
Referat fra mødet den 27. oktober kl. 10.00 mellem Lemvig Kommune og 
beboere på Sundsdahlvej, Ramme, 7620 Lemvig 

Transformaterstation og tracé på grund nr. 4E 0.2

Ramme den 27. oktober 2009 kl. 10.00

Tilstede:
Mona og Bent Skougaard, Sundsdahlvej 33.
Kirstine og Christian Bech-Poulsen, Sundsdahlvej 37.
Mariane og Kjeld Boisen, Sundsdahlvej 35.

Bisidder og referent: Sigrid Bluhme, Skindbjergvej 45, Grenaa. (Bevægelsen for 
Miljøvenlig Eltransmission)

Direktør for teknik og miljø i Lemvig Kommune – Henrik Narud og sagsbehandler og 
byplanarkitekt – Merete Nørby  var inviterede, men mødte ikke op og de meldte heller ikke 
afbud!

I stedet mødte fra Lemvig Kommune:
Claus Borg – Miljøchef.
Kirsten Eldon – Planchef.

Inviterede af Lemvig Kommune ( ikke mødeindkalderen )
Fra Vestjyske Net:
Direktør- Poul Thomsen
Linie ass.- Søren Jacobsen

Bisidderen mødte allerede kl. 9.30 og sammen med Kjeld Boisen og flere naboer beså vi 
transformerstationen med tilhørende nedgravede kabler, som var markeret med standere i 
flere farver for henholdsvis 170 kV kablet og 60 kV kablet. Jeg noterede mig, at 170 kV 
kablet var nedgravet ca. 8 meter fra Bech-Poulsens matrikel. Der var meget lidt vind og 
alligevel blev vi generet af en konstant summende brummen fra stationen. Vi kunne 
konstatere, at der på stationen var parkeret hele 4 biler, hvilket Kjeld ikke tidligere havde 
oplevet. Vi blev enige om, at vore gæster holdt et før møde inden mødet med os.
Før mødets start gik Kjeld Boisen sammen med Claus Borg og Kirsten Eldon ude foran 
boligen og Kjeld Boisen siger: ''Kig mig dybt i øjnene og svar mig på mit spørgsmål: Vil I  
bo op ad sådan noget med børn?'' Der kom intet svar. De kiggede bare bort og så fortsatte  
de ind til mødet.
Værten, Kjeld Boisen, indledte mødet med at konstatere, at der var mødt ikke indbudte 
gæster fra Vestjyske Net, samt at repræsentanterne fra Lemvig kommune heller ikke var 



