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Debat: VENSTRE minister udskriver 1 mia. 
kroner i unødvendig PSO-afgift
Af Sigrid Bluhme, Skindbjergvej 45, Grenaa - 
Direkte ramt af et overflødigt transitkabel på 
220.000 volt 

 Tip en ven    Udskriv    Kommentere     Del 

"Samtlige elforbrugere i kongeriget pålægges at betale til et overflødigt 
transitkabel. Energistyrelsens godkendelse mangler beregninger på, hvor stor 
besparelsen er ved brug af de fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler. 
Energistyrelsen nægter at undersøge påstanden om, at de ubenytttede 
transitkabler ikke kan komme af med varmen i den djurslandske muld. 
Elforbrugerne har ingen uvildig instans at søge hjælp hos.  
Det politiske forlig om etablering af Anholt Havmøllepark hviler på brugen af de 
ubenyttede transitkabler. 
Årsag til den manglende sunde fornuft: 
Bygherren =Energinet.dk peger på en transitløsning, hvor den får 
transitindtægten. 
Brug af de bestående transitkabler vil sende transitindtægten til elselskabet 
Midtjyske Net A/S 
  
Kære Anne-Mette Winther Christiansen. 
Du skriver i din julehilsen, at du er medlem af Energipolitisk Udvalg, men du 
glimrede med dit fravær, de tre gange i år, jeg havde foretræde for udvalget, du 
udtalte på et åbent politisk møde onsdag den 24/11-2010 i Auning, at du intet 
vidste om energi. 
Vil du på den baggrund åbne munden og få et møde i stand med din minister, så 
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 Kommentarer 
Angiv dit rigtige fornavn og efternavn. Indlæg, der er anonyme eller skrevet under falsk 
navn, vil blive slettet. Hold dig til emnet. Vis respekt og skriv i en god tone. Gå efter 
emnet - ikke personen. Det er ikke tilladt: At fremsætte injurier, at opfordre til vold, 
kriminalitet eller racisme, at chikanere eller diskriminere personer for køn, handicap, 
seksuel orientering, race eller religion. 
 
NB: Vær opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden kommentaren vises på siden 
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Gentofte |  Greve |  Hillerød |  Hvidovre |  Hørsholm |  Ishøj |  Køge |  Lyngby-
Taarbæk |  Nordsjælland |  Roskilde |  Rudersdal |  Solrød 
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Borgerforeningen Mols 
tordner mod 
spareforslag
Formand for Borgerforeningen Mols – 
Distriktsråd for Mols og Helgenæs, Jørgen 
Ørgård, Knebel, er helt oppe i det røde felt.”Når 
man... 
23-01-11 | Læs hele artiklen

DR-Kirken kommer til 
Ebeltoft 
Kirken fyldes af kamera- og lysfolk, så der kan 
komme fire spændende gudstjenester i kassen. 
Det sker, når TV-holdet torsdag 3. februar og 
fredag 4.... 
23-01-11 | Læs hele artiklen

Debat: VENSTRE 
minister udskriver 1 mia. 
kroner i unødvendig PSO
-afgift
"Samtlige elforbrugere i kongeriget pålægges at 
betale til et overflødigt transitkabel. 
Energistyrelsens godkendelse mangler 
beregninger på, hvor... 
23-01-11 | Læs hele artiklen

 

Indbrudstyv nappede en stige
Lørdag formiddag kom indehaveren af et hus på Åstrupvej i 
Grenaa hjem og kunne konstatere, at en indbrudstyv havde 
gjort anstrengelser for at skaffe sig adgang til huset. En 
rude... 
23-01-11 | Læs hele artiklen  

42-årig modtog knytnæve af østeuropæisk 
gangster

jeg kan dokumentere jeres løsagtige omgang med PSO skatterne, overtrædelse 
af alle demokratiske love, idet jeg ikke agter at lade mig ekspropriere til et 
overflødigt kabel med henvisning til Grundlovens §73 . 
Jeres lovgivning er så 'lovløs', at lodsejerne under 'oplysningsprocessen' ikke 
havde én eneste chance for at stoppe projektet og nu efter ''godkendelsen'', skal 
der klages til et såkaldt Energiklagenævn inden sagen kan sendes til 
domstolene."
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