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--------- Forwarded message --------
Fra: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>
Date: tir. d. 30. aug. 2022 18.50
Subject: Re: Indsigelse mod Klintebjerg Havvindmøllepark
To: Hans-Kristian Andersen <anderhan47@gmail.com>
Cc: Byrådet <byraadet_dist@odsherred.dk>, Michael Kappendrup Bay <mikba@odsherred.dk>

Kære Hans Kristian

Når et medlem af byrådet erklæres inhabil i forhold til en sag, så deltager de ikke i behandlingen af sagen - og det har Niels Nicolaisen derfor heller ikke gjort og
kommer ej heller til det i fremtiden. 

Det gør ikke byrådet inhabil at et af medlemmerne er det.

Hvordan høringssvaret bliver, kan jeg i sagens natur ikke fortælle dig, da der ikke er truffet afgørelse omkring det. Du har på helt demokratisk vis tilkendegivet din
holdning, hvilket jeg er sikker på vil indgå i overvejelserne hos byrådets medlemmer.

Du kan som tidligere nævnt følge sagen i de politiske dagsordener.

Venlig hilsen

Karina Vincentz
Borgmester

Fra: Hans-Kristian Andersen <anderhan47@gmail.com>
Sendt: Tuesday, August 30, 2022 6:33:23 PM
Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>
Cc: Byrådet <byraadet_dist@odsherred.dk>; Michael Kappendrup Bay <mikba@odsherred.dk>
Emne: Re: Indsigelse mod Klintebjerg Havvindmøllepark
 
Kære Karina Vincentz,

 

Viceborgmesterens inhabilitet forsvinder ikke, fordi han bliver sat udenfor døren under en afstemning, eller som nu har fået officiel
status som inhabil. 1. viceborgmesteren har i egenskab af bestyrelsesmedlem i Andel, i hvert fald siden 30/6 og måske længere,
kendt til Andels planer og ansøgning om havvindmøllepark ud for Odsherreds nordkyst. Alt i mens dette har han haft sin gang og
daglige virke i Odsherreds kommunes byråd og samtidig i Andels bestyrelse
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I al den tid har kommunen forholdt sig helt lukket og tavs om planerne for en voldsom ødelæggelse, som truer Odsherreds natur.

Gennem flere generationer er fastboende i Odsherred, sommerhusejere, turister og spejdere året rundt søgt mod Odsherreds
Nordkyst for at glædes og forundres over mødet mellem himmel, hav og jord.

Hvis ikke Odsherred kommunes byråd klart og rettidigt afviser Andels ansøgning, vil alle disse mennesker fremover blive mødt af et
kæmpe elektricitetsværk, der vil stå som 39 gigantiske skamstøtter over et byråd, der ikke magtede at løfte sit ansvar for at bevare
en uerstattelig natur.

Men sådan behøver det ikke at være. Byrådet kan sende et klart og rettidigt høringssvar til energistyrelsen, hvor byrådet afviser
Andels ansøgning og i stedet henviser selskabet til at deltage i Statens udbud vedrørende en energi-ø ved Hesselø og med planlagt
idriftsættelse 2028-29.

Herved ville Byrådet redde en unik og fredet natur og samtidig bidrage til statens planlægning af en hurtig indfasning af
vedvarende energi, - og måske i tilkøb et ærefuldt eftermæle for byrådet i Odsherred kommune! – Det er Win-Win-Win

 

Venlig Hilsen
Hans-Kristian Andersen    

Den man. 29. aug. 2022 kl. 18.25 skrev Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>:
 Kære Hans - Kristian

 
Jeg skal kvittere for modtagelse af dit brev som er sendt til byrådet.
 
Jeg kan af dit brev forstå at du er bekymret for Niels Nicolaisens rolle i Økonomiudvalget i forhold til projektet. Jeg kan oplyse om at Niels Nicolaisen blev
erklæret inhabil på sidste Økonomiudvalgsmøde i punktet og derfor ikke deltog i sagsbehandlingen.
 
