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Til medlemsforeningerne
Vattenfall har den 23. november 2018 indsendt partsindlæg til Taksationsmyndigheden (det er dem, som skal fastsætte erstatninger for værdiforringelser af
vores ejendomme som følge af Vesterhav Syd havmøllerne!). Vattenfalls partsindlæg
er tilsendt de klagende sommerhusejere til kommentering via deres e-boks.
Vattenfall postulerer i deres partsindlæg om de planlagte møller:
”at de ikke vil oplyse området og slet ikke sommerhusene. De røde lys vil derimod
kun registreres som markeringspunkter. Vattenfall mener derfor, at området allerede
er markant påvirket af lys (fra Nr.Lyngvig Fyr), og at vindmøllernes bidrag vil være
af mindre betydning i forhold til den nuværende situation”
Sammenslutningen (SU) er ganske uenig i Vattenfalls forsøg på at begrænse de erstatningskrav, som berørte sommerhusejere har rejst overfor Taksations-myndigheden.
SU vil opfordre de berørte sommerhusejere til at reagere på Vattenfalls usaglige
partsindlæg, hvor reaktionen kan tage udgangspunkt i bl.a. følgende argumentation:
Om lyset fra Nr. Lyngvig Fyr
Nr. Lyngvig Fyr er en vigtig del af kulturhistorien for vores område. Lyset har
oprindelig været et signal til de søfarende, men er nu et monument over en svunden
tid – ingen føler sig generet af lyset fra fyret. Tværtimod er lyset fra fyret en særlig
oplevelse af vores område – især i den mørke tid i vinterhalvåret. De blinkende lys fra
havmøllerne på hele den 15 km lange strækning ud for Holmslands Klit vil opleves
som visuel forurening af værste skuffe. De, som kan se lysene fra Hvide Sande
møllerne, vil kunne bekræfte dette!
Om Vattenfalls analyse
Når man læser Vattenfalls analyse kan man undre sig. Der er eksempler på
sommerhuse, hvor Vattenfall nu siger, at både møller og lyset fra dem kan ses fra
sommerhusets opholdsareal (indenfor en afstand af 15 meter). Dette til trods for, at de
visualiseringer, der lå til grund for besigtigelser af Taksationskommisionen i
sommerens/efteråret 2018, og som var udarbejdet af Vattenfall, viste, at møllerne ikke
ville være synlige fra de pågældende ejeres opholdsarealer.
SU opfordrer de enkelte sommerhusejere til at vurdere, hvorvidt de nye oplysninger
fra Vattenfalls undersøgelse giver anledning til igennem svar på partshøringen at gøre
Taksationsmyndigheden opmærksom på, at de oprindelige visualiseringer ikke er
dækkende for deres ejendom.
Efter SU´s opfattelse fremstår Vattenfall endnu engang som utroværdigt med deres
partsindlæg i forsøget på at minimere de berettigede erstatningskrav, som er fremsat
fra sommerhusejere på Holmslands Klit.

Ved møder vedr. Værditabsordning og møde med Taksationsmyndigheden oplystes
det at der kunne fremsendes yderligere materiale inden 1. november 2018. Hvordan
kan man nu acceptere et partsindlæg der er indleveret for sent. De grundejere, der
indleverede deres erstatningskrav for sent blev afvist!
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