
Ny 2x400 kV højspændingsledning på 
strækningen 
Kassø-Tjele ?

Vi siger NEJ

De statslige miljøcentre i Odense og Århus har på vegne af bygherren Energinet.dk 
igangsat planlægningen af en ny luftbåren 2x400 kV - forbindelse fra Kassø til 
elknudepunktet Tjele. 

Energinet.dk anfører som argumenter for en luftledning, at en kabelløsning i jorden er 
alt for dyr og at det faktisk også er umuligt at kabellægge over lange strækninger på 
400 kV niveau. 

Energinet.dks argumentation er imidlertid helt forkert, da danskerne slet ikke har 
brug for denne el-ledning for at have strøm i kontakterne. 

Hvem har så brug for denne forbindelse? Det har udlandet: Tyskland og Norge. Som 
bekendt fremstiller Norge masser af billig strøm af vandkraft og denne billige strøm 
vil tyskerne gerne have. Derfor vil Energinet.dk gerne transportere norsk strøm 
gennem Jylland til Tyskland. 
I øjeblikket kan den gamle luftledning overføre 2000 MW  (mega volt ampere), men 
med en udvidelse af luft-ledningerne til 2 x 400 kV kan de overføre 4000 MW. 
Energinet.dk er i øjeblikket i gang med at udvide forbindelsen mellem Nordjylland og 
Sydnorge fra 1000 MW til 1600 MW. For at imødegå, at der i forbindelse med 
havvindmølle-el til eksport kunne opstå flaskehalsproblemer i det allerede eksisterende 
net, ønsker Energinet.dk at udvide 400 kV - ledningernes kapacitet til det dobbelte.

Når Energinet.dk skal bygge en ny masterække med tilhørende ledninger, så skal 
lodsejerne afstå jord til projektet. Den kan afleveres frivilligt eller den kan 
eksproprieres. 
I denne sag kan man ikke lovligt ekspropriere jord til Energinet.dks nye masterække, 
fordi det handler om at give udlandet bedre muligheder for at udveksle billig el!!!

Miljø- og Energiminister Svend Auken svarede den 2. juni 1998 klokkeklart på 
spørgsmålet: 
'' Kan et distributionsselskab (Energinet.dk) ekspropriere til nye linjeføringer uden at  
kunne dokumentere et reelt behov?'' med ordene

''Nej. Ifølge Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel kan 
boligministeren, når almenvellet kræver det, tillade ekspropriation til anlæg for 
produktion, transmission og distribution af elektricitet.''



Grundlovens § 73 handler om almenvellet for danskerne og IKKE for mennesker i 
udlandet. Vi har stadig til gode at få denne § afprøvet ved domstolene inden der 
etableres eller renoveres nye 400 kV-elmotorveje. 

Mastemodstanderne på Sjælland henviste 1992-1994 via deres advokat til denne § 
hvorefter den systemansvarlige, Elkraft, opgav deres 400 kV luft-ledningsprojekt og 
der blev lagt et 190 km langt jævnstrøms-jordkabel på 400 kV fra Køge til Gedser. 
Forbindelsen kaldes KONTEK-forbindelsen.
Mastemodstanderne på Djursland henviste i 1998 også til Grundlovens § 73 via deres 
advokat og en ny 400 kV luftbåren mastelinje blev opgivet.

Mastemodstanderne til Den Midtjyske Elmotorvej vil også henvise til Grundlovens §73 
så landskabet befris for den bestående og fremtidige masterækker.
Vi vil derfor opfordre dig til at indbetale et beløb på 500 – 5000 kr. i Danske Bank på 
en spærret konto med: 

Registrerings nummer: 3737 
Konto nummer:  3737327655
Husk at angive navn og adresse.

Pengene går ubeskåret til advokatomkostninger i forbindelse med anlæggelse og selve 
retssagen mod Energinet.dk 
Ikke anvendte beløb tilbagebetales selvfølgelig til rette ejere. 

Energinet.dk glemmer også at fortælle, at vekselstrømsforbindelser på høje niveauer 
er kræftfremkaldende, og både Norge og Sverige har grænseværdier for denne 
farlighed.

Vi henviser til 2 fantastiske hjemmesider, der omhandler ALT omkring højspænding. 

Så klik ind på:
http://www.elijorden.dk/ og http://www.elkablerijorden.dk/
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