
Helnæs	  Arbejdsgruppe	  mod	  Havmøllepark	  i	  Lillebælt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nov.	  2017	  

Kontakt:	  Jens	  Zimmer,	  Helnæs	  Byvej	  41,	  Helnæs;	  jzimmer@dadlnet.dk	  
Fmd.	  for	  Arbejdsgruppe:	  Anders	  Lindskov,	  anders.lindskov.33@gmail.com	  

1	  

STOP	  MONSTER-‐VINDMØLLER	  I	  LILLEBÆLT	  
	  
Kære	  borger	  og	  vælger	  i	  Assens	  Kommune.	  
De	  byråds-‐medlemmer,	  der	  vælges	  på	  tirsdag	  den	  21.	  nov.,	  kan	  få	  stor	  be-‐
tydning	  for,	  om	  Sønderborg	  Kommune	  om	  godt	  1	  år	  får	  tilladelse	  fra	  Ener-‐
gistyrelsens	  til	  at	  gå	  fra	  Forundersøgelse	  til	  Opsætning	  af	  det	  monster	  af	  en	  
havmøllepark	   i	   Lillebælt,	   som	  de	   lægger	  op	   til.	   -‐	  DERFOR	  TÆNK	  DIG	  OM,	  
NÅR	  DU	  SÆTTER	  KRYDS.	  
	   På	  Helnæs	  har	   vi	   etableret	   en	   arbejdsgruppe,	   tilknyttet	  Helnæs	   Lo-‐
kalråd.	  Sammen	  med	  ligesindede	  borgere	  og	  politikere	  i	  og	  udenfor	  Assens	  
Kommune,	  vil	  vi	  arbejde	  hårdt	  for,	  at	  Lillebælt	  med	  sit	  rige	  dyre-‐	  og	  fugle-‐
liv	  og	  vi	  menneskers	  oplevelser	  af	  det	   flotte	  vand	  og	   landskab,	   ikke	  øde-‐
lægges	  af	  	  250	  eller	  140	  meter	  høje	  vindmøller.	  
Vi	  støtter	  grøn	  udvikling	  og	  produktion	  af	  grøn	  energi,	  men	  der	  er	  en	  mis-‐
forståelse,	   når	   Sønderborg,	   Danfoss	   m.	   fl.	   -‐	   på	   andres	   bekostning	   -‐	   insi-‐
sterer	  på,	  at	  de	  som	  forbruger/producent	  af	  grøn	  vindmølle-‐strøm,	  vil	  pla-‐
cere	  kæmpemøller	  tæt	  på	  Helnæs	  og	  Nordals.	  El-‐energi	  har	  jo	  det	  fortrin,	  
at	  produktionssted	  og	  forbrug	  kan	  ligge	  endda	  i	  stor	  afstand	  fra	  hinanden.	  
SÆT	  DERFOR	  HAVMØLLER	  TIL	  HAVS	  !	  
	   Tilbage	   til	   byrådsvalget.	   For	   at	   kende	   kandidaternes	   holdninger	   til	  
havmølleparken	  i	  Lillebælt	  har	  vi	  pr.	  mail	  bedt	  en	  række	  opstillede	  kandi-‐
dater	  eller	  spidskandidater	  fra	  de	  forskellige	  partier,	  om	  med	  JA,	  Nej	  eller	  
VED	  IKKE	  at	  besvare	  følgende	  tre	  spørgsmål:	  
-‐1.	  Støtter	  du	  etablering	  af	  en	  vindmøllepark	  i	  Lillebælt	  med	  20	  stk.	  250	  m	  høje	  
møller?	  
-‐2.	  Støtter	  du	  etablering	  af	  en	  vindmøllepark	  i	  Lillebælt	  med	  44	  stk.	  140	  m	  høje	  
møller?	  	  
-‐3.	  Kender	  du	  den	  pr.	  1.	  jan.	  2017	  gældende	  ændring	  i	  "Lov	  om	  fremme	  af	  
vedvarende	  energi”,	  som	  giver	  nabokommuner	  ret	  til	  “betinget	  indsigelse"	  mod	  
etablering	  af	  havvindmølleparker	  nærmere	  kommunens	  kyst	  end	  8	  km	  ?	  
(Den	  mulighed	  har	  Assens	  Kommune	  ikke	  brugt	  indenfor	  den	  givne	  tidsfrist.)	  
	  
