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Anmodning om opsættende virkning til Energinet.dks meddelelse til tilladelse af
et 220 kV landkabel.
Jeg har den 6. april 2011 bedt om, at Energiklagenævnet beregner omkostningerne med at tilslutte
Anholt Havmøllepark til det bestående 170 kV transmissionsnet, men uden at Nævnet ønsker at
besvare min henvendelse overhovedet. Det finder jeg meget mistænkeligt, at Nævnet synes det er
helt i orden at tilgodese Energinet.dks interesser og så være ligeglad med, at et nyt og ulovligt
projekt rulles ud til ikke under 1,3 mia. kr.
Nogle få klik med musen godtgør, at Anholt Havmøllepark kan tilsluttes til det allerede etablerede
net for ca. 30 mio. kr. og det er en besparelse, der er til at få øje på.
Ved en beklagelig fejl havde jeg i overskriften skrevet Naturklagenævnet, MEN adressen og
indholdet var ikke til at tage fejl af. Det kunne kun være skrevet til Energiklagenævnet. Derfor
finder jeg det meget underligt, at Energiklagenævnet videresender min klage til en anden adresse og
til et klagenævn med et helt andet navn og som intet har med sagen at gøre, og som oven i købet
ringer til mig og vil gøre sig vældig klog på at få mig bort fra at klage til Energiklagenævnet.
I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem
systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt.
Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke
noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler
en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net, men
Energiklagenævnet svigter totalt lodsejerne og loven og giver bare Energinet.dk lov til at rulle deres
ulovlige kabel ud. Det er forfærdeligt, at Energiklagenævnet er ligeglad med, om der eksproprieres
til noget ulovligt og om elforbrugerne pålægges ulovlige PSO-afgifter til at finansiere kablet. Og
lodsejerne kan ikke engang gå til domstolene og få prøvet sagen, fordi sagen først skal syltes hos
Energiklagenævnet så længe, at Energinet.dk får rullet deres ulovlige kabel ud!!
Jeg vil ikke under nogen omstændigheder lægge jord til et udokumenteret og dermed ulovligt kabel
på 235 kV i flad forlægning! Og jeg vil heller ikke have det inden for rækkevidde, så mit hjem
omdannes til et stort magnetfelt. Intet sted i Danmark har man et kabel i flad forlægning og i den
kaliber. Det er en katastrofe at give sådan en ulovlig tilladelse, når der er rigeligt med ledig
kapacitet på Djursland til at føre strømmen langt væk ind til det overordnede net (eksport). Derfor
beder jeg Energiklagenævnet og Ombudsmanden om at se på sagen, så lov og orden igen indføres i

Danmark.
På hjemmesiden www.elijorden.dk kan man læse om alle de vedholdende klager der lige fra dag ét
er gjort af lodsejerne, så det kan ikke komme bag på myndighederne, at der klages over de lovløse
tilstande, der findes af Energinet.dk's udokumenterede ansøgninger.
Jeg beder om, at Energiklagenævnet bruger sine beføjelser og får stoppet Energinet.dk's
udrulning af et 235 kV kabel indtil det er beregninger på, hvor meget det koster at bruge det
fuldstændigt ubenyttede 170 kV kabler på Djursland med tilhørende 150 kV luftledninger. Vi
har brug for lovlige transmissionsforbindelser.
Jeg beder Ombudsmanden om at være lodsejerne behjælpelig med at påse, at lov er lov også
når det gælder Energinet.dks ansøgninger, som betingelsesløst godkendes af Energistyrelsen!!
Jeg beder om Ombudsmandens hjælp til at få stoppet Energinet.dk's ulovlige projekt.
Jeg beder Sikkerhedsstyrelsen bekræfte, at styrelsen ikke vil forsøge at ekspropriere til et
projekt, der ikke har tilladelsen i orden.
Såfremt lodsejerne ikke får den nødvendige hjælp, vil sagen overgå til domstolene.
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