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Klage over et ulovligt 245 kV kabel udrulles tværs over Djursland uden at der foreligger nogen 
form for dokumentation for behovet.

Klage over, at Energinet.dk vil ekspropriere til det overflødige 245 kV kabelprojekt og dermed 
opkræves ulovlige PSO-afgifter via elregningen. 

Private betragtninger og bekymringer ang. projektering og linjeføring af planlagte 
kabelarbejde.

Efter en del research på internettet, herunder www.elijorden.dk, og efter at have lyttet til forskellige 
menneskers beretninger om kraftige magnetfelters skadevirkninger på vores helbred, og efter at 
have læst om videnskabelige afhandlinger som omtaler en øget hyppighed i forekomsten af 
leukæmi blandt børn, som har opholdt sig i nærheden af kraftige magnetfelter, finder vi det dybt 
bekymrende, at Energinet.dk planlægger et kraftigt højspændingskabel tværs over uberørt natur, og 
at vi rent faktisk kommer til at bo i sådan et kraftigt magnetfelt. Magnetfeltet er beregnet til min. 
285m.fra kablet. Afstanden til vores bolig er i flg. tegningen ca. 200 m. 

Dette faktum gør det ikke kun yderst betænkelig, at opholde sig i boligen, men vil også gøre det 
meget vanskeligt at sælge boligen især til familier med børn uden store værdiforringelser. Og hele 
ejendommens værdi må herefter formodes at være kraftigt reduceret. En ejendomsmægler er sat på 
sagen med henblik på en vurdering med og uden et 245 kV kabel i flad forlægning.

Driften af ejendommen er i øjeblikket økologisk, hvor der dyrkes krydderurter, hindbær og avles får 
og kvæg.
Driftsformen medfører en hel del manuelt arbejde ca. 2100 timer (kan bekræftes af jordbrugsfaglig 
konsulent), heraf foregår majoriteten af disse arbejdstimer i marken. Afhængig af sædskifteplanen 
vil disse arbejdstimer blive udført i umiddelbar nærhed af kablet (10m-100m).

Dette faktum medfører således etiske, som juridiske overvejelser vedrørende egen såvel som 
fremmed arbejdskraft (især børn og unge menneskers arbejde med høst af hindbær og krydderurter) 
ophold og udførelse af arbejdet i magnetfeltet.

Som vi har forstået det er der sket fejl i den politiske proces omkring linjeføringen.
Enten har de politiske beslutningstagere været misinformeret omkring magnetfeltets størrelse og de 
helbredsmæssige risici ellers har man valgt at tilsidesætte disse fakta, og dermed valgt ikke at 
anvende ”forsigtigheds princippet” som man jo ellers er forpligtet til i den slags sager.
Energinet.dk tilsidesætter herefter ligeledes ”forsigtigheds princippet” ved at vælge at lægge 
kablerne i flad forlægning frem for trekants formation evt. med kappe for at mindske magnetfeltet 



mest muligt. At lederne ligger i en trekant gør, at magnetfelterne delvis ophæver hinanden og 
dermed begrænses det forurenede område af kablet. Således ligger de allerede udrullede og 
fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler fra 2000 fra station Åstrup til station Mesballe.

Bemærkninger generelt

Langt alvorlige forholder det sig, at der slet ikke er behov for Energinet.dk's kabelprojekt. 
Tilladelsen indeholder ikke nogen dokumentation for et behov af et nyt kabel. Tilladelsen 
indeholder ikke en gang en beskrivelse af kablet, hvad der er meget forkert. I hele debatten om 
Energinet.dk's projekt får vi at vide, at det handler om et 220 kV kabel, og det står sågar også på det 
kort, som landmålerne udleverer til lodsejerne. 
Men det er et projekt med observationsbrøde og et 245 kV kabel, der specialfremstilles i Frankrig 
og som ikke er set tidligere i verden. Det er et projekt, som på enhver måde savner sund fornuft. Vi 
agter ikke at lade os ekspropriere til sådan et sygdomsfremkaldende kabelforsøg.

Vi er klar over at Energinet.dk tørrer regningen af på elforbrugerne i form af PSO-afgifter, og de 
bliver derfor lige så ulovlige som selve kablet. 

Sluttelig vil vi bede Energiklagenævnet om at erklære 245 kV kablet ulovligt, fordi der ikke er 
behov for det, idet de ledige 170 kV kabler kan anvendes. Der mangler bare et kort kabel til at 
forbinde søkablet med station Åstrup.

Vi vil bede Sikkerhedsstyrelsen om at bekræfte, at de IKKE  vil ekspropriere til et ulovligt 
kabelprojekt idet der henvises til ad advokat Helle Carlsens klage til Energiklagenævnet m.m. og 
som følges op af en retssag med bl. a. Sigrid Bluhme som forurettet.

Vi vil bede Ombudsmanden om at gribe ind i sagen, fordi retssikkerheden er så som så, idet 
Energinet.dk med en ulovlig tilladelse ruller deres eksperimentkabel ud længe inden sagen kan 
sendes til en domstolsafgørelse.  Vi har ingen tillid til klagesystemets styrelser og nævn. 
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