
Til Byråd Odsherred 

 

Energiselskabet Andel har ansøgt om forundersøgelsestilladelse til en kystnær havvindmøllepark, 

som vil blive landets næststørste af sin art, med 39 møller op til 256 meter høje med et vingefang 

på 236 meter anbragt kystnært midtfor fredet kyststrækning langs Odsherreds nordkyst. 

Møllerne vil blive synlige i fuld højde fra Gniben i vest til Korshage i øst.   

”Åben Dør-ordningen” 

Ansøgningen er indsendt under ”Åben dør-ordningen”, og i strid med denne. Åben dør-ordningen 

har til formål at fremme mindre anlæg for vedvarende energi (VE) med henblik på forsøg og 

modning af VE- teknologi. Andels projekt vil blive landets næststørste havvindmøllepark og 

beregnet til produktion af VE med færdigudviklet teknologi. 

LBK nr. 1791 af 2/9/2021, om fremme af vedvarende energi 

Andels ansøgning er i strid med lovbekendtgørelse (LBK) 1791 af 2/9/2021, som har til formål at 

fremme VE produceret i store havvindmølleparker samlet ude på havet i store energi-øer. Andels 

projekt vil med sin kystnære placering komme til at underløbe Statens allerede planlagte energi-ø 

ved Hesselø. Ved at ansøge gennem Åben dør-ordningen i stedet for at byde på Statens udbud, 

unddrager Andels projekt sig konkurrenceudsættelse, unddrager sig afgifter til Staten, ligesom 

projektet ikke bliver tilpasset den overordnede planlægning for driften af Statens energinet. 

Fredning af Klintebjerg og Fladvandet af 29/05/2017 

Fredningen af Klintebjerg og Fladvandet af 29/05/2017 har til formål: ”at bevare og forbedre de 

landskabelige værdier i området, herunder sikre et åbent kystlandskab der vedvarende sikrer 

udsyn til havet”. Denne fredning vil i praksis blive omgjort, hvis Andel får lov til at erstatte 

udsigten til havet med en udsigt til landets næststørste havvindmøllepark. 

Det kan undre, at Andel i sin ansøgning helt undlader at nævne eksistensen af denne fredning, al 

den stund at i hvert fald et af Andels bestyrelsesmedlemmer, udover posten i Andels bestyrelse 

gennem mange år, også beklæder stillingen som 1. viceborgmester og næstformand for 

Økonomiudvalget i Odsherred kommune, og dermed må formodes at have kendskab til 

fredningen. 

UNESCO Global Geopark Odsherred 

Andels ansøgning er herudover i strid med Geopark Odsherred, der - som det første og eneste 

danske naturparkområde - er optaget i det EU og verdensomspændende Global Geoparks 

Network under UNESCO. 

Ifølge §27 af LBK nr. 1791 af 2/9/2021 kan der ikke gives tilladelse til Andels projekt ”hvis det 

skader et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet”. 

Her må man konstatere, at Andels 39 havvindmøller på op til 256 meter anbragt kystnært vil 

forårsage en fuldstændig ødelæggelse af Geopark Odsherreds integritet. Fra en hvilken som helst 



af Odsherreds ”gletsjerbuer” vil udsigten til himmel og hav mod nord være erstattet af Andels 

havvindmøllepark. Geopark Odsherreds unikke natur udgør grundlaget for udnævnelsen til 

beskyttelse under UNESCO. 

Økonomiske hensyn 

En kystnær placering af Danmarks næststørste havvindmøllepark vil ikke blot udgøre en 

permanent ødelæggelse af et enestående og beskyttet naturområde. Det vil også medføre en 

væsentlig forringelse af områdets attraktion som turistmål for besøgende og sommerhusejere. 

Odsherred Kommune vil opleve et fald i besøgende, sommerhusudlejninger og et fald i 

ejendomsværdier. Odsherred, som med sine 27.000 sommerhuse er landets største 

sommerhuskommune, henter en stor del af sit skatteprovenu fra ejendomsskatter og fra et 

erhvervsliv, der henter en meget stor del af sit udkomme fra turister og sommerhusejere.  Andels 

projekt vil medføre en nedgang i efterspørgslen på varer og tjenesteydelser, en nedgang i 

skatteprovenu, samt en potentiel stigning i udgifter til sociale ydelser for Odsherred kommune. 

Det bemærkes her, at Andels påståede positive effekter, herunder nye arbejdspladser, er 

overdrevne, idet de store møller, der her er tale om, med stor sandsynlighed vil blive udskibet fra 

Esbjerg. En eventuel gunstig effekt vil være midlertidig og overgået af de ovenfor langsigtede 

permanente forringelser.  

Odsherred kommunes ansvar 

Man kan undre sig over, at Odsherred kommunes byråd tilsyneladende ikke har været orienteret 

om de meget markante forringelser, der truer kommunens eksistensgrundlag med Andels 

ansøgning om en kystnær placering af landets næststørste havvindmøllepark.  

Kan det have noget at gøre med, at et medlem af Andels bestyrelse samtidig beklæder stillingen 

som 1. Viceborgmester samt næstformand for Økonomiudvalget i Odsherred kommune? Har 

kommunalbestyrelsen eller enkelte byrådsmedlemmer aktieposter i Andel? Kan det være derfor, 

at Odsherred kommune har holdt så lav en profil? Næsten usynlig i en for kommunen så alvorlig 

en sag. 

Hvorfor har Odsherred kommune ikke for længst indkaldt et borgermøde for alle kommunens 

borgere, grundejere og andre berørte parter, for sammen at klarlægge hvad der skal gøres for at 

varetage disses interesser, som jo bør være sammenfaldende med kommunens langsigtede 

interesser. Kommunen har åbenbart fundet tid til at holde møder med Andel. Og hvad forestiller 

Odsherred kommunes byråd sig, at et borgermøde arrangeret af Andel vil belyse i forhold til 

borgernes og grundejernes interesser? 

Byrådet påtager sig et meget stort ansvar for Odsherred kommunes fremtid, hvis byrådet ikke 

klart og rettidigt afviser Andels ansøgning om en kystnær placering.   

Jeg håber, at Odsherred kommunes byråd kommer til besindelse og afviser Andels ansøgning, i 

lighed med Guldborgsund kommunes enstemmige afvisning af et tilsvarende projekt. 



Odsherred kommune bør henvise Andel til at deltage i det statslige udbud om en 

havvindmøllepark ude ved Hesselø. Herved reddes Odsherreds unikke natur til gavn for 

Odsherreds langsigtede interesser, og Andel kommer indenfor lovgivningens formål til at bidrage 

til Statens planer for en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi.  

 

Med venlig hilsen 

Hans-Kristian Andersen 

Åsen 14 

4500 Nykøbing Sjælland 


