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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg 
1240 København K

Miljø- og Planlægningsudvalget har i brev af 16. april stillet mig følgende spørgsmål 
645 alm. del, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål 645:
"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. april 2010 fra Sigrid Bluhme, 
Grenaa vedrørende Anholt Havvindmøllepark, jf. MPU alm. del bilag 487."

Svar:
Henvendelsen fra Sigrid Bluhme, Grenå, vedrører tilslutningen af Anholt havmølle-
park til transmissionsnettet på land. Selve havmølleparken blev besluttet af forligs-
partierne bag den energipolitiske aftale fra 2008. Energinet.dk fik på baggrund heraf 
den 30. oktober 2008 pålæg om at etablere ilandføringsanlæg fra havmølleparken 
med frist til 1. august 2012. Forberedelserne til dette arbejde skrider planmæssigt 
frem. I Energinet.dk’s projekt indgår bl.a. etablering af en kabelforbindelse over land 
ind til transformerstation Trige ved Århus. Behovet for et nyt kabel over land anfæg-
tes i henvendelsen ved henvisning til formulering i Havmøllehandlingsplan 2008. Her 
fremgår det, at ’placeringen [ved Anholt] ikke kræver egentlige netforstærkninger på 
land’, samt at der allerede ligger to ubenyttede højspændingskabler. 

I udvalgsarbejdet forud for havmøllehandlingsplanen har det hele tiden været en for-
udsætning, at der etableres et nyt kabel hele vejen fra havmølleparken til et stærkt 
punkt i 400 kV-nettet. De to eksisterende højspændingskabler mellem Århus (Trige) 
og Grenå (Åstrup) er ikke ubenyttede, men indgår som en del af det samlede 
højspændingsnet til forsyning af det meste af Djursland.

Projektet skal godkendes af Klima- og Energiministeriet efter lov om Energinet.dk, og 
kabeltrace på land fastlægges i samarbejde med de berørte kommuner. Energinet.dk 
har indgået betingede aftaler med leverandører om levering af søkabel og landkabel. 
Det er normal praksis, nødvendigt af hensyn til overholdelse af tidsplanen og ikke i 
strid med lovgivningen, at projektet forberedes, inden behandlingen af ansøgningen 
er afsluttet. 

Sigrid Bluhme har bedt Energistyrelsen om aktindsigt i flere sager i relation til pro-
jektet. Dette er imødekommet ved, at Energistyrelsen har udleveret aktlister og de 
væsentligste dokumenter med det samme. Efterfølgende har Sigrid Bluhme anmodet 
om at få tilsendt en meget omfattende mængde materiale. Energistyrelsen har været 
i telefonisk kontakt med Folketingets Ombudsmand som følge af, at Sigrid Bluhme 
har klaget til Ombudsmanden over den medgåede tid til fremskaffelse af de store 
mængder akter. Ombudsmanden har tilkendegivet overfor Energistyrelsen, at sty-
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relsen har handlet så hurtigt, som det kan forventes i en så omfattende aktindsigtsbe-
gæring. Jeg kan oplyse, at størstedelen af materialet nu er sendt til Sigrid Bluhme.

Med venlig hilsen

Lykke Friis


