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Indkaldelse af ideer og forslag 2009
                                                          VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele

I forbindelse med projekteringen af ovennævnte højspændingsforbindelse skal der i h. t. lov om 
planlægning, Bek.nr. 1335 af 6/ 2006 udfærdiges en VVM redegørelse.

Der skal endvidere inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det 
omhandlende projekt.

Energinet.dk og Miljøcentrene i hhv. Århus og Odense har valgt at afholde 3 offentlige møder i hhv. 
Gram, Billund og Engesvang med dette formål for øje.

Hvis disse møder blev afholdt med henblik på indkaldelse af ideer og forslag og ikke kun fordi det 
skal man, ja så kan det undre, at de indbudte lodsejere, repræsentanter for interesseorganisa- 
tioner, kommuner m.fl. ganske enkelt blev hold for nar på de omhandlende møder.

 En enkelt meget kritisk borger (kendt af Energinet.dk) blev i første omgang forment 
adgang til det offentlige møde i Gram.

 Det lykkedes ordstyreren at overse de fleste markeringer fra salen

 Mødet var planlagt, så der var mindst mulig tid til spørgsmål fra salen

 Det blev ikke på noget tidspunkt forelagt noget konkret, som vi efterfølgende kan komme 
med ideer eller forslag til – undtagen farven på de kommende master.
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 Der var på mødet i Gram lagt kort med den nuværende linjeføring frem.  Disse kort hørte 
til i kategorien ”kun se ikke røre”.  Tog man et kort, fik man at vide, at det måtte man da 
sandelig ikke tage med sig. Der er overhovedet intet kortmateriale stillet til rådighed.

Det er ganske enkelt ikke Miljøcentrene værdigt, at være medvirkende til at trække offentligheden 
rund i manegen på denne måde. Vel vidende, at minimumskravene i lovgivningen er overholdt, så 
finder vi det direkte forkasteligt, at fristen for indsendelse af ideer m.v. er sat til den 1.07.2009. 
Mange af de berørte lodsejere har aldrig tidligere prøvet en sådan proces, og den korte frist vil 
sandsynligvis afholde mange lodsejere fra at indsende forslag og ideer.

I skriftet VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele er der på side 4 anført at: 
”strækningen mellem Kassø og Tjele er en del af rygraden i det jyske el-net. Der er allerede nu behov  
for at fordoble kapaciteten på strækningen.”  

Denne vurdering må stå for Energinet.dk`s egen regning og står i skærende kontrast til 
publikationen:

 50 pct. Vind i 2025. Udgivet af EA Energianalyse a/s

Udgivet maj 2007

I denne står anført, at:

”Det vurderes muligt at etablere ca. 2.250 MW havmøller og 3.500 MW landmøller, uden at
der er behov for at forstærke det overordnede eltransmissionsnet ved brug af luftledninger.
Ilandføringen af elektriciteten fra nye havmøller foreslås som hovedregel at ske gennem nye
jævnstrømskabler frem til stærke knudepunkter i transmissionsnettet.”

På side 6 i det udsendte skrift (VVM for ny…)

Er anført: 

” På baggrund af den beskrevne politiske beslutning skal Energinet.dk anlægge en to-systems 400 kV-
luftledning fra den eksisterende 400 kV-transformerstation Kassø vest for Aabenraa til den  
eksisterende 400 kV-transformerstation Tjele ved Viborg. Ledningen skal erstatte den eksisterende 400  
kV-luftledning på strækningen.”

Denne udtalelse er heller ikke korrekt. Der foreligger ingen politisk beslutning om at anlægge en 
luftledning endsige en vekselstrømsforbindelse.

Iflg. Kemin-notatet af 08. oktober 2008 fremgår det, at:

”Fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed,  
VE-udbygning, økonomi, miljø og elmarkedets funktion. Dette gælder såvel den indenlandske  
infrastruktur som forbindelserne til udlandet. Konkret udbygning skal ske efter en overordnet  
udbygningsstrategi. Når konkrete udbygningsbehov identificeres, skal det vurderes, herunder  
samfundsøkonomisk, hvorvidt nationale og lokale virkemidler kan reducere eller eliminere behovet for  
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udbygning af transmissionsnettet samt overvejes at gennemføre længeresigtede scenarieanalyser til  
belysning heraf.”

Andet sted i samme notat er anført: 

”De konkrete udbygningsprojekter gennemføres, når der er tilstrækkeligt behov for udbygningen,  
herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn,  
skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder og indpasningen af vedvarende energi.”

Og jævnfør nævnte EA rapport, så er der netop ikke behov for nye højspændingsforbindelser 
endsige udbygning i vekselstrøm. 

Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt linjeføringen ikke bygges?

Ligegyldigt hvordan man vil begrunde byggeriet af en ny luftledning, så SKAL behovet 
dokumenteres med tørre tal. Her taler vi om dansk forsyningssikkerhed og henviser til Grundlovens 
§ 73, der taler om, at der kun kan eksproprieres til eltransmissionledninger, såfremt det er 
hensynet til danskernes forsyningssikkerhed.

På side 15 (VVM for nye 400 kV…..) er anført en faktaboks omkring elektriske og magnetiske 
felter.

Som fakta står anført:

 ” I dag er der stort set enighed om, at elektriske felter ikke udgør nogen sundhedsrisiko.”

Denne enighed må stå for Energinet.dk´s egen regning, eller nok rettere Magnetfeltudvalget i 
Dansk Energi. Dette udvalg styrer det officielle Danmarks syn på faren ved den offentlige 
eksponering fra elektromagnetiske felter. Vi kunne da også ved selvsyn erfare, at Energinet.dk på 
deres bannere ophængt ved borgermøderne, at man bagatelliserer faren.

På et af disse meget iøjnefaldende bannere var bl.a. skrevet, at magnetfelter ikke kan ses, nej men 
en fare bliver ikke mindre, fordi den ikke kan ses. Spørg bare de mange naboer til den allerede 
eksisterende højspændingsforbindelse, der er overbeviste om, at de har fået kræft, netop fordi de 
bor alt for tæt på en højspændingsledning. En sådan frygt for helbredet skal tages alvorligt.

Og det er ikke kun Danmarks befolkning, der mener, at det kan være forbundet med livsfare at 
være nærmeste nabo til en vekselstrømsforbindelse, og adskillige videnskabelige undersøgelser 
foretaget i udlandet, når frem til samme resultat. 

Og det er ikke bare danskerne, der er ængstelige. Nej en Eurobarometerundersøgelse, foretaget 
for nylig, viser, at halvdelen af befolkningen i EU også er optaget af eventuelle sundhedsmæssige 
risici ved elektromagnetiske felter. Det kan i den forbindelse nævnes, at man i Niedersachsen har 
vedtaget en lov, der bestemmer, at højspændingsledninger skal i jorden, når der er mindre end 
200 meters afstand til nærmeste bygning fra en luftledning.

På baggrund af ovennævnte henstiller Bevægelsen til, at følgende forslag tages til efterretning:
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Med udgangspunkt i den manglende dokumentation for nødvendigheden af den påtænkte 
udbygning, stilles denne i bero. 

Med udgangspunkt i den manglende politiske beslutning arbejdes der videre med alternative 
løsningsmodeller.

Subsidiært etableres en jævnstrømsforbindelse mellem Tjele og den dansk/tyske grænse.

Den allerede eksisterende linieføring lægges i jorden i 150 kV kabler

Også ved kabellægningen skal der foretages beregninger på magnetfelter.

Borgernes sundhed skal have 1. Prioritet.

Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

www.elijorden.dk

v/formanden Anne Boesen
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