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Til Statsforvaltningen 

 

 
Vi beder om Statsforvaltningens stillingtagen til følgende spørgsmål i relation til korrespondancen mellem 

jurist i Norddjurs Kommune, Jette Kusk Simonsen, og den eksterne jurist Karsten Revsbech i forbindelse 
med udarbejdelse af responsum: HABILITETSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE PLANSAGER OM VINDMØLLER. 

 
 

1) Burde jurist Jette Kusk Simonsen have oplyst sin arbejdsgiver om mulig inhabilitet, alternativ mulig 

omplacering, i sagen om vindmøller i Hevring Ådal, da hun blev bekendt med, at hendes søster og 
svoger er medejer af vindmølleprojektet? 

2) Burde sekretariatschef Kim Bruun Nielsen have omplaceret jurist Jette Kusk Simonsen, da det kom til 
hans kendskab, at hendes samlever var inhabil i sagen om vindmøller i Hevring Ådal? 

3) Burde jurist Jette Kusk Simonsen have oplyst den eksterne jurist Karsten Revsbech om, at hun selv 

var søster og svigerinde til medejer af vindmølleprojektet i Hevring Ådal? 
4) Burde jurist Jette Kusk Simonsen have oplyst den eksterne jurist Karsten Revsbech om, at hendes 

samlever, kommunalpolitiker John Saaby Jensen, allerede den 25. februar 2014 havde gjort 
Norddjurs Kommune opmærksom på mulig inhabilitet i vindmølleprojektet i Hevring Ådal, og at 

hendes samlever efterfølgende var blevet erklæret inhabil i sagen? 
 

 

  
Den 13. juni 2014 fik Henriette Vendelbo svar på anmodning om aktindsigt i den eksterne vurdering 

vedrørende spørgsmålet om eventuel inhabilitet for to kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den eksterne 
vurdering er udarbejdet af professor, dr. Jur. Karsten Revsbech. 

 

Se det vedhæftede dokument: 
Norddjurs Kommune habilitet vindmøller maj 14 - aktindsigt med overstregninger.pdf 

 
Se tillige de vedhæftede dokumenter: 

Mailkorrespondance med Karsten Revsbech I.pdf 

Mailkorrespondance med Karsten Revsbech II.pdf 
Mailkorrespondance med Karsten Revsbech III.pdf 

Mailkorrespondance med Karsten Revsbech IV.pdf 
Telefonnotat 270514 - samtale ml Jette K. Simonsen og Karsten Revsbec.pdf 

1644_001.pdf 
 

 

Henriette Vendelbo bemærkede, at juristen fra Norddjurs Kommune, der mellem den 
26. maj og 3. juni 2014 havde haft korrespondancen med den eksterne jurist Karsten Revsbech, hed ”Kusk” 

til mellemnavn. Henriette Vendelbo var stødt på navnet ”Kusk” én gang tidligere i forbindelse med et positivt 
høringssvar til lokalplanen om vindmøllerne i Hevring Ådal. 

Eftersom der havde været en del snak om inhabilitet i sagen om vindmøllerne i Hevring Ådal, og da også en 
passus, der ville spare ejerne af vindmølleprojektet for mindst 10 mio. kr. på uforklarlig vis var forsvundet 

fra vindmølleplanen, se bilag A, havde borgergruppen ikke længere den fulde tiltro til sagsbehandlingen. 
Derfor undersøgte Henriette Vendelbo og borgergruppen mod kæmpevindmøller i Norddjurs Kommune, om 

der kunne være en forbindelse mellem jurist Jette Kusk Simonsen og afsenderen af det positive høringssvar. 

Det positive høringssvar kom fra Nanna Kusk Christiansen, og hun er datter af en lodsejer, der er medejer af 
vindmølleprojektet i Hevring Ådal. 

Borgergruppen kunne konstatere, at der var en nær forbindelse. Jurist Jette Kusk Simonsen er moster til 

Nanna Kusk Christiansen, og det vil sige, at jurist Jette Kusk Simonsen er søster og svigerinde til en medejer 

af vindmølleprojektet i Hevring Ådal. 
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Jurist Jette Kusk Simonsen er tillige samlevende med kommunalpolitiker John Saaby Jensen, der var blevet 
erklæret inhabil i sagen om vindmøllerne i Hevring Ådal.  

