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Europas lightere skal børnesikres

Polfoto

overblik

FORBUD. Det er slut med lightere, der ligner legetøj,

eller som ikke er børnesikret. I går trådte EU-regler i
kraft, der forbyder salg af lightere, som kan betjenes
af børn. EU-kommissionen anslår, at der årligt sker
1.500-1.900 personskader og 34-40 dødsfald i EU på
grund af brandulykker forårsaget af børn, som har
leget med lightere. Kun særlige lightere som for eksempel luksuslightere er fritaget, fordi børn ifølge
kommissionen »ikke så let kan få fat i dem«.

Sonays far indrømmer i brev
at have dræbt sin datter

Politiet på aktion i
påsketrafikken

Betjent kørte galt
under eskorte

Ekssoldat kræves
udleveret

TRAFIK. Påsken står for dø-

UHELD. Under en ambulan-

OVERFALD. En 34-årig tidli-

ÆRESDRAB. TV 2’s magasin-

marts 2005 og er en del af
politiets sagsakter, som altså
nu er kommet ’Den sorte
box’ i hænde. »Hvis du ikke
hjælper Suheyla i denne krise, får du konﬂikter med
mig. Jeg vil myrde dig, ligesom jeg myrdede den vantro
Sonay. Hun plejede at lave
fordærvelse hver dag med
de vantro svin. Hun har lavet
fordærvelse to gange foran
mig, og jeg myrdede hende
med min egen hånd«, står
der blandt andet i brevet.
Den direkte indrømmelse
møder glæde hos Rejseholdets efterforskningsleder i
den pågældende sag, Kurt
Kragh.

ren, og traditionen tro
samles mange familier til
sild, æg og lam. Og ikke
mindst til snaps og påskebryg. Lige så traditionsrigt
er politiet talstærkt til stede på vejene for at tjekke
påsketraﬁkken. Politiet vil
have særligt fokus på fartovertrædelser og står klar
med alkometer og pupilometer. Razziaen begynder
14. marts og fortsætter til
og med 24. marts, oplyser
politiet. Myndighederne
vil særligt koncentrere indsatsen i sommerhusområder, da det ifølge politiet ofte er her, påskefrokosterne
ﬁnder sted.

ceeskorte fra Næstved Sygehus til Rigshospitalet
tirsdag eftermiddag kørte
en motorcykelbetjent galt
på Amager.
Ulykken skete på Vejlands Allé nær Slusehavnen i den sydlige del af Københavns Havn. På dette
sted røg betjenten og motorcyklen ud over et autoværn, og ifølge øjenvidner
landede han og motorcyklen på kajen.
Betjenten er kørt til undersøgelse på Rigshospitalets Traumecenter. Ifølge
politiets centrale vagtleder
slap betjenten fra ulykken
uden alvorlige skader.

gere specialsoldat kræves
udleveret til Makedonien,
hvor han er dømt for overfald på en journalist i 2002.
Den dømte selv hævder, at
det hele blot er et komplot
for at straffe ham for deltagelse i kampene mod albanske oprørsgrupper i
starten af dette årtusind,
og han ﬂygtede derfor, inden myndighederne kunne fængsle ham.
I første omgang ﬂygtede
han til Sydafrika. I sommer
kom han til Danmark, hvor
han blev anholdt på baggrund af efterlysningerne
fra Interpol. Siden har han
siddet varetægtsfængslet.

nyheder@pol.dk

mette.koue@pol.dk
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program ’Den sorte box’ er
kommet i besiddelse af et
opsigtsvækkende brev, hvori
den drabsdømte Ashraf Ahmad Muhammed indrømmer, at han dræbte sin datter Sonay. 14-årige Sonay blev
fundet livløs i Præstø Havn i
februar 2002 med læsioner i
hovedet, der tydede på en
forbrydelse. Hendes far blev
året efter dømt for drabet,
ﬁk en fængselsstraf på 14 år
og blev for bestandigt udvist
af Danmark.
Muhammed har hele tiden nægtet sig skyldig, men
et brev til hans bror Jabbar
sår alvorlig tvivl om den påstand. Brevet er sendt 7.

rasmus.dam.nielsen@pol.dk

12-årige hestetyve fanget
DYRERAN. To 12-årige piger indrømmede tirsdag, at
det var dem, der stod bag tyveriet af en hest fra en rideskole i Ishøj. Efter tyveriet besluttede folk fra rideskolen at holde vagt i nattens mulm og mørke, og
det gav pote natten til tirsdag, da de to piger blev taget på fersk gerning i forsøget på at bryde et garderobeskab op. Ved politiets mellemkomst indrømmede de at have stjålet to heste tidligere. Den ene hest
var kommet til skade, da pigerne red på den.
ritzau

vindenergi

Danmark forærer strøm væk til udlandet
Sidste år sendte Danmark overskudsstrøm gratis
til udlandet svarende til ca. 18.700 danske husstandes årlige forbrug. Ny lovgivning, som gør
det rentabelt at bruge overskudsstrømmen til
fjernvarme, gælder kun fire år frem.

