
Sendt som mail den 25. marts 2011

Til Østjyllands Politi.

Jeg har tidligere henvendt mig på mail til politiet for at få beskyttelse mod Energinet.dk, men da jeg ikke har 
hørt noget, forsøger jeg igen.

Jeg søger retssikkerhed som omhandler beskyttelse mod Energinet.dk, som med en mangelfuld og 
udokumenteret tilladelse i hånden mener sig berettiget til at lægge ulovlige og fuldstændig 
overflødige transitkabler på min ejendom.
Jeg ønsker politiets bekræftelse på, at politiet er en garant for overgreb fra et monopol, der ejes af 
selveste staten. En domstolsafgørelse skal være borgernes retsbeskyttelse mod Energinet.dk og den 
skal være på plads FØR Energinet.dk's indtrængen på min ejendom.

Det fremgår at de vedhæftede mails, at jeg lige fra dag ét har gjort opmærksom på, at der ligger to 
ubenyttede 170 kV kabler, men disse kabler interesserer IKKE  Energinet.dk, fordi de ønsker at eje kablerne 
og dermed få de fremtidige afgifter ved at transportere strømmen fra Anholt havvindmøllerne helt til Århus.

Jeg har lige fra dag ét slået fast, at jeg IKKE under nogen omstændigheder vil lade mig ekspropriere til et 
overflødigt og fuldstændigt unødvendigt projekt.

Jeg har gennem min advokat og selv klaget rettidigt (inden 4 uger) til alle instanser i sagsforløbet, samt søgt 
om ''opsættende virkning''.

Klagemyndighederne har ingen deadline, som de skal opfylde. Imens opfører Energinet.dk sig som 
om der ingen lodsejerklager er indsendt rettidigt.
Jeg fatter ikke, at vi i Danmark har så stor forskel på, hvad borgerne kan tillade sig og hvad et 
statsmonopol åbenbart tillader sig. 

Energinet.dk har til hensigt at lade deres store maskiner maltraktere den djurslandske muld med ulovlige 
kabler, som i parentes bemærket er af en kaliber der ikke før er set i Danmark og da slet ikke med lederne 
liggende i flad forlægning (de tre lederne ligger langt fra hinanden). Fordelen ved at lægge kablerne i jorden 
forsvinder helt, fordi magnetfelterne med flad forlægning er lige så voldsomme, som hang lederne højt oppe i 
gittermasterne. Der er kun synet til forskel!

Jeg sender gerne politiet al den dokumentation, som politiet måtte ønske, ligesom jeg gerne står til rådighed 
for yderligere uddybning af mit ønske om beskyttelse mod mastodonten og monopolet Energinet.dk.

Jeg ønsker politiet bekræfter, at jeg ydes fuld beskyttelse mod Energinet.dks indtrængen på min ejendom.

Venlig hilsen
Sigrid Bluhme
Skindbjerg Ådal
Skindbjergvej 45
8500 Grenaa


