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Fortielse eller forførelse………?

I forbindelse med forberedelserne til et møde mellem repræsentanter for foreningen og en 
lokalpolitiker omkring den påtænkte udvidelse/fornyelse af den Midtjyske Elmotorvej
(Tjele-Kassø) har vi brugt Energinets hjemmeside med en oversigt over ”elproduktion
og elforbrug lige nu”.  Et Danmarkskort, der skulle vise transmissionsnettet i Danmark
med den øjeblikkelige eludveksling med Danmarks nabolande.
Oversigten er lavet meget pædagogisk så alle, også dem med ingen eller lille forstand på 
produktion/forbrug af strøm, kan orientere sig, idet vekselstrømsledningerne er tegnet røde,
og der er i en forklarende tekst oplyst, at der er tale om 400 kV ledninger.
Jævnstrømsledningerne er tegnet blå. En fuldoptrukken blå linje angiver jævnstrøm-
luftledning og en stiplet blå linje angiver, at der er tale om et jævnstrøms-jordkabel.
Så vidt – så godt, men Energinet.dk har desværre ”glemt” at gøre kortet helt færdigt.
Det er den forklarende tekst ved de enkelte streger, der er smuttet for Energinet.dk.
Med vekselstrømskablerne går det rigtig fint, men når Energinet.dk skal sætte ord på 
jævnstrømsforbindelserne, ja så kniber det meget at få skrevet de rette oplysninger på kortet.
Ved jævnstrømsluftledningen i Nordjylland mangler oplysning om spændingsniveau helt.
Samme fejl gentager sig sjovt nok, når det gælder spændingsniveauet for jævnstrømsjord-
kablet fra Bjæverskov til Gedser. Energinet.dk mener åbenbart, at det kun er spændings-
niveauet for vekselstrømsforbindelserne, der er interessante for en bredere læserskare!!
Det er imidlertid yderst interessante oplysninger for både politikerne bag forliget om
den fremtidige udbygning af eltransmissionsnettet og alle de ”masteramte” borgere i Danmark, 
for var disse oplysninger påført det omtalte Danmarkskort, ja så kunne vi alle ved selvsyn erfare,
at der rent faktisk allerede eksisterer en mere end 100 KM lang 400 kV´s transit ledning i 
jævnstrøm i jorden.

Foreningen har i skrivelse (vedhæftet) gjort Energinet.dk opmærksom på ”forglemmelsen”. 
Energinet.dk svarer bl.a. efterfølgende, at: ”Vi skal om få måneder opdatere vores kort
og forventer at de nye kort vil kunne ses på hjemmesiden efter nytår. Vi vil tage stilling til de 
forklarende tekster til kortet i forbindelse med opdateringen”.
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Foreningen finder det meget bekymrende og direkte forkasteligt, at Energinet.dk
tilsyneladende ikke ønsker at komme med objektive informationer på Deres hjemmeside.
Det er yderst relevante oplysninger, som Energinet.dk fortier både for politikerne bag
forliget omkring fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet og ikke
mindst for de berørte lodsejere langs den Midtjyske Elmotorvej.

Kan vi som borgere i Danmark år 2009 ikke have en berettiget forventning om, at en statslig 
institution som Energinet.dk stiller alle relevante oplysninger til rådighed for såvel 
beslutningstagere på Christiansborg som berørte lodsejere? Og ikke blot har et skuldertræk
til overs for de borgere, der ”tager Energinet.dk med bukserne nede”.
Foreningen ønsker oplysning om, hvorledes ministeren stiller sig til ovennævnte og om
ministeren påtænker at tage aktion på sagen?

Med venlig hilsen

Anne Boesen
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