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Nemmere at få tilgivelse end tilladelse til ulovligt 
statsfinasieret Energinet.dk-projekt til 1,3 mia. 
kroner 

Ulovligt ilandføringsprojekt ved Anholt med Energinet.dk som bygherre 

koster samfundet 1,3 mia kroner. Politikerne lukker øjnene for det.  

Ekspropriationsramte borgere på Djursland har indtil videre forgæves forsøgt at stoppe et ulovligt 

ilandføringsprojekt ved Anholt til 1,3 mia. kroner med Energinet.dk som bygherre. Her planlægges  

et nyt 220 kV kabel gravet ned tværs over Djursland på trods af, at der i dag ligger 2 stk. ubenyttede 

170 kV kabler i jorden, som tilsyneladende godt kan bruges til formålet. Problemet for Energinet.dk 

er, at disse kabler ejes af det regionale transmissionsselskab N1 A/S, som vil få transitindtægterne 

herfra. Ved at lægge et nyt 220 kV kabel vil Energinet.dk stå som ejermand og dermed vil 

transitindtægterne i stedet gå i Energinet.dks kasse. 

Borgerne på Djursland har fulgt landets love og regler og har rettidigt indsendt en klage til 

Energiklagenævnet. Klagen er endnu ikke blevet afgjort, men på trods af det er Energinet.dk gået i 

gang med at grave det ulovlige kabel ned. Energinet.dks Adm. Direktør Peder Ø. Andreasen har 

ingen intentioner om at vente på en afgørelse fra Energiklagenævnets side og fortsætter 

ufortrødent det ulovlige projekt under henvisning til Stærkstrømslovens §18: ”Når almenvellet 

kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og 

distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom følges.” Han tager paragraffen ud af en helhed og glemmer at oplyse om forudsætningerne 

for, at denne paragraf kan tages i brug. Der er visse procedurer, som skal være overholdt forinden, 

såsom afgørelse af klager via klageinstanserne.  

Danmark er tydeligvis delt i to samfund, når Energinet.dk kommer på banen. Der er borgerne, som 

må følge den danske lovgivning, og hvis de ikke gør det, så falder straffen med det samme. 

Monopolet Energinet.dk, derimod, behøver tydeligvis ikke at følge landets love og regler. De får lov 

til at regere, som de har lyst til, herunder bruge borgernes penge til ulovlige projekter. Politikerne 

gør ikke noget ved Energinet.dks ulovligheder, for så skal de til at ransage sig selv, og det kan godt 

gøre ondt at erkende sine egne fejl.  

Det er ikke kun landets borgere, som igennem mange år har forsøgt at råbe politikerne op omkring 

monopolet Energinet.dk og deres sløseri. Danmarks største arbejdsgiverforening DI forsøgte sidste 

år at trænge igennem hos politikerne, da Energitilsynet offentliggjorde en rapport som 

dokumenterede, at elkunder kun får et udbytte på 56 kroner, når de betaler 100 kroner til 

Energinet.dk. Fra 2006-2010 har elkunder og virksomheder således betalt 800 mio. kroner for 

INGENTING! DI mente, at rapporten fra Energitilsynet var så klar, når det gælder brugen af 

elkundernes penge, at et indgreb var på sin plads. Endnu har rapporten ikke fået Klima- og 

Energiminister Lykke Friis til at reagere og effektivisere Energinet.dk. Til info er Klima- og 

Energiministeren på statens vegne eneejer af Energinet.dk.  