Da borgergruppen havde konstateret, at jurist Jette Kusk Simonsen er nært beslægtet med medejer af 

vindmølleprojektet i Hevring Ådal, spurgte borgergruppen ind til, om jurist Jette Kusk Simonsen selv havde 

rettet henvendelse til sin arbejdsgiver og oplyst om mulig inhabilitet i vindmøllesagen. Den 26. juni 2014 

kom der svar fra sekretariatschef Kim Bruun Nielsen, hvoraf det fremgik, at jurist Jette Kusk Simonsen ikke 

selv havde rettet henvendelse om, at hun muligvis kunne være inhabil. Jurist Jette Kusk Simonsens egen 

chef i direktionssekretariatet, Kim Bruun Nielsen, havde i øvrigt heller ikke selv haft grundlag for at antage, 

at jurist Jette Kusk Simonsen kunne være inhabil. 

 

 

 
 
 

Oplysningspligten har til formål at sikre, at der altid bliver truffet afgørelse om, hvorvidt den pågældende 

som følge af den foreliggende interesse er inhabil. 

I tilfælde, hvor det er åbenbart, at der ikke foreligger inhabilitet, kan underretning dog som nævnt undlades. 

Det vil navnlig være af praktisk betydning, hvor den pågældendes funktion i forbindelse med sagens 

behandling er af mere teknisk betonet karakter, f.eks. maskinskrivning, postafsendelse eller lignende, og 

ikke består i deltagelse i selve beslutningsprocessen. 

Underretningspligten bortfalder ikke, blot fordi bestemmelsen i forvaltningsloven § 3, stk. 2, må antages at 

føre til, at der i den pågældende situation ikke foreligger inhabilitet. Underretningspligten bortfalder kun, 

hvis det er åbenbart, at det pågældende forhold er uden betydning. Underretningen skal gives snarest. 

Tilsidesættelse af underretningspligten vil være en tjenesteforseelse, der vil kunne medføre disciplinære 
følger for den pågældende, og som i særligt grove tilfælde principielt vil kunne udløse straf efter 

straffeloven. 

 

 
Jurist Jette Kusk Simonsens funktion i forbindelse med sagens behandling var bl.a. af en mere teknisk 

betonet karakter. Derudover var det også jurist Jette Kusk Simonsens funktion at fremsende oplysninger til 

den eksterne jurist Karsten Revsbech til brug ved udarbejdelse af responsum. I dette responsum var Karsten 
Revsbech blevet bedt om at komme med sin vurdering af habiliteten for to kommunalbestyrelsesmedlemmer 

samt hvilken retsvirkning en eventuel inhabilitet ville have for gyldigheden af beslutningerne vedrørende den 
pågældende plan, kommuneplantillæg nr. 6, vindmølleplanen. 

De oplysninger, som jurist Jette Kusk Simonsen tilsendte, - eller undlod at tilsende, Karsten Revsbech, var 
derfor de oplysninger, der kom til at ligge til grund for den eksternes jurists vurderinger og dermed af 

gyldigheden af den besluttede vindmølleplan. 
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Kommunalpolitiker for socialdemokratiet, John Saaby Jensen, er jurist Jette Kusk Simonsens samlever, og 

John Saaby Jensen havde allerede den 25. februar 2014 gjort Norddjurs Kommune opmærksom på mulig 

inhabilitet i vindmølleprojektet i Hevring Ådal. 

Direktionssekretariatet, hvor jurist Jette Kusk Simonsen er ansat, udarbejdede den 28. maj 2014 to 

inhabilitetsnotater. Det ene inhabilitetsnotat blev udarbejdet på kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvang, 

der havde været erklæret inhabil siden den 12. april 2011. Det andet inhabilitetsnotat blev udarbejdet på 

kommunalbestyrelsesmedlem John Saaby Jensen. 

I inhabilitetsnotatet for John Saaby Jensen står der, at hans samlever er søster og svigerinde til ejere af en 

ejendom, hvor en af vindmøllerne skal opstilles. Jurist Jette Kusk Simonsen nævnes ikke ved navn én eneste 

gang i inhabilitetsnotatet, der blev udarbejdet af direktionssekretariatet, - men direktionssekretariatet, hvor 

jurist Jette Kusk Simonsen er ansat, er selvfølgelig bekendt med, at John Saaby Jensens samlever er jurist 

Jette Kusk Simonsen. 

 

 

 
 

Se det vedhæftede dokument: 

Notat inhabilitet vindmøller - john saaby jensen.pdf 

 

Inhabilitetsreglerne skal ikke blot tilsigte at sikre, at den enkelte afgørelse ikke bliver påvirket af 

uvedkommende hensyn. Inhabilitetsreglerne skal også styrke tilliden til forvaltningsmyndighedernes 

upartiskhed. 

