
Borgermøde i Pavillonen i Grenaa den 17. juni 2010 fra kl. 17 – 19

Ilandføringsanlægget fra Anholt Havmøllepark

Berørte lodsejere har modtaget et brev fra Norddjurs Kommune, dateret juni 2010 og et kort med 
kabeltracéet og en ny transformerstation.

Mødet fandt sted i Store Momme og der var sat 60 stole frem, heraf blev ca. 18 stole optaget af folk 
fra Norddjurs Kommune og folk fra Energinet.dk., ca. 14 lodsejere havde fundet frem til mødet på 
en solbeskinnet dejlig sommeraften. 

Mødets arrangør er Norddjurs Kommune og mødet ledes af Helen Rosager, kultur- og 
udviklingschef. Desuden var mødt Mette Behrmann, udviklingskonsulent + mange andre offentlige 
personer, som ikke tilkendegav sig med navn. 

Helen Rosager indledte mødet med at fortælle, at det Energipolitiske forlig fra 12. februar 2008 har 
medført, at Anholt Havmøllepark etableres og Energinet.dk har fået til opgave at få strømmen i land 
og transmissionen på land skal være klar i august 2010.

Norddjurs Kommune har fået til opgave at finde et areal til en kabelstation og et tracé til et 
landkabel og Norddjurs Kommune har, ligesom Syddjurs Kommune og Århus Kommune valgt at 
gøre det med et kommuneplantillæg.

Helen Rosager gjorde meget ud af at fortælle, at selve Havmøllerne er et projekt for sig. Søkablet er 
et projekt for sig. En ny transformerstation er et projekt for sig. Landkablet er et projekt for sig. For 
transformerstationen er der en ramme og for landkablet er der visse retningslinjer, der skal 
overholdes.

Sigrid Bluhme er uenig med Helen Rosager i de betragtninger, idet samtlige 4 projekter er 
afhængige af hinanden og ingen af projekterne giver mening hver for sig. SB er, ligesom advokat 
Helle Carlsen, også uenig i, at der ikke skal udarbejdes VVM- på landkablet og en ny 
transformerstation. Det er et forhold Norddjurs Kommune kan forlange ligesom Varde Kommune 
forlangte i forbindelse med landkablet fra Tistrup til Horns Rev 2.

Kommunalbestyrelsen har godkendt et ny tracé og en ny transformerstation, tracéet var i den første 
fase ca. 1 km bredt og nu er det indsnævret til 200 meter. Når denne fase er færdig vil tracéet 
yderligere indsnævres til 7 meter, hvor der vil blive restriktioner i al fremtid. 

Jeg er af den klare opfattelse, at Norddjurs Kommune har godkendt disse to projekter på et forkert  
grundlag: Folketinget har godkendt Anholt Havmøllepark til at være mega stor, 400 MW, fordi  
transmissionen allerede er til stede og egentlige netforstærkninger ikke er påkrævet samt at  
transformerstationen ligeledes er til stede, men den skal muligvis udvides. Sådan skriver den 
godkendelse myndighed, som er Energistyrelsen, en underafdeling af Klima- og Energiministeriet.

Jens Christian Hygebjerg, chefprojektor på landprojektet, takkede for invitationen til at fortælle om 
projektet. JCH fortalte også om det Energipolitiske forlig af 12. feb. 2008 og Energinet.dk havde 
den 30. oktober 2008 fået pålæg om at sørge for ilandføringen af strøm fra havmøllerne.

JCH gjorde rede for, at ilandføringen krævede 30 km søkabel og ca. 58 km landkabel, idet 
strømmen skulle ind til Trige. Her var det nødvendigt at udvide den bestående transformerstation. 
Viste andre ilandføringssteder end Grenaa, der måtte opgives.



JCH redegjorde for, at der allerede var kabellagt med 2 x 150 kV kabler. Dem kunne man ikke 
bruge, da JHC påstod, at de var en del af Grenaas forsyningssikkerhed og Grenaa kunne komme til 
at mangle strøm, såfremt de også blev brugt til havmølleparken, idet der ville kunne finde en 
overbelastning sted, kablerne ville blive overophedet og derfor udkoble.

JCH påstod, at det af tekniske årsager er uhensigtsmæssigt at placere kablerne i samme tracé, som 
de eksisterende.

JCH nævnte, at en jævnstrømsløsning betyder større elektriske tab på ca. 40 mio. kWh, som sker i 
forbindelse med omformningen fra jævnstrøm til vekselstrøm. (Der sker altid et energitab i form af 
varme, når en energiform ændres fra en form til en anden form)

JCH nævnte, at der skal to tilladelser til gennemførelsen af projektet. Klima- og Energiminister 
Lykke Friis skal godkende projektet og kommunerne skal godkende et kommuneplantillæg.

