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Fra: Lotte Skriver <kennelelverlamshuset@elverlam.dk>
Emne:Havvindmøllepark Klintebjerg
Dato: 17. september 2022 kl. 15.57.29 CEST
Til: karvi@odsherred.dk, hacal@odsherred.dk,Mikhe@odsherred.dk, erwin@odsherred.dk, hapi@odsherred.dk,matha@ods
herred.dk, nien@odsherred.dk, anmol@odsherred.dk, julja@odsherred.dk, thoni@odsherred.dk,mahol@odsherred.dk, clsta
@odsherred.dk, thoad@odsherred.dk, felpe@odsherred.dk, swith@odsherred.dk, aland@odsherred.dk, anhat@odsherred.dk
, dogyu@odsherred.dk, jesni@odsherred.dk, lisin@odsherred.dk, krpet@odsherred.dk,mefee@odsherred.dk, ampet@odshe
rred.dk, kimbu@odsherred.dk,mik@odsherred.dk

Kære alle

Indsigelse mod projekt Havvindmøllepark Klintebjerg

Vi deltog igår i det såkaldte Borgermøde afholdt af Andel. Et møde som var godt besøgt og alle 160 pladser var besat af
interesserede og bekymrede borgere samt politikere fra Odsherred Kommune. 

Det fremgik ganske klart på mødet, at dette projekt er ansøgt i al hast, fordi Andel ikke havde held med et par andre projekter
de havde ansøgt om/budt ind på.. Plancherne med visualiseringer var ikke retvisende, og det var de angivne støjgener heller
ikke. Det skal tages med “et gran salt”, som  en af repræsentanterne fra Andel måtte indrømme på mødet.

Hele projektet burde slet ikke være kommet igennem til en høring pga dets størrelse. Det overskrider formålet med åben dør
proceduren, og vi er virkelig bekymrede for, om I politikere har tænkt det her grundigt nok igennem. Der er tale om kæmpe
havvindmøller, som intet har at gøre i det nære kystområde. Vi er forstående overfor, at kommunen gerne vil fremstå som en
grøn kommune. Der er også penge i projektet, 48 mio grønne kroner til kommunen, udsigt til nogle lokale arbejdspladser og
så videre, altsammen noget der  selvfølgelig kan gøre projektet mere “spiseligt” for de fleste. Men de mål kan man også nå,
uden at man vælger kystnære møller, der bliver gigastore og vil “pryde" hele kysten ud mod Kattegat. Ligegyldigt hvor på
kysten man befinder sig, vil der stå møller i  horisonten. Der er til dato ikke opstillet så store vindmøller i Danmark, de er lige
så høje som pylonerne på Storebæltsbroen.

Kommunens høringssvar til energistyrelsen giver anledning til en del tvivlspørgsmål. Det er formuleret så vagt, at man som
borger bliver virkelig usikker på, hvad det er der er besluttet politisk. Hvad er "mindre møller”, hvor langt  skal der nedskaleres
i størrelsen ( 5m, 50m eller ?), og hvor langt ud fra kysten skal der stå mindre møller?? Teoretisk set kunne Andel projektere
med, at kun de 2 første rækker nærmest land bliver lavere (fx 240m) og dermed leve op til Kommunens høringssvar.
Det er også umådelig trist, hvis Kommunen ikke lytter og forstår de lokale borgere, og siger nej tak til projektet som det
foreligger nu. Og hvad angår selve proceduren omkring høringer, skal man huske, at hvis Andel først har fået godkendt at
sætte forundersøgelser igang, så er det meget svært at få stoppet det. Det viser erfaringer fra andre mølleprojekter. Ganske
vist siger Andel, der vil blive yderligere høringer, men lovgivningen er sådan, at det er nu kommunen skal  gøre sin indflydelse
gældende i et høringssvar og afvise projektet. 
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Til slut en opfordring til jer politikere om at genoverveje kommunens høringssvar og sige nej tak til det foreliggende projekt. Vi
er mange, der er imod gigavindmøller placeret så kystnært, men som på ingen måde er imod havvindmøller placeret korrekt.
Vi mener derfor, at Andel bør udforme et nyt projekt, hvor Møllerne placeres mindst 34 km fra kysten (fjernzonen som
anbefalet for denne størrelse møller i flere rapporter publiceret af energistyrelsen), så vil de fleste være tilfredse.

Kom nu Odsherred Kommune, bidrag til den grønne omstilling på den rigtige måde. 

med venlig hilsen
Kurt Kristensen og Lotte Skriver
fastboende på Tornbjergvej 2, Lumsaas
4500 Nykøbing Sjælland

41425679


