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Fra: Christina Backer Thomsen <ct@backerconsult.dk>
Date: lør. d. 27. aug. 2022 14.20
Subject: SV: Naturkatastrofe under opsejling - Andels "åben-dør" ansøgning om Havvindmøllepark for ren profit
To: Niels Nicolaisen <nien@odsherred.dk>
Cc: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>, Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>, Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>,
Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>, Claus Starup <clsta@odsherred.dk>, Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>, Felex Pedersen
<felpe@odsherred.dk>, Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>, Kristian Petersen <krpet@odsherred.dk>, Amalie Petersen
<ampet@odsherred.dk>, Kim Buurskov <kimbu@odsherred.dk>, Rita Lützhøft Andersen <rita.lutzhoft@gmail.com>, Aksel Hansen
<a.talleruphus@gmail.com>

Jeg kan ikke lade være med at forestille mig at sagen behandles yderligere end i et høringssvar i perioden fra den 30/6 til høringssvaret
afgives.
Ellers er det da helt katastrofalt med så stor en indvirkning det vil have på så mange mennesker.

Jeg vil tillade mig at udtrykke min bekymring for kommunens manglende orientering af borgerne og håndtering af sagen generelt.

Andel kan købe sig ind i Statens Havvindmøllepark på markedsvilkår og lade være med at omgås reglerne.

Det går ovenikøbet direkte imod den fredning der er på området som i høj grad omhandler udsigten.

DN er stærkt bekymrede og opfordrer kommunen til at anvende indsigelsesretten.

Venlig hilsen,
Christina Thomsen

Fra: Niels Nicolaisen <nien@odsherred.dk>
Sendt: 27. august 2022 14�11
Til: Christina Backer Thomsen <ct@backerconsult.dk>
Cc: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen <Mikhe@odsherred.dk>; Mathias
Hansen <matha@odsherred.dk>; Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>; Claus Starup
<clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>; Felex Pedersen
<felpe@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Kristian Petersen
<krpet@odsherred.dk>; Amalie Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov
<kimbu@odsherred.dk>; Rita Lützhøft Andersen <rita.lutzhoft@gmail.com>; Aksel Hansen
<a.talleruphus@gmail.com>
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Emne: Re: Naturkatastrofe under opsejling - Andels "åben-dør" ansøgning om Havvindmøllepark for
ren profit

Hej Christina

Tak for din mail til borgmesteren.

Du behøver ikke være utryg fordi jeg som folkevalgt politiker også sidder i bestyrelsen for Andel.
Jeg deltager nemlig ikke i behandlingen af høringssvaret, som Odsherred Kommune efter al
sandsynlighed afgiver sidst i september.

God weekend

Med venlig hilsen

Niels Nicolaisen
Byrådsmedlem
Gruppeformand (V)

Den 27. aug. 2022 kl. 13.57 skrev Christina Backer Thomsen <ct@backerconsult.dk>:

Hej Karina,

Ved opslag på CVR.dk fremgår det at Niels Skovgaard Nicolaisen,  1. viceborgmester og
næstformand i økonomiudvalget er bestyrelsesmedlem i Andel.

Jeg føler mig utryg ved om byrådet får varetaget borgernes interesser idet jeg får en
fornemmelse af, at simple økonomiske kræfter kan spille ind og overtage dagsordenen.
Andels projekt giver ikke indtjening til staten, men sikkert til Andel.

Hvor meget samfundssind udviser Andel ved at indsende en ansøgning dagen inden
indsigelsesfristen bliver afløst af en vetoret ?
Andel kan købe sig ind på markedsvilkår i statens havvindmøllepark på Hesselø.

Jeg anmoder hermed om fuld aktindsigt i sager vedrørende Havvindmøllepark på
Odsherreds nordkyst,  jf. offentlighedsloven §7.

mailto:ct@backerconsult.dk
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Jeg hører meget gerne om, hvilken kontakt embedsværket og byrådet har haft med Andel
i processen samt, hvorfor kommunen har fravalgt at orientere borgerne herom ?
Der har trods alt været fra den 30/6 til nu, hvor byrådet har siddet på hænderne.

Venlig hilsen,
Christina Thomsen
Harestykket 3, 4581 Rørvig

Fra: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>
Sendt: 27. august 2022 12�53
Til: Christina Backer Thomsen <ct@backerconsult.dk>; Mikkel Engly Henriksen
<Mikhe@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen
<nien@odsherred.dk>; Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>; Claus Starup
<clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>; Felex Pedersen
<felpe@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Kristian Petersen
<krpet@odsherred.dk>; Amalie Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov
<kimbu@odsherred.dk>
Cc: Rita Lützhøft Andersen <rita.lutzhoft@gmail.com>; Aksel Hansen
<a.talleruphus@gmail.com>
Emne: Re: Naturkatastrofe under opsejling - Andels "åben-dør" ansøgning om
Havvindmøllepark for ren profit

Kære Christina

Tak for din mail Kommunen har indsigelsesret indtil d. 26.9 - Andel afholder et
borgermøde d. 16.9 - jeg kender endnu ikke lokaliteten. Men det vil blive annonceret i
medierne og på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Karina Vincentz
Borgmester

Fra: Christina Backer Thomsen <ct@backerconsult.dk>
Sendt: Saturday, August 27, 2022 12�25�08 PM
Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen
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<Mikhe@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen
<nien@odsherred.dk>; Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>; Claus Starup
<clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>; Felex Pedersen
<felpe@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Kristian Petersen
<krpet@odsherred.dk>; Amalie Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov
<kimbu@odsherred.dk>
Cc: Rita Lützhøft Andersen <rita.lutzhoft@gmail.com>; Aksel Hansen
<a.talleruphus@gmail.com>
Emne: Naturkatastrofe under opsejling - Andels "åben-dør" ansøgning om
Havvindmøllepark for ren profit

Kære Odsherred byråd,

Jeg skriver til jer fordi at selskabet Andel har indsendt ansøgning om opførelse af 39 af
verdens største havvindmøller kystnært 8-18 km. fra kysten.
Disse bør iflg anbefalinger (se nedenfor) placeres min 34 km. fra land.

