
HANDLING NU - skriv til byrådet og mød op til borgermøde

Kære alle,

Andel har indsendt ansøgning om opførelse af 39 af verdens største havvindmøller kystnært (8-18 
km fra kyst), som permanent vil spærre udsigten til åben himmel og hav fra Odsherreds nordkyst 
mellem Korshage og Gniben. 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.

Det er nu sidste chance, hvis vi vil have byrådspolitikerne i Odsherred kommune til at afvise 
Andels ansøgning i sin nuværende form.

Vi er 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. 

I overensstemmelse med de seneste politiske aftaler for en hurtig og effektiv udbygning af ved-
varende 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.  

Man kan altså roligt sige nej tak til Andels nuværende plan for kystnær vindmøllepark - uden at 
standse udviklingen af bæredygtig energi. 

For at det kan lykkes at få politikerne til at afvise projektet i sin nuværende form, kræver det, at vi 
hver især formulerer og sender vores begrundede indsigelser mod Andels nuværende planer til 
Byrådspolitikerne i Odsherred kommune – se vedlagte link.
https://www.odsherred.dk/politik/byraadet/byraadsmedlemmer

Til støtte og inspiration for formulering af indsigelse kan man fx hente inspiration i Dansk Natur-
fredning Odsherreds åbne brev til byrådet – se vedlagte link.
https://www.sn.dk/odsherred-kommune/laeserbrev-dn-er-imod-vindmoelleprojektet-ved-klint/ 

Nedenfor er nævnt en række begrundelser for, hvorfor vi mener ansøgningen bør afvises:
• Ansøgningen er i modstrid med Statens planer for en hurtig, effektiv og sammenhængen 
 de infrastruktur for vedvarende energi.
• Andel planlægger havvindmøllerne anbragt midt for fredet kyststrækning.
• Permanent tab af udsigten til åben himmel og hav, - og som følge heraf:
• Økonomisk tab af ejendomsværdi for Odsherreds sommerhuse, nedgang i
 udlejning af sommerhuse og fald i turister
• Økonomisk tab for alle erhverv der i dag lever af turister og sommerhuse i
 Odsherred kommune – og det er mange!

Det er væsentligt, at så mange som muligt retter henvendelse til Byrådspolitikerne i Od-
sherred kommune. Så hurtigt som muligt! Kommunens indsigelsesfrist er mandag den 19/9.
Desuden er Andel blevet pålagt at afholde et borgermøde - mød op. Politikerne vil også 
være der.



Vi vil udsende besked, så snart vi kender den endelige dato, tid og sted for borgermødet.
Fredag den 16/9 er foreløbig meldt ud som mulig dato.
Her er det væsentligt, at så mange som muligt møder op!
Med venlig hilsen
Rita Lützhøft og Hans-Kristian Andersen
Klint bakker grundejerforening

P.s. I kan læse mere om Andels planer her på hjemmesiden:
http://www.klintbakker.dk/klintebjerg-havvindmoellepark/

Dette er ikke en “visualisering” men et foto af storebæltbro-
ens pyloner (254 m) set fra Nyborg havn (12 km afstand).
Gang venligst op til 39


