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Folketingets Ombudsmand 

 

Havmøllepark Vesterhav Syd 

 

Hvad venter de statslige myndigheder på? 

Et halvt år efter at Energistyrelsen gav etableringstilladelse til Vattenfall til at påbegynde 

havmøllepark Vesterhav Syd har de ansvarlige statslige myndigheder endnu ikke fundet ud af, 

hvordan man vil håndtere de ca. 300 klager, der er indkommet fra berørte borgere, 

grundejerforeninger og erhvervsvirksomheder. Vi synes det er skandaløst og mangel på respekt 

overfor de mange klagere 

 

Hvorfor prøver Energiklagenævnet at trække klagesagerne i langdrag? 

Energiklagenævnet har hidtil brugt tiden på at indhente yderligere dokumentation, for at man er 

klageberettiget. 

Man kan tilsyneladende ikke få sin klage behandlet i Energiklagenævnet, med mindre man har en 

”væsentlig og individuel” interesse i sagen. Ifølge Energistyrelsens fortolkning af lovgivningen 

indebærer dette (sagt med lægmands ord), at når naboen og alle andre på Holmslands Klit også er 

berørt på lignende måde af projektet har ingen en ”væsentlig og individuel interesse”, der gør det 

muligt at få behandlet deres klage af Energiklagenævnet. Her er 4000 grundejere berørt med et 

fælles problem! Det bliver endnu mere uforståeligt, når Energistyrelsen så samtidig konkluderer, at 

den eneste klageberettigede er Vattenfall! 

 

Begrundelser er fremsendt og modtaget af Energiklagenævnet medio/ultimo marts 2017. 

 

I maj/juni 2017 udbeder Energiklagenævnet sig nu yderligere oplysninger fra de klagere der har 

angivet gener vedr. støj. Man udbeder sig nu dokumenterede oplysninger, der kan bekræfte at støj 

fra havmøller kan give gener/skader. Efter artikel i weekendavisen – april 2017 skynder 

Miljøstyrelsen pludselig at udarbejde et nyt notat der afviser problemer med støj til trods for at 

artiklen påviser mangel på metode fra de danske  myndigheder! Ikke særligt troværdigt! 

 

Energiklagenævnets krav om menig mands redegørelse for støjvirkninger er helt urimelig. Et 

utopisk forlangende af menigmand, der ikke har grundlag/økonomi til at fremskaffe en sådan 

dokumentation, da der ikke findes referenceprojekter. Det er heller ikke på nuværende tidspunkt 

oplyst endelig størrelse på møller. 

 

Det virker, som om myndighederne bevidst forsøger at trække klagesagerne i langdrag, så møllerne 

er placeret eller projektet så langt fremme, at det ikke kan stoppes, når Energiklagenævnet engang 

kommer med en afgørelse. 

 

Er problemet i virkeligheden, at loven om vedvarende energi (LVE) er utilstrækkelig til at 

sikre en retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af de borgere og virksomheder, der 

berøres af de kystnære havmøller? 

Som vi ser loven (LVE), så er den oprindelig udformet med henblik på at sikre det formelle 

grundlag, så mølleopstillere kan etablere vindmøller på land. For berørte borgere og virksomheder 

er der klageadgang over den kommunale VVM tilladelse, som er en forudsætning for at kunne 

opstille vindmøller på land. Klageinstans er Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

   

Hvorfor er der ikke den samme klageadgang for kystnære havmøller? Er det en forglemmelse eller 

et bevidst valg for at forhindre at klager skal kunne stoppe kystnære havmøller, som et stort flertal i 

Folketinget ønsker opført på trods af voldsom lokal modstand imod ? 

 

 

 



Og Vattenfall arbejder ufortrødent videre med projektet, selv om klagerne ikke er afgjort ! 

En del af klagerne har bedt om, at deres klage får opsættende virkning. Til trods for dette arbejder 

Vattenfall videre med projektet - uden en endelig etablerings- og igangsætningsaftale. 

 

Vi føler, at vi er blevet ofre for en proces fra statens side, som ikke er et demokrati og en retsstat 

værdigt. Hele processen har haft karaktér af en skueproces, hvor de statslige myndigheder alene har 

haft fokus på at retfærdiggøre et projekt, som et flertal i Folketinget besluttede i 2012 (og senere 

bekræftede i november 2017) uden hensyn til, at der i dansk lovgivning er krav om, at der forud for 

beslutningen gennemføres en objektiv og saglig VVM procedure, der indbefatter en reel inddragelse 

af offentligheden og undersøgelser af alternativer og afværgeforanstaltninger. 

 

Forsøget på at begrænse borgere og virksomheders klageadgang har vakt stor uro og forundring 

blandt de berørte borgere. Hvis lovgivningen kan fortolkes og bruges på denne måde, er 

retssikkerheden alvorligt truet, når man ikke har mulighed for at få en uafhængig klageinstans til at 

vurdere, om de statslige myndigheder, der på statens vegne har haft ansvaret for både proces og 

indhold tillige med den formelle beslutningskompetence på statens vegne, har handlet korrekt! 

Vi har forelagt vores frustrationer for Energistyrelsen, senest ved henvendelse den 19. maj 2017 

uden at få svar på vores henvendelse. Henvendelsen er vedlagt som bilag til dette brev. 

Vi mener, at denne sag har en karaktér, der gør at vi må bede folketingets ombudsmand sikre, at 

berørte borgere og virksomheder får en anstændig behandling af de statslige myndigheder, der 

tilsyneladende ikke kan finde ud af at håndtere sagen om kystnære havmøller med grundlag i de 

normale demokratiske og retssikkerhedsmæssige traditioner her i landet. 

 

Er de ansvarlige statslige myndigheder for de kystnære havmøller bange for at få deres sag 

vurderet af en uafhængig klageinstans? 

Vi er ganske enkelt uforstående overfor, at de statslige myndigheder med politisk opbakning kører 

en proces som beskrevet, herunder prøver at afskære de tusindvis af berørte borgere og mange 

virksomheder for at få den uafhængige klageinstans Energiklagenævnet til at vurdere, om de 

statslige myndigheder håndtering og beslutninger i sagen efterlever gældende lovgivning og god 

forvaltningsskik.  

Hvorfor vil man afskære klageadgangen til kystnære havmøller, når der er klageadgang for 

landbaserede vindmøller, der opsættes efter den samme lov?  

 

Vi har sendt et enslydende brev til Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt som 

klage over de statslige myndigheders håndtering af sagen. 

Venlig hilsen 

Thue Amstrup-Jørgensen 

Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup 

 

På vegne af: 

Foreningen StopVesterhavSyd 

Preben Greibe tlf.: 23717884 email: greibe@mail.tele.dk   

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Thue Amstrup-Jørgensen – tlf.:23734760 – email.: tajconsult@mail.dk   

Søndervig Beboerforening 

Ellen Marie Vestergaard – tlf.: 22733858 – email.: emvestergaard@os.dk  

Feriehusudlejningsbureauer i Søndervig 

Karsten Fyhn tlf.: 20324695 -  email.:  karsten.fyhn@danwest.dk  
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