forventet spænding på 500 kV. Hovedparten af udstyret på stationen vil være: omformer 
stærkstrøms-elektronik og tilhørende jævnstrømsudstyr (DC), vekselstrøms-
koblingsudstyr (AC), transformere og andet tilhørende vekselstrømsudstyr (AC), 
tilhørende bygninger og hjælpeudstyr. 

Højspændingskabler 
Omformerstationerne er forbundet af to nedgravede HVDC-kabler — henholdsvis land- 
og søkabler. Disse vil enten være af PEX- eller massetypen og vil have en forventet 
spænding på 500 kV. Denne kabeltype er typisk 150 mm i diameter.  

 
I Storbritannien og Danmark vil nedgravede HVAC-kabler forbinde hver omformerstation 
til de eksisterende transformerstationer i transmissionsnettet. Dette vil udgøres af op til 
seks nedgravede kabler i Storbritannien (af samme størrelse som ved HVDC), med en 
spænding på 400 kV. I Danmark vil HVAC-tilslutningen ske via gasisolerede linjer inden 
for det indhegnede område ved den eksisterende transformerstation i Revsing. 
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Fordele og påvirkninger 
Elforbindelser spiller en vigtig rolle i overholdelsen af Europa-Kommissionens mål om, at 
medlemslandene skal have elforbindelseskapacitet på 10 % i 2020, med forslag om at 
hæve niveauet til 15 % i 2030. De kan også bidrage til at opfylde forpligtelser om CO2-
reduktion. Elforbindelser som Viking Link kan desuden have andre fordele for 
elforbrugere og -producenter, herunder: 

 

• Forbedret forsyningssikkerhed – ved at skabe mulighed for import af el produceret 

på omkringliggende forbundne markeder. De omkostninger, der er forbundet med 

håndteringen af den uregelmæssige ydelse, kunne være betydeligt højere uden 

elforbindelser. 

• Nedbringelse af prisen på el via cross-border trade af el og delt anvendelse af de 

billigste produktionskilder. Det kan give forbrugerne på et dyrt marked adgang til 

billigere importeret el. 

• Større marked for producenter inden for bl.a. vindkraft. Elforbindelser øger 

mulighederne for at sælge el, hvilket reducerer mængden af overskydende el og 

tilfører værdi. 

• Bidrage til udviklingen af EU's indre marked og optimal udnyttelse af ressourcer på 

tværs af EU-medlemslande. 

For at opfylde internationale og nationale målsætninger vedrørende bæredygtig energi 
og klimaforandringer vil Storbritannien og Danmark producere mere energi fra 
vedvarende energikilder, herunder havvindmølleparker.  
 
Europa står overfor den store udfordring, der ligger i at skulle opfylde det stigende 
energibehov og samtidig håndtere problemet med klimaforandringer.  
 
Ved at skabe forbindelse til andre landes transmissionssystemer kan National Grid og 
Energinet.dk øge udbuddet og forsyningssikkerheden, fremme konkurrencen på det 
europæiske marked og bidrage til omstillingen til en energisektor med lavere CO2-
forbrug ved at integrere vedvarende energikilder. 
 
Viking Link vil også bidrage til, at Europa-Kommissionen opfylder forpligtelserne om 
CO2-reduktion ved at skabe adgang til et veludbygget og billigt marked for vedvarende 
energi. 
 

Principper for offentlighedens deltagelse 
National Grid og Energinet.dk anerkender de påvirkninger, udviklingen kan have på 
lokale samfund, og har den holdning, at lokalbefolkningen bør inddrages i udformningen 
af deres lokalmiljø. Vejledninger fra lokale og nationale myndigheder understreger 
vigtigheden af, at der afholdes en høringsprocedure i udviklingsfasen.  
 
Under udformningen af den foreslåede høringsprocedure er der taget hensyn til National 
Grid’s og Energinet.dk's tilgang til involvering af lokalsamfundet. Denne omfatter:  
 

• Redegøre for projektet 
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• Forklare muligheder og hvorfor her, hvorfor nu? 

• Forklare fordelene 

• Lytte til tilbagemeldinger 

• Sammenkæde projektet med lokalsamfundet 

• Fokus på uddannelse, teknik, matematik, naturvidenskab og teknologi 

• Fokus på lav påvirkning 

• Fokus på bæredygtighed 

Med vores metode bestræber vi os på at involvere interessenter på et tidligt tidspunkt i 
projektudviklingen. Hermed får interessenterne mulighed for at påvirke og bakke op om 
projektets resultater, samtidig med at der tages hensyn til deres behov i alle faser.  
 
