Skindbjerg ådal, den 17. august 2011
J. nr. 2011-1968-3092/SH4/GMS
Folketingets Ombudsmand
Hans Gammeltoft Hansen
Gammeltorv 22
1457 København K

Energinet.dks tilladelse til et åbenlyst ulovligt 245 kV kabelprojekt.
Ombudsmandens hjælp søges til at få standset Energinet.dks 245 kV kabelprojekt med en
tilladt effektoverførsel på 498 MW eller 24,5 % mere end ''behovet'' og med en
strømbelastbarhed på 1224 A (ampere), fordi der ikke er behov for et nyt kabelprojekt
overhovedet. (kabelfabrikkens egne tal)
Djursland er velforsynet med transitkabler/forbindelser, som slet ikke bruges.
Svar på Deres brev af 30. maj 2011:
Ombudsmanden har i denne skrivelse afvist at behandle min tidligere klage, idet sagen kan
indbringes for en anden forvaltningsmyndighed.
Svar fra Energiklagenævnet forelå den 8. juni 2011 og dette nævn mener, at der ikke findes
klageberettigede lodsejere til trods for, at lodsejerne ikke et sekund er i tvivl om, at ekspropriationen
er ulovlig med henvisning til Grundlovens § 73 (ekspropriationsparagraffen), idet hverken
Energistyrelsen eller Energinet.dk har kunne dokumentere noget behov for et nyt kabel!
Svar på min klage fra Miljø- og Naturklagenævnet foreligger også fra juni 2011 og det er afslag.
Kommunen har lov til at udlægge tracéer til transitforbindelser uden at have afklaret behovet.
Der er ikke flere klagemuligheder inden for forvaltningen.
Advokat Helle Carlsen har været på sagen lige fra dag ét, som er den 19. november 2009 for berørte
lodsejere.
Først nu, efter at Energiklagenævnet har afvist sagen uden at ville behandle klagepunkterne, men
afviser sagen med påstand om, at der ingen klageberettigede lodsejere findes, har advokaten kunnet
udarbejde en stævning af 11. august 2011 og en ansøgning om fri proces.
Men hvor er retssikkerheden henne?
Sikkerhedsstyrelsen kommer antagelig i næste måned og tvangseksproprierer lodsejerne, idet
spørgsmålet om almenvellet er afklaret, når der foreligger en tilladelse fra Klima- og
Energiministeriet!!!
Energinet.dk er færdig med at rulle kablet ud inden for 2 måneder, selvom forbindelsen ikke
skal være klar før 31/12-2012!!
Kablet SKAL være på plads INDEN lodsejerne kan starte en retssag!!!! Det er bekvemt for
Energinet.dk.
Lodsejerne skal være til grin for egne penge i retssagen.
Danmark er nemlig ikke et retssamfund.
Demokratiet findes ikke inden for el-sektoren.
Jyllands Posten har i sin leder 16-08-2011 med overskriften TOTALITÆR STRØM ikke noget

til overs for den hundedyre Anholt Havmøllepark, som ligner en 'svinestreg' overfor elforbrugerne.
Forhåbentlig er vanvidet kommet så vidt, at Ombudsmanden vil tage sig af sagen?
Det er en sag, der berører samtlige elforbrugere med ulovlige PSO-afgifter på minimum
1,3 mia. kr.
Det er en sag, der berører en uberørt natur med magnetfelter, som er lige så kraftige, som var
lederne hængt op i højspændingsmaster.
Vi er en gruppe lodsejere, der virkelig håber, at ombudsmandsinstitutionen vil vise sin berettigelse.
Skulle sagen om det ulovlige 245 kV kabel give anledning til spørgsmål eller behov for yderligere
dokumentation, kan der rettes henvendelse til undertegnede på E-mail: sigrid.bluhme@nrdn.dk
eller telefonisk 8638 7473/7544 5090.
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