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Fra: Lars Hermind <hermind@ymail.com>
Sendt: mandag, august 29, 2022 11:14 AM
Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>; Erik Winther <erwin@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>;
Niels Nicolaisen <nien@odsherred.dk>; Claus Starup <clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>; Felex Pedersen <felpe@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul
<dogyu@odsherred.dk>; Annette Schjermer Voss Møller <anmol@odsherred.dk>; Kristian Petersen <krpet@odsherred.dk>; Amalie Petersen
<ampet@odsherred.dk>; metee@odsherred.dk <metee@odsherred.dk>; Kim Buurskov <kimbu@odsherred.dk>
Cc: Bodil Bendixen <bendixen2@os.dk>; Hulda Mader <hulda.mader@gmail.com>; Kristine Bernhoft <kristine.bernhoft@gmail.com>; Niels Stockmarr
<nielsstockmarr@outlook.dk>
Emne: Havvindmølle Projekt
 
Kære Byrådsmedflemmer.

På vegne af Grundejerforeningen Lumsås Lyng håber vi på jeres støtte til at protestere mod nedenstående projekt, som, hvis det godkendes, for
altid vil ændre et af Odsherreds smukkeste naturområder - udsigten over havet fra Rørvig til Gniben. 

Energiselskabet Andel har d. 30. juni indsendt ansøgning om forundersøgelse til etablering af en vindmøllepark ud for Klintebjerg. Andels forslag
rummer et stort antal (39) meget store møller (256 meter), i dag de højeste møller i verden, placeret mellem 8 og 18 km fra kysten. Et projekt som
vil påvirke tusinder af beboeres hverdag fra Rørvig til Gniben.

Højden på møllerne svarer nogenlunde til pylonerne på Storebæltsbroen og de nærmeste møller vil dermed opleves omtrent som man oplever
pylonerne, når man kører på broen ved Nyborg.

Andels projektforslag hører under den såkaldte ’åben-dør-ordning’, der blev skabt ved lov i 1999. Hensigten med loven er at fremme ’små og
kystnære projekter, som ikke indgår i den centrale udbudsprocedure’. Staten er ansvarlig for den centrale udbudsprocedure, hvor store
vindmølleparker anlægges mindst 15 km fra kysten.

Projektet er således i strid med lovens hensigt på to måder, dels størrelsen af de enkelte møller og dels vindmølleparkens samlede størrelse. Det
er på begge måder meget langt fra at være et lille projekt.

Andel får masser af muligheder for at etablere egentlige havvindmølleparker, når staten udbyder de områder, der ligger mere end 15 km fra
kysten.  Der kan der etableres helt store vindmøller uden de påvirkninger, som en kystnær etablering af de kæmpestore vindmøller vil give
anledning til.

På forhånd tak.

Mvh

Lars Hermind

Formand GF Lumsås Lyng
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