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Til Statsforvaltningen 

 

Vi beder om Statsforvaltningens stillingtagen til spørgsmål stillet på baggrund af vurderingerne i responsum: 

HABILITETSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE PLANSAGER OM VINDMØLLER. 

 

1) Bør der for kommuneplantillæg nr. 6, behandlet i kommunalbestyrelsen den 12. april 2011, indtræde 

delvis ugyldighed for retningslinjerne for Hevring Ådal? 

2) Bør der for kommuneplantillæg nr. 6, behandlet i Økonomiudvalget den 5. april 2011, indtræde 

delvis ugyldighed for retningslinjerne for Hevring Ådal? 

3) Har kommunalbestyrelsesmedlem Torben Jensen tilsidesat sin underretningspligt i ca. 1½ år? 

  

Den 3. juni 2014 fik Norddjurs Kommune tilsendt et responsum, der var udarbejdet af professor, dr. Jur. 

Karsten Revsbech. Norddjurs Kommune havde bedt Karsten Revsbech om en ekstern vurdering af 

problemstillinger i forbindelse med det udarbejdede kommuneplantillæg nr. 6, vindmølleplanen. 

 

Karsten Revsbech skulle bl.a. komme med sin vurdering af, om kommunalbestyrelsesmedlem Torben 

Jensen, Borgerlisten, havde været inhabil i forbindelse med kommunalbestyrelsens og kommunale udvalgs 

behandling af vindmølleplanen, samt hvilken retsvirkning en eventuel inhabilitet ville have for gyldigheden af 

beslutningerne vedrørende den pågældende plan. 

 

Karsten Revsbech udarbejdede sit responsum på baggrund af oplysninger tilsendt af Jette Kusk Simonsen. 

Jette Kusk Simonsen er jurist i Norddjurs Kommune og samlevende med kommunalpolitiker John Saaby 

Jensen, socialdemokratiet. John Saaby Jensen var på det tidspunkt, hvor Karsten Revsbech udarbejdede sit 

responsum, allerede erklæret inhabil i sagen om vindmøller i Hevring Ådal, fordi hans samlever, jurist Jette 

Kusk Simonsen, er søster og svigerinde til ejerne af en ejendom, hvor en af vindmøllerne skal placeres. 

Dette undlod jurist Jette Kusk Simonsen dog at oplyse den eksterne jurist Karsten Revsbech om. 

 

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 
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På baggrund af de oplysninger, der var tilsendt af jurist Jette Kusk Simonsen, var det Karsten Revsbechs 

opfattelse, at kommunalpolitiker Torben Jensen var inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af 

kommuneplantillæg nr. 6, vindmølleplanen. 

Til spørgsmålet, om kommuneplantillæg nr. 6 er ugyldigt på grund inhabilitet i kommunalbestyrelsen, 

svarede Karsten Revsbech, at efter hans opfattelse var de to medlemmer, Torben Jensen og Olaf Krogh 

Madsen, inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af kommuneplantillæg nr. 6 den 12. april 2011, 

men at, ud fra en supplerende konkret væsentlighedsvurdering, er kommuneplantillægget ikke ugyldigt, idet 

afstemningsresultatet, hvis de to inhabile korrekt havde været uden for døren, havde været det samme. 

Vurderingen, hvor der ”tælles stemmer”, bygger på den forudsætning, at de to inhabile ikke på nogen måde 

har været særlig aktive i henseende til at påvirke de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, navnlig 

vedrørende retningslinjerne for vindmølleområde Hevring Ådal. 

Karsten Revsbech skrev i sit responsum, at efter de oplysninger, som forelå for ham, er en sådan påvirkning 

ikke forekommet. Karsten Revsbech skrev ligeledes, at skulle det vise sig, at Torben Jensen: 

 

 har været særlig aktiv i henseende til at påvirke de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 og det ikke kan udelukkes, at dette er lykkedes 

 navnlig vedrørende retningslinjerne for Hevring Ådal 

 vil der som nævnt indtræde ugyldighed 

 og der vil være tale om delvis ugyldighed for så vidt angår retningslinjer for Hevring Ådal 

 

Kommunalpolitiker Torben Jensen skrev i en mail til Henriette Vendelbo den 4. oktober 2013, at han har 

gjort sin indflydelse gældende, og at han har haft mulighed for at reducere antallet fra 13 til 6 vindmøller. 

