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Havmøllepark Vesterhav Syd, samfundsøkonomi mv. 
 
Udsagn og kilde SU´s vurdering 

(SU: Sammenslutningen af 
Sommerhusgrundejerforeninger på 
Holmslands Klit) 

 
1. Beskæftigelse ifm. havmølleparken 

I VVM redegørelsen anslås, at havmølleparken vil give en direkte 
merbeskæftigelse på 35 permanente årsværk samt yderligere afledt ca. 35 
årsværk. Udsagnet er baseret på erfaringstal fra Anholdt Havmøllepark. 
 
Kilde: VVM redegørelsen, Naturstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det er tvivlsomt, om man direkte kan 
overføre erfaringer fra Anholdt 
Havmøllepark, der serviceres fra 
Grenå. Der er ikke andre havne på 
Østkysten med de nødvendige 
faciliteter indenfor en rimelig afstand 
fra Anholdt. 
 
For Vestkysten er forholdet 
anderledes. Hvide Sande Havn skal 
konkurrere med Esbjerg Havn om at 
blive servicehavn for havmølleparken. 
Esbjerg havn er DK´s absolut største 
offshore havn med alle de store 
offshore operatører og firmaer til stede 
med tusindvis af kompetente 
medarbejdere. Esbjerg Havn har en 
fremragende infrastruktur med 
motorvej og jernbane til døren. 
 
Vattenfall har således valgt Hvide 
Sande fra som basishavn for Horns 
Rev 3 og bruger Esbjerg havn, også 
selv om sejltiden er lidt længere 
 

 
2. Konsekvenser for turismen i området 

I VVM redegørelsen fremføres om havmølleparkens påvirkning af turismen, at 
"den forventede påvirkning er neutral og måske endda positiv, hvis det lykkes 
at gøre Vesterhav Syd Havmøllepark til en turistattraktion" 
Der henvises bl.a. til Horns Rev møllerne ved Blåvand. 
 
Kilde: VVM redegørelsen, Naturstyrelsen  

 
 
VVM redegørelsens udsagn er ganske 
udokumenteret og referencen til Horns 
Rev møllerne er ganske usaglig og 
holder ikke. Horns Rev 1 og 2 
møllerne er hhv. 110m og 132 m høje 
og placeret 14 km hhv. 27 km fra land. 
Med disse forhold højde/afstand 
fastholdes oplevelsen frie udsyn over 
havet - i modsætning til 230 m høje 
møller kun 4 km fra land. 
Iflg. feriehusudlejerne i Søndervig 
kommer turisterne for at se Naturen. 
 

 
3. Fald i beskæftigelsen, faldende omsætning i turistbranchen samt 
faldende sommerhuspriser som konsekvens af havmølleparken 

I brev af 30. november 2015 til Energiministeren udtrykker Feriehusudlejernes 
Brancheforening (FB) dyb bekymring for konsekvenserne for turisterhvervet i 
Ringkøbing Skjern kommune, hvis havmølleparken etableres. FB er overbevist 
om, at den beskæftigelsesmæssige gevinst for Hvide Sande Havn modsvares 
af en større nedgang i beskæftigelsen indenfor turisterhvervet 
 
Kilde: Brev af 30. november 2015 fra Feriehusudlejernes Brancheforening til 
Energiminister Lars Chr. Lilleholdt 
 

 
 
 
FB´s henvendelse til Ministeren 
bakkes op af de 8 største 
sommerhusudlejningsbureauer på 
Holmslands Klit. Søndervig 
Centerforening, der repræsenterer 
erhvervslivet i Søndervig, samt 
Lyngvig camping. Alle er stærkt 
bekymret for konsekvenserne for 
turisterhvervet. 
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4. Minimal besparelse på el-prisen ved de kystnære havmøller 

Det energipolitiske flertal i Folketinget ønsker at reducere udgifterne til strøm 
fra havmøller. Ud fra tal fra energiministeren kan beregnes, at der kan spares 
ca. 60 mio.kr om året ved at producere 200mwatt kystnært fremfor på Horns 
Rev længere fra land. For el-forbrugerne betyder dette en merudgift på 0,3 øre 
pr. kwatt. 
 
Kilde: Energiministerens brev af 21. september 2015 til Ivan Laursen 
 

 

 
 
Besparelsen for el-forbrugerne er 
ganske minimal ved de kystnære 
havmøller og står ikke mål med 
ødelæggelser af det unikke 
kystlandskab, som de medfører. 
 
 
 
 

 
5. Øvrige samfundsudgifter ifm. kystnære havmøller 

Ifølge udbudsbetingelserne for Vesterhav Syd skal den kommende 
koncessionsindehaver etablere og drive vindmølleparken inkl. ilandføring af 
strøm frem til tilslutningsanlægget station Søndervig vest for Kloster og afholde 
udgifterne hertil.  
 
