
Til Byråd Odsherred  

Vi er gennem vores grundejerforening Klint Bakker blevet bekendt med at energiselskabet Andel har ansøgt 

om forundersøgelsestilladelse til opførelse af en kæmpestor kystnær havvindmøllepark ud fra Odsherreds 

nordkyst.  

Andel planlægger en mega-vindmøllerpark med vindmøller på 256 meter, omkring 8 km. fra kystområdet 

ud for Klintebjerg.  

Området fra Gniben til Rørvig er en unik kyststrækning der mange steder byder på urørte strande og 

rekreative områder der er få af på resten af Sjælland.  

Opførelsen af den ansøgte vindmøllepark vil ødelægge oplevelse af åbent hav, natur, stilhed og udsigt, med 

deraf dramatiske konsekvenser for alle fastboende, sommerhusejer og turister på hele strækningen fra 

Rørvig til Gniben.  

Havvindmøllerne tænkes anbragt ud for en fredet kyststrækning, med et permanent tab af udsigten til åben 

himmel og hav til følge. Dette er ganske paradoksalt, når man tænker på at Klintebjerg er omfattet af en 

fredning, der netop har fokus på udsyn og udsigt. 

Hvis området får kystnære mega-vindmølleparker, vil de visuelle og støjmæssige problemer være 

voldsomme og gøre uoprettelig skade på et unikt kystområde 

Hvis godkendt, vil det blive Danmarks næststørste vindindustripark.  

Et projekt af de dimensioner bør samles under en fælles statslig planlægning. Kun Staten kan forvalte vores 

fælles værdier som vind, havområder og natur. Det kan ikke, som her, overlades til private investorers 

profitinteresser. 

 I overensstemmelse med de seneste politiske aftaler for en hurtig og effektiv udbygning af vedvarende 

energi planlægger Staten en kæmpe havvindmøllepark i Kattegat (30+ km fra kyst) umiddelbart nord for 

Hesselø til idriftsættelse 2029 med udbud på normale markedsvilkår. På den baggrund forekommer det 

fuldstændig absurd, at en privat virksomhed, via åben-dør modellen, kan unddrage sig 

markedskonkurrence. Andel planlægger idriftsættelse året før Hesselø og vil dermed meget vel kunne få 

negativ indflydelse på Statens planlægning omkring Hesselø. 

Vi er desuden af den klare overbevisning, at Andel har misbrugt åben-dør modellens intentioner, som er 

tiltænkt mindre kystnære vindmølleprojekter mhp. modning af teknologi og altså ikke en kæmpestor 

kystnær permanent elproduktion 

Vi bakker generelt op om den grønne omstilling og opsættelsen af havvindmøller, også i Kattegat. Dog må 

man sikre at både visuelle og støjmæssige gener minimeres ved placering i en afstand +30 km. fra kysten og 

en reel og gennemsigtig proces med borger inddragelse   

Vi henstiller på den baggrund Odsherred kommune til at afvise Andels ansøgning. 
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