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Deres j .nr . 1 0 1 1

t illadelse t il bygning af ilandfør in

2011  

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

den ovenfor anførte klage over Klima

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

 

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelse

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

 

Hvis tilladelsen udnyttes, iværksættes et ekstremt 

kr..  

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

komme til med

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

 

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

klagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for d

    
TELEFAX: 

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15

1460  København K

  

ESBJERG

 

A/S 
Kongensgade 70

 

| DK-6700 Esbjerg

Deres j .nr . 1 0 1 1 -

t illadelse t il bygning af ilandfør in

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

den ovenfor anførte klage over Klima

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelse

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

Hvis tilladelsen udnyttes, iværksættes et ekstremt 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

komme til med

 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for d
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tilladelse til bygning af ilandførin

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

den ovenfor anførte klage over Klima

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelse

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

Hvis tilladelsen udnyttes, iværksættes et ekstremt 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dks udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for d
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Klage over Klim a

t illadelse t il bygning af ilandfør ingsanlæg for Anholt Havvindm øllepark af 1 9 . januar 

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

den ovenfor anførte klage over Klima- og Energiministeriets tilladelse til bygning af ilandføringsa

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelse

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

Hvis tilladelsen udnyttes, iværksættes et ekstremt 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for d

 

| Fax

 

+45 70 30 05 60

Klage over Klim a-

 

gsanlæg for Anholt Havvindm øllepark af 1 9 . januar 

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

og Energiministeriets tilladelse til bygning af ilandføringsa

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelse

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

Hvis tilladelsen udnyttes, iværksættes et ekstremt omkostningstungt anlæg til omkring 1,2 mia. 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for d

+45 70 30 05 60

 

| www.dahllaw.dk

 

og Energiministeriets meddelelse af 

gsanlæg for Anholt Havvindmøllepark af 19. januar 

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

og Energiministeriets tilladelse til bygning af ilandføringsa

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelse

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

omkostningstungt anlæg til omkring 1,2 mia. 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dks udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for d

www.dahllaw.dk

 

| CVR 19245500

og Energim inister iets m eddelelse af 

g sa n læ g f o r A n h o lt H a v v in d m ø lle p a r k a f 1 9 . j a n u a r 

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

og Energiministeriets tilladelse til bygning af ilandføringsa

lægget for Anholt Havvindmøllepark opsættende virkning, bemærkes følgende:

 

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

sen ikke er sket på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i forhold til anvendelsen af det eksisterende 

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

omkostningstungt anlæg til omkring 1,2 mia. 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

konkrete væsentlige mangler ved dens tilblivelse vil blive opretholdt.

 

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

belanlæg tværs over Djursland, som alene i 1999 uden nogen form for dokumenteret behov herfor. 

Dato

 
J.nr.

 
Sekr.

 
Dir. tlf.

 
E-mail

  

19245500

 

og Energim inister iets m eddelelse af 

gsanlæg for Anholt Havvindm øllepark af 1 9 . januar 

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

og Energiministeriets tilladelse til bygning af ilandføringsa

 

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tillade

n af det eksisterende 

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energ

net.dk ansøgte og tilladte tilslutningspunkt til det overordnede transmissionssystem. 

 

omkostningstungt anlæg til omkring 1,2 mia. 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonom

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående unders

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordk

okumenteret behov herfor. 

 
18. marts 2011

 
567.378-HCA 

 
Ulla Visby/hca

  
88 91 89 18 

 
uvi@dahllaw.dk

og Energim inister iets m eddelelse af 

gsanlæg for Anholt Havvindm øllepark af 1 9 . januar 

Under henvisning til nævnets skrivelse af d.d., hvori anmodes om en begrundelse for at tillægge 

og Energiministeriets tilladelse til bygning af ilandføringsan-

Klagen angår selve indholdet af den meddelte tilladelse, idet det er klagernes opfattelse, at tilladel-

n af det eksisterende 

170 kV kabelanlæg tværs over Djursland frem til samme tilslutningspunkt, som i det af Energi-

omkostningstungt anlæg til omkring 1,2 mia. 

