
Status på Ramme-sagen.

Et resumè:
Grundet øget decentral strømproduktion ( den nye generation af meget store vindmøller ) og
afprøvning af denne type møller på Risø`s prøvestation ved Høvsøre har man i Lemvig-området
behov for aflastning af 60 kV nettet. Man har hidtil haft det lokale NOE som eltransmisions-
selskab, men nu kommer Vestjyske Net også på banen med en 150 kV transformatorstation og et 25 
km jordkabel til Struer og derfra forbindelse til resten af landet.

I Ramme køber Vestjyske Net en erhversgrund, der ligger mellem NOE`s 60 kV transformator-
station og et parcelhuskvarter. Her får man i 2006 byggetilladelse til at opføre en 150 kV
transformatorstation og etablere jordkablet til Struer, uden kommuneplantillæg med dertil hørende
høring og information til det omkringliggende boligkvarter.

Anlægget etableres omkring årsskiftet 2008-2009. 
Yderligere detaljer kan ses på  www.elijorden.dk i forskellige indlæg efteråret 2009

I betragtning af at Lemvig Kommune er den kommune i Danmark, der har flest kvadratmeter pr. 
indbygger, er dette det værste byplanmæssige makværk, jeg nogensinde har set. Vestjyske Net
har samme moral som resten af eltransmisionsbranchen. Der blev lavet en VVM redegørelse i 
forbindelse med prøvestationen ved Høvsøre. Heri er givet tilladelse til en transformatorstation,
men i det åbne land må en sådan kun være 30 x 30 meter og 4 meter høj, derudover skal den
være omgivet af et 5 meter bredt beplantet bælte.  Der er for mig ingen tvivl om, at man har speku-
leret i efterfølgende ballade ved placeringen af denne kæmpe på 8 meter i et boligkvarter.
Her er der bare nogle få husejere, der brokker sig. I det åbne land skulle man have kæmpet mod 
naturklagenævn og andre miljøorganisationer, der bedre forstår at bide fra sig. At man så oven i 
købet kunne forhandle med en kommune, der var ualmindeligt dårligt forberedt, gjorde sagen endnu 
nemmere/billigere.

http://www.elijorden.dk/


Vi er tre naboer, der nu fører sag mod Vestjyske Net på det naboretslige grundlag. Vore forsikrings-
selskaber har indvilget i at betale sagsomkostningerne ( retshjælpsforsikring ).

Vi har haft en del korrespondance og møder med Lemvig Kommune det sidste halve års tid. Men
det eneste det har givet os, er at man har kørt mere jord på den jordvold, der blev etableret mellem
anlæg og boligkvarter.

Bemærk legehuset er fjernet. Hvis jeg kan få min vilje, skal børn hverken bo eller lege her. 



Vores hus har nu stået tomt i et halvt år. Både politikere og embedsmænd er kede af hele 
situationen. Det er min opfattelse, at man gerne ville ”spole tilbage” og afslå byggetilladelsen.
Men man gør meget ud af i den lokale avis, at gøre opmærksom på, at man ikke har gjort noget
ulovligt. Moralsk har man et forklaringsproblem. Desværre har det ikke været os muligt,
at starte et lokalt pres for en flytning af dette anlæg. Alle har frygteligt ondt af os, men kun ganske
få gør noget konkret. De fleste vender ryggen til og tænker, godt det ikke er mig. Hvis vi skulle
have protesteret overfor Lemvig Kommune, skulle vi have været på banen, allerede ved byggeriets
start. Men ingen vidste, hvad de havde givet tilladelse til. Ej heller dem selv?

Naturligvis er eltransmision, transformatorstationer, koronastøj og lavfrekvente magnetfelter ikke
noget der interesserer folk i almindelighed. Det er naturligvis heller ikke noget kommunalpolitikere
eller menigmand ved ret meget om. Men det sidste års tid har lært mig, at de ingeniører og cand.
polytter der administrerer eltransmisionen her i landet er fløjtende ligeglade med borgernes helbred
og velfærd. Derfor er det en bydende nødvendighed, at vi er på vagt.

Min familie og jeg har haft store personlige omkostninger psysisk/økonomisk. Vi valgte dette hus
for 6 år siden, fordi vi gerne ville bo her resten af vores dage. Nu er huset ubeboeligt og usælgeligt.
Vi bor i et lejet hus på ubestemt tid, og aner ikke hvad fremtiden måtte bringe. Vi har fået stor hjælp
af BEVÆGELSEN FOR MILJØVENLIG ELTRANSMISSION, der ligeledes har anbefalet en
advokat, som vi har haft stor hjælp af. Det er en ulige kamp, når man kun er 3 naboer mod 
”systemet”. Vi er blevet stillet i udsigt, at retssagen kan tage flere år. Vores historie er et katastrofalt
eksempel på, hvor galt det kan gå, når man ikke laver lokalplan for et sådant projekt, og 
udelukkende lader Energinet.dk stå for gennemførelsen.

Kjeld Boisen
Ramme


