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Naboer og kommune kræver el-kabler gravet ned
Af: Hans Jørgen Ehrhardt 

PRINT & TIP 
4 har anbefalet artiklen

VEJEN: Kun 30 meter fra det unge pars hus knejser en to-benet stålmast med 400.000 volt i ledningerne.

På familiens jord ligger også en lille transformatorstation. Men det hele kan hurtigt blive meget værre, hvis parrets mest 
dystre spådomme om el-forbindelsens fremtid bliver til virkelighed.

– Der vil komme en endnu større mast med to sæt ledninger, og den lille transformatorstation skal nu være på 12 hektar. 
Kommer den store transformatorstation, så flytter vi, siger Brian Guldager Iversen.

Sammen med Betina Holst Iversen købte han for syv år siden ejendommen, der i 1600-tallet var ryttergård under 
Koldinghus. Den ligger på Gestenvej ved Revsinge. De vidste, at masten stod der, men nu er de intenst involveret i 
kampen om at få ledningerne gravet ned.

– Hvis vores børn skulle få leukæmi på grund af ledningerne, så ville vi aldrig tilgive os selv. Det er teknisk muligt at 
grave kablerne ned, så det bør være løsningen, siger Brian Guldager Iversen.

Han er med i »Bevægelsen for Miljørigtig El-transmission«, som Kabelgruppen Vejen-Kassø har sluttet sig til. 
Bevægelsen havde for nylig møde med Vejen Kommune, og hér præsenterede man en række spørgsmål, som 
kommunen nu har bedt om svar på hos Energinet.dk. 
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hvem valgte 
først masten eller jer 
Anmeld anstødeligt indhold 
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