Vores foreslåede involveringsstrategi har til formål at: 

 
1. Give centrale interessenter en forståelse af omfanget og baggrunden for 

projektet, herunder hvad det går ud på, hvorfor vi har brug for det, baggrunden 

for placeringen, og hvordan projektet skal videreføres. Det vil vi gøre ved at 

kommunikere ud til de relevante målgrupper på en rettidig, informativ og effektiv 

måde via den mest hensigtsmæssige kommunikationskanal. 

2. Oparbejde en følelse af ejerskab og involvering blandt centrale interessenter ved 

at inddrage dem på et passende tidspunkt i udviklingen af projektet og bidrage 

med de oplysninger, de behøver for at udtrykke deres opbakning til projektet. 

3. Indhente accept af og opbakning til projektet i lokalsamfundene i det foreslåede 

udviklingsområde og give dem en forståelse for behovet for projektet og de 

afhjælpende foranstaltninger, Viking Link vil foretage. 

4. Øge det overordnede kendskab, både internt og eksternt, til projektet og den 

udvidede vifte af forretningsmuligheder, som National Grid og Energinet.dk 

forfølger som led i deres respektive europæiske vækststrategier. Dette skal sikre, 

at kommunikationen i Viking Link er i tråd med National Grid og Energinet.dk's 

forretningsspecifikke målsætning og kommunikation. 

Infrastruktur-forordningen 
Principperne for høringsproceduren er anført i infrastruktur-forordningens bilag 6:  
 

3) Følgende principper anvendes med sigte på at øge offentlighedens deltagelse i 

tilladelsesprocessen og sikre forudgående information og dialog med offentligheden: 

a) De interesseparter, der berøres af et projekt af fælles interesse, herunder 
relevante nationale, regionale og lokale myndigheder, jordbesiddere og borgere, 

der bor i nærheden af projektet, den brede offentlighed og disses 
sammenslutninger, organisationer eller grupper, informeres udførligt og høres i 
en tidlig fase, hvor potentielle betænkeligheder hos offentligheden stadig kan 

tages i betragtning, på en åben og gennemsigtig måde. Den kompetente 
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myndighed støtter i givet fald aktivt de aktiviteter, der gennemføres af 
projektiværksætteren. 

b) De kompetente myndigheder sikrer, at offentlige høringer for projekter af fælles 

interesse så vidt muligt afholdes samlet. Hver offentlig høring skal behandle alle 
emner, der er relevante for den pågældende fase af proceduren, og et emne, der 
er relevant for denne specifikke fase af proceduren, behandles ikke i mere end 

én offentlig høring; men én offentlig høring kan imidlertid finde sted på flere 
forskellige geografiske steder. De emner, der behandles i en offentlig høring, 
skal være tydeligt angivet i meddelelsen om den offentlige høring. 

c) Bemærkninger og indsigelser modtages kun fra begyndelsen af den offentlige 
høring og indtil udløbet af fristen. 

 
Infrastruktur-forordningen indeholder ikke en definition af begrebet "koncept for 
offentlighedens deltagelse". Bilag VI, stk. 4, indeholder de oplysninger, der som 
minimum skal medtages:  

 
4) Konceptet for offentlighedens deltagelse skal mindst indeholde oplysninger om: 
 

a) de berørte interesseparter, som høres; 
b) de påtænkte foranstaltninger, herunder foreslåede steder og datoer for særlige 

møder; 

c) tidsplanen; 
d) de menneskelige ressourcer, der er allokeret til de respektive opgaver. 

 

5)  I forbindelse med den offentlige høring, der skal gennemføres før indsendelse af 
ansøgningen, skal de relevante parter mindst: 

 

a) offentliggøre en informationsfolder på højst 15 sider, der offentliggøres inden 
starten på høringen, og som klart og koncist giver en oversigt over formålet med 
projektet og en foreløbig tidsplan for det, angiver eventuelle alternative 

linjeføringer, som overvejes, forventede virkninger, herunder 
grænseoverskridende virkninger, og mulige afbødningsforanstaltninger; 
informationsfolderen skal endvidere angive webstedet for den i artikel 18 omtalte 

gennemsigtighedsplatform og for den i punkt 1 nævnte procedurehåndbog;  
b) informere alle berørte interesseparter om projektet via det websted, der er 

omhandlet i artikel 9, stk. 7, og gennem andre hensigtsmæssige 

informationsmidler; 
 

