
Åbent brev til Byrådet i Odsherred kommune 

 

Hvorfor er Odsherred kommune så tavs om Andels havvindmøllepark? 

 

Borgmester Karina Vincentz har den 24. august meldt ud via SN.dk, at Andel vil indkalde til et 

borgermøde fredag den 16/9 kl. 18.30 om en stor havvindmøllepark ud for Odsherreds nordkyst. 

 

Det er den eneste information til kommunens borgere og mange sommerhusejere fra Odsherred 

kommune, som jeg har været i stand til at finde. Vel at mærke om et projekt, der alene i kraft af 

sine dimensioner (39 møller på op til 256 m højde, vingefang på over 230m, placeret 8-18 km ud 

fra kysten) vil få afgørende indvirkning ikke bare på Odsherreds nordkyst, men på hele Odsherreds 

natur og økonomi. 

 

Der står intet på kommunes hjemmeside om borgermødet eller om Andels ansøgning.  

Hvis det ikke havde været for en enkelt grundejerforenings kæmpe indsats for at informere de 

øvrige grundejerforeninger i det nordlige Odsherred om projektet, havde kommunen kunne træffe 

beslutning om Andels ansøgning, uden at borgere eller sommerhusejere havde vidst noget som 

helst om den planlagte havvindmøllepark. 

Hvorfor finder Odsherred kommune det ikke vigtigt at orientere kommunens borgere og mange 

sommerhusejere om Andels planer? Dette på trods af at kommunen har værende vidende om 

projektet og holdt møder med Andel herom. Eller i det mindste gøre et forsøg på at skabe lokal 

opbakning til projektet? Odsherred kommune gør i stedet tilsyneladende alt for at mørklægge 

projektet? 

 

Fra Statens side har man været opmærksom på udfordringerne ved den hidtil gældende åben dør-

ordning for vedvarende energianlæg på havet og har på den baggrund justeret ordningen pr. 1. juli 

2022 tilbage til sit oprindelige formål, ”så døren holdes åben for mindre og kystnære projekter, 

der nyder lokal opbakning”.  

 

Nu mindre end 14 dage før mødets afholdelse er det stadig ikke meldt ud, hvor mødet afholdes.  

 

Man kan ikke undgå at få den tanke, at det øjensynligt ikke har betydning i forhold til kommunens 

afgørelse i sagen, hvad borgere og sommerhusejere mener, og om der er lokal opbakning til 

projektet. 

 

Rita L. Andersen, Klint 

 