Du kan følge sagen i de politiske dagsordener på kommunens hjemmeside, der er indsigelsesfrist indtil d. 26.9 2022
 
Venlig hilsen
 
Karina Vincentz
Borgmester

Fra: Hans-Kristian Andersen <anderhan47@gmail.com>
 Sendt: mandag, august 29, 2022 5:51 PM

 Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen
<Mikhe@odsherred.dk>; Erik Winther <erwin@odsherred.dk>; kapi@odsherred.dk <kapi@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
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<dogyu@odsherred.dk>; Jette Sloth Nielsen <jesni@odsherred.dk>; Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>; Kristian Petersen
<krpet@odsherred.dk>; Mette Scharbau Feenstra <mefee@odsherred.dk>; Amalie Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov
<kimbu@odsherred.dk>; Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>
Emne: Indsigelse mod Klintebjerg Havvindmøllepark
 
Til Byråd Odsherred 
 
Jeg skal hermed fremsende indsigelse, som nedenfor vedlagt, mod Andels ansøgning om forundersøgelsestilladelse vedr Klintebjerg Havvindmøllepark.
 
med venlig hilsen
Hans-Kristian Andersen

Til Byråd Odsherred

Energiselskabet Andel har ansøgt om forundersøgelsestilladelse til en kystnær havvindmøllepark, som vil blive landets næststørste af 
sin art, med 39 møller op til 256 meter høje med et vingefang på 236 meter anbragt kystnært midtfor fredet kyststrækning langs 
Odsherreds nordkyst. Møllerne vil blive synlige i fuld højde fra Gniben i vest til Korshage i øst.  

”Åben Dør-ordningen”

Ansøgningen er indsendt under ”Åben dør-ordningen”, og i strid med denne. Åben dør-ordningen har til formål at fremme mindre 
anlæg for vedvarende energi (VE) med henblik på forsøg og modning af VE- teknologi. Andels projekt vil blive landets næststørste 
havvindmøllepark og beregnet til produktion af VE med færdigudviklet teknologi.

LBK nr. 1791 af 2/9/2021, om fremme af vedvarende energi

Andels ansøgning er i strid med lovbekendtgørelse (LBK) 1791 af 2/9/2021, som har til formål at fremme VE produceret i store 
havvindmølleparker samlet ude på havet i store energi-øer. Andels projekt vil med sin kystnære placering komme til at underløbe 
Statens allerede planlagte energi-ø ved Hesselø. Ved at ansøge gennem Åben dør-ordningen i stedet for at byde på Statens udbud, 
unddrager Andels projekt sig konkurrenceudsættelse, unddrager sig afgifter til Staten, ligesom projektet ikke bliver tilpasset den 
overordnede planlægning for driften af Statens energinet.

Fredning af Klintebjerg og Fladvandet af 29/05/2017

Fredningen af Klintebjerg og Fladvandet af 29/05/2017 har til formål: ”at bevare og forbedre de landskabelige værdier i området, 
herunder sikre et åbent kystlandskab der vedvarende sikrer udsyn til havet”. Denne fredning vil i praksis blive omgjort, hvis Andel får lov 
til at erstatte udsigten til havet med en udsigt til landets næststørste havvindmøllepark.
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Det kan undre, at Andel i sin ansøgning helt undlader at nævne eksistensen af denne fredning, al den stund at i hvert fald et af Andels 
bestyrelsesmedlemmer, udover posten i Andels bestyrelse gennem mange år, også beklæder stillingen som 1. viceborgmester og 
næstformand for Økonomiudvalget i Odsherred kommune, og dermed må formodes at have kendskab til fredningen.

UNESCO Global Geopark Odsherred

Andels ansøgning er herudover i strid med Geopark Odsherred, der - som det første og eneste danske naturparkområde - er optaget i 
det EU og verdensomspændende Global Geoparks Network under UNESCO.

Ifølge §27 af LBK nr. 1791 af 2/9/2021 kan der ikke gives tilladelse til Andels projekt ”hvis det skader et internationalt 
naturbeskyttelsesområdes integritet”.

