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uVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPRUTOKOL.---------------------------------------

Aar 1943, den 23.Februar, afsagde CNerfredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
,i Sagen Nr. 515/42 vedrørende Fremføringen af en Højspændings-

ledning paa en nærmere angivet Strækning for1i Snoghøj Gymna-
stikhøjskole.

Ved Behandlingen af et Fredningsnævnet for V~jle Amts-
raadskreds i Henhold til NaturfredninJs11vens § 9 forelagt
Prnjekt til en Højspændningsledning fra udense til Fredericia
har Nævnet ved ~eslutning af 27.August 1942 tiltraadt Linie-
føringen i Vejle Amt, men har d0g for saa vidt angaar Ledningens
Fremføring paa Arealet mellem Landevejen fra Kolding til
Snoghøj og Lillebælt paa en Str~kning fra Broen til Gartner
Kromanns Ejendom forbeholdt sig, naar Forholdene efter Nævnets
Skøn gør det forsvarligt, at kr,.eve,at Ledningerne ændres 0g
fremføres som Jordkabel.

Denne Beslutning er af (~ense Byraads Udvalg f0r
Elektricitets- 'lgBelysningssager indanke t f0r uverfred-
ningsnævnet for saa vidt angaar det n~vnte Forbehold, ide~ anføres
at man af tekniske Grunde ikke kan have indskudt et kortere
Stykke Kabel i den omme1dte Luftledning.

(Jverfredningsn...evnethar udbedt sig en Udtalelse fra
Elektricitetsr8adet, s')mi Skrivelse af 3.(Jkt1ber f.A.. har udtalt
bl.a. følgende;

"Med Henblik paa det af Fredningsnævnet for Vejle
Amtsraadskreds i dettes Kendelse af 27.August 1942 tagne Forbehold
med Hensyn til Fremsættelse af Krav paa et senere Tidspunkt om
Fremføring af Ledningerne som Højspændingskabel paa den paagældend
Strækning, naar F0rholdene efter Nævnets Skøn gør det ønskeligt,
skal man meddels, at Indskydelse af Jordkabel i en Højspæn-
dingsledning, der som den heromhandlede i øvrigt udføres S0m
Luftledning, medf0rer en ikke uvæs~ig Nedsættelse af Ledningens
Driftssikkerhed - i Særdeleshed ved den høje Spænding, der her er
Tale om - hvortil yderligere kommer, at den Tid, der medgaar til
Afhjælpning af eventuelt indtrufne Fejl paa et Kabelanlæg, altid
maa paaregnes at ville være af langt større Varighed end ved
Luftledning, hvor man umiddelbart vil kunne iagttage, hvt'lr
Fejlen paa Ledningen er indtruffet, ~g Afhjælpningen derfor kan
ske i Løbet af ~e~et kort ~id.

Liges1m man ved Ledningens Fremføring over Odense Kanal



og Havneterrænet i Odense har taget Afstand fra at acceptere Anvel
vendelse af Jlrdkabel over Havneterrænet og under Kanalen, selv
om Fremføringen som Luftledning her medfører eks1r~dinært
høje Master 0g særlige Sikkerhedsf1ranstaltninger, maa man
ogsaa for den øvrige I,edningsstrSJkningfastholde Kravet fJm,at
denne for Elektricitetsf'rsyningen ,gsaa i Fremtiden betydnings-
fulde H1vedforbindelseslinie bibeholdes S0m Luftledning i
hele sin Udstrækning.

Man skal derf0r indtr~ngende henstille til Over-
fredninGsnævnet at lade det i Fredningsn~vnets Kendelse
Forbehold b0rtfalde.-

CJverf()rdet saaledes ()plystefinder Overf:r'edningsnæv
ikke at burde fasth()lde det af Fredningsnævnet tagne Forbe~
med Hensyn til Anlæg6ets senere Ændring.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsn~vnet for Vejle Amtsraadskreds den

27.August 1942 trufne Beslutning vedrørende Linieføringen 1
\Vejle Amt af en HøjspÆndingsledning fra Odense til Frederid

ændres i Overensstemmelse med det foranstaaende.
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P.o.V.
",,'Frederik V.Petersen.,



U D S K R I F T
af

taorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds.

..

Aar 1942 den 27. August holdt Nævnet Møde i Erritsø til
fortsat Behandling af

21/1942: Højspændingsledning mellem
Fredericia og Odense.

hIødt var ,b'ormanden.Jommer C. Rudbeck og hIedlem for Erri tsø
Sogn Gaardejer A1b. Brejndal, Zrritsø Mark.

Der fremlagde s Skrivelse af ll. ds. fra Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Da det af Skrivelsen fra Danmarks Naturfredningsforening
fremga~r, at Foreningens teknisk Sagkyndige i det væsentlige er af
samme Opfattelse som de projekterendes Ingeniør, at det hverken er
muligt at fremføre Højspændingsledningen langs Lillebæltsbroens øst-
side eller at videreføre den fra Snoghøj under en af Brobuerne og
videre øst for Banen paa teknisk forsvarlig fuaade, mener Nævnet, at
det ikke for Tiden kan modsætte sig, at Fremførelse sker som af de
projekterende ønsket, og Nævnet meddeler derfor sin Tilladelse her-
til, men tager det Forbehold, at S~gen paa Foranledning af Nævnet
eller andre, der er berettigede til at rejse Fredningssager, paany
tages op til Behandling, saaledes at Nævnet forbeholder sig Ret
til, na&r Forholdene efter Nævnets §køn gør det forsvarligt, at
kræve, at Ledningerne ændres og fremføres som Højspændingskabel.

c. Rudbeck Alb. Breindahl.
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