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Fra: Eva Bie Kjær
 Sendt: 28. august 2022 11:37

 Til: karvi@odsherred.dk; kimbu@odsherred.dk; ampet@odsherred.dk; mefee@odsherred.dk; krpet@odsherred.dk; mik@odsherred.dk; lisin@odsherred.dk; jesni@odsherred.dk; anhat@odsherred.dk; aland@odsherred.dk; swith@odsherred.
Cc: Poul Kjær

 Emne: Andels ansøgning om Klintebjerg Havindmøllepark
 
Kære Odsherred Byråd,
 
Havvindmøller er efter vores mening en væsentlig del af den fremtidige grønne omstilling. Vi ønsker hverken at aflyse opstilling af vindmøller eller blot flytte problemerne til nabokommunen. Vi ønsker derimod at
gøre opmærksom på at nutidige vindmøller af så store dimensioner som planlagt i dette projekt, ikke bør opstilles kystnært. Alle 39 møller vil være synlige i fuld højde langs hele Odsherreds nordkyst – fra Korshage til
Gniben. Møllerne er 256 m høje og der findes ingen møller af denne størrelse opstillet i Danmark pt. Energistyrelsen anbefaler, at så store vindmøller placeres min. 30-35 km fra kysten.
 
Vi støtter fuldt op omkring de synspunkter på ansøgningen som bestyrelsen for Grundejerforening Klint Bakker har forelagt Byrådet, dels på kaffemødet 11 august med deltagelse af borgmester Karina Vincentz,
viceborgmester Thomas Adelskov og 2 udvalgsformænd Mathias Hansen og Claus Starup dels i indlæg præsenteret på Økonomiudvalgets møde 23 august 2022.
 
Vores personlige holdning er, at Odsherred Kommune bør afvise Andels ansøgning. Dette er begrundet i det materiale som G/F Klint Bakker har præsenteret på ovennævnte møder. Så store havvindmølleparker bør
placeres i de statslige havreservationsområder, som er tiltænkt store havvindmøller (jf. klimalov af 2020) - f.eks. den kommende Hesselø Havvindmøllepark (ca. 30 km fra kysten, planlagt i drift 2029) eller i de store
energi-øer som placeres ca. 100 km fra kysten
 
Nedenfor er fremhævet en række begrundelser:

Ansøgningen er i modstrid med Statens planer for en hurtig, effektiv og sammenhængende infrastruktur for vedvarende energi.
Andel planlægger havvindmøllerne anbragt midt for en fredet kyststrækning
Odsherreds kendetegn – UNESCO Global GeoPark Odsherred med unik natur og landskab - vil lide et væsentlig knæk
Ødelæggelse af herlighedsværdi af hele Nordkysten med deraf faldende attraktivitet
Permanent tab af udsigten til åben himmel og hav
Der er ikke gjort rede for støjgener, som skaber problemer i andre kystnære projekter
Der er ikke fyldestgørende redegjort for højspændings-modtagestation og udbygning af elnettet
 

Vi vil opfordre til, at Odsherred Byråd informerer og søger input fra alle berørte borgere (fastboende og sommerhusejere) om dette kæmpe projekt med så store negative konsekvenser for de enkelte lodsejere, således at
Byrådet kan foretage en reel og afvejet vurdering, før der tages stilling til Andels ansøgning.
 
Med venlig hilsen
Poul og Eva Kjær
 
Sommerhus adresse:
Åsen 7
4500 Nykøbing Sjælland
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