6) Projektets websted offentliggør som minimum følgende: 

 
a) den i punkt 5 nævnte informationsfolder; 
b) et ikke-teknisk og regelmæssigt ajourført resumé på højst 50 sider, der afspejler 

projektets aktuelle status og tydeligt angiver ændringer i forhold til tidligere 
versioner, hvis der er sket en ajourføring; 

c) planlægningen af projektet og offentlige høringer med tydelig angivelse af datoer 

og steder for offentlige konsultationer og høringer, samt de påtænkte emner, der 
er relevante for disse høringer; 



Maj 2016 

 

13 

d) kontaktoplysninger, hvis man ønsker at få et komplet sæt ansøgnings-
dokumenter; 

e) kontaktoplysninger, hvis man ønsker at indsende bemærkninger og indsigelser 

under de offentlige høringer. 
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Offentlig høringsprocedure 
i Danmark 
Planlægningsprocessen 
I henhold til dansk planlovgivning skal der afholdes to lovpligtige høringer i forbindelse 
med udarbejdelsen af en kommunalplan (og ved tillæg til kommuneplanen) og en VVM-
redegørelse (VVM-processen).  
 
Den første høring er en tidlig involvering af offentligheden på et tidligt tidspunkt i 
projektudviklingen. Formålet med den første offentlige høring er at informere og inddrage 
befolkningen inden for projektområdet og som potentielt kan blive berørt af projektet.  
Den anden høring er en offentlig høring om forslaget om projektet, hvor ansøgningen og 
VVM-redegørelsen samt plangrundlaget offentliggøres.  
 
Projektet henholdsvis til lands og til vands vil blive godkendt af forskellige myndigheder i 
Danmark. De lovgivningsmæssige rammer, der ligger til grund for tilladelser for det 
danske område af Viking Link-projektet, er anført i tabel 3 nedenfor. 
 
Tabel 3 Lovgivningsmæssige rammer for tilladelser og bevillinger i Danmark 

Infrastruktur Lovgivning 
Godkendende eller 

undersøgende 
myndigheder 

Installationer 
på land: 
 

Planloven 2015 (LBK 1529 
23/11/2015)  
VVM-bekendtgørelse 2015 
(BEK 1832 16/12/2015)  
 

Naturstyrelsen (pr. 1. juli 2016 
Styrelsen for Vand og 
Naturpleje - SVANA) 
Vejen Kommune og 
Varde Kommune 
 

Installationer 
på havet: 
 

Lov om Energinet.dk 2011 
(LBK 1097 8/11/2011) 

Energistyrelsen 

 

Tidligere faser i høringen forud for ansøgningen 
Energinet.dk har været i dialog med de godkendende myndigheder i Danmark nævnt i 
Tabel 3 siden august 2015. Projektet blev præsenteret for de lokale 
planlægningsmyndigheder i Vejen Kommune i oktober 2015. I november 2015 inviterede 
Energinet.dk beboerne i området omkring omformerstationen til et møde for at fortælle 
om Viking Link-projektet og informere om planlægningsprocessen. 
 
I november 2015 drøftede ejeren af området omkring ilandføringspunktet (lokal afdeling 
af Naturstyrelsen) og Energinet.dk de mulige kabelruter i Blåbjerg Plantage. Blåbjerg 
Plantage menes at være det mest følsomme naturområde, kablet skal passere på land. 
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Derudover har Energinet.dk og National Grid haft kontakt til projektrelevante 
interessenter og godkendende myndigheder i de andre lande i 2015 og 2016. 
 

Høringsomfang 
Energinet.dk's høringsprocedure er baseret på virksomhedens strategi og 
værdigrundlag.  
Energinet.dk ønsker at være en troværdig og kompetent høringspartner ved at være 
lyttende og kommunikere åbent og ærligt.  
 
Energinet.dk anerkender de påvirkninger, Viking Link kan have på lokalsamfundene, og 
er opmærksom på, at lokalbefolkningen skal inddrages i udviklingen af Viking Link-
projektet, da projektet kan have indvirkning på det miljø, de lever i. Vejledninger fra 
lokale og nationale myndigheder understreger vigtigheden af, at der afholdes en 
høringsprocedure i udviklingsfasen.  

Formålet med den offentlige høring er at give 
centrale interessenter en forståelse af 
omfanget, baggrunden og begrundelsen for 
Viking Link forbindelsen.  

