
Hvad er nu det for én ?

Udklip fra Energinet.dk`s hjemmeside:

Den installerede vindmølleeffekt vest for Holstebro og Struer er så stor, at det nuværende 60 kV-net 
ikke kan overføre eventuel yderligere effekt fra vindmølletilslutninger. På nuværende tidspunkt er 
der 86 MW vindmøller og 21 MW decentral kraftvarme. Der forventes en tilvækst af nye 
vindmøller på omkring 33 MW. Forbruget i området ligger mellem 4 MW og 20 MW.

Der er derfor behov for at etablere en ny 150/60 kV-station med en 160 MVA transformer vest for 
Lemvig (Ramme) til aflastning af både 60 kV-nettet og 150/60 kV-stationerne Idomlund og Struer. 
Den nye station vil kunne overtage opsamlingen af den nuværende produktion plus den tilvækst, der 
forventes. Reserveforsyningen vil foregå via 60 kV-nettet.
Ud over stationen indeholder projektet også et 150 kV-kabel på 25 km fra 150 kV-station Struer til 
den nye station i Ramme. 

Fra dette 150.000 volts anlæg og hen til børnenes legehus er der ca. 35m. Fra anlægget 
og hen til vores huset er der 42 meter ! Det omtalte 150 kV-kabel passerer naboens hus i 
en afstand af 8 meter. Transformaterstationen er 7,90 meter høj.

Ingen tillæg til Kommuneplanen hverken for kablet eller transformaterstationen. Ingen 
høring. Vi vidste intet, før anlægget pludselig stod der. Ja grimt det er det, men kan det 
ikke også være farligt?



Snakken gik/går livligt i byen. ”Det skal I da protestere imod ”! Ja, men til hvem og 
hvordan?

Nu starter en lang sej kamp med at indhente oplysninger, og at prøve at forstå hvad det er, 
der har ramt os. Vi bor i Lemvig Kommune, jeg henvender mig i service-butikken for at tale 
med advokatvagten. Den har man nedlagt, men har ikke lige fået det rettet på hjemme-
siden. Nå, jeg går videre til byens eneste advokat. Han skaffer mig aktindsigt.
Advokatens holdning er: ”Jeg hører gerne hvorvidt De ønsker jeg skal gå videre med 
sagen, idet resultatet af en eventuel fejlbehandling blot kan vise sig at være, at man efter-
følgende berigtiger dette”. Ikke lige den holdning, vi havde brug for. Farvel til ham.

Jeg pløjer mig igennem alle sagsakterne, en COWI-rapport på 100 sider og læser alt, hvad 
jeg kan finde på internettet. Prøver at Google på alt og alle. Efterhånden falder brikkerne 
på plads.

Det er Vestjyske Net der er bygherren og dem der driver 150 kV-nettet her i området.
Myndighedsgodkendelsen skal Vestjyske Net have fra dels Energistyrelsen/Energitilsynet 
og dels Lemvig Kommune. Lemvig Kommune skal godkende placeringen.
Det skal her af hensyn til forståelsen nævnes, at vi i mange år har haft et lille 60/10kV 
anlæg stående. Det var skjult af et krat og så langt væk, at det ikke kunne genere os.
Imellem det gamle anlæg og boligområdet var der en tom erhvervsgrund. Det er her, man 
har placeret det nye anlæg, fordi man kunne reducere de samlede omkostninger med 4 
mio.kr. Det samlede budget incl. kablet var ca. 100 mio.kr.

På Kommunens hjemmeside kan man om erhvervsgrunden under lokalplanrammer læse:
Der må ikke i området etableres virksomhed eller anlæg, som kan virke generende i 
forhold til omgivelserne.

Anlægget er alt for stort og grimt til, at man kan have det i et boligkvarter. Der kommer en 
konstant lavfrekvent brummen, som høres/mærkes meget tydeligt på vores grund. Vi er 
meget angste for, hvad der kan ske af akutte uheld. Magnetfelterne er årsagen til, at vi her 
i familien er blevet enige om, at vi må væk herfra. Nogen kalder det hysteri, andre siger 
det er direkte uansvarligt at blive boende. ? På Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
fastholder man de anbefalinger, der hidtil er offentliggjort af Styrelsen: ”Nye boliger, hvor 
børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye 
højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger.” Begrebet `tæt på`kan 
ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af 
den konkrete eksponering. Min familie og jeg aner altså ikke, hvad vi bliver udsat for, eller 
om vi på sigt udvikler læukemi eller neurologiske sygdomme ?

Vi kontakter EDC og beder om et salgstjek. Mæglerens vurdering er at anlægget koster os 
550.000 kr i nedsat ejendomsværdi. Altså skylder vi nu mere på huset end det er værd. 
Det skal vi lige have en ”snak” med Kommunen om. Hvis de ikke hjælper os ud af dette 
mareridt, er vi tvunget til at køre en retssag imod dem.

I alle tilfælde skal vi hurtigst muligt væk herfra. Er bange for at sagen kan trække ud i det 
uendelige.

På Energinet.dk`s hjemmeside har jeg fået det indtryk, at mange flere 150 kV anlæg er på 
vej, fordi det gamle elnet er for svagt. Det gamle anlæg var beregnet til danskernes eget 
forbrug, mens den nye og meget kraftigere transformaterstation er bygget for at tjene et 



eksportformål. Nu skal man altså rundt i landet passe på, hvor disse anlæg bliver placeret. 
Energinet.dk er åbenbart totalt skruppelløse. 
Sagen bliver forelagt kommunens embedsmænd og politikere på tirsdag med krav om 
fuldstændig erstatning. Sagens videre forløb videregives til Bevægelsen for miljøvenlig 
eltransmission. 
Ramme den 25. oktober 2009
Kjeld Boisen
Sundsdahlvej 35
7620 Lemvig


