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• Kraner er kommet til transformatorstationen, så det lyder hult, når kommunen taler om at 

flytte den, mener Kjeld Boisen. Foto: Lars Kamstrup. 

Ikke imponeret over den rapport
Naboer til transformatorstationen i Ramme efterlyser ansvarlige politikere.

RAMME: Kjeld Boisen, nabo til transformatorstationen i Ramme, er ikke imponeret over den 
rapport, som Lemvig Kommune har fået udformet, og som frikender den ved at konkludere, at alle 
regler er overholdt.

”I min verden svarer den til, at man beder Skandinavisk Tobakskompagni om at undersøge, om det 
er sundhedsskadeligt at ryge. Og at firmaet selv må sætte grænseværdier, foretage målinger og 
komme med den konkluderende rapport,” siger Kjeld Boisen. 

Det siger han, fordi rapporten er udarbejdet af  Vestjyske Net. Grænseværdierne er udarbejdet af 
Elbranchen og Kommunernes Landsforening. Målingerne og konklusionen er udført af Vestjyske 
Net. Og man levede op til alle krav!

Kjeld Boisen mener, det er uretfærdigt, når formand Jørgen Nørby skælder ud over konsekvenserne 
ved at blande bolig og erhverv.

”De embedsmænd og politikere i Lemvig Kommune, der vedtog rammeplanen i 2001 og stort set 
ikke har ændret ordlyden i planen for 2009, skrev: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, 
herunder service- og forretningsvirksomhed. De har selvfølgelig ikke haft fantasi til at forestille sig 
noget så stort og grimt, men skrev alligevel: ”Der må ikke i området etableres virksomhed eller 
anlæg, som kan  virke generende i forhold til omgivelserne”. Når man planlægger en erhvervsgrund 
op af et boligområde, stiller man naturligvis visse betingelser.”

Kjeld Boisen tror ikke på, at man reelt undersøger muligheden for at flytte anlægget.

”Hvis man reelt undersøger mulighederne for at få anlægget flyttet, så ser det da mærkeligt ud, at 
Vestjyske Net lige nu har en kæmpe kran på stedet og arbejder på yderligere udbygning og 
renovering,” siger han.

Naboerne hopper ikke af begejstring over, at politikerne har sagt, at sagen måske kan komme på 
dagsorden igen en gang efter kommunevalget.

”Vi vil meget hellere se nogle ansvarlige politikere, både fra det nuværende udvalg for teknik og 
miljø og fra det gamle, som gav tilladelsen til placeringen af anlægget, stå frem og vedgå, man har 
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lavet en fejl, der skal rettes,” siger han.
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