
Til Odsherred Byråd 

Vi nyder at sidde i vores sommerhus på Klintebjergvej. Vi nyder stilheden, som også alle vores 
gæster altid bemærker som noget unikt, og udsigten over det siden 1966 og igen i 2019 fredede 
istidslandskab. Vi nyder at gå en tur ud på Klintebjerg eller langs kysten i solnedgangen, hvor vi har 
udsigt over det vidtstrakte hav fra Gniben til Korshage. Vi nyder det, som mange andre beboere og 
turister. 

Men hvor længe? 

For nu har Energiselskabet Andel ansøgt om tilladelse til forundersøgelse til en kolossal 
havvindmøllepark ud for Klintebjerg. 

Andel har ansøgt under Åben dør-ordningen den 30.6.2022 netop som denne ordning pr. 1.7.2022 
bliver ændret og giver kommunerne vetoret (i stedet for indsigelsesret som tidligere). Det bør give 
Jer politikere i Odsherred Byråd anledning til at være opmærksomme. 

Herudover bør ansøgningen afvises, fordi den med sine 256 meter høje havvindmøller 8-18 km ud 
for en fredet kyst ikke hører hjemme i Åben dør-ordningen. 

Åben dør-ordningen blev etableret i 1999 for at fremme små og kystnære projekter på 5-20 møller 
bl.a. med det formål at markedsmodne ny teknologi. Andel søger om tilladelse til 39 
havvindmøller. 

I 2017 indførte Folketinget en kommunal indsigelsesret for projekter beliggende indtil 8 km fra 
kysten bl.a. på grund af møllernes voksende størrelse. Zonen blev i 2019 udvidet til 15 km.  
 
1. juli 2022 blev den kommunale indsigelsesret omdannet til en vetoret (stadig inden for 15 km 
zonen). Disse ændringer er indført, for at kommunerne kan varetage borgernes og lodsejernes 
interesser på en effektiv måde.                                                                                                                     
Og det håber vi, I vil gøre! 

Vi undrer os over, hvordan Andel – der har en kommunalt ansat i bestyrelsen – har undladt at 
oplyse, at Klintebjerg og Fladvandet så sent som i 2019 fik revideret fredningen. Og at der i denne 
tid i kommunen arbejdes på en opfølgende plejeplan.                                                                               
Vi kan ikke se, hvordan det kan forenes med Andels beskrevne landstation og rørtilknytningen 
hertil nedenfor selve klinten. 

Mange argumenter imod Andels havvindmøllepark-projekt er beskrevet i andre henvendelser, I 
har fået fra borgere, sommerhusejere og grundejerforeninger. Dem vil vi ikke gentage her. 

Men vi undrer os over, hvorfor man som borger skal læse om projektet i pressen? Hvorfor har 
Odsherred Byråd ikke orienteret borgerne i god tid og indkaldt til borgermøde? 

Andel præsenterer i sin ansøgning en visualisering, som sammenlignet med den, 
Grundejerforeningen Klint Bakker har præsenteret ikke står mål med realiteterne. Nogle har 



nævnt, at vi skal forestille os højden på Storebæltbroens pylotone blot 8-18 km fra Klintebjerg.  
Det bliver voldsomt! 

Desuden har staten planlagt en havvindmøllepark nord for Hesselø. Er det ikke muligt at 
samarbejde her? Hesselø, som i øvrigt i klart vejr kan ses fra toppen af Klintebjerg, og som på sit 
højeste sted kun er 20 meter. Hvordan vil 39 vindmøller, der er 256 meter høje, ikke se ud kun 8 
km fra Klintebjerg. 

Vi er også bekymret for konstant lys- og støjforurening fra møllerne. Det savner vi dokumentation 
på. 

Vi – og nu Odsherred Byråd – må passe på vores fælles naturværdier, der er fundet værdige til den 
internationale betegnelse GeoPark. Vi er bange for, at denne fine udnævnelse vil lide skade, 
hvilket også vil skade livet og levevilkårene for beboere, handlende, virksomhedsejere og turister, 
der alle er afhængige af et velfungerende og attraktivt område. 

Vores husstand ikke er imod grønne tiltag. Men de skal placeres med omtanke – og ikke kun ud fra 
økonomisk gevinst for et privat selskab. 

Opsummering: 

• Det er nu kommunen kan sige fra, det er den eneste chance.  

• Vi mener, at Andels ansøgning bør afvises, da den er ansøgt på Åben dør-ordningen, hvor 
den ikke hører hjemme. 

• Havvindmøllerne bør flyttes længere ud. 

• Muligheden for at koble havvindmøllerne på statens allerede projekterede park nord for 
Hesselø bør undersøges. 
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