dem, som vi havde fået noget at vide skulle komme. Der var således ikke mødt en eneste 
af dem, som vi havde regnet med og derfor gik der lidt tid med at få de nye navne og titler 
nedskrevet. 
Kjeld Boisen bad gæsterne om at kigge ud af vinduet for at blive klar over, hvad vi skulle 
tale om. Foran på bordet lå 2 tykke ringbind med teksten HØJSPÆNDING I og 
HØJSPÆNDING 2 og mappernes forside var prydet med billeder taget ud af beboelses-
vinduet, så man ikke var i tvivl om, at børnenes legehus og transformatorstationen var 
næsten sammensmeltede naboer. Kjeld gjorde Lemvig Kommune ansvarlig for det tætte 
naboskab og mente, at det var en oplagt fejl at placere den slags farlige virksomheder i et 
parcelhuskvarter. Citeret fra www.energinet.dk : Der er normalt ikke lokalplanpligt for 
stationer i det åbne land, men større stationer-især indenfor bymæssig bebyggelse-er  
lokalplanpligte. Envidere: Nye kabelanlæg, transformatorstationer, kabelstationer m.v. er  
ikke i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2 omfattet af krav om udarbejdelse af  
VVM-redegørelse.
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal forslag til 
kommune- og lokalplaner ledsages af en miljøvurdering af planforslaget. Kravene til 
indholdet i en miljøvurdering er stort set sammenfaldende med kravene til en VVM-
redegørelse.
Claus Borg henviste til sagsbehandlingen tilbage til 2006 og mente, juraen var i orden. 
Grunden kunne godt bruges til lettere industri. Det var korrekt, at der ikke var udarbejdet 
en lokalplan og fandt det var i orden, når det nu var en industrigrund. Mente at det var OK, 
at byggeriet kunne gennemføres med den store transformatorstation uden nogen lokalplan 
og uden at informere borgerne om noget som helst, fordi det var en byggegrund til lettere 
industri. Det var helt i orden, at der heller ikke blev lavet en miljøgodkendelse. Støjgenerne 
var også beregnet og de var også acceptable. Tilsynsmyndighederne kunne godt 
undersøge støjgenerne, men det var ikke nødvendigt. Det var heller ingen lov med krav 
om, at en miljøbeskyttelse var nødvendig. Den officielle holdning er, at det er 
uproblematisk med hensyn til farligheden at have sådan en nabo.
Kjeld Boisen nævnte forsigtighedsprincippet og tvivlen altid skulle komme borgerne til 
gode. Det var der ikke taget hensyn til og han og hans familie ville ikke bo i magnetfelterne 
fra en 150 kV transformerstation.
Claus Borg ville gerne belyse magnetfeltet nærmere. Kommunen ville ikke købe husene af 
de tre familier, for hvis de gjorde det kunne næste række også kræve det. Kommunen 
havde ikke penge til det.
Mona Skougaard spurgte Claus Borg, om han troede lodsejerne kunne sælge 
ejendommene?
Poul Thomsen nævnte, at en konsulent fra el-selskabet havde været på åstedet og målt 
magnetfelterne.
Kjeld Boisen svarede, at konsulenten målte magnetfelterne på en dag, hvor der næsten 
ingen strøm var på anlægget og derfor skulle måleværdierne ganges med 10 for at være 
realistiske. Nævnte, at vi i Danmark ingen grænseværdier havde for magnetfelter.
Christian Bech-Poulsen, som talte meget utydeligt på grund af strubekræft og 
efterfølgende 30 strålebehandlinger i Århus, mente ikke, at Vestjyske Net kunne garantere, 
at magnetfelterne ikke var skyld i hans kræft. Familien Bech-Thomsen har foruden et 
nedgravet 170 kV kabel tæt på hækken også et nedgravet 60 kV kabel i fortovet langs den 
anden hæk. 
Poul Thomsen blev bedt om at redegøre for effekten i 60 kV kablet. Det vidste han ikke 
lige her og nu, det var vist nok øh.. jo... nok cirka på..  øh..  max. 40 MVA (nedgravede 60 
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kV kabler har ifølge Jette Kaag fra Energinet.dk, Energistyrelsen og kabelproducenterne 
sædvanligvis en effektoverførsel på mindst 60 MVA, effektoverførslen har betydning for 
magnetfelternes størrelse Ref.). Fortalte lidt om de tre faser og magnetfelterne var meget 
lavere nedgravet fordi kablerne lå tæt sammen, mens de som luftledninger hang langt fra 
hinanden.
Christian Bech-Poulsen mente ikke magnetfelterne kunne være lave og ville gerne vide 
mere om det.
Claus Borg nævnte, at regeringen havde en pulje til afhjælpning af gener i forbindelse med 
sådanne projekter.
Christian Bech-Poulsen mente, at grunden til, at borgerne intet havde hørt om projektet 
inden det blev bygget var, at det var farligt.
Claus Borg svarede hertil, at juraen var vurderet i orden, så der skulle ikke udarbejdes en 
lokalplan eller foretages nogen undersøgelser.
Kjeld Boisen sammenlignede projektet med Horns Rev 2 og viste samtidig tillægget til 
Kommuneplanen fra Varde kommune frem. Til dette projekt blev udarbejdet en lokalplan 
og det synes måske energimæssigt problematisk med magnetfelterne ved Horns Rev 2. 
De informationer, han kunne skaffe om magnetfelter, var ikke entydige. 
Af aktindsigten til Ramme transformeren fremgik, at der havde været overvejet en anden 
placering af stationen, nemlig 1 km øst for Ramme ved området Kjelder.
Poul Thomsen fremhævede, at alle luftledningerne var fjernet i området og det gav færre 
magnetfelter. Referenten replicerede dertil, at det var elselskaberne forpligtet til i henhold 
til kabelhandlingsplanen fra 1995 med Energiministeriet. Ifølge denne aftale skal alle 
luftledninger under 100 kV kabellægges. Aftalen går under navnet: Den Blå Bibel. (Det er  
usandt at fortælle, at magnetfelterne er blevet færre, fordi opgradering af kapaciteten med 
et 170 kV kabel med en effektoverførsel på mindst 200 MW langt overstiger de bestående 
magnetfelter Ref.)
Kjeld Boisen nævnte, at beliggenheden klods op af parcelhusene skyldtes, at Energinet.dk 
kunne spare 4 mio. kr. ud af en budget på 100 mio. kr.
Mona Skougaard mente, at anlægget hørte hjemme i et industriområde og ikke i et 
parcelhuskvarter.
Kjeld Boisen ville gerne vide, hvad det kostede at flytte skidtet.
Poul Thomsen mente, at farligheden ved magnetfelterne var udokumenterede og evt. 
magnetfelter i hjemmet stammede fra egne installationer som eksempelvis 
mikrobølgeovnen (familien har slet ikke sådan en Ref.) eller hårtørreren, som havde langt 
større felter end transformatorstationen. Referenten blandede sig igen i debatten og 
nævnte, at Energinet.dk står for alle undersøgelser i Danmark og ifølge dem kan 
magnetfelternes farlighed ikke bekræftes. Det kan magnetfelterne derimod i vore 
nabolande. I Norge og Sverige har man grænseværdier for magnetfelterne og de er på 0,4 
mikrotesla. I Tyskland skal der bruges jævnstrøm, hvis der findes beboelser tættere end 
100 meter fra vekselstrømsanlæg. 
Kjeld Boisen nævnte, at der ingen grænseværdier var for, hvor meget magnetfelterne 
måtte være her i landet tæt på boligerne. Nævnte lidt om forsigtighedsprincippet og om, at 
det med 'tæt på' ikke var defineret.
Claus Borg nævnte, at hvis kommunen købte Kjeld Boisens hus, så kunne man ikke 
udstede garanti for, at naboerne i næste række ikke også ville sælge til kommunen!
Bent Skougaard mente, at tvivlen skulle komme borgerne til gode. ''Vi kan ikke sælge vore 



