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Sv: Vedr. Andels ansøgning om klintebjerg havindmøllepark

Jette Nielsen <posttiljette@msn.com>
Lør 27-08-2022 13�05

Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>;Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>;Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>;Erik
Winther <erwin@odsherred.dk>;Hanne Pigonska <hapi@odsherred.dk>;Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>;Niels Nicolaisen
<nien@odsherred.dk>;Annette Schjermer Voss Møller <anmol@odsherred.dk>;Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>;Thomas Nicolaisen
<thoni@odsherred.dk>;Maria Liv Holck <mahol@odsherred.dk>;Claus Starup <clsta@odsherred.dk>;Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>;Felex
Pedersen <felpe@odsherred.dk>;Søren With <swith@odsherred.dk>;Allan Andersen <aland@odsherred.dk>;Anna-Louise Hestbek Attermann
<anhat@odsherred.dk>;Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>;Jette Sloth Nielsen <jesni@odsherred.dk>;Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>

Kære Karina,

Tak for din hurtige tilbagemelding. 

Fint at Andel holder et borgermøde - men det har jo intet med kommunen at gøre - da det afholdes alene i Andels regi.  

Jeg mener derfor, at I som ansvarlige politikere, er forpligtet til at få informeret alle berørte borgere og sommerhusejer og bede om deres holdninger til projektet for
herved at sikre jer at jeres høringssvar på ansøgning varetager borger og lodsejers interesser i iht. lovgivningen. 

Med venlig hilsen
Jette Nielsen

Fra: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk> 
Sendt: 27. august 2022 12:53 
Til: Jette Nielsen <posttiljette@msn.com>; Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>; Erik
Winther <erwin@odsherred.dk>; Hanne Pigonska <hapi@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen
<nien@odsherred.dk>; Annette Schjermer Voss Møller <anmol@odsherred.dk>; Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>; Thomas Nicolaisen
<thoni@odsherred.dk>; Maria Liv Holck <mahol@odsherred.dk>; Claus Starup <clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>;
Felex Pedersen <felpe@odsherred.dk>; Søren With <swith@odsherred.dk>; Allan Andersen <aland@odsherred.dk>; Anna-Louise Hestbek Attermann
<anhat@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Jette Sloth Nielsen <jesni@odsherred.dk>; Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>;
Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>; Kristian Petersen <krpet@odsherred.dk>; Mette Scharbau Feenstra <mefee@odsherred.dk>; Amalie
Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov <kimbu@odsherred.dk> 
Emne: Re: Vedr. Andels ansøgning om klintebjerg havindmøllepark

Kære Jette
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Tak for din mail Kommunen har indsigelsesret indtil d. 26.9 - Andel afholder et borgermøde d. 16.9 - jeg kender endnu ikke lokaliteten. Men det
vil blive annonceret i medierne og på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Karina Vincentz
Borgmester

Fra: Jette Nielsen <posttiljette@msn.com> 
Sendt: Saturday, August 27, 2022 12:52:31 PM 
Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>; Erik
Winther <erwin@odsherred.dk>; Hanne Pigonska <hapi@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen
<nien@odsherred.dk>; Annette Schjermer Voss Møller <anmol@odsherred.dk>; Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>; Thomas Nicolaisen
<thoni@odsherred.dk>; Maria Liv Holck <mahol@odsherred.dk>; Claus Starup <clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>;
Felex Pedersen <felpe@odsherred.dk>; Søren With <swith@odsherred.dk>; Allan Andersen <aland@odsherred.dk>; Anna-Louise Hestbek Attermann
<anhat@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Jette Sloth Nielsen <jesni@odsherred.dk>; Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>;
Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>; Kristian Petersen <krpet@odsherred.dk>; Mette Scharbau Feenstra <mefee@odsherred.dk>; Amalie
Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov <kimbu@odsherred.dk> 
Emne: VS: Vedr. Andels ansøgning om klintebjerg havindmøllepark

Emne: Vedr. Andels ansøgning om klintebjerg havindmøllepark 

Kære Byråd Odsherred
 
Jeg er blevet gjort opmærksom at Andel har ansøgt om forundersøgelsestilladelse til opførelse af en kæmpestor kystnær havvindmøllepark ud fra
Odsherreds nordkyst.  
 
En kystnær vindmøllepark af den størrelse og med 256 meter høje møller, vil I min optik, ødelægge oplevelse af åbenhav, natur og stilhed med deraf
dramatiske konsekvenser for alle fastboende, sommerhusejer og turister på hele strækningen fra Rørvig til Gniben. Dette vil også betyde en markant
fald i værdiansættelsen af vores ejendomme. 
 
Andels ansøgning, finder jeg desuden stærkt manipulerende, da de visuelle illustrationer af vindmølleparken er stærk underdrevne.  
 
Jeg undrer mig over, at kommunen endnu ikke har informeret alle berørte borgere (fastboende og sommerhusejere) om et så massivt projekt med så
store negative konsekvenser for den enkelte lodsejere og med henblik på at Byråd Odsherred kan foretage en reel og afvejet vurdering før der tages
stilling til Andels ansøgning.  
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Jeg vil yderligere gøre Byråd Odsherred opmærksom på, at den kommunale indsigelsesret indført i 2017 (8 km fra kysten), udvidelsen af
indsigelsesretten til 15 km fra kysten i 2019 samt indførelse af den kommunalvetoret per 1. juli 2022,  der jo netop alene er indført for at sikre en lokal
opbakning til projekter gennem varetagelse af berørte fastboende og sommerhusejers interesser, jf. bemærkninger til loven.   
 
Jeg vil yderligere gøre jer opmærksom på at der planlægges megastore energi-øer i blandt andet i Nordsøen, som i 2030 skal producere el svarende til
100 gange Klintebjerg Havvindmøllepark og i 2050 kan forsyne 230 millioner borgers energiforbrug. Hertil kommer de statslige havreservationsområde
for vindenergi. Jeg kan derfor i min vildeste fantasi ikke se hvorfor der skulle være et behov for at ødelægge Odsherreds fantastiske nordlige kystlinje og
spolere den unikke oplevelse at opholde sig i området. 
 
Jeg forventer derfor, at I tager jeres ansvar på jer, informerer berørte borger og lodsejer i kommunen med henblik at få et tilstrækkelig input til at kunne
varetage fastboende og sommerhusejers interesse, jf. lovgivningen, I jeres høringssvar. 
 

Med venlig hilsen 
 
Jette Nielsen 
 
Sommerhusadresse: 
Bjerget 11 
4500 Nykøbing Sjælland 