Herfra vil Energinet.dk (=alle elforbrugere) skulle afholde udgifterne til at 
udbygge det overordnede kabelanlæg frem til station Stoustrup ved Tarm for at 
få havmøllestrømmen videre ud i det overordnede forsyningsnet.. Udgiften 
hertil er uoplyst !  
 
Det energipolitiske flertal i Folketinget har besluttet, at der skal laves VVM 
undersøgelser på 6 nærmere angivne lokaliteter, hvor der samlet set skal 
opføres havmøller med en kapacitet på 350 megawatt. 
 
Udgifterne hertil, anslået til 200 mio. kr. i konsulentudgifter plus ikke nærmere 
specificerede interne omkostninger i berørte styrelser og Energinet.dk. Udgifter 
skal afholdes af alle elforbrugere. Dog vil de direkte henførbare VVM udgifter til 
den/de udvalgte kystnære områder skulle afholdes af den/de kommende 
koncessionsindehaver(e). 
 
Kilde: Mail af 6. januar 2016 fra Naturstyrelsen til Thue Amstrup 
 
 

 
 
Den minimale besparelse, jfr. 
ovenstående, ved at etablere 
Havmøllepark Vesterhav Syd bliver 
yderligere udhulet ved de store 
omkostninger, der er knyttet til selve 
processen med VVM redegørelser på 
6 lokaliteter samt omkostningerne til 
det brede udbud på 6 lokaliteter. 
 
Der mangler oplysninger om 
Energinet.dk´s udgifter til opgradering 
af det overordnede transmissionsnet 
som konsekvens af Havmøllepark 
Vesterhav Syd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Faldende ejendomspriser på sommerhuse  

En uvildig ejendomsvaluar har anslået, at der kan blive tale om prisfald på op 
til 20 %. 
 
 
Kilde: Valuar og ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen i mail af 14. dec. 2015 til 
SU. 
 

 
 
Det har hidtil ikke været muligt at få 
lokale ejendomsmæglere til at give 
realistiske bud på, hvordan 
ejendomspriserne kan forventes at 
blive påvirket af kystnære havmøller, 
da de lokale mæglere tilsyneladende 
af forretningsmæssige årsager har 
valgt at stå uden for den offentlige 
debat. 
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7. Hvad betyder kystnære havmøller så for den samlede 
ejendomsøkonomi i området ? 

For at belyse dette har SU opstillet et muligt scenarie, baseret på en række 
antagelser om forventede prisfald og mindre lejeindtægter for de ca. 4000 
sommerhuse mellem Hvide Sande og Søndervig, der primært berøres af de 
kystnære vindmøller. 
 
Scenariet fremgår af nedenstående beregningsbilag, der under de angivne 
forudsætninger giver følgende resultater: 
 
a) Ejendomsværditab for 4000 sommerhuse:   495 mio. kr. 
 
b) Mindre grundværdi for 4000 sommerhuse:   206 mio. kr. 
 
c) Mindre årlig skatteindtægt for kommunen, grundskyld: 
                        6.2 mio. kr. 
 
d) Mindre lejeindtægt sommerhuse pr. år:        18.5 mio.kr 
 
e) Mistet skatteindtægt ved mindre udlejning pr. år 
                                                                            3.0 mio.kr  
 
Kilde:  Estimat af 11.01.2016 fra SU, se bilag nedenfor 

 
 
 
Områdets ejendomspriser hænger tæt 
sammen med oplevelsen af området.  
 
Store kystnære havmøller vil være 
ødelæggende for den største 
herlighedsværdi for området: det 
uberørte kystlandskab med det frie 
udsyn over havet. Det vil blive mindre 
attraktivt at eje et sommerhus i 
området,  
 
Lavere ejendomspriser vil på sigt 
påvirke den offentlige 
ejendomsvurdering med deraf 
følgende lavere ejendomsskatter 
 
Færre turister vil påvirke markedet for 
sommerhusudlejning negativt og 
dermed mindre lejeindtægter for de 
sommerhusejere, der lejer ud.  
 
Faldende ejendomspriser og mindre 
lejeindtægter vil mindske 
sommerhusejernes lyst til at investere i 
forbedringer med deraf følgende 
mindre beskæftigelse for lokale 
håndværkere og leverandører. 
 

 
8) Hvem kommer til at betale erstatning for værdiforringelser som følge af 
havmølleparken? 

Følgende tilgang til mulig erstatning foreligger: 
 
Ejere af ejendomme, herunder sommerhusejere, der økonomisk berøres af 
kystnære havmøller kan søge erstatning. Det er den kommende 
koncessionsindehaver, der har det økonomiske ansvar.  
 