-‐	  RESULTATET	  AF	  VORES	  RUNDSPØRGE	  pr.	  16.	  nov.	  findes	  på	  næste	  side.	  	  
	   	   	   	   ...................................................	  
Til	   yderligere	   orientering	   kan	   du	   også	   nedenfor	   se	   partiernes	   holding	   udtrykt	   ved	  
afstemning	  om	  havmølleprojektet	  i	  Byrådet	  den	  27.	  sept.:	  
Et	  flertal	  i	  Assens	  Byråd	  (C,	  F,	  O	  og	  V)	  vedtager,	  at	  "Assens	  Kommune	  som	  udgangspunkt	  ikke	  
kan	  støtte	  	  projektet."	  
Et	  mindretal	  	  (A)	  er	  ikke	  enig	  heri	  og	  udtaler:	  
Vindmøller	  på	  250	  meter,	  4	  km	  fra	  Helnæs	  har	  vi	  svært	  ved	  at	  se	  bliver	  fremmet,	  men	  indgår	  
gerne	  i	  det	  videre	  arbejde,	  hvor	  Assens	  	  kommunes	  interesser	  tilgodeses,	  på	  lige	  fod	  med	  
Sønderborgs.	  -‐	  Derfor	  afventer	  vi	  resultatet	  af	  VVM-‐undersøgelsen,	  inden	  	  stillingtagen.	  
Et	  andet	  mindretal	  (B,	  Ø)	  udtaler:	  "	  at	  vi	  gerne	  indgår	  i	  et	  samarbejde	  om	  projektet,	  således	  at	  
Assens	  Kommunes	  interesser	  tilgodeses	  på	  lige	  fod.	  -‐	  Derfor	  afventer	  vi	  resultatet	  af	  VVM-‐
undersøgelsen	  inden	  endelig	  stillingtagen."	  



A:	  Socialdemokratiet Sp	  1:	  250	  m	  møller Sp	  2:	  140	  m	  møller Sp	  3:	  lov	  om	  kommunal	  indsigelse
Charlotte	  Vincentz	  Petersen Nej ? Nej
Charlotte	  Christiansen Ja,	  hvis	  love	  opfyldt Ja,	  hvis	  love	  opfyldt ja
Finn	  Brunse Nej Nej Nej
Poul	  Hanssen Nej Nej Ja,	  lige	  læst
Leif	  Rothe	  Rasmussen Nej Ved	  ikke Ja
Lone	  Akselsen	  (afgår) Nej Nej Ja
Arno	  Termansen	  (afgår) Skeptisk Skeptisk Nej
Saerah	  Emil	  Båring
Elmer	  Philipsen
Lars	  Søgaard

B:	  Radikale	  Venstre
Poul	  Poulsen Afventer	   Afventer Nej

Ja,hvis	  love	  opfyldt Ja,	  hvis	  love	  opfyldt

C:	  Konservative
Ena	  Nørgaard Nej Nej Nej
Andreas	  Thiel Nej Nej Nej
Vagn	  Top Ved	  ikke Ved	  ikke Nej Generelt,	  for	  møller
Jens	  Christian	  Arendt

F:	  Socialistisk	  Folkeparti
Mogens	  Mulle	  Johansen Nej Nej Nej

I:	  Liberal	  Alliance
Jimmy	  Steen	  Eriksen Nej Nej Nej

O:	  Dansk	  Folkeparti
Jens	  Henrik	  Thulesen	  Dahl Nej Nej Nej
Tage	  Kiltang	  Bartholin Nej Nej Ja,	  orienteret
Betina	  Signe	  Stick Nej Nej Nej,	  troede	  det	  var	  selvfølge
Hans	  Bjergegaard

V:	  Venstre
Søren	  Steen	  Andersen Nej Nej Ja
Dan	  Gørtz Nej Nej Nej
Erik	  Klindt	  Andersen Nej Nej Nej
Henning	  Jensen Nej Nej ?
Lars	  Krsistian	  Pedersen Nej Nej ?
Henrik	  Mott	  Frandsen Nej Nej Ja
Marianne	  Therp Nej Nej Ja,	  lige	  læst
Karina	  Nedergaard	  Christiansen
Rie	  Nielsen

Ø:	  Enhedslisten
Malene	  Rye 	   Ja	  til	  projektet	  på	  vælgermøde.	  Ikke	  svaret	  på	  mail.

Å:	  Alternativet
Henrik	  Tegtmeier Nej Nej nej,	  kun	  lov	  generelt
Michael	  Plauborg
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