
Vedr. Havvindmøllepark Lillebælt Syd 

Den 11.08.2017 sendte vi en orientering om den planlagte havvindmøllepark 
mellem Als og Helnæs – og delvis placeret langs kysten vest for Helnæs – og 
over mod Sønderby Klint. 
Den første orientering blev sendt pr. mail til medlemmer af Aa Grundejer- og 
beboerforening, og afleveret i udskrift til beboere, som ikke er medlem af  
foreningen således, at alle i ”vores” område er blevet orienterede.   

 
Siden den første orientering har vi også orienteret følgende ”udenfor” Aa:
-      Beboerforeningen for Brydegård, Brunshuse og Enemærket. 
-      Helnæs Lokalråd (grundejerforening for helårsbeboerne). 
-      Helnæs Sommerland (grundejerforening for sommerhusejerne). 
-      Danmarks Naturfredningsforening. 
-      Naturstyrelsen, som ejer Feddet, Bobakkerne og Helnæs Made. 
-      TV2-Fyn. 
-      Folketingsmedlem Jane Heitmann, som er valgt på Fyn. 
-      Assens Kommune, møde med borgmester Søren Steen Andersen.

 
Der vedhæftes 4 billeder / visualiseringer af mulige mølleplaceringer tæt på 
Helnæs.  
Det er kun eksempler på evt. mølleplaceringer, og det er den tætteste mulige 
placering på Helnæs, der er vist.  
Der vedhæftes også et kort, som viser, hvorfra billederne er taget og i hvilken 
retning. 
Billederne viser 8 MW-møller, som er ca. 200 m høje til toppen af 
vingespidserne.  
2 – 3 MW-møller er ca. 25% mindre i højden, men til gengæld vil der muligvis 
blive opstiller flere af disse – og de ”små” møller har en større 
rotationshastighed end de store møller. 

 
Vi minder venligst om borgermødet i Torø Huse Forsamlingshus, 
tirsdag den 29.08.2017, kl. 19 – 21. Hvor Sønderborg Kommune og 
Sønderborg Forsyning vil orientere om projektet, og hvor der kan stilles 
spørgsmål til dette.  
Borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommune, vil også deltage i mødet 
– for også at få oplysninger til kommende drøftelser i byrådet. 

Vi tillader os at opfordre til, at vi møder frem og viser vores interesse for 
projektet samt oplyser vores holdning til dette. Det er ved fremmøde og 
interesse for projektet, at man kan påvirke politikerne i Assens Kommune og 
repræsentanter for Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning.   

Venlig hilsen 
Asthon Funck, Å Strandvej 51 







 