For mig personligt har mine tip- og oldeforældre bygget sommerhuse i Odsherred så vi
har en stærk tilknytning til området og de ville vende sig i deres grave over det her
projekt som strider imod alle intentioner i åben-dør modellen.

Borgerne er ikke blevet inddraget overhovedet og jeg kan forstå at kommunen af
uransagelige årsager ikke ønsker at informere alle de berørte borgere.
Det havde ellers været let med en skrivelse til e-boks og indkalde til borgermøde for at
sikre borgernes interesser.
Jeg håber ikke at det er fordi nogen har personlige økonomiske interesser i projektet.

Kommunen har indsigelsesret til den 1/9 mod forhåndsundersøgelsen og jeg beder
venligst om at kommunen benytter sig af denne, inden det er for sent.
Hvis kommunen gør indsigelse, vil Andels projekt blive behandlet i folketingets Klima-
energi- og forsyningsudvalg, hvorefter ministeren træffer afgørelse.
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/aaben-doer-ordningen-
havvindmoeller/information-projektudviklere-om-aaben

Hvis kommunen ikke gør brug af indsigelsesretten fortabes kommunens rettigheder til
senere at påvirke eller gøre indsigelser mod projektet for altid.

Jeg gør opmærksom på, at du kære byrådsmedlem har ansvaret for, at forklare det til de
1000 vis af sommerhusejere og besøgende som nyder naturen i Odsherred og i de
fredede områder.
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Kommunen bør gøre indsigelser mod forundersøgelsen af en eller flere af følgende
årsager:

�. Andel planlægger havvindmøllerne anbrat midt for fredet kyststrækning.
�. Andel har planlagt dette for at undgår konkurrence på markedsvilkår, gennem et
misbrug af åben-dør modellen som aldrig har været tiltænkt anvendt således.

�. Energistyrelsen/folketinget anbefaler at store havvindmølleparker placere langt fra
land (det er 8-18 km ikke)            

�. Andel har indsendt ansøgningen 30/6-22, dagen inden den kommunale
indsigelsesret blev ændret til vetoret – hvorfor mon det ?

�. Åben dør modellen har været tiltænkt småt og kystnært, hvilket man næppe kan
kalde Andels projekt, der bliver på størrelse den største havvindmøllepark –
Kriegers Flak.

�. Disse bør ligge i de statslige hav-reservationsområder som Hesselø, som
snart kommer i udbud.

�. Ifølge DN viser al erfaring at når først forundersøgelsen er gennemført er projektet
meget svært at stoppe efterfølgende.

�. Hvad vil der ske med den kystnære vandkvalitet med et sådan projekt – DN er
bekymrede.

�. Læserbrev: DN er imod vindmølleprojektet ved Klint - Debat - sn.dk -
Sjællandske Nyheder

�. Vindmølleparken vil spærre udsigten til åben himmel og hav fra Odsherreds
nordkyst mellem Korshage og Gniben.

�. M_L_01_001- ny.indd (ens.dk)

�. Det er de til dato største vindmøller 256 m høje (de højeste vi har i danmark i dag er
188 m)

�. Staten udbygger kæmpe havvindemøllepark i Kattegat +30 km. fra kysten i 2029
på alm. markedsvilkår som vil sikre forbrugerne den billigste produktion af el

�. Her kan Andel fint købe sig ind, men på markedsvilkår
�. Ansøgningen er i modstrid med Statens planer for en hurtig, effektiv og
sammenhængende infrastruktur for vedvarende energi.

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/laeserbrev-dn-er-imod-vindmoelleprojektet-ved-klint/
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/visualisering_af_kystnaere_moeller.pdf
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��. Andel planlægger driftsstat året før Hesselø og vil dermed kunne komme til at
spænde ben for statens planlægning af brugen af Hesselø.

��. Den bæredygtige energi vil derfor komme med statens projekt og kommunen kan
derfor roligt nedlægge veto.

��. Hvorfor er borgerne ikke blevet inddraget
��. Faldende ejendomsværdi for Odsherreds sommerhuse
��. Økonomiske tab for alle erhverv der beskæftiger sig med turisme i området.

Nedenfor ses et foto fra Nyborg havn I 12 km. afstand til storebæltsbroens pyloner som
er 254 m høje, ca. samme højde som de vindmøller Andel vil placere 39 stk. af i 8 km.
afsatnd.
Det vil selvsagt blive meget dominerende med 39 vindmøller af pylon størrelse tættere på
kysten en vist på nedenstående foto.
image001.png
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Venlig hilsen,
Christina Thomsen
Harestykket 3, 4581 Rørvig


