
From: Martin Skov Madsen [marsm@dongenergy.dk] 
Sent: 23. marts 2011 10:50 
To: sven (krist@post8.tele.dk) 
Cc: Poul Salling; Anja Bang Madsen - abm 
Subject: FW: Højspændingsmaster 
 
 
 

From: Lars Gilje [mailto:LAG@energinet.dk]  
Sent: Wednesday, March 23, 2011 10:37 AM 

To: Martin Skov Madsen 
Cc: Marian Petrea Kaagh 

Subject: SV: Højspændingsmaster 

 
Kære Martin 

 

Du har forespurgt omkring kabellægning af højspændingsnettet i området ved Rosenlundvej, Stenløse. Jeg kan oplyse, 

at der i området både er en 132 kV-luftledning samt en 400 kV-luftledning (132 kV-luftledningen står nærmest 

området). Vedr. kabellægning af 400 kV-nettet i området, så er der ikke planer om dette.  

 

Vedr. 132 kV-nettet, så blev der den 17. april 2009 vedtaget en kabelhandlingsplan indeholdende retningslinjer for en 

fuld kabellægning af 132/150 kV-nettet i Danmark. Planen omfatter nedtagning af de eksisterende ca. 3.200 system-

km 132/150 kV luftledninger og nedgravning af ca. 2.900 km nye 132/150 kV kabler. Arbejdet omfatter ikke en én til 

én kabellægning, og på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget omkring, hvor der evt. skal etableres nye kabler - 

der pågår i øjeblikket omfattende analyser og beregninger for det fremtidige elsystem. Tidshorisonten for arbejdet er 

på 20 år, og strækningen fra Hovedgård til Borup er berammet til nedtagning i perioden 2016-2020. 

 

Håber det giver svar på dine spørgsmål. Såfremt du har brug for uddybende forklaring, så er du velkommen til at 

kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

  

Lars Gilje 

Landinspektør 

Transmissionsprojekter 

Direkte 76 22 45 79 

Mobil 23 33 85 49 

lag@energinet.dk 

  

 
Fra: Martin Skov Madsen [mailto:marsm@dongenergy.dk]  
Sendt: 22. marts 2011 14:25 

Til: Marian Petrea Kaagh 

Cc: sven (krist@post8.tele.dk) 
Emne: Højspændingsmaster 
 
Hej Marian 
 
 

mailto:[mailto:LAG@energinet.dk]
mailto:lag@energinet.dk
mailto:[mailto:marsm@dongenergy.dk]
mailto:krist@post8.tele.dk


I forbindelse med møde i grundejerforeningen hvor jeg bor , er jeg blevet spurt om der er nogle fremtidige planer 
om nedgravning af masterne i vores område. 
Vi bor rosenlundvej 3660 stenløse 
Er det noget du kan hjælpe mig med ? 
 

 
 
 

 

 
Martin Madsen 
Servicerådgiver 
Glentegården 
Buddingevej 193-197 
2860 Søborg 
 
Tlf.nr. 99555416 
Marsm@dongenergy.dk 
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