huse. Ingen vil købe. Eller vil I købe? Spørgsmålet var rettet til Claus Borg.
Kjeld Boisen: ''Vi er insolvent. Vi vil ikke bo med sådan en udsigt og med de magnetfelter 
og derfor flytter vi efter jul. Der er vi blevet enige om. Vi er klar over, at vi vil havne i 
Ribers, men så må vi tage det med''.
Bent Skougaard: ''Vi skal begynde forfra''.
Kjeld Boisen nævnte at flere transformatorstationer var på vej andre steder i landet på 
grund af de mange møller og de skulle gerne stoppes inden de blev bygget så 
uhensigtmæssigt. Derfor skulle der køres en sag. Sagen skulle prøves af.
Søren Jacobsen mente, at han havde talt med naboerne. De havde også talt om at fjerne 
et gammelt dryssende hegn af gran og det var alle vist glade for kom væk. 
Christian Bech-Poulsen (80 år og kræftramt) mente ikke, at han kunne forstå noget om så 
svær en teknik, menigmand ved jo intet om det, der siges.
Kjeld Boisen mente ikke, han havde tillid til kommunen og den varetog ikke borgernes 
interesser, selvom man burde forvente, at de gjorde det. Eksemplet med et neonrør der 
lyste i et magnetfelt blev omtalt.
Søren Jacobsen mente, at magnetfelterne på transformatorstationen var under 0,4 
mikrotesla.
Kjeld Boisen nævnte, at man kun brugte en hårtørrer i et meget kort øjeblik, mens man 
intet valg havde på de udefrakommende magnetfelter. Kjeld viste et diagram med 
magnetfelter og det var korrekt, at de i henhold til diagrammet aftog voldsomt med 
afstanden.
Mona Skougaard fortalte om flere kræfttilfælde tæt på 60 kV ledningerne og det handlede 
om unge mennesker med dødelig udgang og efterladte ægtefæller og børn i skolealderen.
Søren Jacobsen forsvarede målingerne af magnetfelterne, som var blevet udført. 
Kjeld Boisen kunne ikke have tillid til målinger, der er udført af branchen selv. Der er som 
at sætte ræven til at vogte gæs. Nævner, at forsigtighedsprincippet gælder ved 
kabellægning af 170 kV kablet fra Horns Rev 2, her er man ingen steder tættere end 25 
meter fra beboelserne. I Ramme ligger 170 kV kablet ca. 8 meter fra parcelhusmatriklen.
Søren Jacobsen mener, at eftersom stationen er blevet bygget på dette sted, kan man rent 
fysiks ikke føre et kabel ud af området, uden at komme for tæt på et hus!
Claus Borg mener, at kommunen nemt kan gøre noget ved det visuelle.
Christian Bech-Poulsen svarede dertil, at man ikke bliver syg af udseendet.
Kjeld Boisen ville gerne høre lidt om den olie, der skulle køle systemet. Er det brændbart 
og hvor meget rummer anlægget?
Poul Thomsen mente anlægget rummede ca. 30.000 liter brændbart olie. Men systemet 
var konstrueret sådan, at det i princippet var selvslukkende! Man havde aldrig oplevet 
nogen uheld med den slags systemer.
Bent Skougaard forstod slet ikke at 30.000 liter olie slet ikke var eksplosions farligt. Han 
var ikke tryk ved at være nabo til 30.000 liter olie.
Kjeld Boisen opfordrede naboerne til at fortælle deres bagland om den farlige olie.
Mona Skougaard mente, at man var nødt til at 'gå fra hus og hjem' med 'sådan noget lort' 
som nabo. Hun kunne ikke forstå, at der slet ikke var nogen grænseværdier for at være 
nabo til sådan noget. ''Hvorfor ligger det i et boligkvarter?''
Kjeld Boisen forstod ikke, at en byplan-arkitekt ville gå med til denne planlægning.



