
 
 
 

 

 
Til Pressen 
 
     Assens, den 28. april 2022 
 
 
 
Assens Købstad afholdt mandag den 25. april 2022 årsmøde i Arena Assens med besøg af 
Transportminister Trine Bramsen, MF(S), Energi- og transportordfører Rasmus Helveg Petersen, 
MF(R) og ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl, MF (DF). 
 
Transportministeren orienterede særlig om de kommende fynske transportinvesteringer, hvor hun 
bl.a. nævnte afhjælpning af støjgenerne ved motorvejen, de relativt store puljer, der er afsat til flere 
cykelstier, hvor ønsket er at fremme cyklismen i Danmark, idet der p.t. opleves færre og færre, der 
benytter cyklen som transportmiddel. Trine Bramsen omtalte tillige puljen til Land- og byudvikling. 
Udvidelsen af den Fynske motorvej. Togfonden og anlæg af vest banen. Også forundersøgelsen af 
en Als Fyn-forbindelsen blev omtalt samt investeringer i ny grønne færgeforbindelser.  
 
Transportministeren var tillige opmærksom på ønskerne fra Assens om en ny og mere 
tidssvarende infrastruktur mellem Assens og motorvejsnettet mod Odense og nævnte bl.a. på flere 
forespørgsler, at det nu snart var Assens tur til nye trafikinvesteringer (Odense, Svendborg, 
Middelfart, Nyborg og Fåborg-Midtfyn har alle gode eller mange flere kilometer statsveje). 
Transportminister Trine Bramsen er fuldt ud opmærksom på infrastrukturens betydning for byens 
og bosætningens positive udvikling, hvor hun henviste til egne erfaringer fra Svendborg efter 
motorvejen, med mere en 500 tilflytter hvoraf flere kommer fra Københavnsområdet. Både Rasmus 
Helveg Petersen og Jens Henrik Thulesen Dahl spurgte ind til mulighederne for at tildele Assens 
kommune mere statsvej (Assens kommune har kun ca. 12 km. statsveje ud over den 
gennemgående motorvej), hvortil ministeren svarede at dette var et spørgsmål, der skal afklares 
politisk. Rasmus Helveg Petersen henviste til Århus, hvor en ny tunnelforbindelse til havneområdet 
bliver en ny statslig investering ifølge trafikforliget. 
 
Transportminister Trine Bramsen nævnte i samme forbindelse, at det vil være godt med en enig 
byrådsopbakning og gerne også en opbakning fra det Fynske borgmestersamarbejde om statslige 
investeringer i infrastrukturen i Assens. 
 
Energi- og transportordfører Rasmus Helveg Petersen holdt indlæg om de nye energipolitiske 
udfordringer, hvor han blandt andet nævnte at Danmark er godt rustet og lang fremme set med 
europæiske øjne, når det gælder erstatninger for fossile brændstoffer. Rasmus Helveg Petersen 
nævnte bl.a., at vi har 400.000 husstande i Danmark, der benytter gas eller olie i opvarmningen og 
som skal erstattes hurtigst muligt med nye opvarmningsformer og i denne forbindelse, at der bør 
investeret store milliardbeløb i Nordsøen med udbygningen af et omtalt 40 Gigawatt anlæg, der 
både skal forsyne Danmark og Europa med alternativ energi. Rasmus Helveg Petersen havde 
samme dag besøgt Assens Fjernvarmeværk, som han ser som et rigtig godt forbillede for udvikling 
af billig, CO2 neutral og grøn energi. Assens Fjernvarmeværks fremsynede investeringer kan vi 
alle kun glæde os over og bære videre til andre dele af landet eller ud i verden. Rasmus Helveg 
nævnte også den kommende Co2 afgift ,som der nok kommer en del debat om i den nære fremtid. 
 



 
 
Formanden for Assens Købstad, Lars Pilekær, aflagde på mødet beretning for året, hvor 
foreningens arbejder med Bosætning, Assens DNA, InVestFyn, Infrastrukturer og markedsføring 
blev omtalt. 
 
Lars Pilekær omtalte blandt andet udviklingen i ejendomsomsætningen i Assens i det forløbne år, 
hvor 38 til 47 procent af de omsatte handler via egen mæglerbutik de sidste par år har været til 
tilflyttere til byen mod under 30 procent i tidligere år. Disse tal skal ses i sammenhæng med, at 
ejendomsomsætningen samtidig er steget ganske meget. Formanden efterlyste samtidig flere og 
mere attraktive kystnære udstykninger i Assens samt et snarlig udbud af nye boligparceller på 
havnearealer, hvilket kunne have øget tilflytningen til byen. Vi håber derfor, at kommunen har 
trukket arbejdstøjet på, således at byens potentialer snart kan udvikles mere.    
 
Illustrationerne om Assens historiske udvikling og DNA sker i et godt i samarbejdet med Museum 
Vestfyn, hvor vi sidste år afsløre ”Vores kvarter” med Nygade og Baronvej kvartererne som særlige 
kendte tegn for en tidsalder i Assens. Formanden afslørede også, at dette års illustrationer vil 
omhandle havnens udvikling og Årøsund- og Bågøoverfarterne, hvor han nævnte, at alle 
illustrationerne samtidig digitaliseres til bl.a. storskærmsvisning og til brug som 
undervisningsmateriale. Lars Pilekær orienterede tillige om planerne med etablering af et Jacob 
Gades oplevelsesunivers i Tobaksgården, der vil omhandle en beskrivelse af Jacob Gades liv som 
komponist og musiker samt filmmusikken og stumfilmens historie. Planerne er dog endnu på 
beskrivelsesstadiet og på tegnebrættet. 
 
Den lokale investeringsgruppe, InVestFyn, blev ligeledes omtalt, hvor deltagere fra gruppe bl.a.  
har investeret i Plums gård og i generationsskiftet med Barløseborg Golfklub.            
  
Formanden berettede desuden om infrastrukturgruppens transportkonference i sommeren 2021, 
hvor et af resultaterne  - med stor indsat af Rasmus Helveg Petersen (MF) – blev, at der nu er 
afsat 5,0 mio.kr. i infrastrukturforliget fra sidste år til en forundersøgelse af en mere moderne 
fremkommelighed mellem Assens og motorvejsnettet og Odense. Egnens større virksomheder 
med mere en 1500 arbejdspladser bakker fuldt op om foreningens arbejde for at skabe en 
tidssvarende og moderne infrastruktur mellem Assens og motorvejsnettet. Formanden efterlyste 
samtidig mere politisk mod til at fremme projektet. 
 
Assens Købstad har endvidere sat en fælles markedsføring og branding af Assens på 
dagsordenen, berettede formanden, hvor vi med udgangspunkt i byens større virksomheder 
ønsker  en fælles profilering af Assens og virksomhederne bl.a. også med henblik på 
virksomhedernes behov for tiltrækning af arbejdskraft. 
 
På årsmødets efterfølgende generalforsamling blev følgende genvalgt til bestyrelsen, direktør Arne 
Jakobsen, murermester Palle Johansen, købmand Torben Lorenzen. Endvidere blev direktør Jens 
Pilegaard og Business Development manager Anders Lemmergaard nyvalgt til bestyrelsen.  
Bestyrelsen består ud over de gen- og nyvalgte af ejendomsmægler Lars Pilekær, direktør Marc 
Roar Hintze, bogholder Lone Østerhåb, installatør John Petersen og advokat Frantz Dolberg. 
 
 
 
Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til Lars Pilekær på telefon 3045 4170   
     



 
 

    
 

  


