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Emne: Ny 400 kV forbindelse imellem Kassø og Tjele
Prioritet: Høj

Til: Teknik og Miljø-udvalget i Haderslev kommune samt Teknik- og Miljø-udvalget i 
Tønder kommune

Vi har onsdag d.13. oktober 2010 modtaget et brev fra Energinet.dk, hvor vi bliver informeret 
om, at alternativ A2 er valgt i stedet for hovedforslag A1 ved Hjartbro Skov/Gelså på trods af, 
at hovedforslag A1 var blevet anbefalet i Kommuneplan-tillæget på s. 17-18. Det vil sige, at 
der etableres en luftbåren el-linie tættere på Hjartbro Skov og Gels Ådal end den nuværende. 
En el-linie bestående af større og kraftigere master, som ikke alene skal bære 1 x 400 kV, 
men 2 x 400 kV luftledninger. De bliver således MEGET mere dominerende end de 
nuværende mindre dominerende gittermaster.

I den forbindelse er vi gået i gang med at undersøge, hvad kommunernes holdning er omkring 
maste-løsning kontra kabel-løsning, og vi må konstatere, at den generelle holdning er, at 
linien skal kabelføres.

I det område, som vi bor i (Hjartbro Skov og omegn), mener vi ikke, at løsning med 
kabelbåren el er undersøgt tilbundsgående. Vi har i hvert tilfælde ikke set nogen 
dokumentation for det, hvilket vi savner. 

Haderslev Kommune har udvalgt Hjartbro Skov og omegn som værende af særlig interesse 
mht. geologi og natur, og Tønder Kommune lægger meget vægt på, at der er områder, hvor 
befolkningen har komme ud og nyde naturen ugenert af f.eks. store støjende el-master. Den 
luftbårne løsning vil påvirke området negativt og går således imod kommunernes mål med 
området.

Vi har været inde og se, hvad Haderslev og Tønder kommune i maj/juni 2010 indstillede til 
Miljø-centrene omkring dette 400 kV projekt:

Haderslev Kommune:

Erhvervs- og Borgerservice indstiller,

·     at det meddeles Miljøcenter Odense, at Haderslev Kommune kan tilslutte sig 
kommuneplanforslagets linjeføring A1 (hovedforslag) ved Hjartbro Skov / Gabøl

      og at Haderslev Kommune ikke derudover har bemærkninger til høringsmaterialet.

Tønder Kommune:

Indstilling:

Teknisk chef indstiller, at det det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

•      at der gøres indsigelse mod at 400 Kv-ledningen etableres som luftledning i de anførte trace i 
førend kabellægning i jord er belyst som alternativ i VVMredegørelsen og

•     at det udarbejdede kommuneplantillæg først indarbejdes i det kommunale plangrundlag, når 
dette er afklaret.

Endvidere står der nedenstående i Tønder Kommunalbestyrelses-referat dateret d. 25. maj på 
side 14-15 (link: http://www.toender.dk/filer/moede/4167dako250510.pdf 
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