Sønderborg, den 7.november 2018

PRESSEMEDDELELSE

Borgerne inviteres til informationsmøder om rapporten om
Vindmøllepark Lillebælt Syd
Borgerne i kommunerne omkring Lillebælt bliver nu inviteret til informationsmøder, hvor
hovedkonklusionerne fra rapporten om miljøkonsekvenserne af en eventuel vindmøllepark i
Lillebælt Syd præsenteres.
Det sker som led i den åbne proces, som Sønderborg Forsyning har gennemført siden det blev
besluttet at sætte gang i forundersøgelserne af et af de områder, Staten har udlagt til en mulig
kystnær vindmøllepark.
Miljøkonsekvensrapporten, som den hedder officielt, er udarbejdet af konsulentfirmaet COWI på
vegne af Sønderborg Forsyning, og den bliver indsendt til Energistyrelsen sidst i november. Det er
Energistyrelsen, der sender rapporten ud i en 2. høringsrunde, og det forventes at ske i begyndelsen
af 2019.
”På de første borgermøder i august 2017 lovede vi, at vi ville præsentere resultater og konklusioner
af forundersøgelsen, når den var afsluttet. Det gør vi så nu,” siger direktør i Sønderborg Forsyning,
Lars Blædel Riemann.
”Det har fra starten været vigtigt for os at være åbne og lydhøre. Derfor får borgere og andre
interesserede mulighed at høre om resultaterne og stille spørgsmål til dem. Samtidig vil vi gerne
orientere om den videre proces og muligheden for at blive medejer, hvis etablering af parken bliver
godkendt,” siger han.
Miljøkonsekvensrapporten har undersøgt de påvirkninger, som anlæg, drift og nedtagning af en
vindmøllepark vil have på natur, miljø og mennesker. Den går i dybden med alt fra fugleliv og
stenrev over sundhed og arkæologi til støj, sundhed og sikkerhed.
Møderne afholdes som følger:
•
Nordals Idrætscenter – mandag den 26. november, kl. 19.00-21.00
•
Helnæs Forsamlingshus – tirsdag den 27. november, kl. 17.00-18.30
•
Thorøhuse Forsamlingshus – tirsdag den 27. november, kl. 19.30-21.00
For nærmere oplysninger kontakt Susanne Linnet Aagaard, pressekontakt for Lillebælt Syd
Vindmøllepark, mobil 2162 6818, e-mail info@lillebaeltsyd.dk.
Nærmere oplysninger om selve projektet findes på www.lillebaeltsyd.dk. Faktaark til medier kan
fremsendes eller uddeles på møderne.
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