
MED  LOV  SKAL  LAND  ikke  BYGGES

Mangel på retssikkerhed i sagen om at føre strøm i land fra Anholt 
Havmøllepark til elknudepunkt Trige

Ren Ebberød bank. Grundlaget for folketingsbeslutningen om etablering af Anholt 
Havmøllepark var eksistensen af 2 x 170 kV jordkabler, der har ligget ubenyttet  hen 
siden år 2000. Nu kommer havmølleparken, og så vil man minsandten ikke bruge 
kablerne. Det er samfundsøkonomisk uansvarligt og skyldes grådighed.
     Energinet.dk, ønsker ikke at bruge de eksisterende 170 kV landkabler, fordi en 
spænding på 170 kV vil give ejeren af disse kabler den fremtidige transitindtægt, når 
havmøllestrømmen transporteres i land. Energinet.dk ejer transitforbindelser med 
spændinger over 170 kV og ønsker derfor at føre havmøllestrømmen i land via kabler 
over 170 kV for selv at få en større indtægt. 
     Klima- og Energiministeriet har den 19. januar 2011 givet en ulovlig tilladelse til 
at et nyt landkabel på 56 km til en pris af 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark, 
selvom der har været utallige klager til ombudsmanden og 4 protestmøder hos 
Energipolitisk udvalg. Tilladelsen er ulovlig, fordi den mangler beregninger over, 
hvad det vil koste at tilslutte de i forvejen eksisterende 170 kV landkabler til søkablet 
i stedet. 
     Sikkerhedsstyrelsen har modtaget en anmodning fra Energinet.dk om 
ekspropriation på 9 ejendomme, men da styrelsen ikke mener at have kompetence til 
at afgøre, om tilladelsen strider mod § 73 i Grundloven (om ekspropriation) har den 
overladt til Energinet.dk, der er inhabil i sagen, at vurdere afgørelsen. 
     Det skal retfærdigvis siges, at for et par dage siden valgte Klima- og 
energiministeriet dog at gå ind i sagen. Energiklagenævnet skal behandle lodsejernes 
klager over den ulovlige tilladelse af 19. januar 2011.

Aktindsigt ved etablering af de 170 kV landkabler i 2000 afslører 2 ulovlige 
ekspropriationer. Samtlige instanser, der var involveret i sagen, vidste besked!

Midtjyske Net, der er bygherre til de 2 x170 kV landkabler fra Grenaa Nord (Åstrup) 
til Mesballe, anmoder Elektricitetsrådet (nu Sikkerhedsstyrelsen) om 
ekspropriationstilladelse hos 2 lodsejere med henvisning til tilladelsen af 12. oktober 
1999 fra Miljø- og Energiministeriet. Tilladelsen gives til et dobbelt 150 kV–anlæg, 
fordi forbindelsen er nødvendig aht. forsyningssikkerheden af Djursland, men 
tilladelsen er ulovlig, fordi det er en påstand, da der ikke findes beregninger over 
forsyningssikkerheden.
     Aktindsigt afslører, at 170 kV kablerne beskrives præcist og har en 
effektoverførsel ved middelværdi på 448 MW og vil kunne forsyne 450.000 
husstande med el!
     Aktindsigt afslører, at kablerne IKKE har noget at gøre med 
forsyningssikkerheden af Djursland, som skrevet i tilladelsen. Eltra (Eltra + Elkraft = 



Energinet.dk) skriver direkte, at etablering af landkablerne er en del af en samlet 
aftale for etablering af en ny 400 kV luftledning til Nordjyllandsværket. Planen er en 
studehandel med udrulning af 170 kV jordkabler på Djursland uden at de har udsigt 
til nogensinde at komme i anvendelse! De sagesløse elforbrugere betaler over 
elregningen for en overflødig vare, der ikke skal bruges.
     Det lokale elforsyningsselskab, NRGí, dokumenterer i skrivelse af 26. oktober 
2010 til Sigrid Bluhme, at selskabet selv ejer rigeligt med elforbindelser til at kunne 
klare eloverførsel og forsyningssikkerhed i landsdelen. NRGí har aldrig brugt 
jordkablerne, som etableredes i 2000!
     På trods af denne åbenlyse viden, så anbefaler Elektricitetsrådet og By- og Bolig-
ministeriet i 2000 en ekspropriation hos 2 lodsejere, og den gennemføres. 
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Matriklen blev i 1998 og igen i 2011 ramt af ulovlige transmissionsforbindelser


