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Stillet af Anders Kronborg (S) 

Til de nordiske regeringer 
 

Til de nordiske regeringer 

Skriftligt spørgsmål 
om udbygningen af den grønne omstilling 
Vi har i Udvalget for et Holdbart Norden haft en drøftelse om bl.a. fortsat opbakning 

til den grønne omstilling og befolkningens engagement hertil. I de kommende år vil 

der med al sandsynlighed blive udvidet i vindkapaciteten. Flere vindmøller bliver op-

sat og mange vindmøller bliver større. Derudover vil andre tiltag med sandsynlighed 

også blive udbygget. Der er intentioner om, at det europæiske og nordiske energinet 

skal bindes bedre sammen. 

  

Vi har været vidne til, at ny energiplanlægning og tiltag kan skabe stor lokal debat. 

Der er eksempler på lokal utilfredshed med vindmøller på land og ved kyster – og util-

fredshed med nye højspændingsmaster og luftledninger – som der argumenteres for 

vil gavne den grønne omstilling. Utilfredshed kan skabe udfordringer i forhold til en 

forståelse og fortsat opbakning til den grønne omstilling.   

 

Derfor vil jeg gerne have et overblik over: 

- Hvilke kompensation og erstatningsvilkår er der til lodsejere i forbindelse 

med opsætning af fx el-højspændingsmaster og vindmøller? Jeg kan fx læse 

mig frem til, at Energinet i Danmark i forbindelse med opsætning af høj-

spændingsmaster betaler erstatning til ejendomme tæt på anlægget. Det 

sker normalt på grundlag af den landsaftale, der er indgået mellem landbru-

get (SEGES), Dansk Energi og Energinet. Aftalen er baseret på dansk rets-

praksis og bliver løbende tilrettet. Jeg kan læse, at boliger længere væk end 

280 meter fra master og luftledninger ikke får erstatning. Hvordan er praksis i 

de andre nordiske lande? 

  

- Hvilken erfaring har man med nedgravning af elkabler og placering af elkab-

ler? Har man metoder, hvor strøm kan transporteres – både i forhold til vek-

sel- og jævnstrøm – uden, at det medfører flere luftledninger?  

  

- Hvordan tages der hensyn til naturværdier og landskabelige værdier? Har 

man erfaringer med, at værdisætte natur- og landskabelige værdier i sin plan-

lægning? (Jeg har ladet mig fortælle, at man i Norge har gennemført forsk-

ningsprojekter herom i forbindelse med opsætning af vindmøller). 



 
 

2 / 2 

  

- Har man viden om forskning, praktik eller undersøgelser, hvor man har gra-

vet kabler i jorden? Eller har man erfaring eller viden om, at det indenfor en 

overskuelig fremtid vil kunne lade sig gøre at nedgrave fx 400 kV kabler ned 

over længere afstande? Vil det være en fordel, hvis de nordiske lande kunne 

samarbejde tættere om ovenstående; forskning, praktik og undersøgelser? 

 

 

Esbjerg, d. 8. september 2019 

Anders Kronborg (S)  

 


