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Energi-, Forsynings og Klimaudvalget  

Christiansborg  

1240 København K 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 1. juni 2018 stillet mig følgende 

spørgsmål 288 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL) og Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål 288 

Vil ministeren fremlægge en opdateret tidsplan for Viking Link inklusive en forventet 

dato for endelig beslutning, VVM-proces og behandling af anmodning om tilladelse 

til låntagning? 

Svar 

Regeringen og jeg har som opfølgning på den lokale modstand overfor etablering 

af to nye højspændingsledninger i Syd- og Vestjylland igangsat et arbejde med at 

finde måder at gennemføre projektet på, som er så skånsomme som mulig overfor 

natur og berørte borgere. Dette arbejde forventes at forskyde tidsplanen for Viking 

Link samt de to højspændingsledninger. Jeg har på den baggrund bedt Energinet 

indsende opdateret tidsplan, der også besvarer de øvrige spørgsmål, hvilket jeg 

kan henholde mig til.  

 

”Viking Link, der er en ny elforbindelse til England, indgår i sammenhæng med to 

ledningsprojekter i Vest- og Sønderjylland. Spørgsmålet er forstået som omhand-

lende alle tre projekter. 

 

Idriftsættelse af de samlede anlæg skal ske senest ved udgangen af 2023. 

Der er givet VVM-tilladelse til englandsforbindelsen i Danmark, mens VVM-

tilladelse til ledningsforbindelserne i Vest- og Sønderjylland forventes udstedt i før-

ste kvartal 2020. Anden offentlighedsfase for ledningsforbindelserne vil være i løbet 

af andet halvår af 2019. 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har den 29. oktober 2017 godkendt de tre 

projekter i henhold til § 4, stk. 3, i lov om Energinet.dk. 

 

Den engelske samarbejdspartner National Grid træffer endelig investeringsbeslut-

ning den 28. september 2018. Umiddelbart herefter underskriver Energinet og Na-

tional Grid den samarbejdsaftale, der gensidigt forpligter parterne til at opføre eng-

landsforbindelsen. 
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For englandsforbindelsen (Viking Link) og de nye ledningsprojekter (Endrup-

Idomlund og Endrup-grænsen) forventes følgende reviderede tidsplan:” 
 

 Endrup-

Idomlund 

(Vestjylland) 

Endrup-

grænsen (Søn-

derjylland) 

Englands-

forbindelsen 

Første offentlighedsfase i 

VVM-proces 

Afsluttet Afsluttet Afsluttet 

Endelig investeringsbe-

slutning i England 

  28-09-2018 

Anden offentlighedsfase i 

VVM-proces 

4. kvartal 2019 4. kvartal 2019 Afsluttet 

VVM-tilladelse og lands-

plandirektiv 

1. kvartal 2020 1. kvartal 2020 Afsluttet i DK 

Start forhandling med 

lodsejere og evt. ekspro-

priationer 

1. kvartal 2020 1. kvartal 2020 Afsluttet i DK 

Kontrakt hovedkomponen-

ter 

3. kvartal 2020 3. kvartal 2020 Juli 2019 

Anlægsstart på lednings-

anlæg 

3. kvartal 2021 1. kvartal 2022  

Idriftsættelse 3. kvartal 2022 

1. kvartal 2023 

4. kvartal 2023 4. kvartal 2023 

 

Jeg kan herudover oplyse, at energi-, forsynings- og klimaministeren årligt forelæg-

ger et aktstykke til Folketingets Finansudvalg om de statslige genudlån til Energi-

net. I aktstykket fastsættes en låneramme, som godkendes af Folketingets Finans-

udvalg.  

 

Den 5. oktober 2017 tiltrådte Folketingets Finansudvalg en låneramme for 2017 og 

2018. I lånerammen indgik der også et forventet finansieringsbehov for de tre pro-

jekter. Jeg vil forelægge et nyt aktstykke i efteråret 2018, hvor Folketingets Finans-

udvalg anmodes om en ny låneramme for 2018 og 2019. Lånerammen vil også 

indeholde det forventede finansieringsbehov til de tre projekter for disse år. Jeg kan 

i øvrigt henvise til EFK Alm. del svar på spm. 163 af 20. marts 2018. 

 

Med venlig hilsen  

 

Lars Chr. Lilleholt 
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