Når henses vurderingen af forvaltningsakter, som er udnyttet og hvori indgår betydelige økonomi-

ske størrelser, vil Energinet.dk s udnyttelse af tilladelsen på nuværende tidspunkt med sikkerhed 

ganske betydelig vægt at influere på nævnets vurdering af, om tilladelsen trods 

Selv om tilladelsen vil blive anset for at være ugyldig, vil en udnyttelse af tilladelsen medføre, at 

lagerne ikke opnår det ønskede resultat, nemlig at der iværksættes en tilbundsgående undersø-

gelser, som på forsvarlig vis afdækker mulighederne for at anvende allerede eksisterende jordka-

okumenteret behov herfor. 

 
18. marts 2011

  
uvi@dahllaw.dk

 

http://www.dahllaw.dk
http://www.dahllaw.dk


   

Side 2 

Formålet med klagen er således , at det afdækkes, at en alternativ placering af ilandføringsanlæg-

get tværs over Djursland kan finde etableres. Dette formål forspildes med sikkerhed, hvis tilladel-

sen tillades udnyttet af Energinet.dk.  

Idet klagen har til formål også at afdække, om et ilandføringsanlæg kan etableres for mindre beløb 

end de estimerede ved det ansøgte og tilladte, er det klagernes opfattelse, at Energinet.dk ikke her 

for med rette kan påberåbe sig en eventuel bod ved forsinkelse med etableringen rejst af ejeren af 

havvmølleparken for manglende tilslutningsmulighed til en bestemt dato.   

Det bemærkes, at ansøgningen kunne have været indsendt langt tidligere, men dette blev af mini-

steriet valgt ikke at skulle ske, fordi projektet kunne ændre sig som følge af udbuddets resultater. 

Det udbud, som er foretaget, med henblik på at få indgået aftaler om levering af materiel til etab-

leringen af ilandføringsanlægget.  

Dette hensyn som begrundelse for den sene indsendelse og behandling af ansøgning og dermed 

klagernes mulighed for at indbringe spørgsmålet for højere instanser kan under ingen omstændig-

heder komme klagerne til skade. Det er en politisk valgt standpunktsrisiko, som Energinet.dk via 

samtlige forbrugere i Danmark (økonomiske konsekvenser) må påtage sig 

 

henset til, at klagerne 

som modpol skulle bære den i form af etableringen af et jordkabelanlæg på deres ejendomme.   

Klagerne har således i hele beslutningsprocessen gjort opmærksom på de klagepunkter, som er 

anført i ovennævnte klage, og som skal prøves af nævnet, idet jeg dog er opmærksom på, at næv-

net har fundet anledning til at få klagernes synspunkter forelagt i relation til klageberettigelsen.   

I tilknytning til ovennævnte kan oplyses, at klagerne heller ikke har givet tilladelse til at etablere 

kabelanlægget på deres ejendomme, men at ekspropriationssagerne ganske belejligt først vil blive 

fremmet af Energinet.dk efter, at etableringen af ilandføringsanlægget er iværkssat. Dette til trods 

for, at Energinet.dk længe har været bekendt med klagernes modstand mod projektet og tilkende-

givne afvisning af en frivillig aftale om anvendelse af deres ejendomme til etableringen af ilandfø-

ringsanlægget.   

Skulle ovenstående give anledning til behov for yderligere oplysninger eller dokumentation for 

ovennævnte, er nævnet velkommen til at kontakte mig på ny, idet jeg skal henstille, at det foregår 

pr. e-mail den næste uge, da jeg er i Viborg i landsretten hele uge.   



   

Side 3 

Venlig hilsen   

Helle Carlsen 

(hca@dahllaw.dk) 

Dir. tlf. 88 91 89 05   

Denne telefax kan indeholde fortroligt materiale og må ikke udleveres eller kopieres til andre end adressaten. Har De ved en 

fejltagelse modtaget denne fax, bedes De venligst omgående meddele os dette pr. telefon, +45 75 45 46 00. På forhånd tak.  

This communication may contain confidential information and shall be handed over only to the intended recipient or copied 

solely for his use. If you have received this communication in error, please immediately notify us by telephone, +45 +45 75 45 

46 00. Thank you.   


