
DETTE ER ET KORTFATTET INDLÆG TIL 
ØKONOMIUDVALGETS MØDE 23.AUGUST 2022

FOR AL BAGGRUND, LINKS TIL LOVTEKST OG  
ARGUMENTATION TIL DETTE HENVISES TIL TIDLIGERE 
FREMSENDTE MATERIALE
(Klintebjerg havvindmøllepark 19.pdf)



Verdens største vindmøller skal ikke opstilles kystnært

• Vindenergi er en vigtig del af Danmarks fremtid, men store møller skal ikke stå 
kystnært. (Jf. Klimalov af 2020)

• Klintebjerg Havvindmøllepark er en gigantisk kystnær vindmøllepark ud for et 
udsigtsfredet areal kun 8 km fra kysten

• Alle 39 møller vil være synlige i fuld højde langs hele Odsherreds nordkyst – fra 
Korshage til Gniben. Møllerne er 256m 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 

• Andels visualiseringer er stærkt underdrevne 
• Der er ikke gjort rede for støjgener, som skaber problemer i andre kystnære projekter 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/bilag_5_baggrundsrapport_stoej.pdf (eksempel fra Frederikshavn)

• Der er ikke fyldestgørende redegjort for højspændings-modtagestation og udbygning af 
elnettet til Danmarks næststørste vindpark

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/bilag_5_baggrundsrapport_stoej.pdf


Andels visualisering af Klintebjerg havvindmøllepark er stærkt 
underdreven

Andels visualisering set fra klintebjerg Vores visualisering set fra klintebjerg*

* på baggrund af Birk Nielsens ”Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025”



12 km fra Nyborg til nærmeste pylon 254m 
(Storebæltsbroen) 

16 km fra Amager strandpark til pyloner 
204m (Øresundsbroen) 



Ved solnedgang og om natten



• Projektet er ansøgt under åben dør-ordningen fra 1999, som har til formål at 
markedsmodne ny teknologi i små og kystnære projekter. 

• Andel søger om opstilling af en teknologisk fuldt udviklet havvindmøllepark 
(Danmarks næststørste vindpark) – under en ordning, der subsidieres i form af 
beskyttelse fra markedsvilkår. Andels ansøgning strider mod alle intentioner med 
åben dør-ordningen.   

• Andel har tabt udbud af tilsvarende projekter i statslige udbud
• Guldborgsund byråd har i sidste uge enstemmigt afvist et tilsvarende kystnært 

projekt https://www.tv2east.dk/guldborgsund/byraadet-siger-nej-til-havvindmoeller-naer-populaer-badestrand

• Hvis der først er givet tilladelse til forundersøgelse, er det meget svært at standse 
projektet. Det viser erfaringer fra f.eks. Jammerland Bugt (markant mindre projekt), 
hvor man slås på 7. år http://jammerlandbugt.dk

• Vindmølle-teknologi er i dag markedsmodnet og bør placeres i  statslige udbud 
(konkurrence-udsat). Derfor har Folketinget vedtaget ny lov herom pr. 1/7-2022

Åben dør-ordningen misbruges af vindindustrien

https://www.tv2east.dk/guldborgsund/byraadet-siger-nej-til-havvindmoeller-naer-populaer-badestrand
http://jammerlandbugt.dk/


• 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
• Ødelæggelse af turisterhvervet med deraf faldende besøgstal, overnatninger og 

omsætning i næringsliv og oplevelsesøkonomi 
• Faldende ejendomspriser, ejendomsvurderinger 
• Lavere beskæftigelse lokalt i Odsherred (håndværkere, butikker, restauranter m.fl.)
• Reduceret skatteprovenu til Odsherred kommune og øgede sociale udgifter

Negative konsekvenser for økonomien i Odsherred 
kommune



Anbefaling til Odsherred kommune

• Afvis Andels ansøgning med henblik på at den skal gå om efter de nye regler pr 1. 
juli 2022, begrundet i de ovenfor anførte forhold

• 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. 100km fra kysten

• Forsvaret nægtede tilladelse til brug af området i 2012, da det er aktivt anvendt som 
testområde for afprøvning af våbensystemer og droner 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/summarisk_hoeringsnotat_kystnaer_screening_oktober_2012.pdf (Screening af 
havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten)

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/summarisk_hoeringsnotat_kystnaer_screening_oktober_2012.pdf

