
Borgermøde på Ådalsskolen i Skørring, Syddjurs Kommune den 21. juni 2010 kl. 18 – 20,

På Borgermødet i Skørring knægtes ytringsfriheden 

Grundlaget for Folketingets godkendelse af Anholt Havmøllepark på 400 MW: Projektet 
kræver ikke egentlige netforstærkninger på land. Transformerstationen i Grenaa, bygget i år 2000, 
skal bruges til ilandføring af Anholt Havmøllestrøm. Projektet skal være samfundsmæssig billigt.
Energinet.dks projekt: At bygge en kabelstation ved Saltbækken, at etablere et nyt 220 kV 
jordkabel i et nyt tracé fra Grenaa til Trige og dette tracé er min. 5 km længere end det bestående 
transittracé, en udvidelse af transformerstationen Trige. Pris: 1,3 mio. kr.

BEHOVET for et nyt kabel i et nyt tracé er IKKE dokumenteret.

Åbenlyse urimeligheder, der strider mod opfattelsen af, hvad der er anstændigt for et retssamfund:

• Energinet.dk sælger en projekt (nyt kabel, ny kabelstation, nyt tracé) som er i åbenlys strid 
med folketingsbeslutningen.

• Energinet.dks projekt har ingen ansøgning og derfor heller ingen godkendelse.
• En lodsejer ville gerne vide, om de såkaldte frivillige aftaler startede om 8 eller 14 dage. 

Svaret var benægtende, men lodsejeren kunne godt få en aftale om et tidspunkt for et møde 
allerede nu med Steen Rasmussen, Energinet.dk.

• En lodsejer oplyste, at Energinet.dks kabelprojekt kolliderede med en tinglyst fredskov. 
Lodsejeren afleverede sit visitkort, så en foranstaltning kunne ordnes.

• Energinet.dk vil ekspropriere hos lodsejere, der modsætter sig deres projekt. Det lykkedes 
på mødet at gøre opmærksom på, at ifølge Grundlovens § 73 kan der kun eksproprieres til 
projekter, hvis BEHOVET er dokumenteret.

• Det findes dags dato ikke en eneste godkendelse til nogen dele af Anholt Havmøllepark.
• Energinet.dks projekt hviler på en påstand om, at de allerede etablerede transitkabler på 2 x 

170 kV-kabler ikke har tilstrækkelig kapacitet. 
• Energinet.dk påstår, at Folketingets projekt er en del af Grenaas forsyningssikkerhed, mens 

forsyningsselskabet NRGí dokumenterer aldrig at have brugt de to 170 kV transitkabler. 
(forsyningssikkerheden i Grenaa er uden 170 kV kablerne 100 % mere end lovkravet).

• VVM-reglerne er ikke overholdt, da Energistyrelsen og Nord- og Syddjurs Kommune 
splitter Anholt Havmøllepark projektet op i 4 dele med det formål at tilsløre ulovlighederne 
og minimere/undlade at få borgerne inddraget i beslutningsprocessen.

• Borgerne snydes for deres lovlige krav på en VVM-redegørelse på det samlede projekt.
• Energinet.dks 'miljørapport' omtaler i afsnittet om alternative løsninger fejlagtigt nogle 150 

kV kabler, mens der foreligger en ansøgning og godkendelse på 2 x 170 kV kabler og et 
tværsnit på 800 mm² (disse kabler har en effektoverførsel på 438 MW såfremt kablerne er 
monteret korrekt med såkaldte 'brønde'). Ansøgningen er motiveret af førte politiske 
drøftelser mellem miljø- og energiministeren, amtsborgmestrene i Århus og Nordjylland 
samt Eltras formand.

• Energinet.dk påstår i Miljørapporten s. 46, at forsyningen til Grenaa er truet, hvis det 
samme tracé ligeledes bruges til et 220 kV-kabel. Det lokale forsyningsselskab NRGí 
dokumenterer ALDRIG nogensinde at have brugt transitkablerne på 2 x 170 kV. Hvad er 
mest værd: En dokumentation eller en påstand?

• Energinet.dk påstår at anvende forsigtighedsprincippet, men i så fald skal man ikke sprede 
vekselstrømskabler i nye tracéer, men gøre brug af det samme tracé. 170 kV kablerne ligger 
med cirka 1 meters afstand, så det er oplagt at genbruge tracéet, HVIS der politisk skulle 
være behov for flere transitforbindelser til endnu flere havmøller.

• Energinet.dk misinformerer om kræftfaren i ''Miljørapporten'' , idet det påstås, at 



'planlægningen vurderes at være uden væsentlig betydning for befolkning og menneskers 
sundhed' citat slut. Det er internationalt anerkendt (WHO), at der er en sammenhæng 
imellem leukæmi hos børn, og det faktum, at man bor tæt på en vekselstrøms-højspændings-
forbindelse. 

• Energinet.dk har indkøbt et 245 kV-søkabel og et 220 kV-landkabel uden ansøgning og 
derfor heller ingen godkendelse.

• Energinet.dk fik stillet følgende spørgsmål: 
''  I Miljørapporten side 38 nævnes, at der for hver 7. kilometer etableres en brønd som   
rager op til ½ meter over terræn og med en diameter på 0,6 meter i toppen. 

1. Findes den slags brønde også i tracéet med de 2 x 170 kV kabler fra Åstrup til Mesballe?   
2. Findes den slags brønde også i tracéet med 170 kV landkablet fra Horns Rev 2 ?''   

INTET  SVAR   og man gik hurtigt videre til næste spørger.
• Ifølge annonceringen har kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 1. juni 2010 

godkendt et nyt tracé til et 220 kV-kabel og en kabelstation med klagemulighed til 
Norddjurs Kommune. Evt. klager over Energinet.dks projekt skal rettes skriftligt til Nord- 
eller Syddjurs Kommune.

På mødet var Energinet.dk repræsenteret med 5 personer og derudover 1 person fra Syddjurs 
Kommune, i alt godt 30 personer var mødt.  

Referent: 
Sigrid Bluhme


