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Høringssvar fra Energinet.dk - Udkast til lov om æn-

dring af lov om letbane på Ring 3 mv. 
 
Energinet.dk har modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om letbane 

på Ring 3 i høring og har i den forbindelse nedenstående bemærkninger til lov-
forslaget.  
 

Om Energinet.dk 

Energinet.dk ejer, driver og bygger de danske el- og gastransmissionsnet, som 
også knytter Dannmark sammen med el- og gassystemerne i vores nabolande. 

Energinet.dk har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden i Danmark 
og varetager afgørende samfundsmæssige opgaver i den sammenhæng. 

 
Bemærkninger 

Der er med etableringen af den 28 km lange letbane langs med Ring 3 tale om 

et omfattende anlægsprojekt, som bl.a. medfører omlægning af lange vejstræk-
ninger og som påvirker en lang række interessenter, herunder de ledningsejere, 
som skal omlægge ledninger i forbindelse med anlægsprojektet.  

 
Energinet.dk vurderer, at omlægning af Energinet.dk’s ledningsanlæg, som ud-

gør rygraden i elforsyningen til København, vil koste 80-100 mio. kr., hvortil 
kommer et tocifret millionbeløb til evt. omlægning af Energinet.dk’s gasledning, 
såfremt letbanetracéet krydser denne ledning. Omlægning af ledningsanlæggene 

forudsætter nøje og langsigtet planlægning, idet transmissionsnettets centrale 
funktion i det sammenhængende elforsyningssystem betyder, at afkobling af 

enkelte komponenter i transmissionsnettet får betydning for forsyningen i hele 
landet. Det er derfor af afgørende betydning, at der i tidsplan og projekterings-
grundlag for letbaneprojektet tages højde for nødvendigheden af langsigtet 

planlægning ved omlægning af Energinet.dk’s ledningsanlæg. 
 
Det fremgår af lovforslaget, at § 77, stk. 1 i lov om offentlige veje om gæste-

princippet finder anvendelse på ledningsarbejder, herunder forberedende arbej-
der ved anlæg af letbanen. Energinet.dk antager, at en anvendelse af vejlovens 

gæsteprincip bl.a. betyder, at også vejlovens formålsbestemmelse om, at andre 
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former for infrastruktur kan placeres i forbindelse med vejnettet iagttages, og at 
der ved planlægningen af letbanen tages overordnede samfundsmæssige og 

samfundsøkonomiske hensyn ved valg af endeligt tracé og anlægsmetode.  
 

Med venlig hilsen 
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