Energinet.dk efterstræber, at den information, 
der kommunikeres ud under de offentlige 
høringer, er tidsrelevant, informativ og afgives 
via den mest hensigtsmæssige kommuni-
kationskanal. Formålet er desuden at inddrage 
offentligheden på det rette tidspunkt i 
udviklingen af projektet og give en forståelse af 

behovet for projektet og de afhjælpende 
foranstaltninger, Viking Link vil foretage for at 
mindske projektets påvirkning, samt bidrage 
med de oplysninger, de behøver for at blive hørt under udviklingen af projektet. 
 
Oplysninger, der præsenteres i forbindelse med høringen, vil indeholde en oversigt over 
forslagene i Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark, herunder oplysninger om 
omformerstation og tilslutningspunkt (i Storbritannien og Danmark). Foruden oplysninger 
om kabelstrækningen i alle fire lande vil mulighederne og begrænsningerne, som 
Energinet.dk står overfor, samt den potentielle indvirkning af forslagene være 
tilgængelige.  
 
Energinet.dk vil præsentere og opfordre til tilbagemeldinger på grundlag af den 
foretrukne strategiske løsning. Som led i den offentlige høring i Danmark vil Energinet.dk 
præsentere de alternativer, der blev overvejet, og begrundelserne og årsagerne til 
beslutningen om den foretrukne løsning beskrevet i høringsdokumenterne. Energinet.dk 
vil høre meninger om forslagenes eventuelle indvirkninger og mulige afhjælpende 
foranstaltninger.  
 
Involvering af interessenter og lokalsamfund er en integreret del af høringsprogrammet, 
og involvering vil ske på et tidligt tidspunkt. Interessenter vil blive kontaktet via forskellige 

Figur 3: Offentligt møde, Energinet.dk 2016 
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midler, herunder breve, e-mails og telefonopkald. Når kontakten til interessenterne er 
etableret, vil den blive vedligeholdt og videreudviklet i løbet af høringsprogrammet og 
beslutningsperioden.  

Involvering af interessenter og lokalsamfund 
Følgende interessenter vil blive konsulteret under de offentlige høringer og i processen 
forud for ansøgningen. 
 
Tabel 3: Involvering af relevante interessenter 

Interessenter 

 

Involveringsmetode 

Medier, der er 
tilgængelige for 
alle interessenter 

Specifikke 
kanaler/medier  

Lokale 
lodsejere 

Lodsejere (område for 
omformerstation) 
Lodsejere 
(kabelstrækning) 

 
 
 
 
Projekthjemmeside 
 
 
 
 
Avis 
 
 
 
 
Politiske beslutninger  
 
 
 
 
Offentlige  
høringer 
 
 
 
 
Offentlige møder 
 
 
 

Orientering 
Invitation til offentligt 
møde 
Personligt møde 
Personlig kontakt 

Lokale beboere 

Individuelle beboere 
Gruppe af beboere 

Orientering 
Invitation til offentligt 
møde 
Personlig kontakt 

Lokale 
politikere 

Vejen kommune 
Varde kommune 

Byrådsmøder  
Orientering fra 
repræsentanter fra det 
offentlige 

Statslige 
organisationer 
og berørte 
myndigheder 

Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet 
Miljø- og 
Fødevareministeriet 
Region Syddanmark 

Orientering  
Møder 
 

Godkendende 
myndigheder 

Energistyrelsen 
Naturstyrelsen (pr. 1. 
juli 2016 Styrelsen for 
Vand og Naturpleje - 
SVANA) 
Vejen Kommune 
Varde Kommune 

Orientering 
Møder 
Anvendelsesområder 

NGO og 
samfund 

Danmarks 
Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk 
Forening 
Danmarks 
Sportsfiskerforbund 
Friluftsrådet 
Dansk 
Skovdyrkerforening 
Jægerforbundet 

Orientering 
Invitation til offentligt 
møde 



Maj 2016 

 

17 

Sejlsportsforeninger 

Virksomheder 

Fiskere 
Naturstyrelsen, 
Skovdistrikt Blåbjerg  
Shipping 
Landmænd  

Orientering 
Invitation til offentlige 
møde 
Personlige møder – efter 
behov 
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Aktivitet  

Lovpligtig høring forud for ansøgningen 
Som en del af den offentlige høring vil der blive afholdt offentligt arrangementer; 
afholdelsesstedet vil være så tæt på projektområdet som muligt. Der vil blive udarbejdet 
en informationsfolder, der fastsætter rammerne for høringen og giver et overblik over 
projektforslaget. I overensstemmelse med Infrastruktur-forordningen vil folderen 
indeholde relevante oplysninger om forslaget, processen og mulige påvirkninger, og den 
vil blive lagt på Viking Link-projektets hjemmeside. 
 
