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E-mail: ens@ens.dk

Kabelforbindelsen, der skal tilslutte havvindmølleparken ved Anholt
Aktindsigt i forhold, der allerede er afklaret!

Da jeg er direkte berørt af projektet, såfremt det godkendes i sin nuværende form, skal jeg bede om 
at få tilsendt yderligere AKTINDSIGT i papirform:

Den 18. november 2009 modtog jeg en pjece med titlen:

 ”Hvad mener du?” 
Indkaldelse af ideér og forslag til planlægning i forbindelse med ilandføringsanlæg til 
Anholt Havmøllepark                                                             November 2009

I afsnittet som går under overskriften  Giv din mening til kende!  hedder det, at 

”Et af formålene med idéfasen er, at den enkelte lodsejer og nabo til ledningen, der bliver 
berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål til projektet og for at komme med 
forslag og idéer til emner, der ikke ligger fast på forhånd. Det er en fordel for alle parter, at 
flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt.”

FORHOLD,  DER   ALLEREDE  ER   AFKLARET
• Ilandføringsanlægget til Anholt Havmøllepark skal etableres som en 

vekselstrømsforbindelse og ikke som en jævnstrømsforbindelse.
• Kablet føres i land ved Grenaa og skal tilsluttes Trige.

Disse to forhold vil jeg gerne have nærmere belyst ved  AKTINDSIGT. 
• Hvem har bestemt, at ilandføringsanlægget skal etableres som en vekselstrømsforbindelse 

og ikke som en jævnstrømsforbindelse?
• Loven, der givet tilladelse til, at jævnstrømsanvendelse er udelukket
• Aktindsigt i godkendelsen af udelukkelse af brug af jævnstrøm til at transportere strømmen 

fra Djursland havmøllerne langt væk og ind i 400 kV-nettet (det overordnede transitnet)
• Hvem har givet tilladelse til, at ilandføringsprojektet skal ske ved Grenaa og direkte 

forbindes med elknudepunktet Trige
• Godkendelsen for, at ilandføringskablet kun kan ske ved Grenaa og kablet skal tilsluttes 

Trige
• Lovgrundlaget for godkendelse af, at kablet skal tilsluttes i Trige.

Aktindsigten ønskes sendt i papirform til min advokat og undertegnede
                    Advokatfirmaet DAHL                                        Sigrid Bluhme
                       Helle Carlsen (H)                                            Skindbjergvej 45
                        Kongensgade 70                                                8500 Grenaa
                         6700 Esbjerg                                                 www.elijorden.dk                      
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