
Skærtorsdag, den 5. april 2012

 
Til justitsministeriet
E-mail: jm@jm.dk 
Kære justitsminister Morten Bødskov

Aktindsigt i lovgivning 
Den ulovlige transitforbindelse på 245 kV med et 3 x ledningsanlæg på 498 MW middelværdi 
(udregnet max. 519 MW) til havvindmøllerne ved Anholt.

Hvad vil du sige til, at gravemaskiner graver i din baghave UDEN at din klagesag er behandlet?
Er det OK?

Det er, hvad statsmonopolet Energinet.dk gør lige nu, selvom lodsejerne først har fået status som 
klageberettigede for få dage siden.

Der foreligger en tilladelse til et 220 kV landkabel med en effekt på 400 MW af 19. januar 2011.
Men Energinet.dk har ikke fulgt tilladelsen og undladt at købe et kabel, som beskrevet i tilladelsen, 
og i stedet indkøbt et 245 kV ledningsanlæg med tre ledere liggende med 40 cm's afstand til 
jordbrug. 

Tilladelsen til et 220 kV landkabel er også ugyldig, og derfor er Klima- og Energiministeriet 
stævnet for en ulovlig tilladelse!

1. klageinstans er Energiklagenævnet, og nævnet har først givet lodsejerne klageret den 22. marts 
2012.
Kommissarius i Jylland gennemfører 5 dage senere den 27. april 2012 i alt 7 ulovlige 
ekspropriationer uden at interessere sig det mindste for, om ekspropriationerne er i strid med 
almenvellet (GRUNDLOVENS § 73).

Jeg skal derfor på lodsejernes vegne bede om AKTINDIGT i lovgivningen, der klokkeklart siger, 
at det retssikkerhedsmæssigt er i orden at begynde at grave i lodsejernes matrikler, når 
lodsejerne af statsmyndigheden med mere end et års smøl (egentlig burde lodsejerne være 
klageberettigede den 19. januar i følge tilladelsen af 19. januar 2011) først har givet lodsejerne 
tilladelse til at klage den 22. marts 2012. 

Er det retssikkerhedsmæssigt i orden at grave i lodsejernes baghaver (til et anlæg, som ikke er 
nævnt i nogen tilladelse), når der kører en klagesag?

På lodsejernes vegne

Sigrid Bluhme
Cancergaarden af 2012
Skindbjerg ådal
Skindbjergvej 45
8500 Grenaa

 