I 2016 vil Energinet.dk tage kontakt til de relevante interessenter, som er identificeret og 
anført i Tabel 3. 
 
Det er planen, at den første lovpligtige offentlige høring om Viking Link-projektet skal 
finde sted i maj/juni 2016 og vil vare minimum fire uger. I løbet af de fire uger vil 
offentlige møder blive afholdt i nærheden af projektområdet. Offentligheden og relevante 
interessenter vil således have tilstrækkelig tid til at involvere sig og indsende 
tilbagemeldinger inden udløbsfristen for høringsperioden. 
 
Denne høringsperiode vil blive koordineret med høringerne i Tyskland, Holland og 
Storbritannien med henblik for at sikre overholdelse af kravet i Infrastruktur-forordningen: 
"For projekter, der passerer to eller flere medlemsstaters grænser, afholdes de offentlige 
høringer [=] inden for en periode på to måneder fra den dato, hvor den første offentlige 
høring begyndte." 
 
Offentligheden og relevante interessenter vil have mulighed for at stille spørgsmål om 
projektet og tale med udvalgte kompetente medarbejdere fra Energinet.dk. Der vil blive 
opstillet informationsplancher om projektet ved arrangementet.  
 
Offentligheden vil blive informeret om, hvordan og hvornår de skal indsende deres 
bemærkninger og tilbagemeldinger til specifikke projektemner. Denne procedure bør 
være nem at følge, så alle har mulighed for følge den, og så offentligheden motiveres til 
at tage del i planlægningsprocessen for Viking Link. Processen med at indsamle 
tilbagemeldinger fra offentligheden varetages i Danmark normalt af Naturstyrelsen (pr. 1. 
juli 2016 Styrelsen for Vand og Naturpleje - SVANA). 
 
Energinet.dk vil være vært for det offentlige arrangement, som vil omhandle 
kabelstrækningen både til vands og til lands samt omformerstationen og tilslutningen ved 
den eksisterende transformerstation. 

Identificerede interessenter 
Lodsejere inden for den foreslåede kabelkorridor og i nærheden af den foreslåede 
placering af omformerstationen vil blive underrettet om den offentlige høringsperiode pr. 
brev indeholdende relevant projektinformation. Derudover vil arrangementet blive 
annonceret i relevante lokale aviser og på Viking Link-projektets hjemmeside samt på 
Energinet.dk's egen hjemmeside.  
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Figur 4: Invitation til det offentlige arrangement vil blive sendt ud til beboere i området omkring kabelstræk-
ningen fra transformerstationen i Revsing til ilandføringspunktet i Blåbjerg og i nærheden af omformer-
stationen i Revsing  

Lodsejere og beboere i nærheden af omformerstationen, der inviteres til det offentlige 
arrangement, er blevet identificeret via kvalificeret vurdering af beboere i området med 
mulig visuelt udsyn til omformerstationen. Det betyder, at nogle beboere bor tæt på det 
foreslåede område for omformerstationen, mens andre bor længere væk; det afhænger 
af topografi, skovområder m.m. i området.  

Involvering af lovpligtige berørte myndigheder og interessenter 
Foruden den offentlige høring vil Energinet.dk indhente en vejledning fra de 
godkendende myndigheder i forhold til at fastlægge et passende omfang af de 
miljøvurderinger og den VVM-redegørelse, der skal udarbejdes for projektet, så de 
opfylder de relevante nationale lovgivningsmæssige rammer.  
 
Når der skal svares på de tilbagemeldinger, der er fremkommet under høringen, vil 
Energinet.dk nøje overveje mulighederne for at foretage ændringer, hvor det er muligt 
inden for rammerne af de tekniske begrænsninger – og forklare, hvorfor det ikke har 
været muligt at foretage ændringer, hvis dette er tilfældet.  
 
Efterhånden som projektet skrider frem, vil de lokale planlægningsmyndigheder blive 
inddraget i udformningen af rammerne for planlægningsansøgningen. 
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I løbet af planlægnings- og VVM-proceduren vil Energinet.dk, de godkendende 
myndigheder og relevante berørte myndigheder afholde planlægnings- og 
koordineringsmøder efter behov. Særligt ved opstarten af processen er møderne vigtige, 
f.eks. ved fastlæggelse af tidsplan. Foruden de mere traditionelle involveringsaktiviteter 
vil Energinet.dk invitere relevante interessenter til at fortsætte dialogen med 
Energinet.dk, f.eks. lodsejere eller grupper af borgere, der repræsenterer offentligheden 
på konkrete områder om emner af særlig interesse for enkeltpersoner eller grupper. 
 

