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Forsyningssikkerheden er opfyldt, når der er én ekstra, fri ledning. 
Danskerne har altid strøm i stikkontakten, og det er et behov, som ifølge elforsyningsloven skal 
være opfyldt.

Grenaa har et behov på 24 MW (megaWatt), og det klares med en enkelt 60 kV-luftledning fra 
Mesballe til Grenaa.

Når denne luftledning er ude af drift, eksempelvis når der forestår reparationer, så skal 
elforbrugerne stadig have strøm i kontakten uden at kunne mærke driftsforstyrrelserne. Der skal 
være en ekstra el-ledning klar til at tage over og denne ekstra, fri elledning repræsenterer 
forsyningssikkerhed.

Dansk lov siger, at forsyningssikkerheden er opfyldt, når der er én ekstra fri ledning til rådighed. 
Grenaas forsyningssikkerhed klares ikke alene med én ekstra fri 60 kV- ledning, men med hele to 
frie 60 kV- ledninger. Dermed er behovet for forsyningssikkerhed langt mere dækket, end loven 
kræver det. Af uforklarlige grunde og uden den mindste form for dokumentation blev der i 2000 
nedgravet to stykker 170 kV-kabler mellem Grenaa og Mesballe med en samlet effektoverførsel på 
438 MW.

Kabler bruges ikke 
Det lokale forsyningsselskab, NRGi, har dokumenteret, at det aldrig har brugt disse nedgravede 
kabler og har dokumenteret, at der aldrig er et behov for at bruge disse kabler. Derfor er det aldeles 
uforståeligt, at Energinet.dk vil påstå, at disse ubrugte kabler skal dække behovet og 
forsyningssikkerheden for Grenaa og Djursland. Det er uforståeligt, at kommunerne på Djursland 
ikke vil interessere sig for borgerne og naturen, men bare nikke ja til hvad som helst, som 
Energinet.dk siger, uden at stille kritiske spørgsmål.

Kommunerne truer endog de berørte lodsejere med ekspropriationer efter stærkstrømsloven til 
Energinet.dk's nye kabelprojekt. Men også her er kommunerne helt vildfarne, idet der efter 
Grundloven alene kan eksproprieres til opgaver, der er dokumenteret.

Hvis kommunalbestyrelsen i næste måned godkender Energinet.dk's kabelforsøgsprojekt med 
observationsbrønde for hver syvende km, så vil advokat Helle Carlsen (H) ikke tøve med at indlede 
retssag mod kommunen. Det er en kendsgerning, der ikke må komme bag på borgerne i Norddjurs 
Kommune.
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