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Du har som formand for Sammenslutningen af 
sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit den 7. august 2022 på ny 
rettet henvendelse til mig om en del af processen forud for sager om 
erstatning for værditab i forbindelse med etablering af havvindmølleparken 
Vesterhav Syd. 
 
Du klager over, at der ikke blev givet individuel orientering (f.eks. i e-boks) til 
de berørte sommerhusejere om muligheden for at søge om erstatning for 
værditab som følge af etableringen af Vesterhav Syd. Den manglende 
orientering har efter din opfattelse begrænset antallet af anmeldte 
erstatningskrav.  
 
Du klager også over, at Taksationsmyndigheden ikke på forhånd meldte ud, 
hvilke kriterier der ville blive lagt til grund for erstatningsfastsættelsen, så de 
enkelte sommerhusejere kunne vurdere, om der var basis for at rejse en 
erstatningssag. 
 
Du har tidligere den 18. april 2022 rettet henvendelse til mig med de samme 
klagepunkter. Jeg bad dig i brev af 25. maj 2022 om først at rette 
henvendelse til Energistyrelsen og Taksationsmyndigheden om de forhold, 
du var utilfreds med, og afvente myndighedernes svar, før du tog stilling til, 
om der var grundlag for at klage til mig igen. Jeg vejledte dig samtidig 
generelt om ombudsmandens virksomhed og en række betingelser i 
ombudsmandsloven, der skal være opfyldt, før ombudsmanden kan behandle 
en klage. 
 
Du har nu sendt mig kopi af et brev af 27. juli 2022 fra Energistyrelsen og et 
brev af 22. juni 2022 fra Taksationsmyndigheden, hvori myndighederne har 
forholdt sig til dine klagepunkter. 
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Det fremgår af Energistyrelsens brev af 27. juli 2022, at der blev meddelt 
forundersøgelsestilladelse til projektet i 2016, og at der efter styrelsens 
meddelelse af en ny etableringstilladelse til opstilling af havvindmøller den 
14. december 2020 blev afholdt et offentligt møde om værditabs- og 
køberetsordningen den 13. januar 2021. Indkaldelse til mødet skete ved 
annoncering i et lokalt dagblad og en lokal ugeavis den 29. december 2020, 
efter at Energistyrelsen havde godkendt annoncerings- og 
orienteringsmaterialet.  
 
Energistyrelsen har redegjort for reglerne i § 9 i lov om fremme af 
vedvarende energi om bl.a. det offentlige møde og indkaldelsen hertil og har 
oplyst, at reglerne om værditabsordningen i loven gælder for et kystnært 
havvindmølleprojekt som Vesterhav Syd.  
 
Styrelsen har endvidere oplyst, at det var reglerne for værditabsordningen i 
lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, der skulle anvendes. Styrelsen 
har i den forbindelse henvist til § 5, stk. 6, i lov nr. 738 af 30. maj 2020 om 
ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, 
ligningsloven og personskatteloven. Af den nævnte bestemmelse fremgår det 
bl.a., at de hidtil gældende regler om værditab og køberet i lov om fremme af 
vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, finder 
anvendelse for havvindmølleprojekter i et område udpeget til kystnære 
havvindmølleparker, hvis Energistyrelsen har udstedt 
forundersøgelsestilladelse før den 1. juni 2020.  
 
Efter Energistyrelsens opfattelse skulle der i henhold til de gældende regler 
ikke gives individuel og skriftlig meddelelse til sommerhusejernes 
bopælsadresser i CPR om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde 
og fristen for anmeldelse af krav om værditabserstatning.  
 
Taksationsmyndigheden har i sit brev af 22. juni 2022 oplyst, at det efter § 7, 
stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi er myndighedens opgave at 
træffe afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel 
vurdering, og at kriterier for udmåling af værditabet ikke er fastlagt i loven. 
 
Taksationsmyndigheden har endvidere oplyst, at myndigheden ikke på 
forhånd kan vurdere, hvilke kriterier der vil blive lagt til grund for 
erstatningsfastsættelsen, da fastsættelsen af værditabet foretages på 
baggrund af et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale 
forhold, som først vurderes i forbindelse med besigtigelsen af de 
beboelsesejendomme, der har anmeldt krav om værditabserstatning. 
 
Som jeg vejledte dig om i mit brev af 25. maj 2022, skal en klage til 
ombudsmanden være indgivet ”inden et år efter, at forholdet er begået”. Det 
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fremgår af § 13, stk. 3, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013. 
 
Annonceringen af det offentlige møde om bl.a. værditabsordningen fandt sted 
den 29. december 2020, og mødet blev afholdt den 13. januar 2021.  
 
Krav om erstatning for værditab skulle indgives inden 8 uger efter afholdelse 
af det offentlige møde, jf. § 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 
2020 om fremme af vedvarende energi. 
 
Din klage over, at der ikke blev givet individuel orientering til 
sommerhusejerne om muligheden for at søge erstatning for værditab, og at 
det ikke på forhånd blev meldt ud, hvilke kriterier Taksationsmyndigheden 
ville lægge grund for erstatningsfastsættelsen, er derfor forældet i forhold til 
ombudsmandsloven. 
 
Jeg har gennemgået Energistyrelsens og Taksationsmyndighedens breve af 
henholdsvis 27. juli og 22. juni 2022, og myndighedernes svar giver mig ikke 
anledning til at foretage noget. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i ombudsmands-
loven. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om 
en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. 
 
Jeg gør i øvrigt opmærksom på, at ombudsmanden ikke kan behandle klager 
over Folketinget (§ 7, stk. 1, i ombudsmandsloven), og derfor kan jeg heller 
ikke behandle klager over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget, 
eller i øvrigt beskæftige mig med lovgivningspolitiske spørgsmål. 
 
Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af din henvendelse. 

Med venlig hilsen 
for ombudsmanden 
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Kopi til orientering: 
 
Energistyrelsen 
Taksationsmyndigheden 




