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Kammeradvokaten 

Advokaterne Sune  Fugleholm sfs@kammeradvokaten.dk 

 og Azad Taheri Abkenar atab@kammeradvokaten.dk   

 
 

Undersøgelse af processen i forbindelse med høringssvar vedr. kystnære møller i 

Rinkøbing-Skjern Kommune. 

  

I kommissoriet for undersøgelsen hedder det: 

 

"Undersøgelsen skal således klarlægge og beskrive processerne i forbindelse med 

udarbejdelsen af byrådets høringssvar i 2012, 2014 og 2016. Undersøgelsen skal 

omfatte en faktuel beskrivelse af formalia og forløbene op til afgivelse af 

høringssvarene. Undersøgelsen skal tillige indeholde en undersøgelse af og 

redegørelse for, om forløbene eller dele heraf giver anledning til kritik i forhold til 

gældende lovgivning og/eller god forvaltningsskik på området."   

     

Jeg har i fredags telefonisk til Azad Tahera Abkenar spurgt ind til processen. 

Da Sammenslutningen fra første færd  har været indblandet i høringen  på vegne af 

grundejerforeninger på Holmsland Klit ville jeg gerne  have svar på, hvordan vi evt.  

ville blive indblandet i denne gennemgang – ikke  mindst fordi vi har været med i 

processen fra 2012, og det er en stor del af vores grundejere, der får gener af 

projektet. 

 

Jeg fik oplyst, at det i princippet var Ringkøbing-Skjern kommune,  der  afgjorde  

hvem og hvor meget,  der skulle høres. Dette opfatter jeg i så tilfælde som en 

undersøgelse, der ikke kan  være særlig objektiv og kontaktede derfor borgmester 

Hans Østergaard for at høre hans opfattelse. Oplysningen kom bag på ham! 

 

Jeg fik dog oplyst af Azad Tahera Abkenar, at jeg var velkommen til at indsende  

kommentarer, og man ville vurdere om dette skulle indgå i undersøgelsen! 

 

Om sagsforløbet 

Ultimo juli 2012 blev Sammenslutningen  telefonisk orienteret af daværende 

borgmester Iver Enevoldsen om muligheder for opførelse af møller ud for Holmsland 

Klit i en  afstand af 20 km. Man ville gerne have Sammenslutningens opbakning til 

projektet, da kommunen skulle afgive et høringssvar. 

 

Havmølleudvalgets rapport blev som bekendt sendt i høring til bl.a. de berørte 

borgmestre. Borgmester Iver Enevoldsen, tillige formand for Hvide Sande havn, 

overlader benarbejdet med at sikre den lokale opbakning til havnedirektøren , der i 

sagens natur ser et (urealistisk!) potentiale for havnen beskæftigelsesmæssigt, hvis der 

kommer en havmøllepark.  
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Havnedirektøren holder den 1. august 2012 møde med Sammenslutningen og 

Søndervig Beboerforening for at orientere om de kystnære havmøller. 

Havnedirektøren får den meget klare melding fra mødedeltagerne, at hvis der skal 

være møller ud for Holmslands Klit, skal de rykkes mindst 20 km ud. Ikke desto 

mindre arbejder havnen og Ringkøbing-Skjern  kommune videre med en 

visualiseringsplan for, hvordan kystnære havmøller kan placeres i en vifte ud fra 

Hvide Sande og langt tættere på land end de 20 km. 

 

Planen forelægges ikke i mødet den 1. august 2012. Efter vor opfattelse spilles der 

med lukkede kort. Man oplyser ikke, at det tilsyneladende er en offentlig  høring, hvor 

alle kan afgive svar! Havmølleparken skal åbenbart med vold og magt køres hjem, 

uanset hvad andre måtte sige, og hvordan udformningen bliver! 

 

Visualiseringsplanen vedlægges som bilag til Byrådets positive høringssvar til 

Energistyrelsen den 24. august 2012. Er byrådets medlemmer orienteret om dette 

svar? Kommunens forvaltning har oplyst, at der ikke efter afgivelse af Byrådets 

høringssvar er gjort noget som helst for at følge op på den foreslåede udformning af 

Vesterhav Syd. (Forslaget er mindre indgribende end det nu foreliggende forslag fra 

Vattenfall, som nu skal realiseres!) 

 

For Vesterhav Syd involveres som ovenfor anført Ringkøbing-Skjerns borgmester 

Ivar Enevoldsen, der udover borgmesterposten som før nævnt også er formand for den 

kommunale selvstyrehavn i Hvid Sande. Borgmesteren og de lokale interessenter 

omkring Hvide Sande Havn ser muligheder i en vindmøllepark.  

 

Borgmesteren gennemfører – som ovenfor beskrevet - en ”skinhøringsproces” lokalt 

og ser helt bort fra de indsigelser, der kommer fra bl.a. sommerhusejere og Søndervig 

Beboerforening. Turisterhvervet på Holmslands Klit involveres alene ved den lokale 

turistforeningsformand fra Hvide Sande, advokat Jørgen Iversen, der sammen med 

havnedirektør Steen Davidsen tegner den tvivlsomme lokale opbakning til 

havmøllepark Vesterhav Syd.  

Alle de lokale aktører indenfor turisterhvervet – sommerhusudlejningsbureauer, 

campingpladser, andre servicevirksomheder mv. holdes udenfor, kender intet til 

planerne – Havnen og formanden for Turistforeningen på Holmslands Klit har 

egenrådigt besluttet, hvad der er godt for området! 

