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Etablering af 400 kV-luftledning fra Endrup til Idomlund
I flere år har vi kæmpet for Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”.
Vi har arbejdet hårdt for at gøre vores del af Varde Kommune til et attraktivt sted for bosætning, liv og
vækst. Borgerne har gjort kraftanstrengelser for at lave Udviklingsplaner, der har forskønnet vores natur og
vores landsbyer. Det er værdier som vi, der bor på landet, værdsætter over alt. Det er de værdier som
tiltrækker nye tilflyttere og turister. Det er de værdier og kvaliteter, der udgør vores eksistensgrundlag.
Derfor virker det på os som en kold spand vand i hovedet, at Energinet nu forsøger at gennemtvinge
opsætningen af 400 kV-luftledninger, tværs gennem vores lokalområde, i Helle. Uanset, hvilken vinkel du
ser på det, så skæmmer projektet vores natur og de værdier som vi står for.
Det vil i høj grad være til gene for de mennesker, som nu risikerer at bo og leve tæt på disse 400 kVluftledninger. Det vil vedvarende være med til at hæmme bosætningen og udviklingen af vores område i
Helle. Selv den bedste ejendomsmægler vil få umådelig svært ved at overbevise købere om fordelene ved
at bo tæt på 400 kV-luftledningerne. Måske dig der læser her, er interesseret i at bo der?
Vi appellerer til at denne 400 kV-luftledningsforbindelse bliver gravet ned i jorden. Vi har læst alle
Energinets argumenterne for at de ønsker en luftledning. Der er dog ingen argumenter for, at et jordkabel
er en umulighed. Den koster mere at etablerer og den er en uprøvet løsning. Vi foreslår, at Energinet tager
denne udfordring på sig…
•
•

Ved kalkuleringen, af merprisen for jordkabler, må Energinet regne på de ovenstående værdier i
hele ledningsforbindelsens levetid, der ikke går tabt med en jordkabelløsning.
Den uprøvede løsning er den hele verden venter på. Intet er umuligt. Kom så Energinet… -vi ved I er
dygtige, innovative og kan klare udfordringen. I vil høste stor ros og anerkendelse for hele Danmark
når det lykkes!
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