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Indsigelse Lillebælt Syd Havvindmøllepark
Assens Kommune fremsender hermed kommunal indsigelse mod, at der gives tilladelse
til etablering af Lillebælt Syd Havvindmøllepark som planlægges etableret inden for 4
km fra land ved Helnæs i Assens Kommune. Indsigelsesretten fremsendes med henvisning til VE-lovens § 22b, jf. overgangsreglerne i § 3, stk. 6 og 7 i Lov 1705/2016.
Baggrund
Sønderborg Forsyning Holding A/S er den 15. juni 2017 af Energistyrelsen meddelt tilladelse til forundersøgelser på havet til opsætning af kystnære vindmøller inden for 4
km fra land ved Helnæs i Assens Kommune.
Energistyrelsen har den 10. maj 2019 (j.nr. 2019-6131) truffet afgørelse om overdragelse af forundersøgelsestilladelsen til Lillebælt Syd Havvindmøllepark.
Indsigelse
Det følger af VE-lovens § 22b, at en kommunalbestyrelse kan gøre indsigelse mod, at
der gives tilladelse til forundersøgelse efter samme lov, for så vidt angår havvindmøller,
der planlægges placeret op til 15 km fra kommunens kyststrækning.
Fremsættes der en sådan kommunal indsigelse kan klima, energi og forsyningsministeren meddele afslag på forundersøgelsestilladelse, medmindre der foreligger klima- og
miljømæssige eller samfundsøkonomiske hensyn, der afgørende taler for udnyttelse af
energi i det pågældende område. Den lokale opbakning til vindmølleprojekter er således højt prioriteret.
Bestemmelsen om den særlige kommunale indsigelsesret blev vedtaget i 2016 og finder
som udgangspunkt ikke anvendelse for ansøgninger om forundersøgelsestilladelser
modtaget før den 1. januar 2017.
Dette udgangspunkt fraviges dog i det tilfælde, hvor det drejer sig om at meddele en
etableringstilladelse på baggrund af en forundersøgelsesrapport, der bliver stillet til rådighed for andre efter lovens nærmere regler herom, hvis ansøgningen om forundersø-
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gelsestilladelse er modtaget før den 1. januar 2017, og ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af forundersøgelsesrapporten er modtaget efter den 1. januar 2017,
jf. § 3, stk. 6 og 7 i lov 1705/2016.
Det er så vidt Assens Kommune kan se netop det sidste, som er gældende i nærværende
sag, idet der med Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2019 sker et skifte mellem indehaver af tilladelse til forundersøgelse, Sønderborg Forsyningsservice A/S (cvr
318755554) til Lillebælt Vind A/S (cvr 40540628). Der er således efter den 10. maj 2019
ikke længere sammenfald mellem den juridiske enhed som er meddelt forundersøgelsestilladelse og den juridiske enhed, som ønsker at udnytte forundersøgelsestilladelsen
til at ansøge om etableringstilladelse.
Med udgangspunkt heri synes den særlige kommunale indsigelsesret at være gældende
også for dette projekt, jf. VE-lovens § 22b, jf. § 3, stk. 6 og 7 i lov 1705/2016. Assens
Kommune bemærker i den forbindelse, at ansøgning om forundersøgelsestilladelse er
indgivet før den 1. januar 2017 og ansøgning om etableringstilladelse modtages efter
den 1. januar 2017.
Kommunal indsigelsesret
Assens Kommune skal i forlængelse af den kommunale indsigelsesret i øvrigt henlede
opmærksomheden på, at det pågældende havvindmølleprojekt ikke nyder lokal opbakning på Helnæs og omkringliggende sydvestfynske kystnære lokalområder i Assens
Kommune. Netop det at sikre den lokale opbakning var baggrunden for indførelsen af
den kommunale indsigelsesret.
Yderligere bemærker Assens Kommune, at Lillebælt Syd Havvindmøllepark ønskes
etableret meget tæt på kysten (4 km) i kommunen, og altså meget tættere end den afstandsmæssige ramme inden for hvilken kommunerne siden 2017 har haft en indsigelsesret. En afstandsmæssig ramme som i perioden fra 2017 til i dag er ændret fra 8 km
til nu 15 km fra kysten.
For så vidt angår klima-, miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn forbundet med
projektet henvises i øvrigt til Assens Kommunes høringssvar til den tekniske myndighedshøring vedrørende Lillebælt Syd Havvindmøllepark af 18. februar 2019, særligt afsnit 1.1.
Venlig hilsen

Søren Steen Andersen
Borgmester

Finn G. Johansen
Kommunaldirektør
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Bilag:
Assens Kommunes høringssvar til den tekniske myndighedshøring vedrørende Lillebælt Syd Havvindmøllepark af 18. februar 2019
Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2019 om overdragelse af forundersøgelsestilladelsen til Lillebælt Syd Havvindmøllepark.
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