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Fakta om Processen fra november 2018 og frem 
 

Hvad sker der nu? 

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

Forsyning en forundersøgelsesrapport til Energistyrelsen. Forundersøgelsesrapporten indeholder 

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

14. december 2018. 

Sønderborg Forsyning har afholdt tre informationsmøderne på Fyn og på Als i november 2018. Her 

blev resultaterne fra forundersøgelserne gennemgået, og det var muligt at stille spørgsmål om 

miljøkonsekvenserne.  

Samtidig med at rapporten indsendes til Energistyrelsen, sendes den til nabokommunerne, og den 

offentliggøres på lillebaeltsyd.dk/forundersogelse. 

 

Hvilke muligheder har nabokommuner og borgere? 

Når forundersøgelsen er indsendt til Energistyrelsen kommer den i fire ugers myndighedshøring, 

herunder i høring hos nabokommunerne. Senere – forventeligt i starten af 2019 – kommer 

forundersøgelsen i en offentlig høringsrunde, hvor borgere og andre interessenter kan frembringe 

deres synspunkter om projektet og forundersøgelsen. Denne 2. offentlige høring står 

Energistyrelsen for.  

 

Hvorfor har I haft foretræde for Folketingets Energi- Forsynings- og Klimaudvalg? 

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og ProjectZero havde foretræde for Energi-, 

Forsynings- og Klimaudvalget torsdag den 15. november 2018.  

Anledningen var, at Sønderborg netop var blevet udnævnt som europæisk rollemodel på 

klimaområdet. I partnerskab med erhvervslivet har Sønderborg siden 2007 iværksat en række 

tiltag for at blive CO2-neutral i 2029. Et af disse er Lillebælt Syd Vindmøllepark, hvor 

miljøkonsekvensvurderingen er ved at være afsluttet. Den 160 MW store vindmøllepark kommer til 

at levere grøn strøm til markedspris uden tilskud fra Staten. Parterne ville gerne præsentere 

Sønderborgs arbejde med at blive CO2-neutral for udvalget, herunder præsentere resultaterne af 

miljøkonsekvensvurderingen af Lillebælt Syd. 

 

Hvem træffer den endelige beslutning? 

Når Energistyrelsen har afsluttet 2. høringsrunde, tilpasses projektet, så de negative påvirkninger 

bliver minimeret til et acceptabelt niveau. Herefter afgør Energistyrelsens eksperter, om 

miljøkonsekvensrapporten kan godkendes. Kan den det, sendes en indstilling til Energi-, 

forsynings- og klimaministeren, der træffer den endelige beslutning. Ministeren har senest udtalt 

sig om tilladelser og beslutningskompetence i forbindelse med et samråd om kystnære vindmøller 

i Jammerland Bugt den 9. november 2018, læs ministerens redegørelse her. 

 

21. april 2021: Denne beskrivelse af processen opdateres, så snart der foreligger en aftale med 

Energistyrelsen om en revideret tidsplan. 

https://lillebaeltsyd.dk/forundersogelsen/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/EFK/bilag/63/1967221.pdf

