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K e n d e l s e

afsagt den 23. September 1932

Nordsj~llands Elektricitets- og Sporvejsaktieselskab har
planlaet Opførelse af en Højsp~ndingsledning fra Egelund Transfor-
matorstation (ved Porthus) over Sørup til Transfonnatorstationen
ved Fredensborg Slot, dels for at kunne forøge Tilførslen til Sørup
hvis Forsyning nu er utilstr~kkelig, dels for at betrygge Tilførs-
len til Fredensborg, hvis Forsyning nu kun sker ved en enkelt Led-
ning (fra Asminderød) og kunne imødekomme mulige Krav om en betyd-
delig forøget Tilførsel.

Efter Planen føres Ledningen paa Master fra den førstn~vntf
Transformatorstation til en ny Station ved Byvejen øst. for Sørup
og videre til et Punkt ved den nederste Del af Skipperalleen og
derefter som Jordkabel i Alleen til Slotspladsen. Mellem Porthus
og Sørup vil Ledningen komme til at gaa over aabent Terrain, meget
synlig fra Landevejen paa en Strækning af ca. 400 m fra Porthus mod
øst, hvorfra der er Udsigt over Bsrom Sø, der ligger ca. l km fra
Vejen. Mellem Sørup og Slotspladsen vil Ledningen gaa over lavere

~ l iTerrain og kun paa en kort Strækning v~re synlig f~~ Vejen.
I Udkanten af Fredensborg ligger her Optagelseshjemmet

Skovholmgaard og mellem dette og Søen den Skovholm, efter hvilken
det har Navn. Udsigten fra Hjemmet til Skovholmen med Søen i Bag-
grunden er smuk, og Bestyrelsen for Plejehjemmet, der tilhører Fre-
deriksborg Amts Plejehj emsforening, henledede Fredning snævnet s Op-
mærksomhed paa, at den projekterede Ledning, der skulde gaa over en
Mark mellem Gaarden og Skovholmen, vilde skæmme Udsigten, ikke for
Hjemmet alene men ogsaa for anden fremtidig Bebyggelf!e paa denne
Kant. Elektricitetsselskabet har imidlertid foretaget en Ændring
i Planen, saaledes at det Punkt, hvor Jordkablet skal begynde, er
rykket mod Vest, hvorved Lednin~en føres t~t forbi den omtalte Be-



•

voksning og bliver mindre iøjnefaldende; og med denne Ordning har
Bestyrelsen erklæret sig tilfreds.

Bestyrelserne for Handels- Haandværker- og Industri-
foreningen for Fredensborg og Omegn og Grundejerforeningen for
Fredensborg, Asminderød og Omegn har ligeledes henvendt sig til'~
N~vnet, og efter at en Forhandling med Repræsentanter for Elektr14
citetsselskabet ikke har ført til nogen væsentlig Ændring af Li- ;1

niens Retning paa Strækningen fra Porthus til Sørup, opfordre~ 1

.~~
N~vnet til at forbyde Anlæget af den projekterede Højspænding5 \ l
ledning som Luftledning paa de aabne Strækninger mellem La~deveje~
og Esrom Sø, til hvilke der er Udsigt fra Landevejen og fra l!'~.;.~

:.··;.~~t
densborg Bys Udkanter, navnlig den foran fremhævede Strækning ld~\~

~'.,;.~

fra porthu;r:O:e:::~bets Side henvises til Anlægets praktiske ~:j~
lt:;~)~

Formaal og til den overordentlige l!"ordyrelse,det vilde medf~re'"'-''''-
'i~at anlægge Ledningen som Jordkabel, bl.a. fordi dette maatte fø-~~
t

Selskabet har. endvidere i,
•,
;~

res ikke i lige Linie, men langs Veje.
overfor de protesterende Foreninger gjort gældende, at det paa
Grund af Bevoksning og Bebyggelse ikke med nogen Fordel vilde

,k..

kunne lade sig gøre at føre en Ledning til Fredensborg fra andre
Punkter paa Højspændingsnettet end som planlagt fra Stationen v~

~l ~ .':. ,

Porthus, og at tekniske Grunde og Hensyn til planlagt Bebyg- ~l~
~ -s-~..gelse vil være til Hinder for, som det har været paa Tale, at før

t

Ledningen fra Transformatorstationen først et Stykke i Retning arI
lSøen og derefter mod øst for at fjerne den fra Vejen. Der er af i

.':1Forhandlingerne kun resulteret en mindre Forlwgning i den omtalte
Retning, og Masterne er nu opstillede der hvor Selskabet efter
sine Undersøgelser af Forholdene og Forhandlinger med Grundejerne
skønner, at den maa gaa.

For saa vidt angaar den Fordring, at hele Ledningen
skulde anlægges som Jordkabel, maa Nævnet anerkende de af Selska-
bet derimod anførte Grunde, der efter hvad Selskabets Repræsentan-
ter erklærer, vilde medføre, at hele Planen maatte opgives, hvor-
ved Byen og Slottet vilde gaa tabt af de væsentlige Fordele, som'
Planen tilsigter. Efter de foretagne Undersøgelser og de af Se1-



• skabets Teknikere afgivne Erklæringer finder Nævnet heller ikke
at kunne stille Fordring om Liniens Forlægning længere bort fra
Landevejen; og overfor, hvad der er oplyst om Ledningens Øjemed,
samt da det maa anses for tvivlsomt, om den projekterede Led-,: ning, naar den er opført, af Almenheden vil blive anset for at,., skæmme Landskabet i nogen væsentlig Grad, finder Nævnet det ikke
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forsvarligt at lægge Hindringer i Vejen for Anlæget, hvorfor dets
Bestemmelse maa gaa ud paa, at den af Foreningerne nedlagte Paa-
stand om ~'orbud mod det planlagte Anlæg, i k k e kan tages
til Følge.

A.P.Larsen
L. Harboe J. Børgesen
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