M

ens danskerne bliver opfordret
til at installere elspareskinner
og købe energirigtige køleskabe for at spare på strømmen, sender de
danske vindmøller i nattens mulm og
mørke store mængder strøm til udlandet
kvit og frit.
Når det pludselig blæser meget, producerer vindmøller mere strøm, end danskerne bruger. Og da overskudsstrømmen ikke kan lagres, bliver den i stedet sendt til
udlandet til en billig pris
– og nogle gange helt gratis.
FREDERIK
Ifølge tal fra EnergiPEDERSEN
net.dk blev der sidste år
sendt 84.215 megawatttimer gratis overskudselektricitet til Norge, Sverige og
Tyskland.
Ifølge Dansk Industri svarer det til,
hvad ca. 18.700 danske husstande forbruger af strøm på et år.
»Vi kan simpelthen ikke skrue ned for
resten af energisystemet, sådan at vi kan
bruge overskudsstrømmen fra vindmøllerne på os selv. Enten må vi leve med at
sende det til vores naboer til meget lav
pris, eller også kan man anvende strømmen til for eksempel at producere fjernvarme. Men der har været nogle skatte- og
afgiftsmæssige begrænsninger, der har

forhindret det«, siger Poul Alberg Østergaard, der er lektor i energiplanlægning
ved Aalborg Universitet.
En lov, der trådte i kraft 1. januar i år,
skal netop tage højde for disse begrænsninger.
Den såkaldte ’elpatronlov’ giver afgiftsfritagelse for fjernvarme produceret ved
hjælp af elektricitet – via såkaldte varmepumper og elpatroner, der fungerer som
store vandvarmere.

Intentionen er god
Afgiftsfritagelsen skal gøre det muligt at
bruge overskudselektricitet til fjernvarme, men da loven er tidsbegrænset, mener energivirksomhederne, at den er virkningsløs.
»Intentionen med loven er rigtig god,
fordi den skaber en yderligere ﬂeksibilitet ved brugen af vindkraft. Desværre får
loven ikke den ønskede effekt, da den er
begrænset til de næste ﬁre år«, siger Knud
Pedersen, direktør for forskning og udvikling i Dong Energy.
Samme udmelding kommer fra Vattenfall, der driver kraft-varme-værker og
vindmølleparker i Danmark. Selskabet vil
gerne have længere sikkerhed endﬁre år.
Ifølge Poul Alberg Østergaard skyldes
den manglende begejstring hos energivirksomhederne, at der skal foretages sto-

re investeringer, som kan løbe op i tocifrede millionbeløb, selv på varmeværker i
landsbykategorien.
»Det er kæmpe investeringer, som
fjernvarmeværkerne skal bruge på de her
opvarmningssystemer. Jeg forstår godt,
at de ikke tør lægge pengene på bordet,
hvis de ikke ved, om afgiftsordningen
kun varer ﬁre år«, siger Richard B. Larsen,
som er underdirektør i Dansk Industri.

Overskud

Den samlede produktion
af strøm kan dermed
overstige danskernes
forbrug om natten

Varme i radiatorerne
Han mener desuden, at fjernvarme, som
bliver produceret af strøm fra vindmøller,
kan have en gavnlig effekt på klimaet.
»Strøm er energi af høj kvalitet, som
kan bruges til alt muligt, og derfor har
der hersket en tankegang om, at man må
ikke bruge strøm til at varme vand med.
Men så er omkostningen, at man er nødt
til at have nogle kulkraftværker kørende
for at få varme i radiatorerne, og det strider sådan set både imod vores ønske om
vedvarende energi og om CO2-besparelse«, siger Richard B. Larsen.
Danmark skal nå EU-kommissionens
målsætning om, at 30 procent af energiforbruget skal stamme fra vedvarende
energi i 2020, herunder vindmølleenergi.
Poul Alberg Østergaard fra Aalborg Universitet vurderer, at problemet med overskudselektricitet »ikke bliver mindre»,
når der kommer en vindmølleudbygning.
»Problemet i energisystemet i Danmark er, at det ikke er ﬂeksibelt nok til at
anvende vindkraften, når den produceres. Elektriske varmepumper er for eksempel en meget effektiv måde at lave
varme på , men meget få – hvis nogen – af
vores kraftværker har varmepumperne,

I stedet for at
sende overskuddet af strøm fra
vindmøllerne
gratis til
udlandet kan
den CO2-venlige
strøm bruges til
at producere
fjernvarme

I pludselig kraftig blæst leverer
danske vindmøller mere strøm
end forventet

Da overskuddet af strøm ikke kan lagres, og da
strømmen skal afsættes med kort varsel, bliver
den sendt billigt – eller gratis – til udlandet
JBM5054

selv om det er en kendt teknologi«, siger
Poul Alberg Østergaard.

