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Bomben sprang under et nyt 220 kV kabel. 

Norddjurs Kommune med borgmester Jan Petersen i spidsen lytter kun til Energinet.dk og afviser 
enhver form for dokumentation for, at et nyt transitkabel er helt overflødigt.  

Modstanderne af overflødige kabler har fået en uvildig og kompetent vurdering fra et universitet. 
En af landets højeste ekspertiser inden for stærkstrøm har regnet på tallene og kommet frem til, at 
de ubenyttede kabler med en middelværdi har en kapacitet på 778 A (ampere) og derfor en udregnet 
effektoverførsel på 448 MW.
Altså langt mere end det krævede 400 MW. 

Researcharbejde har ydermere bekræftet, at Energinet.dk selv arbejder med kapaciteter på helt op til 
885 A for brug af 170 kV kabler. 
Ingen steder kommer man bare i nærheden af så 'små' strømme, som Energinet.dk vil påstå med 
sølle 445 A, som også politikerne i Norddjurs Kommune vil bilde lodsejerne ind. 

Det lyder mærkeligt, at der indkøbes kabler til at kunne overføre langt mere end 400 MW og så at 
de skal indkøres til kun at virke med halv kraft!
Kablerne er lagt i jorden efter regler, så de er i stand til at levere den mængde strøm, som de er 
indkøbt til. 
 
Beregningerne fra universitetet understreger det, som lodsejerne hele tiden har ytret i indsigelser, i 
utallige læserbreve og ved offentlige møder. 
Energinet.dk benytter sig af manipulation og misinformation til politikere, embedsværk og lodsejere 
for at fremme egne interesser. 
Det er en sag, der stinker og gnistrer langt væk.

Såfremt Energinet.dk's 220 kV-projekt lykkes, vil de blive ejer af kablet og indkassere de fremtidige 
transitindtægter fra Anholt Havmøllepark. 
Ved brug af de ubenyttede transitkabler, vil Midtjyske Net A/S indkassere transitindtægterne. 

Med baggrund i den uvildige dokumentation for de ubenyttede kablers kapacitet har jeg bedt Klima- 
og Energiminister Lykke Friis om at annullere godkendelsen af 19. januar 2011. 
Derudover har min advokat klaget til Energiklagenævnet over godkendelsen. 

Dette er indsigelsesproceduren, der skal overholdes og behandles inden en retssag mod 
godkendelsen og Klima- og Energiministeriet.
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