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Ny 400 kilovolt Højspændingsledning Kassø – Tjele

Vi er blevet kontaktet af foreningen, Bevægelsen for miljøvenlig 
eltransmission, som arbejder for at den nye højspændingsledning i
størst mulig omfang skal kabellægges.
Som I ved, har Vejen Kommune ligeledes af flere omgange 
tilkendegivet overfor Energinet.dk at vi ønsker at så stor en del af 
strækningen som muligt udføres som jordkabler.
Vi har derfor fælles sag med foreningen.

Vejen Kommune ønsker generelt hele linieføringen kabellagt, men 
vi har speciel fokus på området Øst for Vejen, hvor
højspændingsledningerne krydser Gamst Søenge, går tæt forbi 
Vejen by, og til sidst krydser Kongeåen.
Hvis ikke hele strækningen kabellægges, vil Vejen Kommune som
et minimum fastholde dette krav om kabellægning af hele denne 
delstrækning.
Et nærliggende sted at starte nedgravningen vil være ved den 
planlagte transformatorstation ved Revsinge, umiddelbart nord/øst
for Vejen.

På et møde med foreningen, blev Vejen Kommune forelagt en 
række udsagn, som vi gerne vil have Energinet.dk´s 
bemærkninger til. Dette vil blive medtaget i forbindelse med den 
politiske behandling af den kommende VVM redegørelse.

På spørgsmålet ''Kan Energinet.dk ekspropriere til de aktuelle
anlæg?'' har vi fået oplyst at Energinet.dk ´s adm. direktør har
svaret følgende.
 
''Det er en grundlæggende forudsætning for at forbindelsen kan
godkendes at der er dokumenteret et behov for 
transmissionsnettets etablering ud fra de hensyn, der følger om lov
om Energinet.dk om indpasning af vedvarende energi,
forsyningssikkerhed m.v.
Dette gælder både for godkendelse i bestyrelsen for Energinet.dk
og for Klima- & Energiministeriets godkendelse.''
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Der skal altså dokumenteres for overstående, herunder at den
påtænkte luftledning er af hensyn til forsyningssikkerheden og ikke
til eksport af el.

Vejen Kommune ønsker svar på om den dokumentation foreligger, 
og i givet fald vil vi gerne have indsigt i den.
Man må forvente at en ikke uvæsentlig del af lodsejerne ikke 
ønsker nye master på deres ejendom.
Hvis det viser sig at grundlaget for en ekspropriation ikke er til stede kan det få store 
konsekvenser for projektet.

Følgende spørgsmål ønskes ligeledes besvaret:

• Er det teknisk muligt, at etablere hele strækningen som et 
           nedgravet jævnstrømskabel?

• Hvad vil konsekvenserne være ved at etablere det som et 
           jævnstrømskabel?

• Det er blevet sagt, og skrevet, at den kendte teknologi ikke 
           er tilstrækkelig til at kabellægge vekselstrøms
           højspændingsledninger over lange strækninger. Kan dette 
           underbygges?

Sluttelig vil vi endnu engang understrege at Vejen Kommune er af 
den holdning, at så store dele af strækningen skal kabellægges. 
Det er vedtaget at alle luftledninger i Danmark på sigt skal 
kabellægges.
Når den beslutning er truffet, skal der med vores øjne, meget 
vægtige argumenter til for ikke at kabellægge i forbindelse med 
dette projekt.

Vi ønsker med dette brev, at få den dokumentation der 
retfærdiggør at projektet udføres med luftledninger, der i mange år 
fremover vil være til stor gene specielt for beboerne i området 
langs 
Ledningen.

Vedlagt som bilag er Vejen Kommunes brev af 02.07.09 i
forbindelse med idefasen.

Med venlig hilsen

Thomas Boldsen
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