Sigrid Bluhme redegjorde for i den efterfølgende spørgerunde, at det er ukorrekt, at kablerne er en 
del af forsyningssikkerheden til Grenaa. SB kunne dokumentere, at forsyningsselskabet NRGí aldrig 
har brugt kablerne som er 2 x 170 kV, at kablerne er designet til Anholt Havmølleparks størrelse,  
idet kablerne har en overførsels-kapacitet på 438,6 MW, at kablerne er identiske med kablerne fra 
Horns Rev 2, og Grenaas behov rigeligt kan tilgodeses af 60 kV nettet, idet Grenaas behov er 
mindre end 40 MW. Jeg gjorde opmærksom på, at Energinet.dks argumenter ifølge aktindsigten var 
problemer med graveskader, at kablerne ikke kunne komme af med varmen i den djurslandske muld.  
Ligeledes gjorde jeg opmærksom på, at man tilbage i 1990erne godkendte et 400 kV system på 42 
meter høje gittermaster tværs over Djursland, idet man påstod, at det var nødvendigt af hensyn til  
Grenaas forsyningssikkerhed og Grenaa ville gå i sort efter år 2000, såfremt projektet ikke blev 
gennemført, men projektet blev opgivet fordi man ikke kunne dokumentere behovet og så blev der i  
år 2000 kabellagt 2x170 kV, som har ligget ubrugte hen siden etableringen!!Projektet var vedtaget  
af de berørte kommuner, men det var en ulovlig vedtagelse af kommunerne og derfor måtte den 
opgives efter pres fra berørte borgere.

Jørgen Stavnskjær havde et indlæg omkring annonceringen, som kunne findes i Lokalavisen den 8. 
juni 2010 og den 15. juni 2010. Jørgen Stavnskjær mente, at projektet er en ''fuldbyrdet  
kendsgerning''.  Mente at annonceringen var ugyldig. Nævnte det vanvittige i, at der kun var én 
udbyder til Anholt Havmøllepark, nemlig Dong Energy og Anders Eldrup, der stod for projektet,  
forlangte 1,02 kr. pr. kWh i tilskud, og det beløb forlangtes i en periode på ca. 10 år og beløb sig til  
14 mia. kr. I perioden 2001 – 2009 havde vindmølleeventyret kostet elforbrugerne 6,8 mia. kr. i tab i  
forbindelse med eksport af vindel, vi ikke selv kunne bruge. 

Sigrid Bluhme nævnte, at projektet ikke havde en ansøgning eller nogen godkendelser 
overhovedet og det var ulovligt at godkende et tracé uden nogen godkendelser til Anholt  
Havmøllepark.
SB nævnte, at Folketinget havde godkendt Anholt Havmøllepark som værende samfundsmæssigt  
økonomisk, fordi transmissionen allerede er på plads og så skal Energinet.dk ikke lave projektet  
om. Det er Folketinget der bestemmer i dette land og ikke Energinet.dk. 
Energinet.dks landkabelprojekt og den nye transformerstation er Anholt Havmøllepark fuldstændig 
ligegyldigt.

Helen Rosager medgav at hele projektet kunne være spildt arbejde, hvis der ingen godkendelser 
kom. Det blev oplyst, at der efter høringsperiodens udløb den 18. august 2010 blev arbejdet 
med at få frivillige aftaler påbegyndt med lodsejerne og det gjorde ikke noget, at der IKKE 
forelå en godkendelse på projektet, fordi det var frivillige aftaler. De frivillige aftaler kunne 
droppes, hvis projektet ikke blev godkendt af Energistyrelsen. Steen Rasmussen stod bl.a. for disse 



aftaler. 

Søren Sørensen, Skindbjerg ville høre om kablets varme ville betyde udtørring af planteravlen. 
Energinet.dk svarede, at det øverste del af kablet kommer til at ligge 1,1 km under jordoverfladen 
og temperaturen omkring kablet er ca. 40 – 50 grader, men planteavlen vil ikke påvirkes af kablets 
nærhed. Energinet.dk regner med, at 98 % af lodsejerne vil indgå frivillige aftaler og man starter 
med udrulning i 2011.

Astrid Lund, Ramten ville vide, hvor bredt tracéet bliver. 
Energinet.dk: Arbejdsbredden bliver på 15 meter, men fremtidige restriktioner bliver et bælte på 7 
meter.

Hvordan placeres kablet?
Energinet.dk laver nu et forslag til linjeføring inden  for planlægningsbæltet og evt. forslag skal 
skriftligt sendes til Norddjurs Kommune eller til Syddjurs Kommune. 

Konklusion:
Energinet.dk og Norddjurs Kommune har ændret forklaringer på, hvorfor man ikke kan/vil bruge de 
allerede etablerede kabler. Helen Rosager, Norddjurs Kommune, taler mod bedre vidende, når hun 
påstår, at der skal to godkendelser til projektet, fordi folketingslovgivningen om at bruge den 
bestående kabelstation og de allerede ubrugte og ledige kabler IKKE kan tilsidesættes af en 
kommune med en helt anden dagsorden. Projektet kræver én godkendelse og den er Klima- og 
Energiminister Lykke Friis ansvarlig for er lovmedholdelig. Behovet for et evt. nyt tracé skal 
dokumenteres og foreløbig har vi kun ændrede forklaringer på, hvorfor Energinet.dk ikke ønsker at 
bruge de bestående transitkabler.  
Indlæg fra Jørgen Stavnskjær og Sigrid Bluhme blev afbrudt på borgermødet af Helen Rosager, 
fordi vi gik i rette med vildledende oplysninger på mødet og var for længe om at stille spørgsmål!!!!

Kl. 17.35 sluttede mødet og vi opfordredes til at forsyne os med en sandwich m.m.

Referent: Sigrid Bluhme


