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Η ομοσπονδιακή και η κεντρική κυβέρνηση έχουν ετοιμάσει ένα νόμο για τα υπόγεια καλώδια
στην Κάτω Σαξονία.
Ο πρώτος τη τάξει υπουργός της Κάτω Σαξονίας Wulff κατέθεσε σήμερα, μαζί με τον ομοσπονδιακό
γραμματέα του περιβάλλοντος, Gabriel, το συμπληρωμένο σχέδιο νόμο για τα υπόγεια καλώδια στην
Κάτω Σαξονία. “Θα παρουσιάσω αυτό το σχέδιο νόμο στους 4 αρχηγούς της ομάδας του κοινοβουλίου
στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Έτσι, θα πρέπει να κατευθύνουμε αυτό το νόμο σε αυτό το νομοθετικό
σώμα,” είπε ο Wulff. Ιδιαιτέρα ευχαρίστησε τον ομοσπονδιακό υπουργό περιβάλλοντος Sigmar Gabriel,
για την εποικοδομητική συνεργασία. “Με την δυνατότητα να εγκατασταθούν νέες υπόγειες γραμμές
υψηλής τάσης, ένα σημαντικό εμπόδιο της ανάπτυξης ανανεώσιμες ενέργειες έχει αποσυρθεί. Χωρίς μια
γρήγορη εξάπλωση του δικτύου το πολιτικό κλίμα αλλαγής προοπτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
δεν θα μπορούσε να κατορθωθεί.”
Aυτό δίνει μια διαδικασία έγκρισης για γραμμές μεταφοράς υψηλή τάσεως να τοποθετούνται υπόγεια
στο μέλλον, εάν η ελάχιστη απόσταση για τις εναέριες γραμμές οι οποίες θα νομοθετηθούν αυστηρά στο
εθνικό τοπικό πρόγραμμα σχεδιασμού, δεν μπορεί να τηρηθεί. Μια ελάχιστη απόσταση 200 μέτρων θα
εφαρμοστεί για την εναέριας γραμμές κατοικήσιμων κτιρίων στις αγροτικές περιοχές. Και για τις
αστικές περιοχές τουλάχιστον 400 μέτρων θα είναι αναγκαία. Μετά από αυτή την καινούργια
κανονισμό, υπάρχουσες προστατευμένες φυσικές περιοχές ενδέχεται να μη διασχίζονται από
καινούργιες εναέριες γραμμές. Υπόγειες γραμμές θα είναι μέρος των περισσοτέρων σχεδιασμών
γραμμών ηλεκτρισμού στο μέλλον.
Το νομοσχέδιο επίσης θα βοηθήσει την προοπτική της γραμμής Wahle-Meckler να χρησιμοποιήσει
καλώδια συνεχούς ρεύματος . Όταν το συνολικό κόστος(του κόστους λειτουργίας
συμπεριλαμβανομένου) συγκρίνεται με το αντίστοιχο εναλλασσόμενο ρεύμα εναερίων γραμμών τα
υπόγεια καλώδια θα εξοικονομήσουν τουλάχιστον μισό από το κόστος της απώλειας ενέργειας κατά τη
μεταφορά. Αυτή η αποζημίωση από την μακροχρόνια εξοικονόμηση ενέργειας, επιτρέπει το υψηλότερο
κόστος στην παραγωγή και την εγκατάσταση των καλωδίων. “Αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει τους πολίτες
και δεν θα είναι εναντίων αυτών, και να προωθήσει την αναγκαία ανάπτυξη του δικτύου, Το να έχουμε
εξοικονόμηση ενέργειας από υπόγειες γραμμές είναι μια πραγματική οικονομική ευκαιρία,” είπε ο
Wulff.