Torben Jensen omtalte retningslinjerne for vindmølleområde Hevring Ådal, der netop, som det eneste af 

kommunes vindmølleområder, fik reduceret antallet af møller. Antallet blev reduceret fra 13 til 6 møller.  

 

Borgergruppen kan dokumentere, at en sådan påvirkning har fundet sted. Se den indsatte mail herunder. 

Vi er derfor af den overbevisning, at der for kommuneplantillæg nr. 6, behandlet i kommunalbestyrelsen den 

12. april 2011, bør indtræde delvis ugyldighed for retningslinjerne for Hevring Ådal. 
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Til spørgsmålet om kommuneplantillæg nr. 6 er ugyldigt på grund af inhabilitet i Økonomiudvalget, svarede 

Karsten Revsbech, at ud fra de oplysninger, som forelå for ham, var Torben Jensen inhabil ved 

Økonomiudvalgets behandling af kommuneplantillæg nr. 6 den 5. april 2011, men at dette, efter Karsten 

Revsbechs vurdering, ikke medfører, at beslutningen i udvalget vedrørende det pågældende tillæg er 

ugyldig. Begrundelsen er, at beslutningen var enstemmig, hvorfor Torben Jensens stemme ikke var 

udslagsgivende. 

Vurderingen, hvor der ”tælles stemmer”, bygger på den forudsætning, at den inhabile, Torben Jensen, ikke 

på nogen måde har været særlig aktive i henseende til at påvirke de øvrige økonomiudvalgsmedlemmer, 

navnlig vedrørende retningslinjerne for vindmølleområde Hevring Ådal. 

Karsten Revsbech skrev i sit responsum, at efter de oplysninger, som forelå for ham, er en sådan påvirkning 

ikke forekommet. Karsten Revsbech skrev ligeledes, at skulle det vise sig, at Torben Jensen har været særlig 

aktiv i henseende til (med succes) at påvirke de øvrige økonomiudvalgsmedlemmer (og det ikke kan 

udelukkes, at dette er lykkedes), navnlig vedrørende retningslinjerne for Hevring Ådal, vil der indtræde 

delvis ugyldighed vedrørende beslutningen i Økonomiudvalget. 

Dette vil kunne føre til at kommuneplantillægget også er ugyldigt efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen, 

idet en indstilling erfaringsmæssigt har væsentlig betydning for beslutningerne i kommunalbestyrelsen.  

 

Vi henviser til kommunalpolitiker Torben Jensens mail til Henriette Vendelbo den 4. oktober 2013, der 

dokumenterer, at en sådan påvirkning har fundet sted. Se den indsatte mail på side 2. 

Vi er derfor af den overbevisning, at der for kommuneplantillæg nr. 6, behandlet i Økonomiudvalget den 

5. april 2011, bør indtræde delvis ugyldighed for retningslinjerne for Hevring Ådal. 

 

Tilsidesættelse af underretningspligt 

At kommunalpolitiker Torben Jensen gjorde sin indflydelse gældende og benyttede sig af muligheden for at 

få reduceret antallet af møller i Hevring Ådal var desuden en ren win-win-situation for Torben Jensen.  

Torben Jensen ejer nemlig andele i en eksisterende vindmølle i Ørsted Enge, og ved at reducere antallet af 

vindmøller i Hevring Ådal-området, var det ikke længere en forudsætning, at de eksisterende vindmøller i 

Ørsted Enge skulle nedtages, for at de nye møller i Hevring Ådal kunne opstilles. 

Torben Jensen kunne altså beholde andelen i sin ”gamle” vindmølle i Ørsted Enge, - og han kunne dermed 

også beholde det årlige afkast fra møllen. Samtidig benyttede han og hans hustru sig af muligheden for at 

blive medejere af det nye vindmølleprojekt i Hevring Ådal. Se bilag A. 

 

 

 

Den 26. maj 2014 oplyste Torben Jensen for første gang Norddjurs Kommune om, at han havde købt 

adgang til at købe andele i de nye møller for ca. 1 år siden, se bilag B. 

 

Torben Jensen deltog den 9. november 2015 i TV2OJ udsendelsen ”Midtvejsvalg i Norddjurs”. 