Kommunikationsmidler 
Energinet.dk har defineret to parametre til involvering af lokalsamfundet: de, der kan 
blive påvirket direkte af forslagene, og de, der kan have en interesse i forslagene. 
Forskellige midler er blevet foreslået til involvering af de to grupper ud fra forventet 
interesseniveau. 
  
Kommunikation vil blive håndteret på forskellige tidspunkter i processen på individuelle 
måder. Tabel 3 illustrerer mediekanaler og interessenter. 
 
Et af de vigtigste mål i VVM-proceduren er at sikre, at offentligheden bliver hørt i 
forbindelse med udviklingen af Viking Link-projektet. Energinet.dk vil forsøge at 
imødekomme offentlighedens behov i valg af kommunikation og medier.  
 
Ansvaret for kommunikation ligger primært hos projektiværksætterne, Energinet.dk og 
National Grid. Energinet.dk vil samarbejde med National Grid om international 
kommunikation i hvert af landene og om udviklingen i den regionale kommunikation. 
 
En særlig projekthjemmeside er blevet oprettet, hvor lokalbefolkningen kan søge 
information om projektet. Den vil også indeholde en række høringsdokumenter, herunder 
informationsfolderen jf. kravet i Infrastruktur-forordningen, information fra 
arrangementerne og afrapportering af indkomnde høringssvar. 
Det ikke-tekniske resumé på højst 50 sider vil være tilgængeligt på Viking Link-
hjemmesiden og blive opdateret regelmæssigt med tydelig angivelse af eventuelle 
ændringer i projektet eller procedurerne. 
 
Alle officielle dokumenter om Viking Link's godkendelsesprocess i Danmark vil være 
tilgængelige på projektets hjemmeside: http://viking-link.dk/. 
 

Steder for arrangementer 
De offentlige arrangementer vil blive afholdt i sportshaller, på kroer eller lignende egnede 
steder nær projektområdet i nærheden af den foreslåede kabelstrækning og 
omformerstationen. 
 
Arrangementet i forbindelse med omformerstationen kan muligvis blive afholdt i Vejen 
Idrætscenter ca. 5 km fra transformerstationen i Revsing. Det nøjagtige sted er endnu 
ikke besluttet og reserveret. Dette vil ske i samarbejde med de godkendende 
myndigheder. 
 

  

http://viking-link.dk/
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Krav til menneskelige ressourcer 
Energinet.dk vil forberede det offentlige arrangement og stille kompetente og erfarne 
repræsentanter til rådighed, der kan svare på specifikke spørgsmål fra offentligheden. 
Der vil blive afsat passende tidsressourcer til at forberede arrangementet og sætte sig 
ind i projektets detaljer og påvirkninger. 
 
Medarbejdere fra projektgruppen, der deltager ved arrangementerne, vil omfatte 
følgende efter behov: 

 
• Repræsentanter for Energinet.dk 
• Projektingeniører 
• Landskabskonsulenter  
• Miljøkonsulenter 
• Maritimkonsulenter  

 
Det forventes desuden, at repræsentanter for de godkendende myndigheder vil være til 
stede. 
 
Endvidere må der forventes ressourcer til indsamling og behandling af tilbagemeldinger 
fra høringen.  
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Program 
 

Programfase Aktivitet  Foreløbig 
tidsplan 

1. IDENTIFICERE 
Interessenter og 
lokalsamfund, som 
skal høres  

Udarbejde interessentoversigt og indhente kontaktoplysninger 
på lokale beboere i nærheden af området. 

2015 og 1. 
kvartal 2016 

2. INFORMERE 
Oplyse alle parter om 
baggrunden for 
forslagene, 
målsætninger, 
relevante kriterier og 
eventuelle 
begrænsninger 

Orienteringsmøder med myndigheder, råd og centrale berørte 
myndigheder. 

2015 og 1. 
kvartal og 2. 
kvartal 2016 Udsende pressemeddelelse om forslag og høringsperioder og 

detaljer herom. 

Kontakte berørte myndigheder skriftligt om forslag og 
høringsperioder og detaljer herom. 

Lokal involvering med beboere og interessenter tættest på 
området med præsentation af forslag. 

