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Kabelforbindelsen, der skal tilslutte havvindmølleparken ved Anholt
Intet grundlag for at beslutte et tillæg til kommuneplanen

Tak for den tilsendte aktindsigt, min advokat og jeg modtog den 24. november 2009.

Såfremt den tilsendte aktindsigt skal danne grundlag for et tillæg til kommuneplanen, må man 
sige, det er overordentligt tyndt. Intetsteds kan man finde beregninger på BEHOVET for flere 
transitforbindelser tværs over Djursland. Kommunerepræsentanterne har ikke fået forelagt en 
dokumentation for behovet, og de har heller ikke bedt om den. 

Da det er ved at blive en vane for transmissionsselskaber at bruge mine matrikler som legeplads 
for kommende udokumenterede projekter har jeg, som i 1998, valgt at blive støttet af en advokat. 

De sidste 50 års historie inden for elbranchen med hang til netudvidelser har vist, at det kun er 
muligt at afvise/omgøre et projekt med vekselstrømshøjspændingsforbindelser, hvis en advokat 
bliver sat på opgaven. 

Eksempler:
Fra 1990-1994 forsøgte den systemansvarlige på Sjælland at gennemføre et 400 kV 
luftledningsprojekt, en strækning på sammenlagt 118 km. Selvom projektet blev godkendt hele 3 
gange af Energistyrelsen som en vekselstrømsforbindelse, så blev resultatet en kabellagt 400 kV-
jævnstrømsforbindelse fra Bjæverskov til Gedser (KONTEK-forbindelsen). Der var advokat på 
sagen.

I 1998 ville Midtjyske Net gennemføre et 400 kV-luftledningsprojekt fra Grenaa til Mesballe, en 
strækning på 30 km. Energistyrelsen havde godkendt projektet i 1992, og selvom landmålerne var i 
gang med deres opmålingsarbejde, fandt jeg så mange mangler og fejl, at projektet reelt blev 
stoppet sidst i november 1998 af Amtsborgmester Johannes Flensted Jensen (A). Efterfølgende 
blev der, uden dramatik, kabellagt i et nyt tracé i år 2000 med to 170 kV vekselstrømskabler. 
Advokatudgifterne beløb sig til 62.500 kr.
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I 2007 ville Energinet.dk gennemføre Den Vestjyske Elmotorvej som et 400 kV-luftledningsprojekt 
fra Idomlund til Enslev. Projektet blev opgivet efter et halv år, men en 'masteramt' borger fik en 
meget høj advokatregning, som ikke ønskes oplyst.

I 2008 fik Energinet.dk gennemført et ilandføringsprojekt fra havmølleparken Horns Rev 2, men en 
borger fik via sin advokat ændret projektet, så kablet blev flyttet så langt væk, at borgeren kom ud 
af vekselstrømskablets magnetfelter. Advokathonoraret ønskes ikke oplyst.

Mine erfaringer med de mange smertefulde magnetfeltsager gjorde, at jeg allerede fra første 
dagen for min involvering i endnu et projekt, engagerede et advokatfirma. Den systemansvarlige, 
Energinet.dk, agerer som en stat i staten, og selvom borgernes dokumentation er indlysende, så 
ændrer det ikke på et projekt, der allerede er sat i gang.

Med henvisning til ovenstående skal jeg derfor gøre Norddjurs Kommune opmærksom på, at jeg 
efterfølgende vil søge alle mine omkostninger, i forbindelse med den mangelfulde sagsbehandling 
og Norddjurs kommunens eventuelle godkendelse af et nyt kabeltracé på Østdjursland, godtgjort.

Til orientering kan jeg oplyse, at repræsentanter fra elbranchen eller andre ikke på noget tidspunkt 
eller under nogen omstændigheder vil få adgang til mine matrikler. Jeg vil gerne have bekræftet, at 
Norddjurs Kommune har indføjet dette i sagens akter, og at forbuddet bliver efterlevet. 

Advokatfirmaet DAHL v. Helle Carlsen, Esbjerg  orienteres med denne skrivelse.
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