Link til udsendelsen: 
http://www.tv2oj.dk/artikel/280279:Norddjurs--Politiker-spiddet-af-tilhOerer--Hvornaar-kOebte-du-andel-i-mOeller 
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 Borgerne fik mulighed for at stille kommunalpolitikerne spørgsmål: 
 

Henriette Vendelbo henvendt til kommunalpolitiker Torben Jensen: 

”Du siger, at du synes, det er underligt, at man skal hænge sig i, at du har købt andele i en 
mølle for 20 år siden. Er det så længe siden, du har købt vindmølleandele sidst? ” 

  
Kommunalpolitiker Torben Jensen: 

”Ja, det ved jeg jo ikke, fordi hvis der ikke er flertal for de nye (møller) kommer op at stå, så 
har jeg jo ikke købt noget. Jeg har købt en ret til at købe andele i de nye møller. 

Og det var efter jeg var erklæret inhabil. Og derfor har jeg ikke deltaget i debatten om 

møller i Hevring Ådal, og det gør jeg heller ikke i aften. ” 

 

Torben Jensen påstod, at han først havde købt retten til at købe vindmølleandele, efter at han var blevet 

erklæret inhabil. Men Torben Jensen blev først erklæret inhabil den 3. juni 2014, da Norddjurs Kommune 

modtog den eksterne jurist Karsten Revsbechs responsum. Se bilag C. Og Torben Jensen har, ifølge en 

udtalelse fra revisoren for Hevring Ådal Vindkraft den 8. marts 2016, købt sin andel i køberetsperioden 

mellem den 5. december 2012 og den 9. januar 2013. Se Bilag D. 

Se evt. videoklip: 

http://norddjurs.lokalavisen.dk/videoindslag-modstandere-af-hevring-aadal-projektet-klar-til-at-gaa-til-natur--og-

miljoeklagenaevnet-/20160309/artikler/160309106 

 

Torben Jensen var derfor, på det tidspunkt hvor han gjorde kommunen opmærksom på sin økonomiske 

interesse i det nye vindmølleprojekt i Hevring Ådal, endnu ikke erklæret inhabil. 

Den dag, den 26.05.14, da jurist Jette Kusk Simonsen kontaktede den eksterne jurist Karsten Revsbech og 

bad om hans hjælp til ”en lidt vanskelig sag”, - en vindmøllesag ”som er gået totalt i hårknude” var dagen, 

hvor Torben Jensen for første gang havde gjort kommunen opmærksom på sin økonomiske interesse i 

vindmølleprojektet. Se bilag E. 

 

Som kommunalpolitiker har man oplysningspligt.  

Denne oplysningspligt 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 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. 

Kommunalpolitiker Torben Jensens funktion i forbindelse med vindmøllesagens behandling er ikke af teknisk 

betonet karakter. Torben Jensen tager sig ikke af f.eks. maskinskrivning, postafsendelse eller lignende. 
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Torben Jensens funktion i forbindelse med vindmøllesagens behandling består i deltagelse i selve 

beslutningsprocessen. 

 

I Torben Jensens tilfælde var det derfor ikke åbenbart, at der ikke forelå inhabilitet, og Torben Jensen har 

derfor, efter vores bedste overbevisning, tilsidesat sin underretningspligt i ca. 1½ år. Se bilag F. 

 

 

 

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 

 

Den 4. juni 2014, rundsendte kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt en mail til samtlige 

kommunalbestyrelsesmedlemmer og oplyste dem om, at Torben Jensen var erklæret inhabil. 
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Bilag D 
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Bilag E 
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Bilag F 

 

Borgergruppen har bedt Norddjurs Kommune undersøge og oplyse om den konkrete dato for Torben Jensen 

og hustruens køb af ret til at købe andele. Som det fremgår af svarmailen, har Norddjurs Kommune ikke 

været interesseret i at hjælpe med at få fastlagt den konkrete dato. 

Men Torben Jensen har, ifølge en udtalelse fra revisoren for Hevring Ådal Vindkraft den 8. marts 2016, købt 

sin andel i køberetsperioden mellem den 5. december 2012 og den 9. januar 2013. Se Bilag D. 
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Disse udklip på siderne 12 og 13 kommer fra det vedhæftede dokument: 

Norddjurs Kommune habilitet vindmøller maj 14 - aktindsigt med overstregninger.pdf 
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