Oprette hjemmeside, hvorfra det vil være muligt at hente 
opdateret materiale om projektplanens udvikling, og som 
opfordrer til at give tilbagemeldinger til projektteamet, således at 
hjemmesiden fremstår som et primært værktøj for deltagelse. 
Denne vil indeholde: 
 

- den ovenfornævnte informationsfolder, 

- et ikke-teknisk og regelmæssigt ajourført resumé på 

højst 50 sider, der afspejler projektets aktuelle status og 

tydeligt angiver ændringer i forhold til tidligere versioner, 

hvis der er sket en ajourføring; 

- planlægningen af projektet og offentlige høringer med 

tydelig angivelse af datoer og steder for offentlige 

konsultationer og høringer, samt de påtænkte emner, 

der er relevante for disse høringer; 

- kontaktoplysninger for at få det komplette sæt 

ansøgningsdokumenter, 

- kontaktoplysninger til viderebringelse af høringssvar 

under de offentlige høringer. 

Nærmere oplysninger om hjemmesiden vil indgå i 
høringsmaterialet. 

-  

Udarbejde informationsfolder om baggrunden for forslagene, 
arrangementer for deltagelse og tidsplan. Folderen vil ligeledes 
indeholde kontaktoplysninger på teamet. Denne vil indeholde: 

- En oversigt over formålet med projektet og den 

foreløbige tidsplan, 

- overvejelse af alternative kabelstrækninger, 

- forventede påvirkninger, herunder på tværs af grænser, 

og 

- mulige afhjælpende foranstaltninger. 
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Offentliggøre arrangementer for offentlige møder gennem 
redaktionel omtale i lokale medier. Der vil blive udsendt 
information til lokalbefolkningen og interessenter ved 
kabelkorridoren og tættest på omformerområdet med invitation til 
de offentlige møder. 

3. KOMMUNIKER

E MED 
De relevante 
interessenter og 
offentligheden for at 
høre deres mening, 
via flere kanaler 

Offentlige arrangementer, der vil udgøre det vigtigste element i 
høringsprocessen og vil være bemandet af medlemmer af 
projektgruppen. Tilbagemeldinger vil blive indsamlet ved hjælp 
af følgende midler: 
 

- ved offentlige arrangementer 

- via myndighedernes e-mail- og postadresse via 

projektets e-mail-adresse 

- via projektets telefonlinje. 

2. kvartal 
2016 (juni) 

4. ANALYSERE 

RESULTATER 
Vurdere 
tilbagemeldinger, 
synspunkter og 
forslag, der er fremsat 
under programmet for 
offentlighedens 
deltagelse 

Måle og analysere resultaterne af alle dele af det offentlige 
høringsprogram. 

3. kvartal 
2016 

5. BESVARE OG 

REVIDERE 
Overveje plandetaljer 
i forbindelse med 
tilbagemeldinger 

Overveje planen i forbindelse med tilbagemeldinger og 
foretage ændringer, hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. 

3. kvartal 
2016 

6. RAPPORTERE 

TILBAGE  
Rapportere om 
resultaterne af 
programmet for 
offentlighedens 
deltagelse 

Skrive til de relevante berørte myndigheder om resultaterne 
af den offentlige deltagelse med henblik på at forklare udbyttet.  

3. kvartal 
2016 

Drøfte ændringer med relevante berørte og godkendende 
myndigheder.  

7. 
OFFENTLIGGØRE 
Offentliggøre 
forslaget til planen, 
som vil danne 
grundlag for en 
planlægnings-
ansøgning med 
beskrivelse af 
bidragene fra den 
offentlige deltagelse 
(herunder hvad der 
kunne og ikke kunne 
indarbejdes/ændres) 

Udarbejde høringsrapport 
Rapporten vil indeholde resultaterne af den offentlige deltagelse 
og forklare, hvordan bidragene fra høringsprocessen er blevet 
indarbejdet. Rapporten vil blive indsendt sammen med 
planlægnings- og marineansøgningerne. Rapporten vil 
overholde kravene i Infrastrukturforordningens artikel 9, stk. 4. 

3. kvartal 
2016 og 1. 
kvartal 2017 

Skrive til berørte myndigheder for at underrette dem om 
indlevering af ansøgning og endelige ændringer. 

Udgive nyheder på hjemmesiden om indsendelse af 
planlægningsansøgning og om den indvirkning, høringerne har 
haft på den indleverede plan. 
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Medietilgang 
Energinet.dk vil indtage en proaktiv tilgang til medierne ved at samarbejde med lokalaviser. 
Som noget af det første vil og har Energinet.dk informere/informeret medierne om forslaget, i 
passende omfang.  
 

