
Lov om Energinet.dk sætter Grundloven skakmat.
Hvordan kan det gå så galt, at 7 ejendomme i Udkantsdanmark, afdeling Djursland, eksproprieres til 
et 245 kV transitkabel, der ikke er omtalt med ét eneste ord i nogen ministeriel tilladelse og uden at 
lodsejerne kan få deres klagesag vurderet af uvildige inden transitkablet udrulles?

Ifølge Lov om Energinet.dk skal statsmonopolet Energinet.dk forestå de undersøgelser, der 
afdækker, hvor og hvordan et ilandføringsanlæg til havmølleparkerne skal etableres. Problemet er 
bare, at Energinet.dk vil eje disse anlæg. I forbindelse med Horns Rev 2 blev problemet synligt.

Energistyrelsen måtte afvise at give Energinet.dk ejerskab over et 170 kV landkabel, fordi alle 
anlæg op til 170 kV's niveau i henhold til lovmæssig bevilling, drives af distributionsselskaberne.

Energinet.dk har hermed tilkendegivet en egennyttig interesse i, at de eksisterende og ubenyttede to 
170 kV distributionskabler tværs over Djursland ikke skal anvendes til ilandføringsanlæg til 
havmølleparken ved Anholt.

Energinet.dk er også inhabil efter de forvaltningsretlige regler.

Det er fuldstændigt uforståeligt, at nytteværdien af 10 år gamle nedgravede kabler ikke må 
undersøges af uvildige, men skal kasseres med henvisning til udsagn fra en inhabil offentlig instans!

Transitkabelprojektet gennemføres efter Lov om Energinet.dk, der er en lov, der sætter Grundloven 
skakmat.

Hvis lodsejerne gerne vil have efterprøvet tilladelsens grundlag, så er Lov om Energinet.dk skruet 
sammen efter principperne for diktaturstater, og 1. klageinstans, Energiklagenævnet, dømmer derfor 
lodsejerne ikke-klageberettigede.

Det betyder i praksis, at bygherren Energinet.dk kan lade gravemaskinerne holde ædegilde i din 
baghave mod din vilje - også selvom du gerne vil have efterprøvet projektet ved domstolene. 
Retssikkerheden er hos systemet, ikke hos lodsejerne.

Opsættende virkning afvises med den begrundelse, at lodsejerne er ikke-klageberettigede.

Fri proces afvises med begrundelsen, at 'ulovlighederne' ikke har mediernes opmærksomhed og 
lodsejerne er dømt ikke-klageberettigede.

Lodsejerne har for egen regning stævnet staten den 5. december 2011 for en ulovlig tilladelse til et 
overflødigt Energinet.dk projekt.

Energinet.dk's ulovlige projekt koster elforbrugerne dyrt som PSO-afgifter. 

Danskerne betaler Europas højeste strømpris.


