
Fra: Birgit Krat og Christian Holt <vue@krat-holt.dk> 
Sendt: 17. september 2022 21:46 
Til: Borgmester Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Hanne Caldron <hacal@odsherred.dk>; Mikkel 
Henriksen <mikhe@odsherred.dk>; Erik Winther <erwin@odsherred.dk>; Hanne Pigonska 
<hapi@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen <nien@odsherred.dk>; 
Annette 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 Attermann 
<anhat@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Jette Sloth Nielsen 
<jesni@odsherred.dk>; Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>; Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>; 
Mette Feenstra <mefee@odsherred.dk>; Amalie Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov 
<kimbu@odsherred.dk> 
Cc: Grundejerforeningen Klint Bakker <post@klintbakker.dk> 
Emne: Flyt havvindmølleparken ud på vandet, der er meget bedre plads 

  

    

Kære Byrådsmedlemmer 

 

Vi vil fortsat opfordre Odsherred Kommune til at gøre indsigelse mod Andels ansøgning 
om etblering af en kæmpe havvindmøllepark kun 8 km fra det fredede Klintebjerg. Det er 
jeres eneste chance for at gøre indsigelse. Andel vil ikke være bundet af en aftale med jer 
om at ændre møllehøjderne, og de kan næppe få så små møller, at det ikke vil være 
generende, se nedenfor. 

Vi er ikke imod havvindmøller, tværtimod. Men vi forventer en intelligent planlægning af 
placeringen, så generne for strandens gæster bliver indtænkt. Staten har planlagt en 
havvindmøllepark ved Hesselø, men den er planlagt, så møllerne står så langt ude, at der 
ikke er væsentlige påvirkninger af udsigten fra Odsherreds nordkyst. 



B

Borgmesteren har fredag aften til TV2 Øst udtalt, at I vil samarbejde med Andel om, at de 
første rækker bliver mindre møller. Men I er tilsyneladende ikke opmærksomme på, at hvis 
møllerne ikke skal være meget generende, skal de stå så kysten ikke ligger i 
nærhedszonen. Nærhedszonen for de møllestørrelser som er omtalt i ansøgningen, 
nemlig 200 m og 256 m er henholdsvis 14 km og 18 km. Det er derfor usagligt at 
godkende et projekt, hvor I ved, at de zoner, som staten har beregnet, ikke kan 
overholdes. For en god ordens skyld får i kurven som beskriver zonegrænsen mellem 
nærzone og mellemzone for havvindmøller. Havvindmølleparken på Krigers Flak 
overholder netop zonegrænsen. 

Samtidig er projektområdet og planlægningen udført, så det giver størst mulige gener for 
kystens brugere, idet anlægget er bredt ind om land. Det har en bredde på 12 km langs 
med kysten, så det er ikke kun sommerhusbeboerne på Klintebjerg som er generet, men 
alle brugerne af nordkysten, fra Korshage til Gniben. 

Vi fremlagde på borgermødet en visualisering af møllerne bag ved Klintebjerg, og du kan 
se eller gense det 
på https://www.facebook.com/christian.holt.948/posts/pfbid0ezYoW7y7nVNS2gBiQdiTGT2
BmTsbEsUBiLzDgCT9jDPde76c5sDL6LpJUgSBtWNul?notif_id=1663437499123590&noti
f_t=feedback_reaction_generic&ref=notif 

Odsherreds nordkyst er meget besøgt ved solnedgangstid af alle sommerhusejerne, men 
denne farvestrålende oplevelse vil blive skåret i skiver, hvis høje møller bliver placeret kun 
8 km fra kysten. 
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Ansøgningen bærer præg af at være lavet meget hurtigt. Der er flere mangler i indholdet, 
og noget bærer præg af at være kopieret fra et andet projekt. Det er f.eks. nævnt, at der er 
flere ansøgere til samme område, men ifølge Energistyrelsens hjemmeside, er der kun en 
ansøgning i området ved Klintebjerg, hvorimod der i området nord for Gilleleje og ved 
Skagen er andre ansøgere end Andel. 

Må vi igen minde om, at Claus Bengtsson Starup (K), formand, klima- og miljøudvalget i 
Odsherred Kommune har for nylig udtalt til en publikation: ”Vi har som kommune ikke ret 
mange indtægtskilder, da en del af vores industrivirksomheder er væk. Så turismen er 
efterhånden vores eneste indtægtskilde, og min opfattelse er, at turisterne ikke er 
interesserede i at se på vindmøllerne på land.” 

I skal også huske, at halvdelen af de penge som Andel skal betale til kommunerne til grønne 
projekter, går til Halsnæs Kommune, selv om de ikke bliver væsentligt berørt. 

Så kære Byråd, vis at I har mod til at beskytte vores kystnære område og gør indsigelse 
mod projektet. Vi er godt klar over, at I ikke kan nedlægge veto, fordi Andel har jappet 
ansøgningen igennem for at forhindre jer i at nedlægge veto. 

Men I kan sende det signal til Andel, turister og sommerhusejere, at kæmpe vindmøller 
ikke hører hjemme i det kystnære område, ved at I gør indsigelse. 

Guldborgsund byråd sagde nej tak til vindmøller ved Marielyst strand, fordi det er deres 
turistperle. 

Birgit Krat og Christian Holt 

Strandhusvej 18, Vesterlyng 

4500 Nykøbing Sjælland 

 


