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Svar på skriftlige spørgsmål stillet til Byrådet om vindmøller i Holbæk 
Kommune, på kanten til Odsherred Kommune  _ 
Spørgsmål stillet den 24. november 2022 til besvarelse på Byrådets møde den 13. 

december 2022 

 

Kære byrådsmedlemmer 

  

Som borgere i Odsherred kommune vil vi gerne stille jer følgende spørgsmål 

  
• Er byrådet opmærksom på forslaget om ny lokalplan i Holbæk kommune, der vil 

give mulighed for opstilling af 150 m høje vindmøller på kanten af 
kommunegrænsen til Odsherred, i området øst for Vejleby og Hørve? 

• Hvordan stiller byrådet sig overfor et sådant forslag, som vil kunne virke 
begrænsende på aktiviteter i Odsherred Kommune? 

o Der ligger pt. et vedtaget skovrejsningsområde i Odsherred Kommune, som 
grænser op til det foreslåede vindmølleområde. 

o Der er igangværende ansøgning om landzonetilladelse til nyt byggeri i 
Odsherred Kommune. 

o Der vil forekomme støjgener, herunder lavfrekvent støj, fra vindmøllerne, 
som rammer en mængde ejendomme i Odsherred Kommune. 

o Der vil forekomme skyggekast fra vindmøllerne ind i Odsherred Kommune. 
• Er byrådet klar over, at de planlagte kæmpevindmøller kan høres af – og vil genere 

borgere i op til to km afstand – og at denne radius inddrager hele Vejleby, en del af 
Hørve, herud over også meget af Svinninge by, hele Sandby og Maglebjerg? 

o Og er byrådet klar over, at det derfor er hundredevis af boliger, der bliver 
generet og ikke ”kun” de omtalte 16 ejendomme der er beskrevet i 
projektet, som bliver ødelagt? 

• Vi Odsherred-borgere er sat uden for vores almindelige demokratiske ret til 
medbestemmelse, fordi skadevolder arbejder få meter på den anden side af en 
usynlig kommunegrænse. Vi bliver ikke hørt! Ansporer dette vores egne 
demokratiske repræsentanter (dvs. Odsherreds byråd) til at gribe ind og blande sig 
i sagen – ligesom for 10 år siden? 

• Hvordan stiller Odsherred Kommune sig i forhold til at bede UNESCO Global 
Geopark Odsherred om at forholde sig til vindmølleplanerne mellem Sandby og 
Hørve, og de konsekvenser og problematikker det vil medføre for Geopark 
Odsherred? 

  

  

12. december 2022 
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Nedenstående link til artikel om Miljøstyrelsens igangsættelse af undersøgelser af bl.a. 

mikroplast og Pfas, der kastes fra vindmøllevinger, og spredes i miljøet.  

https://ekstrabladet.dk/nationen/vindmoelle-bombe-undersoeges/9509568 

Desuden er vedhæftet rapporten, som er baseret på undersøgelser af netop dette 

fænomen i Norge. 

  

Mange hilsner 

  

Alekxander Jensen og Mariakaisa Bruun 

Næbbevej 7 og 9 

4534 Hørve 

 

 

Svar på Byrådets møde den 13. december 2022 under ’Spørgetid for borgerne’ 

 

Af følgende fremgår status på to vindmølleprojekter i Holbæk kommune, tæt på 

Odsherred kommune. 

 

 
Figur 1 Organge - placering af Vinmølleparker 

 

Holbæk Nord Vindpark 

Holbæk Nord vindmøllepark blev godkendt af fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget 

7. november 2022.  

 

Der er ønske om 5 møller i en totalhøjde på 180 meter. 

 

Jf. Holbæk kommune starter selve lokalplanprocessen op i starten af det nye år. Der er 

endnu ikke lavet en tidsplan for processen eller fastsat datoer for høringer eller 

borgermøde. 

 

https://ekstrabladet.dk/nationen/vindmoelle-bombe-undersoeges/9509568
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=4da433d9-8cb4-4140-ac89-d89f3f90f401&punktid=b316b83e-484d-4578-83ad-d60ba7c8b039
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=4da433d9-8cb4-4140-ac89-d89f3f90f401&punktid=b316b83e-484d-4578-83ad-d60ba7c8b039
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Figur 2 placering af Vindmøller og 2,5 km bufferzone, samt boliger / sommerhuse 
indenfor en bufferzonen 

 

Sandby Vindpark 

Sandby vindpark blev behandlet i fagudvalget Plan, bolig og lokaludvikling i Holbæk 

kommune den 31. Oktober Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby 

Vindpark. 