De problemstillinger, som jurist Jette Kusk Simonsen bad den eksterne jurist om at belyse, var bl.a., hvilken 

retsvirkning, altså hvilken konsekvens, en eventuel inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmerne Torben 

Jensen og Olaf Krogh Madsen ville have for gyldigheden af beslutninger vedrørende de pågældende planer. 

Og her drejede det sig om vindmølleplaner, som jurist Jette Kusk Simonsens nære familie har økonomisk 

interesse i. 

Eftersom kommunalpolitiker John Saaby Jensen var blevet erklæret inhabil i sagen om vindmøllerne i 

Hevring Ådal, fordi hans samlever, jurist Jette Kusk Simonsen, er i nær familie med medejer af 

vindmølleprojektet, så er det på ingen måde betryggende for borgerne, og det styrker heller ikke tilliden til 

forvaltningsmyndighedernes upartiskhed, at jurist Jette Kusk Simonsen havde al korrespondance med den 

eksterne jurist Karsten Revsbech. 

 

Journalist Heikki Yding fra DR Østjylland havde tidligere kontaktet borgergruppen i forbindelse med 

vindmøllesagen, og borgergruppen informerede Heikki Yding om jurist Jette Kusk Simonsens familiære 

relation til medejer af vindmølleprojektet. Heikki Yding forelagde efterfølgende kommunaldirektør Jesper 

Kaas Schmidt det problematiske i, at en af kommunens jurister havde at gøre med inhabilitetsspørgsmål 

vedrørende plansager om vindmøller – herunder vindmøllerne i Hevring Ådal, når denne jurist samtidig var 

et nært familiemedlem til en medejer af vindmølleprojektet i Hevring Ådal. 
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Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt fortalte journalist Heikki Yding, at jurist Jette Kusk Simonsen ville 
blive erklæret inhabil i sagsbehandlingen af den nye vindmølleplan efter sommerferien. Det blev hun dog 

ikke alligevel. En afgørelse på en anmodning om aktindsigt viste den 14. maj 2015, at jurist Jette Kusk 

Simonsen i juni 2014 var blevet omplaceret, og derefter ikke måtte deltage i behandlingen af 
aktindsigtsanmodninger, der omhandler vindmølleplanlægningen. Se bilag B og bilag C. 

Trods det, at jurist Jette Kusk Simonsen havde været omplaceret i 8 måneder, videresendte direktions-

sekretariatet hende den 23. april 2015 en anmodning om aktindsigt, der netop omhandlede vindmølleplanen. 

Se bilag D. 

Dette eksempel, samt flere andre, - så som at kommunalpolitiker Jens Meilvang havde været inhabil i over 
tre år, før kommunen udarbejder et inhabilitetsnotat på ham, og at kommunaldirektøren fejlvurderede 

Torben Jensens habilitet, er med til at bekræfte borgergruppen i, at Norddjurs Kommune har en laissez faire 

holdning, når det kommer til inhabilitet og omplacering af medarbejdere i forbindelse med vindmøllesagen.  

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidts udtalelse om, at jurist Jette Kusk Simonsen ikke havde været 
inhabil i forhold til de allerede opstillede vindmøller, - og derfor heller ikke havde været det i forhold til 

sagerne om Olaf Krogh Madsen og Torben Jensen, viser, at forvaltningen ikke havde det fornødne overblik i 

vindmøllesagen. 

At man ikke kan adskille de allerede opstillede vindmøller i Ørsted Enge fra vindmølleprojektet i Hevring 
Ådal, fremgår med al tydelighed af høringssvaret fra vindmølleprojektmageren den 8. december 2010. Heri 

gjorde vindmølleopstiller, Erling Salling Olesen, Norddjurs Kommune opmærksom på, at nedtagning af de 

eksisterende vindmøller i Ørsted Enge vil fordyre vindmølleprojektet i Hevring Ådal, - det projekt, som 
juristen Jette Kusk Simonsens nære familie er medejer af, med mindst 10 mio. kr. Se igen bilag A. 

Det vil ligeledes have økonomisk betydning for jurist Jette Kusk Simonsens nære familie, hvis ”sagen skal gå 
helt om” for vindmølleprojektet i Hevring Ådal. 