De berørte ejendomsejere retter henvendelse til koncessionsindehaveren med 
krav om erstatning. Såfremt der ikke opnås enighed kan sagen indbringes for 
en taksationskommission nedsat af Energiministeriet.  
 
Som det fremgår af ovenstående pkt. 7 kan der blive tale om store 
erstatningsbeløb. Såfremt der ikke opnås enighed med 
taksationskommissionen må sagen gå igennem det retslige system. 
 
Herudover kan der komme erstatningskrav fra erhvervsvirksomheder, der 
bliver påvirket negativt af havmølleparken.  
 
Fiskerierhvervet berøres af havmølleplanerne. I VVM redegørelsen anføres:  
" Etableringen af havmølleparken vil medføre begrænsninger i 
fiskemulighederne i området, hvilket kan medføre et økonomisk tab". 
Fiskerierhvervet kan søge erstatning, som skal afholdes af den fremtidige 
koncessionsindehaver. Niveauet kendes ikke pt. 
 
Kilde: VVM redegørelsen fra Naturstyrelsen og Energiministerens svar af 20. 
november 2015 til Villum Christensen   

 
 
 
Det er grundlæggende, at staten 
(Energinet.dk) søger at friholde sig for 
evt. erstatninger fra berørte lodsejere, 
virksomheder, erhverv mv. og 
overlader dette til den kommende 
koncessionstager. Som retssamfund 
virker det besynderligt, at staten søger 
at "privatisere" dette grundlæggende 
ansvar. 
 
Alt andet lige vil mulige 
koncessionsindehavere være nødt til 
at indregne et risikotillæg af ikke 
ubetydelig størrelse ved 
tilbudsgivningen, et risikotillæg som 
kun el-forbrugerne vil komme til at 
betale. 
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Skema: 
Muligt scenarie over ejendomsøkonomi som konsekvens af Havmøllepark Syd 

 
1.  
Antal 
grundejere  

2. 
Ejendoms-
værdi 
 
 
 
   kr. 

3. 
Grund- 
Værdi 
 
 
 
  kr. 

4. 
Nedslag i 
ejendoms-  
og grund- 
vurdering 
 
              % 

5. 
Tab i 
ejendoms- 
Værdi 
 
 
 kr. 

6. 
Mistet 
beskatnings 
grundlag 
 
 
 kr. 

7. 
Mindre 
kommunal 
ejendoms- 
skat pr. år  
 
kr. 

8. 
Mindre  
indtægt 
ved ud- 
lejning 
 
kr. 

9. 
Mistet 
skatte-
indtægt 
ved 
udlejning 
kr. 

         

100 2.500.000 900.000 20 50.000.000 18.000.000 540.000 1.000.000 160.000 

400 2.000.000 800.000 15 120.000.000 48.000.000 1.440.000 4.000.000 640.000 

1.500 1.500.000 600.000 10 225.000.000 90.000.000 2.700.000 7.500.000 1.200.000 

2.000 1.000.000 500.000 5 100.000.000 50.000.000 1.500.000 6.000.000 960.000 

         
 samlet    sum i alt sum i alt sum i alt sum i alt sum i alt 

4000    495.000.000 206.000.000 6.180.000 18.500.000 2.960.000 

         

 
Scenariet bygger på følgende forudsætninger: 

 
ad kolonne 1: Anslået 4000 grundejere med sommerhuse på Holmslands Klit mellem Hvide Sande og Søndervig, som 
 potentielt berøres af havmøllerne. De 4000 huse er inddelt i grupper med forskellige ejendomsværdier 
 (udformning, beliggenhed mv.) 
 
ad kolonne 2: Anslået ejendomsværdi for de 4000 ejendomme 
 
ad kolonne 3: Anslået grundværdi for de 4000 ejendomme 
 
ad kolonne 4: Anslået forringelse af ejendomsværdi for de forskellige grupper af ejendomme som følge 
 havmølleparken 
 
ad kolonne 5: Tab af ejendomsværdi som følge af forringelse af ejendomsværdi jfr. kolonne 4 
 
ad kolonne 6: Mistet beskatningsgrundlag for grundskyld, (grundværdi kolonne 3) x (nedslag kolonne 4) 
 
ad kolonne 7: Mistet kommunal ejendomsskat pr. år ved 30 promille grundskyld 
 
ad kolonne 8: Anslået nedgang i lejeindtægt ved sommerhusudlejning, mellem 3000 kr. og 10.000 kr. afhængig af 
 hustype, beliggenhed mv. 
 
ad kolonne 9: Mistet skatteindtægt fra udlejning, ca. 16 procent af kolonne 8 (beskatningsgrundlag: 60 % af lejeindtægt 
 over bundfradrag, kapitalindkomstskat) 
 
 

 