Christian Bech-Poulsen og Mona Skougaard mente, kommunen havde syltet sagen længe 
nok og det måtte være slut. Alene at få dette møde med kommunen havde været flere 
måneder under vejs.
Kjeld Boisen ville lige høre lidt om de 8 blæsere, der blev sat i drift, når de skulle køle fra 
de mange vindmøller. Hvor mange decibel larmede de?
Poul Thomsen havde bestilt anlægget til max at støje med 34,6 db og 35 db er det 
maksimale, som loven tillod. Man havde ikke målt støjen. Den var udelukkende beregnet. 
Man havde købt en speciel dyr transformer, så det var i orden med den støj.
Claus Borg tilbød at undersøge støjen. Han tilbød også at gøre noget ved det visuelle med 
beplantning (den beplantning som allerede er etableret var udført af Hedeselskabet). 
Tidligere stod der en række grimme dryssende grantræer og de blev fældet i samråd med 
naboerne som var glade for at slippe af med dem. Men kommunen nævnte ikke med ét 
ord i forbindelse med fældningen, at der snart skulle bygges en stor transformatorstation 
og den ville pludselig blive meget synlig efter fældningen.
Kjeld Boisen, Christian Bech-Poulsen og Mona Skougaard vidste intet om, at der snart 
ville rejse sig nogen tårne.
Christian Bech-Poulsen: Vi ved intet om strømstyrken.
Claus Borg foreslår et højt hegn, hvis familien Boisen vil blive boende.
Mona Skougaard: ''Enten køber I os ud, eller vi flytter. Dette her er et stort overgreb.''
Kjeld Boisen nævnte, at han havde brugt ¾ år på at sætte sig ind i tingene og i den 
periode havde der ingen dialog eller debat været. Kjeld nævner, at familien flytter efter jul 
og det står fast.
Claus Borg nævner, at kommunen ikke har juraen i orden til at købe husene, hvis de har 
lavet en fejl.
Søren Jacobsen nævner, at de har alle deres tilladelser (det er ikke ensbetydende med at  
tilladelserne er givet med loven som grundlag, idet tidligere sager viser, at Energistyrelsen 
har godkendt ansøgninger med rund hånd Ref.).
Kjeld Boisen vil ikke bebrejde Vestjyske Net noget. Kritikken er alene rettet mod dem som 
har givet tilladelserne.
Christian Bech-Poulsen og Mona Skougaard nævner samstemmende, at de intet vidste 
om sådan en transformer.
Kjeld Boisen siger igen, at det tager tid at sætte sig ind i noget, når man skal starte helt fra 
bunden.
Claus Borg nævner, at det er en industrivirksomhed.
Kjeld Boisen læser højt fra kommunens hjemmeside med lokalplanrammer: ''Der må ikke i  
området etableres virksomhed elle anlæg, som kan virke generende i forhold til  
omgivelserne.''  I forslaget til Kommuneplan 2009 står der: ”Der må ikke etableres 
virksomhed, som kan virke generende for boligområder og lignende forureningsfølsomme 
områder”.
Kjeld Boisen er godt klar over, at der er reageret lidt sent, men det tager tid at sætte sig ind 
i sagerne og kommunen har også syltet sagen. Det handler ikke blot om det visuelle. Så 
stort et anlæg kan ikke bygges i et parcelhuskvarter uden lokalplan. Kommunen har pligt til 
at beskytte borgerne. Det står i Planloven. 
Christian Bech-Poulsen vil gerne vide, hvad konsekvenserne vil være, hvis projektet 
sendes i høring.



Søren Jacobsen mener, at farligheden er undersøgt rigeligt af Energinet.dk og de har også 
publiceret en masse materiale. ''Når Energinet.dk undersøger sig selv, er det det samme 
som at sætte ræven til at vogte gæs'', lyder det fra en af naboerne.
Mona Skougaard siger, at det er så i øjenfaldende, at det også er de unge mennesker der 
får kræft og dør af kræften. Mona mener ikke, at det er ordentligt undersøgt her hjemme, 
når så mange unge dør af kræft.
Kjeld Boisen siger, at hvis der skal en ny måling til, så vil han selv stå for den og selv 
betale for den.
Claus Borg: ''Hvad ønsker I?''
Kjeld Boisen vil give kommunen maksimalt en uge til at finde en løsning, ellers vil han lave 
et civilt søgsmål. Sagen må ikke forældes.
Søren Jacobsen slutter med at fortælle, at 150 kV kablerne blev idriftsat den 30. januar 
2009. 
Mødets varighed: 2 timer
Referent: Sigrid Bluhme