Vi kan simpelthen ikke skrue
ned for resten af energisystemet,
sådan at vi kan bruge overskudsstrømmen fra vindmøllerne på
os selv. Enten må vi leve med
at sende det til vores naboer til
meget lav pris, eller også kan
man anvende strømmen til f.eks.
at producere fjernvarme
Poul Alberg Østergaard

Minister vil undersøge sagen
Energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet, Mette Gjerskov, betegner det som
et stort problem, at der bliver sendt så
meget gratis strøm til udlandet.
»Jeg vil opfordre de store energivirksomheder til at prøve at gøre noget ved
problemet. Men jeg vil også gerne gå ind
og kigge på lovgivningen, hvis det er den,
der spænder ben«, siger Mette Gjerskov.
Klimaminister Connie Hedegaard (K)

betegner det som »indlysende fornuftigt« at bruge overskudselektricitet til
fjernvarme.
Hun vil gerne undersøge, hvad der ligger til grund for tidsbegrænsningen i loven og afgiftsfritagelse.
Connie Hedegaard påpeger, at der bliver overvejet og forsket i ﬂere forskellige
løsninger på området, så man bedre kan
udnytte overskud af elektricitet – herunder at elbiler kan blive ’tanket op’ om
natten.
frederik.pedersen@pol.dk

– se mange ﬂere tilbud på politiken.dk/plus

POLITIKEN PLUS ARRANGEMENTER

Forbehold for trykfejl

Kunstudstilling

Teater

Teater

CÉZANNE OG GIACOMETTI TIVOLI VARIETÉ 08

EKSTREM

Udstillingen er museets dyreste nogensinde og har fået store
roser med på vejen. Politikens anmelder tildelte den 6 hjerter.
Politikens læsere introduceres til udstillingen af museets
kunsthistoriker.
30. marts kl. 12. Louisiana, Gl. Strandvej 13, Humlebæk.
Pluspris 80 kr. (+ gebyr 10 kr.) Alm. pris 100 kr. Brunch kan købes for 125 kr.

En luksusudgave af Zirkus Nemo, kalder Søren Østergaard selv
sin varieté, som læsere af Politiken Plus har mulighed for at
opleve til nedsat pris.
30. maj kl. 19.30.
Glassalen, Tivoli, København V.
Pluspris 280 kr. (+ gebyr 10 kr.) Alm. pris 350 kr.

En forestilling på kanten af kærligheden. Hvordan ser livet
ud sekundet inden det er forbi? Hvordan føles det at klemme
luften ud af sin elskede?
14. marts kl. 20.
EDISON, Edisonvej 10, Frederiksberg.
Pluspris 60 kr. Alm. pris 100/80 kr.

Foredrag

Særforestilling

Byvandring

KØN OG PSYKE

PRINSESSERNE

FREDERIKSVÆRK OG CLASSEN CLEMENT OG PRÆSIDENTVALGET

Der er forskel på kønnenes psyke. Kvinder rammes mere af
angst og depression. Kom og hør hvorfor. Forfatter Hanne-Vibeke
Holst og psykiater Karin Garde lægger ud.
16. april kl. 19.
Politikens Foredragssal, Vestergade 28, porten, København K.
Pluspris 60 kr. (+ gebyr 10 kr.) Alm. pris 80 kr.

Anne Marie Løns roman ’Prinsesserne’ om to nordjyske proprietærdøtre er blevet til et kritikerrost teaterstykke, der er
humoristisk og bizart.
1. april kl.18.00. – bemærk nyt tidspunkt!
Gladsaxe Ny Teater, Buddinge Hovedgade 81, Søborg
Pluspris fra 350 kr. (+ gebyr 10 kr.) Alm. pris fra 435 kr.

På byvandring i Frederiksværk, der er hjemsted for både krudtog kugler-industri og tv-familien Sommer.
13. april kl.11 – ekstra arrangement.
Mødested: Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk.
Pluspris 80 kr. (+ gebyr 10 kr.) Alm. pris 100 kr.

Læs mere og bestil på politiken.dk/plus eller i Forhallen, Rådhuspladsen 37, København, man-fre kl. 8.30-18. Lørdag 10-16.
Pluspris er for alle med et Politiken Pluskort.

Foredrag
Clement Kjersgaard har et indgående kendskab til amerikansk
politik, og han vil fortælle Plus-læserne om valgkampen, der
kører for fuld damp i USA. Hvem bliver USA’s næste præsident?
2. april kl.17-18.30.
Pressen, Politikens Hus, Vester Voldgade 33, porten, København V.
Pluspris 90 kr. (+ gebyr 10 kr.) Alm. pris 120 kr.