Her må man konstatere, at Andels 39 havvindmøller på op til 256 meter anbragt kystnært vil forårsage en fuldstændig ødelæggelse af 
Geopark Odsherreds integritet. Fra en hvilken som helst af Odsherreds ”gletsjerbuer” vil udsigten til himmel og hav mod nord være 
erstattet af Andels havvindmøllepark. Geopark Odsherreds unikke natur udgør grundlaget for udnævnelsen til beskyttelse under 
UNESCO.

Økonomiske hensyn

En kystnær placering af Danmarks næststørste havvindmøllepark vil ikke blot udgøre en permanent ødelæggelse af et enestående og 
beskyttet naturområde. Det vil også medføre en væsentlig forringelse af områdets attraktion som turistmål for besøgende og 
sommerhusejere.

Odsherred Kommune vil opleve et fald i besøgende, sommerhusudlejninger og et fald i ejendomsværdier. Odsherred, som med sine 
27.000 sommerhuse er landets største sommerhuskommune, henter en stor del af sit skatteprovenu fra ejendomsskatter og fra et 
erhvervsliv, der henter en meget stor del af sit udkomme fra turister og sommerhusejere.  Andels projekt vil medføre en nedgang i 
efterspørgslen på varer og tjenesteydelser, en nedgang i skatteprovenu, samt en potentiel stigning i udgifter til sociale ydelser for 
Odsherred kommune.

Det bemærkes her, at Andels påståede positive effekter, herunder nye arbejdspladser, er overdrevne, idet de store møller, der her er 
tale om, med stor sandsynlighed vil blive udskibet fra Esbjerg. En eventuel gunstig effekt vil være midlertidig og overgået af de ovenfor 
langsigtede permanente forringelser. 

Odsherred kommunes ansvar

Man kan undre sig over, at Odsherred kommunes byråd tilsyneladende ikke har været orienteret om de meget markante forringelser, 
der truer kommunens eksistensgrundlag med Andels ansøgning om en kystnær placering af landets næststørste havvindmøllepark. 

Kan det have noget at gøre med, at et medlem af Andels bestyrelse samtidig beklæder stillingen som 1. Viceborgmester samt 
næstformand for Økonomiudvalget i Odsherred kommune? Har kommunalbestyrelsen eller enkelte byrådsmedlemmer aktieposter i 
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Andel? Kan det være derfor, at Odsherred kommune har holdt så lav en profil? Næsten usynlig i en for kommunen så alvorlig en sag.

Hvorfor har Odsherred kommune ikke for længst indkaldt et borgermøde for alle kommunens borgere, grundejere og andre berørte 
parter, for sammen at klarlægge hvad der skal gøres for at varetage disses interesser, som jo bør være sammenfaldende med 
kommunens langsigtede interesser. Kommunen har åbenbart fundet tid til at holde møder med Andel. Og hvad forestiller Odsherred 
kommunes byråd sig, at et borgermøde arrangeret af Andel vil belyse i forhold til borgernes og grundejernes interesser?

Byrådet påtager sig et meget stort ansvar for Odsherred kommunes fremtid, hvis byrådet ikke klart og rettidigt afviser Andels 
ansøgning om en kystnær placering.  

Jeg håber, at Odsherred kommunes byråd kommer til besindelse og afviser Andels ansøgning, i lighed med Guldborgsund kommunes 
enstemmige afvisning af et tilsvarende projekt.

Odsherred kommune bør henvise Andel til at deltage i det statslige udbud om en havvindmøllepark ude ved Hesselø. Herved reddes 
Odsherreds unikke natur til gavn for Odsherreds langsigtede interesser, og Andel kommer indenfor lovgivningens formål til at bidrage 
til Statens planer for en hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi. 

Med venlig hilsen

Hans-Kristian Andersen
Åsen 14
4500 Nykøbing Sjælland

Er forslagene overfor nyttige?

Perfekt, mange tak skal du have! Fantastisk. Tak. Modtaget, tak!

�


