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Subject:Kystnære kæmpe vindmøller – nej tak
Date:Mon, 29 Aug 2022 16�00�03 +0200
From:P Jorgensen A Spillum <astridogpeter@mail.dk>

To:Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>, Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>, Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>,
ErikWinther <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>, FelexPedersen <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>

Kystnære kæmpe vindmøller – nej tak
Kære Odsherred Byråd,
Som iøvrigt meget tilfreds sommerhusejer i Klint, hvis udsigt nu kan blive
kraftigt skæmmet både dag og nat af kæmpe store vindmøller meget tæt på
vores smukke kyst fra Rørvig til Gniben, vil vi kraftigt opfordre jer som byråd til
at gøre INDSIGELSE mod energiselskabet Andels “Ansøgning
om FORUNDERSØGELSESTILLADELSE via åben dør-modellen
Klintebjerg Havvindmøllepark af 30 juni 2022”.
Hvis I ikke gør indsigelse har byrådet sandsynligvis ikke andre muligheder for at
få indflydelse på Andels projekt, da Andel har været så snedig at afkoble jer fra
den kommunale vetoret, der blev indført den 1.juli 2022, interessant nok dagen
efter deres ansøgning.
 Vi er ikke medlem af nogen grundejerforening, men uden at tage munden for
fuld, taler vi givetvis for flere hundrede andre sommerhusejere, fastboende og
turister, der vil opleve den samme skændede natur langs hele Odherreds
nordkyst fra Rørvig til Gniben.
 Ved selv at undersøge internettet, da vi ellers ikke er blevet informeret, kan vi
se at bl.a gurndejerforeningen Klint Bakker og Danmarks
Naturfredningsforening på meget professional vis har gjort rede for
konsekvenserne og mulige alternative løsninger på en ønsket kystnær kæmpe
vindmøllepark ud for Klintebjerg.
INSIGELSE
En begrundet indsigelse fra byrådet kan derfor, som nævnt, omfatte:
Projektet har med sin ønskede meget kystnære placering af kæmpe
vindmøller en stærkt skæmmende virkning på en smuk havudsigt på hele
Odsherreds nordkyst - både dag og nat. Dette vil påvirke turismen og
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attraktionsværdien for nuværende og kommende sommerhusejere og
fastboende, og dermed påvirke vigtige indtægtskilder.
 Projektet strider imod energistyrelsens anbefalinger om placering af store
vindmøller så kystnært, samt åben dør-ordningen til små og kystnære
projekter. Ingen steder I Danmark findes så store 256 m høje havvindmøller
og kun 8 km fra land, og endda i et større antal på 39 møller.
 Projektet strider imod fredningen af Klintebjerg og Fladvandet. I Andels
ansøgning, der end ikke nævner nogen fredning, er landstationen og
ilandføringsstedet vist direkte ført ind til det fredede Klintebjerg. Skal der
bygges landstation ved klinten og nedgraves kabler her?
 Støjmæssige gener fra møllerne er ikke beskrevet, end ikke generelt.  Vil
man høre en susen og andre lyde som fra en fjern motorvej, lyd kan jo
sagtens høres på en afstand af 8 km på havet (fiskekutter lyd etc.)?
 
MULIG LØSNING:
Andel ændrer projektet, og investerer i stedet i et af de statslige hav
reservationer for vindenergi, selv om dette ikke er nær så rentabelt for
Andel.
Konkret kan Andel udarbejde et nyt forslag hvor de påtænkte store
havvindmøller placers i tilknytning til det allerede statsligt
vedtagne  Hesselø vindmåøllepark projekt.
Note: Det er jo absurd, og kan kun skyldes økonomisk gevinst, at opføre en
skæmmende kystnær vindmøllepark ud for Klintebjerg, når staten allerede
har endeligt besluttet at opføre en vindmøllepark ved Hesselø, der er så
langt fra land at den ikke skæmmer og som kunne udvides med flere store
møller. De to parker er endda planlagt til at blive igangsat samtdigt (2028/29).
OPFORDRING.
Som repræsentater for mennesker der nyder den smukke natur ved Odsherreds
nordkyst, opfordrer vi hermed på det kraftigste byrådet til at gøre INDSIGELSE
mod Andels “Ansøgning om FORUNDERSØGELSESTILLADELSE via åben dør-
modellen Klintebjerg Havvindmøllepark af 30 juni 2022”.

 På forhånd tak,

Peter Jørgensen
Astrid Spillum

Klint Havnevej 9
4500 Nykøbing Sj.


