
Ørum Djurs, den 6. april 2011

Til 
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1460 København K

Anmodning om opsættende virkning til Energinet.dks meddelelse til tilladelse af 
et 220 kV landkabel.

Indledningsvis må jeg fortælle, at jeg med interesse har læst hjemmesiden www.elijorden.dk og 
fuldt med i, hvordan monopolet Energinet.dk har mødt en massiv modstand fra lodsejerne mod det 
overflødige 220 kV kabel tværs over Djurslands dejlige natur.  

Da jeg også er en af de uheldige lodsejere, som Energinet.dk forlanger, at jeg skal lægge jord til et 
stort transitkabel, ønsker jeg med denne anmodning at få Energinet.dk's ulovlige og kabelprojekt 
stoppet med det, der hedder opsættende virkning.

Konkret vil man have placeret 19 meter af en 220 kV-forbindelse på min jord og alt for tæt på min 
beboelse, og en repræsentant for Energinet.dk har været her og viftet med 4000 kr. foran mig for at 
jeg skal give min underskrift til en såkaldt frivillig aftale. 

Men det vil jeg ikke og jeg har heller ikke nogen mundtlig aftale om at ville afstå jord til et 
overflødigt kabel. Repræsentanten virker arrogant og bedrevidende og hans attitude virker 
afstødende at forstå sådan, at lodsejerne intet har at skulle bestemme og uanset hvor meget 
lodsejerne har klaget, så høres der ikke efter. Monopolet bestemmer det hele og de hører 
overhovedet ikke efter gode argumenter. Energinet.dk mener, at de bestemmer det hele og deres ord 
er lov, og vi kan lige så godt opgive al modstand med det samme.

Tilladelsen til et nyt 220 kV kabel er ulovligt fordi:
    · Der ikke foreligger et tilstrækkeligt behov for et nyt kabel til 1,3 mia. kr.
      Tilladelsen er ikke truffet på et dokumenteret grundlag.
   · Tilladelsen er i strid med grundlaget for beslutningen for udpegningen af området ved
      Anholt til havmøllerne: Transmissionen på land er klar med 170 kV kablerne.
  
Når dokumentationen ikke er i orden, så har Klima- og Energiministeriet ikke hjemmel til at
give Energinet.dk en tilladelse til et nyt landkabel. 

I  år 2000 blev der udrullet 2 stykker 170 kV kabler med et tværsnit på 800 mm2 fra Grenaa til 
150/60 kV station Mesballe. I Grenaa (Åstrup) blev der bygget en helt ny 150/60 kV 
transformerstation i år 2000. Tilladelsen til etableringen af kabler og transformerstation indeholder 
ikke nogen beregninger på, hvem der kommer til at mangle strøm, såfremt det ikke blev etableret.

Formålet med at rulle kablerne ud var da også, at når transmissionen først var etableret, så kunne 
der altid senere opstå et behov i form af en havvindmøllepark!!

Kablerne ligger i forsyningsselskabet NRGÌ 's område, men de har dokumenteret aldrig at have 
brugt kablerne. NRGÍ har selv rigelig med overførselskapacitet til Grenaa i form af 3 stykker 60 kV 
luftledninger. En af disse luftledninger dækker Grenaa's behov for el-overførsel og de to andre 
ledninger dækker det, der hedder forsyningssikkerhed (én forbindelse er ellers tilstrækkeligt).

http://www.elijorden.dk/


170 kV kablerne blev leveret af NKT i år 2000 og deres folk deltog selv i udrulningen af kablerne 
og ikke mindst i samling af mufferne, så ejerne Midtjyske Net (nu N1) selv fik oplært egen folk til 
at kunne klare denne opgave ved lignende opgaver. Dermed var der sikkerhed for, at kablerne også 
levede op til at levere den effekt, som de fra fabrikken er designet til. En research på nettet viser, at 
170 kV kabel har en strømbelastbarhed på minimum 750 A og dermed en effektoverførsel på over 
220 MW. Derfor har 2 stykker 170 kV kabler det dobbelte og dermed rigeligt kapacitet til at få 
stømmen fra Anholt havvindmøllerne ind til 400 kV nettet.

Der er spild af elforbrugernes penge at lægge kabler i jorden og så ikke ville bruge dem, når der er 
mulighed for det. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke skal bruge den ledige kapacitet først, før 
Energinet.dk forlanger nye transmissionsforbindelser i milliardklassen!

I den tilladelse, som Energinet.dk har fået til et 220 kV kabel foreligger der ingen beregninger på, 
hvad det koster at lægge et landkabel fra søkablet indtil station Åstrup (Grenaa). Men hvis prisen 
for landkablet er 2,5 mio. kr. pr. kilometer alt incl. så koster netforbindelsen ikke 1,3 mia. kr., men 
sølle 30 mio. kr. Her er mange penge at spare, og samfundsøkonomisk kan vi ikke tillade os bruge 
pengene mindst hensigtsmæssigt.

I Lov om Energinet.dk § 4 står, at der skal være et tilstrækkeligt behov for udbygningen. Der er 
ikke et behov for nogen udbygning, når der ligger to helt ubenyttede 170 kV-jordkabler fra Grenaa 
til Mesballe og fra Mesballe til Trige er der to 150 kV luftlednings-forbindelser med en kapacitet på 
2x400 MW. Der mangler altså ikke overførselskapacitet for at få strømmen ind til el-knudepunktet 
Trige.

I tilladelsen skønner man, at løsningen med at bruge 170 kV kablerne ikke vil være billigere. Et 
skøn og en beregning er usammenlignelige. Der skal beregninger til i begge tilfælde. Og den skal 
være uvildig.

Det her er en OMMER.

Der henvises til advokat Helle Carlsens udførlige redegørelser med bilag i sagen, som 
Energiklagenævnet allerede er bekendt med:

Klage af 14. februar 2011 med bilag
Anmodning om opsættende virkning, den 18. marts 2011
Begrundelse for tillæggelse af anmodning om opsættende virkning, den 18. marts 2011 
Indlæg til opsættende virkning med bilag, den 4. april 2011

Venlig hilsen

Ejner Bomholt
Hovedvejen 77
8586 Ørum Djurs 


