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Punkt 122: Høringssvar til Energistyrelsen om havmøllepark
Klintebjerg

01.00.00-A21-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget via Vækst og Udviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

Godkende høringssvar til Energistyrelsen efter ansøgning om forundersøgelse til havmølleparkprojekt nord for
Klintebjerg i Kattegat.

Sagens opståen

Energistyrelsen fremsendte 4. juli 2022 ansøgningsmateriale om havvindmølleprojekt til myndighedshøring i
Odsherred. Andel ønsker i første omgang gennemføret en forundersøgelse for et havvindmølleprojekt i Kattegat 8
- 18 km nord for Odsherreds kyststrækning.

Sagsfremstilling

Energiselskabet Andel ønsker at opføre en havvindmøllepark på 585 MW i Kattegat nord for Odsherred.
Havvindmøllepark planlægges at indeholde i alt 39 vindmøller.

Fra Klintebjerg vil havvindmølleparken kunne se ud som ovenstående (15 MW møller).

I forbindelse med Andels ønske om at gennemføre en forundersøgelse til havvindmøllepark har Energistyrelsen
den 4. juli 2020 gjort opmærksom på, at ansøgningen for så vidt angår Odsherred Kommune er omfattet af den
kommunale indsigelsesret, jf. VE-lovens1 § 22 b, idet projektet ligger med en afstand inden for 15 km fra
Odsherred Kommunes kyststrækning.



Bestemmelsen lyder således: § 22 b. En kommunalbestyrelse kan gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til
forundersøgelse efter § 23, stk. 4, jf. § 22, for så vidt angår havvindmøller, der planlægges placeret op til 15 km
fra kommunens kyststrækning. Indsigelse skal indgives i forbindelse med høring af relevante myndigheder, inden
der træffes afgørelse om forundersøgelsestilladelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fremsætte indsigelsen over
for klima-, energi- og forsyningsministeren. Stk. 3. Et af Folketinget nedsat udvalg skal orienteres om
kommunalbestyrelsens indsigelse, inden klima-, energi- og forsyningsministeren giver tilladelse til
forundersøgelser efter § 23, stk. 4, jf. § 22.

Såfremt Odsherred Kommune ønsker at gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til at gennemføre
forundersøgelse for det påtænkte projekt, skal kommunen således i forbindelse med den igangsatte
myndighedshøring fremsætte bemærkninger herom til Energistyrelsen. Det skal endvidere bemærkes, at det følger
af VE-lovens § 23, stk. 4, sidste pkt., at hvis en kommune gør indsigelse efter § 22 b, stk. 1, kan klima-, energi- og
forsyningsministeren meddele afslag på ansøgning om forundersøgelsestilladelse, medmindre der foreligger
klima- og miljømæssige eller samfundsøkonomiske hensyn, der afgørende taler for udnyttelse af energi i det
pågældende område.

Andel har på møde med borgmesteren og administrationen den 11. august 2022 fortalt om deres projekt. Sagen har
været til orientering i Økonomiudvalget 23. august, via møder i Vækst og Udviklingsudvalget og Klima- og
Miljøudvalget 16. august. Efter fagudvalgenes møder blev der samme dag afhold virtuelt informationsmøde for
hele byrådet, hvor Andel fortalte om deres projekter og baggrund for ansøgning til Energistyrelsen.

For ud for Økonomiudvalgets møde 20. september 2022 har Andel givet tilsagn om at holde offentligt borgermøde
den 16. september 2022, hvor borgere har kunne høre om projektansøgningen og stille spørgsmål.

På baggrund af fagudvalgene og Økonomiudvalgets drøftelser indstiller administrationen et udkast til høringssvar
til Energistyrelsen, se bilag 1. Frist for høringssvar til Energistyrelsen er 26. september 2022.

Lovgrundlag

VE-loven.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet kan bidraget til kommunens grønne omstilling og være en motor for den videre udbygning og
modernisering af el-forsyning i kommunen.

Udtalelser og høring

Borgergruppe havde foretræde for Økonomiudvalgets behandling på møde 23. august 2022. Her fremlagde de
deres synspunkter og bekymringer for at imødekomme Andels ansøgning.

På baggrund af Grundejerforeningen Klint Bakkers foretræde for Økonomiudvalget den 23. august bad
økonomiudvalget Andel om at kommentere på grundejerforeningens synspunkter. Andels kommentarer fremgår af
det vedhæftede bilag 2 - Notat til Byrådet.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Erhverv, Plan og Byg og centerchefen for Miljø og Teknik indstiller til Økonomiudvalget via
indstilling fra Vækst og Udviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, at:

godkende høringssvar til Energistyrelsen efter ansøgning om forundersøgelse til havmølleparkprojekt nord
for Klintebjerg i Kattegat.



Bilag

Bilag 1 - Forslag til høringssvar på ansøgning om Havmøllepark i Kattegat

Notat til Byrådet - Havvindmøllepark nord for Klintebjerg i Odsherred_05092022


