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Sønderborg, den 3. februar 2018  

 

PRESSEMEDDELELSE 

 

 

Der mangler fakta og perspektiv 
 

Sønderborg Forsyning har arbejdet med projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark i godt fem år. I den 

periode har vi hele tiden forsøgt at have en konstruktiv og åben dialog med myndigheder, 

samarbejdspartnere, presse og borgere, som er interesseret i projektet. 

 

Vi har hidtil valgt at holde os ude af den verserende sag i medierne, hvor Assens Kommune 

kritiserer Energistyrelsen for at tage parti i sagen om Lillebælt Syd Vindmøllepark. 

 

”Men efterhånden har sagen udviklet sig langt fra virkeligheden, og vi ønsker derfor at bringe fakta 

på banen og give sagen lidt perspektiv”, siger direktør Lars Blædel Riemann, Sønderborg Forsyning. 

 

Assens Kommune har hyret det københavnske advokatfirma Nielsen Nørager til at kulegrave 

vindmølleprojektet i forhold til lovgrundlag og procedure. I forbindelse med Assens Kommunes 

anmodning om aktindsigt har Sønderborg Forsyning fremsendt de i alt 371 mails og dokumenter, 

som Sønderborg Forsyning har udvekslet med Energistyrelsen siden sommeren 2017, og 

Energistyrelsen har på tilsvarende vis givet adgang til deres mails og dokumenter i sagen. 

 

”I disse mange hundrede mails og dokumenter er det lykkedes advokatfirmaet, at finde én mail, 

hvor en medarbejder fra Energistyrelsen udtrykker glæde over, at der også er en tilhænger af 

vindmøller i debatten. Kunne det tænkes, at det er fordi vi offentligt ansatte gerne ser en debat, 

hvor både tilhængere og modstandere kommer til orde?” spørger Lars Riemann og fortsætter; ”Jeg 

har svært ved at se, hvorfor vi skulle blive mindre faglige og saglige i sagsbehandlingen, blot fordi vi 

gerne ser samme alsidige meninger i pressen, som vi møder hos borgerne.” 

 

Sønderborg Forsyning har et godt og tillidsfuldt samarbejde med mange myndigheder i forbindelse 

med Lillebælt Syd Vindmøllepark; Energistyrelsen, Miljøministeriet, Forsvaret, Kystdirektoratet, 

Energinet og nabokommunerne. Der har været afholdt mange møder og også workshops, hvor 

Sønderborg Forsyning og forskellige myndigheder i fællesskab har forsøgt at afklare, hvordan de 

forskellige faser i et så komplekst projekt ville forløbe, hvilke forhold der skal undersøges, og hvilke 

oplysninger, som myndighederne har brug for i sagsbehandlingen. 

 

”Vi er klar over, at debatten for og imod fortsætter, men hvis man gør en fjer til fem høns eller 

leder efter enkelte ord, som man kan lægge sin egen og måske forkerte fortolkning i, så er det synd 

for debatten, for så bliver den ikke saglig. Man kunne jo også vælge at fokusere på det faktum, at 

Assens Kommune med aktindsigten har modtaget flere hundrede mails og dokumenter, som viser 

ordentlig, faglig og saglig sagsbehandling i Energistyrelsen af projektet Lillebælt Syd 

Vindmøllepark”, slutter Lars Riemann. 

 

For yderligere oplysninger kontakt Susanne Linnet Aagaard, pressekontakt for Lillebælt Syd 

Vindmøllepark, mobil 2162 6818, e-mail info@lillebaeltsyd.dk eller søg på www.lillebaeltsyd.dk 
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