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Emne: VS: Høringssvar fra Energinet vedr. forslag til lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – VenligboligPlus
 
Til Frederiksberg Kommune
By, Byggeri og Ejendomme
 
Energinet har modtaget information om, at lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – VenligboligPlus, er i forslag. Høringsfristen er den
6. september 2017.
 
Det fremgår, at lokalplanens formål er, at udlægge lokalplanområdet til en etageboligbebyggelse, og give mulighed for indpasning af små
fritliggende boliger,
  
Til information kan det oplyses, at Energinet ejer, driver og bygger det danske el- og gastransmissionsnet som også knytter Danmark sammen
med el- og gassystemerne i vores nabolande. Vores kerneydelse er forsyningssikkerhed. Energinet ejer således eltransmissionsnettet på mere
end 100 kV.
 
Høringssvaret omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.
 
Bemærkninger
 
Energinets elanlæg:
Energinet ejer og driver et eltransmissionsanlæg, som grænser op til forslag til Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 -
VenligboligPlus. Det drejer sig om vores jordkabel HK1244 Lindevang-H.C. Ørstedsværket (sort stiplet linje). Energinets elanlæg samt
lokalplanområdet 214 er vist på nedenstående kort.
 
Forsigtighedsprincip og magnetfelter (Hvis nye boliger/børneinstitutioner)
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på
alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor
megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.
 
I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg.
Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.
 
I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra
magnetfeltet og er formuleret således:
 

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg
bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den
konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

 
Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Energinet ønsker
forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved
miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes
Landsforening – se venligst denne vedhæftet.
 
For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst vores hjemmeside www.energinet.dk/magnetfelter
 
Kortudsnit:

file:///D:/pdf/in/www.frederiksberg.dk
http://www.energinet.dk/magnetfelter


 
Kort og filer:
Til orientering har Energinet en WMS/WFS løsning, som giver adgang til det overordnede EL-transmissionsnet (midte af ledningstracéer). Data er
tilgængelige via geodata-info.dk:
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
 
Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.
 
Jeg imødeser en kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.
 
Vores sagsnr. er 17/08356.
Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.
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