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Kommissarius i Jylland gennemførte 7 ulovlige ekspropriationer den 27. marts 2012 til 
Energinet.dks ledningsanlæg (245 kV) i forbindelse med havvindmølleprojektet ved Anholt.
Hvor henvender man sig, når en offentlig person åbenlyst tilsidesætter grundlaget for sin
embedsførelse, og derfor omgående bør fratages sit embede og sin bestalling som jurist ?

Kommissarius ville ikke forholde sig til, om Energinet.dks projekt var i almenvellets interesse, 
men henviste til, at Transportministeriet ønskede ekspropriationerne.

Kommissarius har eksproprieret til et 245 kV-ledningsanlæg, der ikke er nævnt med ét eneste ord i 
nogen tilladelse!

Sikkerhedsstyrelsen vil ikke selv afgøre om Energinet.dks projekt er i almenvellets interesse, så 
den sag er udelukkende vurderet af Klima- og Energiministeriet.

Klima- og Energiministeriet har henholdt sig til, hvad statsmonopolet og bygherren Energinet.dk 
har vurderet er i almenvellets interesse og vupti: Så får Jylland endnu et transitforbindelse, der ikke 
er vurderet af andre end bygherren selv.

Energinet.dk er dokumenterbar inhabil i forhold til at rådgive Energiministeriet/Energistyrelsen, 
fordi den har forsøgt at få ændret lovgivningen, så det ikke blev nødvendigt at bygge et overflødigt 
ledningsanlæg til mindst 1,3 mia. kr. Energinet.dk er den eneste, der har vurderet behovet for at 
bygge en ny transitforbindelse.

Lodsejerne er af systemet nægtet klagemulighed, men den beslutning ændrede staten 5 dage før
ekspropriationerne gennemførtes - uden opsættende virkning.

Statsmonopolet Energinet.dk kan ikke se noget problem i at grave i lodsejernes baghave før en 
klagemulighed har afgjort, om det er lovligt. Energinet.dk er i fuld gang med at grave i 
eksproprieret jord.

Sammenspistheden inden for systemet er intet mindre end en skandale af dimensioner.

Danmarks største lovovertrædere er lovgiverne selv.

Energinet.dk er en mafia.

Retssikkerheden ligger hos systemet, ikke hos danskerne.

De sagesløse elforbrugere betaler derfor Europas højeste elpriser.
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