
Jeg deltog i borgermøderne i Gram 16ds og i Billund 17 ds.
Desværre måtte jeg konstatere, at man IKKE bringer samme materiale i de to møder.

Det er meget uheldigt at indslag der i debatten kunne give god grund til argumentation for 
kabellægningikke blev vist eller nævnt i Billund.
Dette er manipulation med lodsejerne som man ikke skulle forvente sig af offentlige 
myndigheder og jeg beder derfor om svar på hvorfor man f.eks i Billund ikke viste 
indslaget fra TV-avisen med udmeldingerne om at højspændingsmasterne forsvinder og 
der kabellægges om 10-20 år ?

Desuden var der afsat alt for lidt tid til debat. Der blev oplyst ved starten af møderne at alle
kunne komme til orde. Det var IKKE tilfældet. Flere markerede da kaffen blev introduceret.
Er man ikke voksne nok til at svare befolkningen på kritiske spørgsmål skal man ikke 
indkalde til informationsmøder der ikke giver mulighed for en dialog også hvis det skulle 
forhale mødet med 30 - 60 minutter.
Indsigelsesfristen 1. Juli 2009 er også kritisabel - specielt for den nordlige del af linien.
12 dage lige før ferien får nok ikke mange til at reagere. Det er måske tiltænkt ?

Det må være rimeligt at alle lodsejere på borgermøderne får præsic samme oplæg og 
information.
Da det ikke skete må jeg anmode om nye møder eller skriftlig information til alle lodsejerne 
om udeladelserne og grunden hertil.

Med venlig hilsen
Poul Erik Morthensen
Koldingvej 32 
6600 Vejen

Odense, den 19. juni 2009
J.nr. ODE-200-00045

Kære Poul Erik Morthensen

Tak for din henvendelse vedrørende borgermøder for projektet om ny 400 kV 
højspændingsforbindelse Kassø-Tjele.

Bygherren Energinet.dk har i debatfasen valgt at arrangere tre borgermøder, fordelt langs 
strækningen for den eksisterende højspændingsforbindelse. Til møderne har Energinet.dk 
inviteret Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus med, da miljøcentrene er VVM-
myndighed i denne sag. Det betyder, at miljøcentrene er godkendende myndighed efter 
planloven i forhold til anlæggets udformning og placering.

Borgermøderne var programsat til at vare to timer fra kl. 19.30-21.30, hvoraf den sidste 
halve time var afsat til, atman på tomandshånd kunne spørge miljøcentrene og bygherren 
inden for fem forskellige emneområder på særlige stande med plancher om projektet. 
Møderne i både Gram og Billund var godt besøgt og spørgelysten var stor, så i begge 
tilfælde trak møderne over tiden. Oplæggene på møderne var i substansen ens. Det 
konkrete tv-indslag som du henviser til, var en del af Energinet.dk´s oplæg og derfor kan 
jeg ikke svare dig konkret herpå. Med flere borgermøder om samme emne er der mulighed 
for til næste møde at tilpasse oplæggene så de bedre imødekommer de spørgsmål, der er 



blevet rejst. Hvis der er spørgsmål du ikke har fået svar på, er du velkommen til at 
kontakte undertegnede for så vidt angår spørgsmål om VVM-processen eller Energinet.dk 
for så vidt angår spørgsmål om selve projektet.

Debatfasen varer fire uger med frist for bemærkninger den 1. juli 2009. Miljøcenter 
Odense og Århus har udarbejdet et idéoplæg til brug i debatfasen. Idéoplægget er blevet 
offentliggjort i relevante ugeaviser langs strækningen samt på miljøcentrenes hjemmeside 
www.blst.dk. Desuden har Energinet.dk udsendt ideóplægget til cirka 1500 lodsejere langs 
strækningen. Da vi stadig er på det indledende stadie af planlægningen for 
højspændingsforbindelsen, er der ikke tale om et konkret defineret projekt. Det er 
baggrunden for, at vi indkalder idéer og forslag fra offentligheden som vi kan tage i 
betragtning i den videre planlægning.

Når der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse vil 
dette materiale blive offentliggjort i otte uger. Der bliver derfor også mulighed for senere i 
planlægningsprocessen at komme med bemærkninger til projektet. På det tidspunkt vil der 
være tale om et konkret projekt, hvor virkningerne på miljøet er undersøgt og beskrevet. 
Der vil derfor være mulighed for at forholde sig mere præcist til projektet på dette 
tidspunkt. Indtil videre forventes denne anden offentlige høring påbegyndt i løbet af første 
kvartal 2010.

Med venlig hilsen 
Torben Lund Christensen 
Landinspektør 
Plan- og Virksomhedsområdet 
Dir tlf.: (+45) 72 54 84 45 
tolch@ode.mim.dk 
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