
ORIENTERING FRA SAMMENSLUTNINGEN TIL 
GRUNDEJERFORENINGERNE PÅ HOLMSLAND KLIT:

Hej Alle

Hermed link til grundlaget for det møde, Naturstyrelsen har indkaldt til den 30. januar 2014:

 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Plan_og_VVM/Vesterhav_Syd_Havmoellepark-
indkaldelse_ideer_forslag.htm

 
Der er kun sendt info ud til de grundejere, der ligger i den korridor, hvor et evt. el-kabel skal 
nedgraves.

 
I dette første oplæg ser det ikke ud til, at man har taget hensyn til vore ønsker om en 
evt. placering så langt fra kysten som muligt.
Desværre har man kun orienteret generelt via annoncering i den lokale dagspresse og 
med et mødetidspunkt, hvor det er færrest af sommerhusgrundejerne der er i deres 
huse – noget uprofessionelt – men forhåbentlig ikke bevidst.

Der er mulighed for at indsende skriftlige klager/ideer senest den 17. februar 2014.

Med venlig hilsen
Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
Birkhøjen 52
DK-8382 Hinnerup
Telf.nr. +45 23734760

 
email: tajconsult@mail.dk 
www.sam-grund-holmsland.dk

SVAR PÅ BREV FRA SAMMENSLUTNINGEN FRA SØNDRE KLEGOD GRUNDEJERFORENING:

Kære alle

Vi har noteret os, at det tilsyneladende er en politisk beslutning (Energiministeriet/ 
Folketinget), at der planlægges efter en kystnær havmøllepark ved Vesterhav syd, så det er 
åbenbart ikke til debat. Når så ovenikøbet Kommunen – jfr. tilkendegivelser fra Borgmesteren 
-  ikke kan få den tæt nok på land for at muliggøre evt. servicering via Hvide Sande havn, så 
tror vi desværre ikke på, at der er basis for at få møllerne rykket længere ud end de 4 km, der 
nu er tale om. Til sammenligning så ligger møllerne på Horns Rev nede ved Blåvand ca. 14 
km. ude! En sådan afstand vil være mere ok end de 4 km. Hvis Sammenslutningen er med på 
det, synes vi, at Sammenslutningen skal overveje at sende et indlæg, bl.a. med henvisning til 
den turismestrategi, som Regeringen lige har lanceret, hvor netop den uforstyrrede natur er 
et vigtig parameter.

 
Om kabelføringen fra stranden og mod øst igennem det fredede område nord for vores, så 
vurderer vi, at dette er uproblematisk, når der er tale om jordkabel. En lignende planproces 
ved Blåvand ligger kabelet nu godt begravet. Der er et enkelt bygværk med transformer som 
overgang fra sø- til landkabel, som kke generer nogen.

 
Hilsen
Søndre Klegod Grundejerforening


