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Ønske om at flytte højspændings-station

Energi: Naboer foreslår, at en planlagt ny højspændingsstation flyttes over til solcelleanlæg.
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Energinets del af højspændingsstationen i Torslunde skal fornyes, og naboerne ser gerne, at den flyttes
over til solcelleanlægget på Maglebjerg på den anden side af Landevejen. Kaj Ove Jensen

Torslunde: Der er ikke den store begejstring blandt naboerne til højspændingsstationen i
Torslunde over udsigten til at få en udvidelse af anlægget. Det nye anlæg skal ifølge det
fremlagte forslag ligge i nærheden af, hvor den nuværende højspændingsstation ligger nord for
Torslunde by og øst for Svinninge.

På adressen Katrinedal 10 ligger anlægget, der udefra set tager sig ud som ét. Der er dog tale om
to anlæg, hvoraf Andel (tidligere Seas-NVE) driver det ene, som fortsætter uændret. Den anden
del drives af det statsligt ejede selskab Energinet, og det er det anlæg, der skal fornyes for at
sikre højspændingsstationen kapacitet til de næste 40 års behov.

Der er sat gang i arbejdet med at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg. I forbindelse
med fordebatten havde Holbæk Kommune torsdag aften indbudt til et møde. Det begyndte ved
det eksisterende anlæg, ligesom der blev set på afmærkningen til placeringen af den ønskede
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højspændingsstation lidt længere mod nord, hvor der er planlagt et beplantningsbælte rundt om
på 7,5 meter.

Derefter kørte de cirka 30 deltagere til Katrinedal 26, hvor der i en lade blev set nærmere på
forslaget. Energinet, der stillede med tre mand, gennemgik forslaget den nye station, der blandt
andet skal sikre, at den kan klare den kommende, øgede belastning af vedvarende energi, der
skal modtages og distributeres ud i elnetttet.

Støjgener fra transformer

Repræsentanter for administrationen i Holbæk Kommune gennemgik den videre proces. Den
indebærer blandt andet, at når der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg,
fremlægges de i otte ugers høring.

På vegne af en gruppe naboer på Katrinedal, som var samlet i søndags, fremlagde den nærmeste
nabo, Michael Ravn, forslag til ændringer.

– Vi er meget utilfredse med den placering, der er foreslået. Vi foreslår at rykke anlægget over til
solcelleanlægget på Maglebjerg. Der kan man lige så godt samle det isenkram, forklarer Michael
Ravn til Nordvestnyt efter mødet, hvor der også var flere deltagere fra Torslunde by.

Hvis placeringen nær den eksisterende højspændingsstation fastholdes, foreslår naboerne, at
anlægget graves nogle meter ned i jorden, og at der rundt om anlægges jordvolde med
beplantning. Michael Ravn fremlagde et eksempel fra Høng, hvor anlægget er gravet fem meter
ned. Samtidig kunne der rundt om anlægget laves rekreative forhold med stier og lignende.
Ifølge Michael Ravn er der støjgener fra Energinets store transformer på det nuværende anlæg,
som generer de nærmeste naboer, og det ville blive afhjulpet med jordvolde og nedgravning af
anlægget.

Enighed om god dialog

– Godt nok er vi utilfredse med den foreslåede placering, men der var en rigtig god dialog på
mødet, siger Michael Ravn.

Samme vurdering har formanden for udvalget for plan, bolig og lokal udvikling Lars Qvist (S), der
sammen med tre andre udvalgsmedlemmer, var med på mødet.

– Jeg synes, borgerne kom med et fint oplæg, som Energinet og kommunen tager med tilbage.
Men det vil kræve en masse beregninger og en del kabelarbejde, hvis stationen skal flyttes over
til solenergianlægget på den anden side af Landevejen. Tanken om at lægge anlægget længere
ind på marken og arbejde med landskabet var et fint indspil, og naboerne har arbejdet med
seriøst med forslagene, siger Lars Qvist efter mødet.


