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IC e n d e l s e

afsagt den 14. llaj 1938.

I Anledning af, at ~yrv~senet har ønsket Strømlevering til
Refsn~s Fyr, har Nordvestsjællands Elektricitetsværk projekteret at
anlægge en Højspændingsledning fra 3jørnstrup paa Refsnæs, hvor den
nuvwrende Højspændingsledning ender, i vestlig Retning til et Punkt
ca. l km øst for Fyret, hvor der anlægges et Transformatortaarn, hvor-
fra Ledningen videreføres til Fyret som Lavspændingsledning. Høj-
spændings ledningen , der ophænges paa Granpæle, ca. 20 cm. tykke, ca.
g m høje over Jorden og med en indbyrdes Afstand af ca. 70 m, agtes
ført ad en Linie, som er ~ldlagt med rødt paa et fremlagt Waalebords-
blad, i en Afstand af ca. 200 m nord for den offen"tlige Vej til RefsnC\;:
gaarden, parallelt med Vejen. Afstanden mellem Bjørnstrup og det pro-
jekterede Transformatortaarn er ca. 3Y2 km.

Ejeren af Refsnæsgaarden, Godsejer Lawaetz, har protesteret
mod, at Ledningen fremføres som projekteret, idet han har gjort gælden·

i de, at den vil virke i høj Grad skæmmende for det skønne Landskab i
f Refsnæsgaardens Omgivelser, hvorfor Sagen i Medfør af Naturfrednings-l lovens § 9 er forelagt Nævnet. Godsejer Lawaetz har henstillet enten

~ at Ledningen fra Refsnæsgactrdens østlige Skel videreføres som under-
jordisk Kabel, eller at Transformatortaarnet anlægges ca. 800 m øst fo:
Gaarden, og at Ledningen herfra videreføres som Lavspændingsledning
langs Vejen.

lHektrici tet sværket har med Hensyn ti l det første Alterna-
tiv oplyst, at det vil medføre en l~erudgift paa ca. 5.000 Kr., samt at
en Jordledning vilde vC\;reteknisk uheldig, idet den som dannende ~lut-
ning paa Ledningsnettet vilde blive meget udsat for Overspændingsbeska.
digelser. Det andet Alternativ har Selskabet afvist som udelukket af
tekniske Grunde, idet en LavspæHdingsledning af den angivne Længde
vilde give for store Sp~ndin3svariationer for ~yret, der er meget sen-



sibelt over for saadanne.
Ved Nl:evnetsr3esigtigelse af de lokale l!'orholdviste det sig:

at der vel i nogen Grad var taget landskabelige Hensyn ved Projekte-
ringen af Ledningens Fremførelse, men at der vil kunne opnaaes en endr
bedre Linieføring, hvis Ledningen føres frem i en nogen anden Retning,
nemlic?;n03et nordligere end den projekterede. DemJ.e nye Linieførin~ t~-~
indtegnedes med sort Blæk paa det fremlagte h.aalebordsblad. \

t,
Blektricitetsv~rket og Fyrdirekturen har erklwret, at de in~,

tet har at indvende mod den &;ndrede Linieføring, der vil medføre e .
I !

I~erudgift påa ca. 700 Kr., o; Godsejer Lawaetz har udtalt, at han anse
den for heldigere end den oprindelig projekterede, men at han maa f~t

) :",llolde 3ine principielle Indvendini5er.
i/. .'
t ..t ~7Nævnet erkender, at Landskabet frembyder store Skønhedsvll:ll-.

dier, som der bør tages s!iirligtHensyn til, og at Klageren har s(;.,rlig1

t
!Adkomst til at kræve saadant hensyn taget, idet han ved frivillig i

Fredning og paa anden Ladde har bidraget til at bevare Landskabets ski
I

hed, men da den landskabelige Skønhed er karakteriseret ved det kupe-t
rede rerræns storslaaede Linie, som kun i rin3e Grad paavirkes af et f
Anl~g som det heromhandlede, og da der ved Linieføringen saaledes som!
den nu er !lmdret er taget sez:cligeEen.3yn til .La.ndskabet,finder Næ0J

-,.li f> !..::.~.:

net ikke Anledning til at paabyde de af Godsejer Lawaetz principalt-~:··~
:. -:!
.'..': :)..

, .1-::.krævede Foranstaltninger, der vilde virke i høj Grad fordyrende
og medføre betydelige Ulemper for Anlæget.

~ .' .J

~~~:~~~
Det tillades, at den omhandlede Højspændingsledning an~ ·J:~f

i h~~;;
lægges saaledes som vist med sort Blæk paa det fremlagte Maalebor,~~~t

\.;.~!

T h i eragtes:

blad.

J. Sørensen P. Larsen Olav Andersen.
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