 

Kommunens høringssvar afsendes den 24. august 2012  til trods for at man er 

orienteret om  årsmødet i Sammenslutningen dagen efter, hvor også borgmesteren vil 

præsentere forslaget for  grundejerforeningerne for at få  opbakning til kommunens 

tilsagn! 

 

På Sammenslutningen´s årsmøde lørdag den 25. august 2012 får borgmester Iver 

Enevoldsen en meget klar tilbagemelding fra samtlige 

sommerhusgrundejerforeninger. Man ønsker ikke kystnære møller tæt på kysten. 

Borgmesterens svar: ”Sommerhusgrundejerforeningerne vil ikke fremtidigt blive hørt 

i sådanne sager!” 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ringkøbing-Skjern  kommune oplyser på  intet tidspunkt,  at der er tale om en 

offentlig høring, hvor  alle berørte kan afgive høringssvar – man beder kun om  

opbakning til kommunens svar og i svaret angives, at der har været en positiv dialog 

med Sammenslutningenn   - men ikke hvad tilbagemeldingen fra Sammenslutningen 

er! Kommunen henviser i deres udtalelse alene til de positive svar, der er indkommet! 

 

Allerede i 2014 præsenterer Sammenslutningen visualiseringer af et projekt -  men de 

visuelle  gener afvises af kommunen. 

Ikke overraskende bekræftes synligheden i vort materiale nu af det materiale der 

præensteres for Taksationskommissionen og som skal danne grundlag for evt. 

erstatningssager! 

 

At opbakningen til Vesterhav Syd fra starten har været tvivlsom viser et forløb fra 

foråret 2016. Det er gået op for de store aktører på turistområdet, herunder 

feriehusudlejerne, at Vesterhav Syd vil få alvorlige konsekvenser for turisterhvervet, 

hvorfor man igennem den lokale turistorganisation – Ringkøbing Fjord Turisme 

(RFT), ønsker at få ændret projektet eller helt opgive det. 

 

For fortsat at sikre opbakningen til Vesterhav Syd forud for generalforsamlingen i 

RFT den 2. maj 2016 går Havnedirektøren i gang aktivt for at sikre nye medlemmer 

til RFT, så opbakningen til Vesterhav Syd fortsat er til stede indenfor RFT.  I en mail 

den 25. april 2016 til en lang række virksomheder i Hvide Sande – de fleste har ingen 

eller kun perifert berøring med turisterhvervet – opfordrer Havnedirektøren 

virksomhederne til at melde sig ind i RFT og dermed sikre organisationens fortsatte 

opbakning til Vesterhav Syd. 

 

Sammenfatning 
- Kommunen undlader i sit høringssvar den 24. august 2012 at referere, hvad bl.a. 

Sammenslutningens og Søndervig Beboerforenings holdning er til kystnære 

havmøller tillige med andre organistationers holdning. Sammenslutningen og 

Søndervig Beboerforening varetager interesser for ca 4000 grundejere. Kommunen 

kommunikerer alene tilbagemeldinger, der er positive overfor de kystnære havmøller 

tæt på land. 

 

- Kommunen inddrager ikke den brede offentlighed af borgere samt væsentlige 

aktører på turistområdet, herunder feriehusudlejerne, Lyngvig camping samt andre 

erhvervsdrivende indenfor turisterhvervet. 

 

- Kommunen har i sit høringssvar fremsendt et konkret projekt for en udformning af 

havmølleparken. Hvorfor har kommunen ikke aktivt arbejdet for at få Vesterhav Syd 

udformet efter principperne i dette forslag? 

 

- Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) oplyste efter høringen af 

Havmølleudvalgets rapport, at ”har været i dialog med borgmestrene i kommunerne i 

de otte områder, hvor der er bedst samfundsøkonomi i at stille kystnære 

havvindmøller op. Ved seks at områderne var der kommunal opbakning, oplyser 

ministeriet.”. Og videre: 

” Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder og 

også glad for, at så mange lokale borgere og virksomheder får mulighed for at blive 

medejere af de nye kystmøller.”  



 

 

 

 

 

 

 
 

- Når  kommunen i høringssvaret anfører, at der er fuld opbakning til Vesterhav Syd 

er det en fejlagtig og meget afgørende misinformation information til den daværende 

Minister og det Folketingsflertal, der beslutter, at Vesterhav Syd skal indgå i udbuddet 

for kystnære havmøller. 

 

- Er der tale om seriøs interessevaretagelse når Havnedirektøren for den kommunale 

selvstyrehavn ønsker at påvirke beslutningsprocessen i Ringkøbing Fjord Turisme for 

at sikre en tvivlsom opbakning til Vesterhav Syd. Og er formanden for Hvide Sande 

havn – daværende borgmester Iver Enevoldsen – bekendt med sin Havnedirektørs 

initiativer i forhold til virksomheder, der ikke har eller kun ubetydelig berøring med 

tiristerhvervet? 

 

 Lad mig venligst høre. 

 
På vegne af Forretningsudvalget 

 

Thue Amstrup-Jørgensen 

Formand 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Birkhøjen 52 

8382 Hinnerup 

Tlf.nr. 23 73 47 60 

Email: tajconsult@mail.dk  

Kopi: Borgmester Hans Østergaard 
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