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Havmøllepark Vesterhav Syd 

 

Så har farcen om Vesterhav Syd nået et nyt højdepunkt!  Taksationskommissionen, 

der skal behandle de indkomne sager om erstatning for havmølleparken, har nu via 

Energistyrelsen meddelt de ca. 500 klager fra grundejere på Holmslands Klit, hvornår 

kommissionen agter at møde op på deres ejendom til den lovbestemte besigtigelse. 

 

Af indvarslingen fra Taksationskommissionen fremgår: 

 

”Vi skal gøre opmærksom på at Taksationsmyndigheden har besluttet, at dato og 

tidspunkt for besigtigelsen er fast og ikke kan ændres. Dette skyldes de mange 

anmeldere og logistikken heromkring., hvilket Taksationskommissionen håber på 

forståelse for. Såfremt man ikke har mulighed for at deltage til besigtigelsen, kan man 

lade sig repræsentere af en repræsentant. Såfremt dette heller ikke er muligt, kan det 

aftales, at taksationskommissionen besigtiger ejendommen udefra med din/jeres 

tilladelse.” 

 

 Beslutningen om at ødelægge Holmslands Klit med kystnære havmøller har for de 

berørte lodsejere og turistvirksomheder i området givet anledning til dyb mistro til det 

danske demokratiske system og retssikkerheden. Denne mistro er ikke blevet mindre 

efter at indvarslingen er blevet kendt! 

 

Beslutningen om de kystnære havmøller er truffet bag lukkede døre på Christiansborg 

i efteråret 2012. Offentligheden, herunder berørte borgere og virksomheder, blev ikke 

hørt inden beslutningen. Den lovbestemte VVM proces fra staten har været en 

”skueproces”, der alene har haft til formål, at legitimere ødelæggelserne af 

Holmslands Klit. Der er ikke undersøgt alternativer eller afhjælpende foranstaltninger.  

 

Ligeledes har staten valgt et projekt fra Vattenfall, der medfører de størst mulige 

ødelæggelser af kysten ved at møllerne placeres tættest mulig på land og spredt over 

hele den 15 kilometer lange strækning fra Hvide Sande til Hourvig nord for 

Søndervig. Ingen grund til at tage hensyn til de mange indsigelser – et flertal i 

Folketinget har besluttet, at sådan skal det være!  

 



 

 

 

 

 

 

 
Vi kan nu – desværre – konstatere, at staten, som hidtil i processen, atter viser sit 

sande ansigt – det er statsmagten, der bestemmer over borgerne! I har bare at møde 

op, hvis I vil mødes med Taksationskommissionen! 

 

Selvfølgeligt er det en logistisk udfordring, at få fastlagt mødetidspunkter for ca. 500 

borgere, der hver har indbetalt 4000 kr. i forventning om at få mulighed for at møde 

frem og få deres sag behandlet ved taksationskommissionen. Men – det er ganske 

uacceptabelt og i strid med retssikkerheden, at Staten på forhånd afviser at 

imødekomme ændringer af tidspunkter for besigtigelser uanset begrundelse. 

Det er staten, der er bygherre og har ansvaret for ødelæggelserne og de deraf følgende 

erstatningssager, så staten må vise respekt for de borgere, der er berørt af projektet.  

 

Det er mangel på respekt, at man alene med begrundelsen ”logistiske udfordringer” 

afviser at flytte mødetidspunkter. 

 

Vi vil bede om, at du som ansvarlig minister gør din indflydelse gældende hurtigt og 

indskærper overfor Energistyrelsen/Taksationskommissionen at det skal være 

mulighed for de berørte borgere at få ændret tidspunktet for besigtigelsen ved 

Taksationskommissionen, hvis dette ikke passer ind i deres personlige planer.  

 

Alt andet er groft uanstændig behandling af borgere i det danske retssamfund! 
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