Vedr. ekspropriation.

Kastbjerg.21/5 2011

Att.landinspektør. Henrik langballe.
Du skriver i dit brev at energinet.dk ikke kan imødekomme at flytte kablet mod nord.
Efter samtale med en lokal politiker d.20/5 er det kommet mig for øre, at det slet ikke er
energinet.dk der skal tage stilling til en flytning af kablet mod nord men derimod en politisk
dispensation, der skal søges, og du skal, som den der sat til at formidle kontakten til lodsejerne
fortælle mig, hvordan og hvem jeg skal søge om dette. Denne opfordring er hermed givet til dig.
Han fortalte mig endvidere at der var gode muligheder for dispensation, da børn og unge
mennesker, på grund af gartneriets produktion i perioder vil komme til at arbejde helt op til kablet.
Du skriver ligeledes, at energinet.dk ikke vil anvende andre teknologiske løsninger(som vil resultere
i et mindre magnetfelt). Hermed skriver du jo også at energinet.dk IKKE, som de jo ellers skriver i
deres pjece om magnetfelter, følger forsigtighedsprincippet.
Ifølge den samme pjece fremgår det ligeledes at nye anlæg ikke bør opføres tæt på boliger og børne
institutioner(man kunne måske tilføje ”hvor børn og unge mennesker arbejder”)der står også at
begrebet tæt på ikke kan defineres, men at arbejde oven på eller lige ved siden af må vel siges at
være for tæt på. Kan du ikke bede energinet.dk om at forklare mig, hvordan de mener at have fulgt
forsigtighedsprincippet under projektering. Omkring vores ejendom, og kan du ikke bede spørge
energinet.dk om de inden de gik ind og rådgav de politiske beslutningstagere om linjeføringen af
kablet, har undersøgt om, hvem der færdes, hvor og hvor længe omkring det planlagte kabel. En
sådan viden må der være absolut være af allerstørste vigtighed.
På baggrund af ovenstående må det stå klart for enhver, at der slet ikke er grundlag for at anmode
om ekspropriation.
Du skriver til slut at, som det ser ud er der ikke basis for forlig. Hertil kan jeg kun sige, at det kun er
energinet.dk der der har modvilje mod forlig, vi vil gerne indgå forlig når blot loven og
forsigtighedsprincippet følges.
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