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År 1963 den 7. september kl. 11 afsagde fredningsnævnet
for Svendborg amtsrådskreds sålydende

KENDELSE
i

fredningssag nr. 95/1963 Højspændingsluftledning mellem
Holmdrup og Skaarup.

I skrivelse af 6. maj 1963 anmeldte Svendborg Oplands
Andels Elektricitetsforsyningsselskab, S.G.A.E., for nævnet, at
selskabet agtede at fremføre en lo kV luftledning mellem Holmdrup
og Skaarup Husholdningsskole. Det hedder i skrivelsen:

n •••••••••• lo kV ledningen bygges på enkelt mast ca. 8 ID

over jorden og forsynes med 3 ledninger i trekant profil.
Der ligger i øjeblikket et lo kV jordkabel fra Holmdrup

til Skaarup, men dette kabel er gammelt og for tyndt, hvorfor vi,
da ledningen fra Svendborg til Holmdrup skal forstærkes, vil fort-
sætte med denne ledning fra Holmdrup til Skaarup og derved etable-
re en reserveforbindelse for jordkablet.

Som bekendt er jordkabler meget sårbare overfor atmosfæ-
iske forstyrrelser, og det hænder ret ofte, at de beskadiges af
gravemaskiner.

"...........
Nævnet henstillede til selskabet, at man under hensyn til,

at der hidtil havde været anvendt jordkabel på strækningen også
fremførte den nye ledning som jordkabel.

Selskabet skrev derefter den 31. maj 1963 således til
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, 7.juli, afsagde Overfredningsnævnet følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1701/63 vedrørende fredning af nogle arealer ved
Skaarup i anledning af en projekteret lo kv el-luftledning mellem
Holmdrup og Skaarup.

I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds
den 7. september 1963 afsagte kendelse hedder det:

"1 skrivelse af 6. maj 1963 anmeldte Svendborg Oplands
Andels Elekt~icitetsforsyningsselskab, S.O.A.E., for nævnet, at
selskabet agtede at fremføre en lo kV luftledning mellem Holmdrup
og Skaarup HusholdningsskOle. Det hedder i skrivelsen:

11 ••••••••••• lb kV ledningen bygges på enkelt mast ca.
8 m over jorden og forsynes med 3 ledninger i trekant profil.

Der ligger i øjeblikket et 10 kV jordkabel fra Holmdrup
til Skaarup, men dette kabel er gammelt og for tyndt, hvorfor vi,
da ledningen fra Svendborg til Holmdrup skal forstærkes, vil fort-
sætte med denne ledning fra Holmdrup til Skaarup og derved etable-
re en reserveforbindelse for jordkablet.

Som bekendt er jordkabler meget sårbare overfor atmos-
færiske forstyreIser, og det hænder ret ofte, at de beskadiges af
gravemaskiner •

II.............
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Nævnet henstillede til selskaoet, at man under hensyn
til, at der hidtil havde været anvendt jordkabel på strækningen
også fremførte den nye ledning som jordkabel.

Selskabet skrev derefter den 31. maj 1963 således til
nævnet:

"Idet vi henviser til naturfredningsnævnets skrivelse
af 20. d.md., og vor skrivelse af 6.d.md., forespørger vi herved,
om sagen ikke kan tages op til fornyet overvejelse, da det vil
medføre en urimelig stor merudgift for selskabet at ændre led-
ningsstykket A - B fra luftledning til jordkabel.

Som motivering kan anføres, at jordkablet vil være ca.
51.000 kr. dyrere end luftledning, samt at jordkabel ikke er nær
så driftsikker som luftledning. TIet nuværende jordkabel er havare-
ret 2 gange, deraf 1 gang ved atmosfærisk overspænding og l gang
beskadiget af entreprenør ved opgravning, hvilket forårsagede af-
bryde Ise af hele strømforsyningen, der ligger nord og øst for
Holmdrup. En sådan afbrydelse virker meget generende med den sto-
re elektrificering, der er foregået i landbruget, f.eks. maskin-
malkning, vandpumpning, rugemaskiner, køleanlæg m.m.

Såfremt ledningen føres så langt om imod TIyrehaven som
muligt, vil synet af ledningen efter vor formening virke lidet
generende skønhedsmæssigt set.