Rapportering  
Offentlige henvendelser fra enten enkeltpersoner eller NGO'er og foreninger vil blive 
registreret i en interessentoversigt. Derudover vil henvendelserne blive inkluderet i 
høringsrapporten i udviklingsprocessen og indgå i den offentlige høring, så offentligheden kan 
se, hvordan tilbagemeldinger og forslag er blevet taget i betragtning i processen og i 
miljøvurderingerne.  
Personlige henvendelser vil blive besvaret løbende under hele forløbet.  
 
Overordnet og generel kommunikation på Viking Link-hjemmesiden og i aviser vil blive 
varetaget af Energinet.dk's kommunikationsteam i samarbejde med projektlederne i Viking 
Link. 
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Lovpligtig høring efter 
ansøgningen 
 
 

Ansøgning og miljøvurdering 
 
Efter aflevering af ansøgning om marinetilladelse i henhold til § 4 a i Lov om Energinet.dk vil 
de relevante berørte myndigheder blive underrettet med henblik på eventuelle bemærkninger 
og tilbagemeldinger, inden den endelige beslutning om tilladelsen træffes.  
 
Da tilladelse for landanlægget udgøres af VVM-processen, skal yderligere høringer finde sted, 
og de godkendende myndigheder og lokale planlægningsmyndigheder skal:  
 

a) Offentliggøre en meddelelse i otte uger, der indeholder foreskrevne oplysninger om 

projektet samt miljøpåvirkning og afhjælpende foranstaltninger, 

b) offentliggøre kopier af: marinansøgningen med miljøredegørelsen, planforlag, VVM-

redegørelsen, eventuelle supplerende oplysninger, og information, der foreskriver, at 

høringssvar skal ske skriftligt til de godkendende myndigheder inden otte uger efter 

datoen for et sådant brev til de rette høringsmyndigheder,  

c) aflevere en kopi eller et resumé af miljøredegørelsen til et EU medlemsland, hvis det 

kræves af det pågældende medlemsland under ESPOO, og  

d) konsultere myndighederne i medlemslande, hvortil oplysninger er blevet leveret,  

og kan: 
 

e) offentliggøre ansøgningen og miljøredegørelsen på anden måde (om nogen), som det 

er passende, og levere foreskrevne materialer til et andet EU medlemsland, hvis det 

vurderes, at det pågældende medlemsland er væsentligt påvirket af projektet,  

f) levere foreskrevne materialer til et andet medlemsland, hvis det vurderes, at det 

pågældende medlemsland er væsentligt påvirket af projektet. 

Når planlægningsansøgningen og miljøvurderinger er afleveret, begynder anden offentlige 
høringsrunde. Der vil blive afholdt et offentligt arrangement i løbet af de otte uger, 
høringsperioden varer. Lokalbefolkningen og interessenter vil blive underrettet af de 
godkendende myndigheder om resultaterne af miljøpåvirkningerne og den endelige 
ansøgning. Offentligheden inviteres til at give deres tilbagemeldinger i forhold til vurderingerne 
og den endelige ansøgning i projektet, inden der træffes beslutning om projektets tilladelse.  
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Sammenfatning og 
kontaktoplysninger 
 
Energinet.dk og National Grid Viking Link Ltd er forpligtet til at engagere sig i 
lokalsamfundet og har forberedt et program til indsamling af bemærkninger og 
tilbagemeldinger på et tidligt tidspunkt inden for to måneder i alle fire projektlande. 
Aktiviteterne beskrevet i dette koncept for offentlighedens deltagelse opfylder kravene i 
Infrastrukturforordningen samt nationale krav i Danmark vedrørende offentlig deltagelse 
for denne type projekter.  
 
Læs mere om Viking Link på projektets hjemmeside:  
 
På engelsk: www.viking-link.com  
På dansk: www.viking-link.dk  
På hollandsk: www.viking-link.nl  
På tysk: www.viking-link.de 
 

Kontakt Energinet.dk på telefon +45 7010 2244 inden for normal åbningstid mandag til fredag 
kl. 8.00-16.00 (CET). 
 
Send en e-mail til vikinglink@energinet.dk 
 
Skriv til os:  
Energinet.dk 
Att.: Viking Link 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 

http://www.viking-link.com/
http://www.viking-link.dk/
http://www.viking-link.nl/
http://www.viking-link.de/
mailto:vikinglink@energinet.dk

