
 
 

 

Fakta om Lillebælt Syd 
 

 

Baggrund for projektet 

I 2012 udpegede den daværende regerings Havmølleudvalg området i det sydlige Lillebælt som et af 

i alt 16 mulige områder, man med fordel kunne undersøge nærmere med henblik på at opføre en 

vindmøllepark.  

 

Processen 

Parterne bag projektet har bedt Sønderborg Forsyning stå for projektudvikling og udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensvurderingen. Det var således Sønderborg Forsyning, der den 29. juli 2016 indgav 

ansøgninger om forundersøgelsestilladelse til Energistyrelsen. 

 

Når forundersøgelserne er afsluttet – og senest 15. december 2018 – indsender parterne bag 

projektet en forundersøgelsesrapport til Energistyrelsen. Forundersøgelsesrapporten indeholder en 

samlet miljøkonsekvensvurdering, baseret på undersøgelser foretaget i perioden 15. juni 2017 – 14. 

december 2018. Herefter tager Energistyrelsen stilling til, om en vindmøllepark kan godkendes.  

 

Kommende informationsmøder 

Der vil i efteråret 2018 blive afholdt informationsmøder både på Fyn og på Als, hvor resultaterne fra 

forundersøgelserne bliver gennemgået, og det vil være muligt at stille spørgsmål.  Såfremt der er 

borgere, som ønsker, at yderligere aspekter bliver undersøgt, vil det være muligt at fremsætte 

ønskerne i den kommende hørringsfase. Alt efter Energistyrelsens sagsbehandlingstid vil de otte 

ugers høring finde sted i 2019.  

 

Lokalt ejerskab 

Hvis Lillebælt Syd bliver opført, vil borgere i kommuner med kysttilslutning inden for 16 km fra 

opstillingsstedet få tilbudt ejerandele i vindmølleparken – dvs. borgerne i Sønderborg, Faaborg, 

Assens, Ærø, Aabenraa, og Haderslev. 

 

Fagforbundet 3F har tidligere vurderet, at Lillebælt Syd projektet vil kunne skabe 2.400 midlertidige 

jobs og 30-40 varige jobs. 

 

 

Placeringen af Lillebælt Syd 

I forhold til en placering i det sydlige Lillebælt, kan møllerne ikke placeres mere sydligt, da hele 

farvandet omkring Als og Flensborg Fjord er fredede Natura 2000-områder. Havbunden har også stor 

betydning, og her er netop området nord for Lillegrund fordelagtigt på grund af det forholdsvis lave 

vand samt en god moræne bund, der er ideel til opstilling af møller. 

 

Planen er at opstille vindmøllerne i et område midt i Lillebælt mellem Lavensby Strand og Helnæs på 

Fyn, således at der er mindst 4 km fra kyst til nærmeste vindmølle. 

 



 
 

 
 

 

 

Endelig er vindforholdene også gode i området, der har en middelvind på 8,4m/s i 90m højde. 

Vindforholdene er vigtige, da vindmøller arbejder optimalt, når vinden er mellem 4 og 25 m/s. 

 

Man ser ofte, at vindmøller i havmølleparker er placeret i et ’geometrisk genkendeligt mønster’ – 

f.eks. på linje. Den foreslåede placering for møllerne i Lillebælt er ikke et geometrisk genkendeligt 

mønster, da man har forsøgt at undgå at placere møllerne i stenrev, som er på 

udpegningsgrundlaget i det nærliggende Natura 2000-område.  

 

Hvorfor placeringen i det sydlige Lillebælt? 

 Vanddybden er ideel i forhold til etablering af vindmøller. 

 Der er gode vindforhold, så møllernes energiproduktion vil være optimal. 

 Havbunden er stabil og dermed velegnet i forhold til at anlægge vindmøller. 

 Placeringen berører ikke Natura 2000-området. 

 Der er taget højde for, at møllernes placering ikke skader områdets stenrev. 

 Placeringen tæt ved kysten betyder, at transformerstationen kan placeres på land, og det 

spiller en afgørende rolle for projektets samlede økonomi.  

 

 

Størrelsen på vindmøllerne 

For at opnå den ønskede kapacitet for vindmølleparken på 160MW, arbejder man i projektet med to 

’yderpunkter’ med henholdsvis de største og de mindste vindmøller, der kan komme på tale: 

 

De største møller 

20 stk. 8.0MW møller, hvor hver mølle har en samlet højde på 192,5 meter med en vingelængde på 

83,5 meter og 109 meter til nav.  

 

De mindste møller 

40 stk. 4.0MW møller, hvor hver mølle har en samlet højde på 165 meter med en vingelængde på 65 

meter og 100 meter til nav.  

 

Visualiseringerne af vindmøllerne 

Som del af forundersøgelserne er der udarbejdet visualiseringer af vindmøllerne fra seks forskellige 

placeringer på land.  

 

Når man udarbejder visualiseringer, benytter man flere forskellige former for data, så 

visualiseringerne bliver så præcise som muligt: 

 

1. Første skridt er at udarbejde en landskabsmodel i 3D, som er baseret på geodata fra 

Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings distribution af kort og 

geodata). 



 
 

 
 

 

 

2. Derefter fotograferer man det udvalgte område. Billederne bliver taget med 

spejlreflekskamera og ved hjælp af en høj-præcisions-gps måles kameraet og 

referencepunkter i billedet. Det er med til at sikre, at visualiseringerne bliver præcise. 

 

3. Derefter kan billedet overføres til landskabsmodellen i 3D, og herefter tilføjer man 3D-

modeller af vindmøllerne, som er opbygget efter information fra vindmølleproducenten.  

 

Erfaringer med den teknologi, der er benyttet for at udarbejde visualiseringer til Lillebælt Syd, viser, 

at visualiseringerne har en fejlmargin på under 1 % af totalhøjden. 

 

Visualiseringerne kan ses på: www.lillebaeltsyd.dk/visualiseringer 

 

 

 

Kontaktinformationer 

 

Mail:   vind@sonfor.dk 

Hjemmeside:  www.lillebaeltsyd.dk 

 

Facebook: www.facebook.com/havmoelleparklillebaeltsyd 
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