Og de oplysninger, som jurist Jette Kusk Simonsen tilsendte, - eller undlod at tilsende, den eksterne jurist 
Karsten Revsbech, kom netop til at ligge til grund for hans vurderinger. 
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Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune på forespørgsel oplyste, at de første gang havde haft kontakt til 
Karsten Revsbech den 27. maj 2014. Og da Henriette Vendelbo anmodede Norddjurs Kommune om 

aktindsigt i al korrespondance mellem Norddjurs Kommune og den eksterne jurist Karsten Revsbech, da 

undlod Norddjurs Kommune at fremsende dokument "1644_001.pdf", se bilag E. 
Henriette Vendelbo bemærkede, - ved et tilfælde, at Karsten Revsbech den 3. juni 2014 skrev i sit 

responsum, at "Herudover har De ved e-mails af 26. og 27. maj 2014 tilsendt mig visse faktuelle 
oplysninger om habilitetsspørgsmålet og kommunalbestyrelsens størrelse mv."  

Henriette Vendelbo kontaktede derfor Norddjurs Kommune for at få be- eller afkræftet, om Norddjurs 
Kommune havde haft kontakt til ekstern jurist Karsten Revsbech én dag tidligere end først oplyst. 

Den 4. december 2015 blev det manglende dokument fremsendt, og Norddjurs Kommune skrev i den 
forbindelse, at ”Norddjurs Kommune skal beklage den urigtige oplysning”. Se bilag F. 

Ud fra jurist Jette Kusk Simonsens mail den 26. maj 2014 til den eksterne jurist Karsten Revsbech, - den 
mail som Norddjurs Kommune i første omgang undlod at fremsende til borgergruppen, fremgår det tydeligt, 

at Norddjurs Kommune havde taget alt for let på spørgsmålet om inhabilitet blandt kommunalpolitikerne, og 
at kommunen nu havde store problemer. Se igen bilag E: 

 
 Vi har nu i Norddjurs Kommune fået en lidt vanskelig sag 

 en vindmøllesag, som er gået totalt i hårdknude 

 der er indtil flere der måske er inhabile, men kun én som volder os lidt kvaler 

 nu tvivles der på beslutningen (kommunaldirektørens beslutning) 

 vi kan jo så risikere at komme i en grim klemme 

 og risikere at sagen skal gå helt om 

 Vi har spurgt KL, som ikke vil hjælpe os, da de kan komme i klemme hvis de udtaler sig 

 vi overvejer en udtalelse fra Statsforvaltningen, men det tager jo noget tid, og vi har et andet spørgsmål i 
samme sag vi først skal have afklaret af Statsforvaltningen, og vil derfor helst ikke også bringe den sag dertil 

 

Jurist Jette Kusk Simonsen, der er en af ekstern jurist Karsten Revsbechs tidligere kursister, nævnte ikke én 

eneste gang ifølge telefonnotater og mailkorrespondance med den eksterne jurist Karsten Revsbech, at hun 

selv er nært beslægtet med medejer af vindmølleprojektet i Hevring Ådal. 

Jurist Jette Kusk Simonsen nævnte heller ikke, at hun er samlevende med en kommunalpolitiker, der 

allerede var erklæret inhabil i vindmølleprojektet i Hevring Ådal. Her bemærkes det, at jurist Jette Kusk 

Simonsens samlever allerede den 25. februar 2014 havde gjort Norddjurs Kommune opmærksom på mulig 

inhabilitet i vindmølleprojektet i Hevring Ådal, og at han efterfølgende var blevet erklæret inhabil i sagen. 

Direktionssekretariatet, hvor jurist Jette Kusk Simonsen er ansat, udarbejdede den 28. maj 2014 et 

inhabilitetsnotat på jurist Jette Kusk Simonsens samlever. 

Jurist Jette Kusk Simonsen talte i telefon med den eksterne jurist Karsten Revsbech den 1. juni 2014, og 

efterfølgende, den 2. juni 2014, tilsendte jurist Jette Kusk Simonsen yderligere oplysninger i sagen til den 

eksterne jurist Karsten Revsbech. 

Men jurist Jette Kusk Simonsen fandt ikke en eneste gang anledning til at oplyse den eksterne jurist Karsten 

Revsbech om det inhabilitetsnotat, der nyligt var udarbejdet på hendes samlever, John Saaby Jensen. 

 

 

 

Norddjurs den 15. marts 2016 
På borgergruppens vegne 

 
  

Karen Nørholm og Poul Bjarne Andersen Vindmølleområde Ålsrode 

Maria Nissen og Mogens Junker Larsen Vindmølleområde Søby 
Stig Jørgensen og Henriette Vendelbo Vindmølleområde Hevring Ådal 
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Bilag A 
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Bilag B 
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Bilag C 
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Bilag D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurist i Norddjurs Kommunes korrespondance med ekstern jurist 

 

S i d e  10 | 11 

 

Bilag E 
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Bilag F 

 

 
 