 

Her blev beslutningen: ”Udsat. Udvalget ønsker at deltage i et offentligt møde med 

lokalområdet og ansøger, inden udvalget tager stilling til, hvorvidt planlægningen for 

Sandby Vindpark skal foreslås igangsat.” 

 

Der har siden været afhold offentligt møde med lokalområder i Sandby forsamlingshus, 7. 

november. Se referat vedlagt. Anmodningen forventes at blive sendt til fornyet politisk 

behandling i løbet af det nye år.  

 

Projektet består af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. 

 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=e86ed155-68ba-49c9-8c37-758b132f1c4a&punktid=1a84d99c-fb6e-463c-b2c8-832fe6d2ae64
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=e86ed155-68ba-49c9-8c37-758b132f1c4a&punktid=1a84d99c-fb6e-463c-b2c8-832fe6d2ae64
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Figur 3 2 vindmøller, kommuneplanens udpegning til vindmøller, å-beskyttelse. 

 

Miljøvurdering 

I forbindelse med udarbejdelse af nyt plangrundlag vil der også skulle udarbejdes i 

miljøvurdering af projekter og planerne. I den forbindelse skal der redegøres for diverse 

former for påvirkninger på det omkringliggende miljø, bl.a. støj, skyggegener og spredning 

af mikroplast.  

 

Mulighed for at komme med høringssvar 

Planlægningen for nye vindmøller her skal igennem samme planproces som ”vores egne” 

sager på Lammefjord, først med indkaldelse af ideer og forslag og dernæst offentlig 

høring af forslag til nyt plangrundlag samt Miljøvurdering.  

 

Første høring er ”Indkaldelse af ideer og forslag”. Her er det kun påkrævet at indberette i 

det statslige plansystem plandata.dk, hvorved bl.a. myndigheder for besked, samt 

offentliggøre indkaldelsen på kommunens hjemmeside.  

 

Anden høring er forslag til nyt plangrundlag. Her bliver forslaget sendt i høring som 

ovenfor og hos berørte borgere bl.a. i Odsherred og Odsherred kommune.  

 

Der vil i forbindelse med høringerne være mulighed for at både Odsherred Kommune og 

Odsherreds borgere kan komme med indsigelser til projektet. Høringssvaret fra Odsherred 

Kommune vil blive behandlet politisk. 
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Kommuneplan Holbæk kommune 

Holbæk kommune har med deres kommuneplan retningslinjer for placering af udlæg til 

mulige vindmølleprojekter. Her er Sandby Vindpark udpeget til primær placering mens 

Holbæk Nord vindpark er sekundær placering. 

https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/miljoe-og-energi/vindmoeller/ 

 

Energistyrelsen og opstiller indkalder til borgermøde 

Når der tale om vedvarende energiprojekter af denne type så gælder Værditabsordningen 

for VE-anlæg. Værditabsordningen giver borgere mulighed for, at anmelde krav om 

betaling for værditab, ved opstilling af kommende VE-anlæg i nærheden af beboelse. I 

forbindelse med opstilling af nye VE-anlæg er opstilleren forpligtet til afholde et offentligt 

møde, hvor der redegøres for projektets konsekvenser for de omkringliggende boliger. 

Mødet vil som udgangspunkt blive afholdt i høringsperioden for det kommunale 

plangrundlag. 

 

Indkaldelsen til det offentlige møde vil ske skriftligt via Digital Post, som udsendes af 

Energistyrelsen på vegne af opstiller til ejere og beboere i det område, hvor anlægget skal 

opstilles. Af den skriftlige meddelelse vil der bl.a. fremgå informationer om projekter 

samt dato og tidspunkt for det offentlige møde. 

 

Energistyrelsen orienterer på mødet om værditabsordningen samt om salgsoptions- og VE-

bonusordningen. 

 

Læs evt. mere om værditabsordningen her. 

 

Grøn Pulje 

I forbindelse med Vedvarende energiprojekter som disse, er det et krav jf. VE-loven at der 

oprettes en ”grøn pulje” Hvor det pålægges opstillererne af vedvarende energi at 

indbetale et beløb til den kommune hvor i projektet opstilles. Når der som i disse tilfælde 

stilles møller op tæt på kommunegrænsen er det administrationens umiddelbare 

indstilling at Holbæk kommune bør prioritere at midlerne bruges i lokalsamfundene i 

nærheden af vindmøllerne, fremfor bredt i Holbæk kommune. 

 

Til orientering er vedlagt referat fra borgermødet 7. november i Sandby om Sandby 

Vindpark. 

 

UNESCO Global Geopark Odsherred 

Byrådet har ingen problemer omkring at bede UNESCO Global Geopark Odsherred forholde 

sig til evt. konsekvenser 

 

https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/miljoe-og-energi/vindmoeller/
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller-1

