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Høringssvar vedr. tillæg til planstrategi 2015 (udstykning af sommerhusgrunde)
Vi er meget beæret over, at Helnæs altid er tiltænkt i jeres planer omkring turisme, da området
herude er så smukt, at det skal vises frem. Samtidig er vi dog også meget betænkelige, da vi er bange
for, at netop øget turisme kan ødelægge vores smukke og unikke natur. I kommuneplantillæg nr. 17
nævner I også de værdifulde landskaber her på Helnæs, og at de skal bevares, hvorfor vi stiller
spørgsmål ved, hvorfor I så vil ændre det, som er bevaringsværdigt?
Lokalrådet på Helnæs indkaldte beboerne på Helnæs til et fællesmøde den 3. august 2017, så alle
kunne fremlægge deres for/imod argumenter for en forøgelse af sommerlandet med op til 50 udstykninger. Dette resulterede i, at 92 procent af de fremmødte 37 personer stemte imod forslaget.
Vi mener det afspejler Helnæs’ generelle holdning.
Da vi selvfølgelig på forhånd har orienteret os om tidligere afstemninger, kan vi kun sige, at resultatet
og holdningerne ikke er enestående, men afspejler mange år tilbage på trods af, at mange af os er
”nye” på Helnæs.
Argumenterne som blev fremført på fællesmødet er som flg.:
– Et væsentligt punkt er vores veje, som i forvejen er belastet af megen trafik, og som samtidig er
meget dårligt vedligeholdt. De er meget smalle og til stor fare for gående samt cyklister allerede
med nuværende trafik.
Den 10. januar 1967 kunne man i Fyens Stiftstidende (se bilag 1) læse, at Assens Kommune gav
afslag på forøgelse af sommerhusområdet grundet vejnettet, som ville blive belastet yderligere,
hvorfor man ikke mente, der var plads til at udstykke mere end 150 grunde. I dag er der allerede
143 udstykninger.
– En anden bekymring er, at ved udvidelse af sommerhusområdet med 50 udstykninger, vil der
være flere sommergrunde end helårsgrunde. Desuden anser vi faktisk ikke vores sommerhusområde nær så attraktivt, som ved Å strand, som ligger langt bedre i forhold til indkøb og turistattraktioner.
– Søren Sten Andersen postede på facebook den 31. maj 2017 (se bilag 2) en liste over sognenes
gennemsnitsindkomster i Assens Kommune, her ligger Helnæs som nr. 4.
Meget positivt, men også noget som kan vende, hvis fastboende på øen ikke længere finder det
attraktivt grundet øget trafik. Det er allerede nu et begyndende problem.
– Helnæs er desuden en af de områder i Assens Kommune med flest CVR nr. i forhold til hustande.
For de virksomheder, hvor placering ikke har den store betydning, er Helnæs attraktiv, da vi har et
godt iværksættermiljø med fibernet og støtter op om hinanden. Vores behov er snarere flere helårsgrunde fremfor sommerhuse.
– I ønsker flere overnatningsmuligheder i Assens Kommune! Fakta er, at Marcussens hotel i Assens
By er gået konkurs flere gange indenfor 5 år. Helnæs Camping har rigtig svært ved at udfylde
deres pladser og det gælder også udlejningen af deres hytter. Så der er altså kun et sted på Helnæs, hvor der vil være nævneværdig nytte af flere overnatningsmuligheder og det er Helnæs
Fishing Outdoor Lodge. I planstrategien står jo netop, lokallivet vil blive støttet af projektet, men

ikke engang Helnæs Camping kan se fordelen. De var repræsenteret ved fællesmødet den 3. august og ser igen fordel i flere sommerhusgæster, da de jo holder sig for sig selv.
– I sommerhusområdet på Helnæs er der lige nu omkring ca. 8-10 boliger til salg, hvorfor vi ikke ser,
at der er et yderligere behov.
Til gengæld er vi uforstående overfor, at Assens Kommune har givet afslag på udstykning af helårsgrunde i Helnæs By. I kommuneplanen er huludfyldning mulig, men flere har fået afslag på udstykning. Små og større ejendomme er til salg i Helnæs By. Helårshuse, som kunne bruges til sommerhuse og senere helårsbeboelse (flexhuse), hvis man fx gav dispensation for bopælspligt i en
fastsat årrække efter køb. Det kunne sætte lidt skub i køb, men også restaurering af ejendommene – inden man flytter herud HELE ÅRET.
– I seneste lokalplan er Helnæs udlagt som ”stilleområde”. Et sted, hvor natur og dyreliv har meget
høj prioritet. Som i ”Registrering af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune” samt kommuneplantillæg
nr. 17, lægger man op til, at natur og dyreliv er unik.
Vi er glade for den beslutning på Helnæs og beder nu til, at I lever op til det, I selv har været med
til at bestemme og lader vores ”ø” ligge stille hen. Vi vil gerne bevare vores lokalliv, dog kommer
en dagligvarebutik aldrig til at overleve herude. Måske engang i fremtiden – hvis vi får lov til at
huludfylde, så flere attraktive helårsgrunde kan beboes – hvis ikke turismen øges, men bibeholdes, så både turister og helårsbeboere kan nyde naturen og dyrelivet.
– Endelig synes vi, at dokumentationen i planstrategien er mangelfuld og dermed bare en lang ønskeliste med et uholdbart grundlag. I tillægget til planstrategien fremtræder ingen dokumentation
for de krav, som erhvervsstyrelsen stiller fx, at udvidelsen vil understøtte Helnæs Camping og Helnæs By.
Til sidst en bemærkning fra den berørte lodsejer, der stiller sig undrende over, at han intet har hørt
om udstykning af hans jord fra Assens Kommune. Dette indebærer en reduktion af det landbrug, som
er med til at holde ham oven vande.
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