".............
Nævnet fastholdt, at den nye ledning ikke burde frem-

føres som luftledning, og da selskabet ikke ville bøje sig herfor,
er der rejst fredningssag med hensyn til følgende ejendomme, over
hvilke den projekterede luftledning ville komme til at gå~
Matr.nr. ejer:
5 d Holmdrup by, Skaarup sogn
6 b sammesteds

gårdejer Herluf Rasmussen
samme
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41 a Skaarup by og sogn
42 a sammesteds
42 b sammesteds
14 a sammesteds
3 ~ Klingstrup hovedgård

Skaarup sogn

ejer:

Ejner Albinus Christensen
Alfred Ejnar Christensen
fru Anna Louise Hansen
frk. Anne Kirstine Møller

fru Anna Clausen

Meddelelse om sagens rejsning har været indrykket i
Statstidende for den 23. august 1963 og i "Svendborg Avis" og
"Dagbladet Fyn" for den 22. august 1963, ligesom den er forkyndt
for lodsejerne.

Sagen har været behandlet på et den 2. september 1963
afholdt møde, til hvilket var indkaldt Svendborg amtsråd, Skaarup
sogneråd, fredningsplanudvalget for Fyn, S.D.A.E. samt lodsejerne.

f'
l
"

På mødet protesterede S.D.A.E. mod fredningen og påstod
selskabet tilkendt en erstatning på 51.000 kr.~ såfremt fredningen
gennemføres.

Af lodsejerne mødte kun Ejner Albinus Christensen og
frøken Anne Kirstine Møller ved Niels Møller, der erklærede sig
enig i fredningen og i, at der ikke ydes dem erstatning for dennes
gennemførelse.

Panthaverne i ejendommene har ikke været indkaldt, idet
fredningen ikke findes at kunne påføre dem tab.

Fredningsnævnet finder, at udsigten fra Holmdrup - Skaarup-
vejen til det uberørte område mellem denne vej og den nord for lig-
gende skov "Dyrehaven" ved sin skønhed er af betydning for almen-
heden, og da denne udsigt vil blive væsentlig skæmmet, såfremt
det hidtil benyttede jordkabel udskiftes med eller suppleres med

-. den projekterede luftledning, pålægges der herved de af sagen om-
!
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fattede ejendomme den fredningsbestemmelse, at højspændingslinier
ikke må fremføros over dem i luftledning.

Der findes ikke grundlag for at tilkende S.O.A.E. erstat-
ning i anledning af fredningen."

Konklusionen er sålydende:
"Der pålægges matr.n:,. 5 d og 6 o af Holmd:n'..,"!.:9 by,

Skaarup sogn, 41 a, 42 ~. 42 b og 14 a af Skaarup by og sogn
samt matr.nr. 3e af Klingstrup hovedgård, Skaarup sogn, den
fredningsbesteffir:lclse,at højspændingslinj_er ilcke må fremføres ov-er
ejendommene som luftledninger.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amts-
rådskreds •II

Kendelsen er indanke t for Overfredningsnævnet af Svend-
borg Oplands Andels Elektricitetsselskao, S.O.A.E.

Overfredningsnævnet har den 19. marts 1964 foretaget
besigtigelse af de arealer, hvorover ledningen tænkes ført, og
forhandlet med repræsentanter for Skaarup sogneråd og S.O.A.E.

Efter Overfredningsnævnets opfattels0 findes der under
hensyn til landskabets karakter ikke at være knyttet ';:1 sådan
almen interesse til at undgå en luftledning af den pro~ekterede
art og linieføring til forbindelse mellem de iøvrigt eksisterende
luftledninger i områderne øst og vest for Skaarup, at der er til-
strækkelig anledning til at modsætte sig det forelagte projekt.
Den af fredningsnævnet afsagte kendelse vil derfor være at ophæve.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den

7. september 1963 afsagte kendelse vedrørende etablering af luft-
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ledning på matr.nr. 5 d og 6b af Holmdrup by, Skaarup sogn,
41~, 42 ~, 42 b og 14 a af Skaarup by og sogn samt matr.nr. 3 e
af Klingstrup hovedgård, Skaarup sogn, ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

ltc/v§x.c
Garde
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