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Fwd: ANDELs ansøgning om forundersøgelse vedr. vindmøllepark

Jette Nielsen <posttiljette@msn.com>
Man 05-09-2022 20�01

Til: Peter <psylvest@msn.com>

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: Ulla Dyhrberg <ulla_dyhrberg@hotmail.com>
Dato: 5. september 2022 kl. 10.06.45 CEST
Til: Jette Nielsen <posttiljette@msn.com>, Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>, Mikkel Engly Henriksen
<Mikhe@odsherred.dk>, Winther <erwin@odsherred.dk>, Hanne Pigonska <hapi@odsherred.dk>, Mathias Hansen
<matha@odsherred.dk>, nien@odsherred.dk, Annette Schjermer Voss Møller <anmol@odsherred.dk>, Julie Jacobsen
<julja@odsherred.dk>, 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>, anhat@odsherred.dk, Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>, Jette Sloth Nielsen <jesni@odsherred.dk>,
Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>, Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>, Kristian Petersen <krpet@odsherred.dk>, Mette
Scharbau Feenstra <mefee@odsherred.dk>, Petersen <ampet@odsherred.dk>, Kim Buurskov <kimbu@odsherred.dk>,
karvi@odsherred.dk, Winther <erwin@odsherred.dk>, nien@odsherred.dk, thoni@odsherred.dk, anhat@odsherred.dk, Petersen
<ampet@odsherred.dk>
Emne: ANDELs ansøgning om forundersøgelse vedr. vindmøllepark

Til alle byrådsmedlemmer.

Vi vil lægge ud med at erklære, at vi IKKE er  imod havvindmøller. 

Ikke desto mindre vil vi tilslutte os de mange protester, der allerede er sendt til Odsherred Kommune på baggrund af den nyhed,
der nåede os omkring midten af august, for vores vedkommende via en notits på Facebook.  

Vi bakker 100% op om de synspunkter, som GF Klint Bakker har nævnt i det materiale, der er tilgængeligt på deres
hjemmeside http://www.klintbakker.dk/nyheder/ og som vi selv har fået tilsendt via vores egen grundejerforening, GF Klint af
1972. 

http://www.klintbakker.dk/nyheder/
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Vi vil ikke gentage alle GF Klint Bakkers synspunkter,  men vi vil gerne gøre opmærksom på den kendsgerning, at ANDEL
indleverer en ansøgning om forundersøgelse i henhold til "åben dør"-ordningen, som omhandler små,
kystnære vindmølleprojekter. Den vindmøllepark, som ANDEL ansøger om at opføre, er ganske rigtigt "kystnær" (8 km fra
kysten), men den er på ingen måde et lille projekt. Det er et projekt af gigaformat og bør i henhold til til Energistyrelsen placeres
i fjernzonen, som er en afstand af 34+ km fra kysten, og ansøgningen bør derfor under ingen omstændigheder behandles under
"åben dør"-ordningen.
 
For overskuelighedens skyld citeres her fra GF Klint Bakkers notat af 14. august:

"Kommunal indsigelsesret 

Bl.a. på grund af møllernes voksende størrelse indførte Folketinget i 2017 en kommunal indsigelsesret for projekter beliggende indtil 8 km fra
kysten. 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 borgere og lodsejeres interesser på en effektiv måde. Et citat fra bemærkningerne til lovforslaget: “Modstanden retter
sig særligt mod visuelle påvirkninger og den betydning, en kystnær havvindmøllepark vil have for oplevelsen af naturen i området, som af
lokalbefolkningen og sommerhusejere anses for at være af landskabs- og naturkvalitetsmæssig betydning. Hertil kommer bekymring for støj fra
vindmøllerne og påvirkning af dyrelivet ved kystområder”. 

Andels ansøgning er desværre af 30. juni 2022, og skal behandles efter de gældende regler på ansøgningstidspunktet." 

Ikke nok med, at ANDEL tillader sig at indlevere ansøgningen under "åben dør"-ordningen på trods af, at enhver (også de
ansvarlige i ANDEL) kan se, at det påtænkte projekts størrelse og udbredelse langt overstiger den type projekter, som "åben-
dør"-ordningen var tiltænkt. Det er ganske tankevækkende, at ansøgningen indløber dagen før nye regler i forbindelse med
sådanne ansøgningers behandling træder i kraft. Ifølge de nye regler gældende pr. 1.7. 2022, har kommunen ret til at nedlægge
veto i stedet for kun at have ret til at gøre indsigelse.  Ansøgningen indløber samtidig med, at hele Danmark inkl. alle
byrådsmedlemmer i Odsherred kommune  går på sommerferie, og tilsyneladende er der overhovedet ingen i byrådet, der
reagerer. Offentligheden får først kendskab til ansøgningen langt inde i august, hvor det må antages, at  en borger i Odsherred
kommune har fået nys om ansøgningen og gjort opmærksom på den på Facebook. Ingen officiel orientering om, hvad der er
risiko for at ske så at sige lige for næsen af alle os, der der bor i Odsherred eller har sommerhus heroppe. - På det tidspunkt var
fristen for indsigelse så vidt vi er orienteret 1. september. Den er dog efterfølgende blevet udsat.

En ekstra "detalje", man noterer, udover selve udformningen og indlevering af ansøgningen, er, at man i forbindelse med
ansøgningen har ladet fuldstændig hånt om den kendsgerning, at Klintebjerg er underlagt en fredning dateret 12. december
2019 og er en meget vigtig og væsentlig del af Geopark Odsherred med status som Unesco Verdensarv. Et overordentligt vigtigt
aktiv for hele Odsherred, hvor især udsigten over havet fra kysten er fremhævet som et væsentligt element i fredningen. Opstilling af
kystnære gigant-møller vil være i eklatant modstrid med hensigten med fredningen, 
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hvor især udsigten over havet fra kysten er fremhævet som et væsentligt element i fredningen.  

Med de klimamæssige udfordringer, vi står over for, SKAL vi satse på grøn energi, herunder bestemt også havvindmøller, MEN
DE SKAL UD DER, HVOR DE HØRER TIL. Og de hører til MEGET længere ude på havet. 

Kære byrådsmedlemmer, I opfordres kraftigt til at benytte jer af jeres mulighed for at gøre indsigelse imod dette projekt. 

Med venlig hilsen
Søren Ekeroth og Ulla Dyhrberg
Skyttevangen 36
3450 Allerød

Sommerhusadresse:
Fasanengen 34
4500 Nykøbing


