
Energinet bestiller landkabel til 120 mio. kr.
Voldsomme protester mod mølleprojekt 
for at være uigennemskueligt og 
måske også sundhedsfarligt.
Af Mogens Lyng
moly@stiften.dk

DJURSLAND: Energinet.dk har netop skrevet kontrakt med General Cable Group om leverance af 
landkabel til transport af energien fra den kommende havmøllepark ved Anholt. Kablet skal gå cirka 
60 km over Djursland  -  fra Grenaa, hvor søkablet kommer i land, og ind til transformerstationen 
ved Trige nord for Århus. Det er en ordre til cirka 120 millioner kroner.
Landkablet skriver sig med sine 220 kilovolt ind i den elektriske Danmarkshistorie, da det er første 
gang man lægger et vekselstrømskabel i dansk jord med den spænding. Tidligere har kablerne til 
tilslutningen af Danmarks store havmølleparker været på henholdsvis 170 eller 132 kilovolt:
”Fordelen ved at bruge 220 kilovoltskabler er, at vi undgår at skulle anlægge to kabelsystemer med 
lavere spænding. Derudover mindsker vi også el-tabet på strækningen. Et 220 kilovolts kabel er 
derfor både billigere, nemmere for os at anlægge og mere effektivt,” siger senioringeniør Thomas 
Kvarts fra Energinet.dk.
Det bliver først besluttet, hvor kablet bliver lagt ud, når Norddjurs, Syddjurs og Århus kommuner 
vedtager kommuneplantillægget i 2. halvår af 2010. Udlægningen af kablet forventes at starte marts 
2011.
Anholt havmøllepark bliver Danmarks største med en kapacitet på 400 megawatt. Den bliver  i 
stand til at forsyne 400.000 husstande og dække 4 procent af det danske elforbrug.

Afbestilling 
Thomas Kvarts siger, at det er nødvendigt for Energinet.dk at bestille kablet allerede nu, selvom de 
forskellige myndigheder af kablet ikke er afsluttet, hvis man skal kunne nå at få kabellægningen og 
hele vindmølleparken færdig indenfor den tidsfrist, som staten har fastsat i sin beslutning om at lave 
verdens største havvindmøllepark mellem Grenaa og Anholt.
Energinet.dk har sikret sig en mulighed for at kunne afbestille kablet igen indenfor nogle frister, 
hvis det hele skulle falde til jorden.

Protester
Projektet ville falde til jorden, hvid de, der protesterer inderligt mod landkablet, med blandt andre 
Sigrid Bluhme i spidsen, får medhør for deres protester.
En gruppe borgere har protesteret til Energistyrelsen over hele vindmølleprojektet. De mener, at det 
ikke bliver behandlet på lovformelig vis, fordi det er blevet stykket ud i så mange dele, at det er helt 
umuligt at overskue projektet og se det i en sammenhæng. Projektet er delt op i selve mølle-
byggeriet, i søkablet, som er bestilt, i transformerstationen, og i landkablet, som så også netop er 
bestilt til levering om et år. Vindmølleparken skal begynde at levere strøm inden udgangen af 2012.
Protesterne går også på, at der efter underskrivernes mening, er en alvorlig risiko forbundet med så 
stor spænding ned i jorden i nærheden af bebyggede områder. Og i det hele taget mener 
underskriverne, at hele projektet bliver hastet igennem uden at borgerne har mange chancer for at 
få indflydelse på det.

Kommuneplanlægning
Norddjurs Kommune er ligesom Syddjurs og Århus kommuner i fuld gang med deres del af 
planlægningen for det store milliardprojekt.
Norddjurs skal lave kommuneplantillæg for den del af kablet fra Åstrup til Trige, som løber gennem 
Norddjurs Kommune. Kommunen laver desuden lokalplan for transformerstationen, der skal 
placeres ved Saltbækken vest for Stensmarksvej nord for Grenaa. Randers Amtsavis, 6. marts 2010
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