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Hvidbog: Kommuneplan 2017 – 2029  
Behandling af indkomne høringssvar i den offentlige høringsfase 14. juni 2017 - 10. september 2017 

Indledning 

 
I hvidbogen behandles de høringssvar, som Svendborg Kommune har 
modtaget i forbindelse med den offentlige høring af forslag til 
Kommuneplan 2017 – 2029.  
 
Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. 
 
Hvidbogen indeholder et kort referat af høringssvarene, samt 
administrationens forslag til svar til brug i forbindelse med endelig 
vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029. 
 
I hvidbogen anbefaler administrationen at høringssvarene enten: 

Imødekommes, Imødekommes delvist, Imødekommes ikke eller Tages 

til efterretning.  

Derudover er der forslag til ændringer i kommuneplanen som følge af 

høringssvarene. 

 

 

”Tages til efterretning” betyder, at bemærkningen er modtaget som 

input til kommunens videre arbejde med planlægning eller at der er tale 

om forhold, som det ikke er muligt at tage med i kommuneplanen.  

Hvidbogen er inddelt, så høringssvar fra statslige og regionale 
myndigheder præsenteres først. 
 
Derefter er hvidbogen inddelt i temaer: Tværgående høringssvar, 
Bosætning, Detailhandel, Campingpladser og Sommerhuse, Natur, 
Trafik, Energi og Klima, samt Øvrige. 
 
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg, har indgivet et 
tværgående høringssvar, som spænder bredt. Grundet omfanget af 
høringssvaret er der udarbejdet et samlet svar bagerst i hvidbogen. En 
opsummering er beskrevet i selve hvidbogen. 
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Statslige og regionale myndigheder  

1. Erhvervsstyrelsen  

2. Miljø – og fødevareministeriet   

3. Vejdirektoratet  

4. Banedanmark  

5. Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer  

6. Region Syddanmark, Strategi og Analyse 

7. Fyens Stift  

8. Energinet, Energistyrelsen  

Tværgående høringssvar  

9. Danmarks Naturfredningsforening, René Lund Chetronoch. Hele høringssvaret ligger bagerst i hvidbogen. 

Bosætning  

10. a) Ørkild Haveforening, ved Johan W. Kristensen, Otto Wikkelsø, Jacob Rubinovitz samt b) Jette Christoffersen  

11. Kaj Holm  

12. Borgere på Egenappevej  

13. Anne Marie Ottosen, Landet  

14. Geo Partner, Gl. Nybyvej  

15. HjulmandKaptain, Advokat  

16. Stenstrup Nærdemokratigruppe, Lunde Borgerforening og KOO-gruppen i Kirkeby 

17. Udsyn A/S, Steffen Larsen 

18. Vand og Affald, Gry Tully  

19. Pernille Bretton-Meyer og Kåre Wangel  

20. Claus Buch Hansen, Gudme 

Detailhandel  
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21. Borgere på Baunevej, Thurø  

22. Christian Van Deurs, Thurø  

23. Kis Nyman, Thurø 

24. Frede Hansen, Thurø 

25. Tove Humaidan, Thurø  

26. 2.098 borgere, Thurø   

27. Steffen Larsen, Udsyn A/S  

28. GeoPartner, Klaus Weitemeier, Rødeledsvej 101 

29. Bestyrelsen Daglig Brugsen Rantzausminde ved Leif H. Alken 

30. Årstiderne Arkitekter på vegne af Rema Ejendomsudvikling A/S, Thurø  

Campingpladser og Sommerhuse 

31. Kirsten Frandsen, Øgavl  

32. Syltemae Camping, Lars Hansen 

33. Marianne Rasmussen og Agnar Jonassen, Revsøre 

34. Lundeborg Strand Camping, Hanne og Henning Weber 

35. Henrik Blixen, Lundeborg  

36. Kurt Quistgaard, Vormark  

37. Møllegaardens Strand Camping, Knud Albertsen  

Natur 

38. Centrovice  

39. Søren Vous, Vester Skerninge  

40. Søren Mohr, Vester Skerninge  

41. Jes Rasmussen 

Trafik  

42. Anette Porsfelt  

43. Søren Hansen  

44. Jannie Alhbin  
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45. Jan Nielsen, Tåsinge  

Energi og Klima  

46. Vand og Affald, Gry Tully  

47. Borgergruppen i Ulbølle  

48. NOAH Svendborg, Knud Clemmesen 

49. Danmarks Vindmølleforening, Jens Peter Hansen  

Øvrige 

50. NGF Nature Energy Distribution A/S 

51. Jannie Alhbin  

52. Jeanette Bøllingtoft 

53. Kasper Tveden  

54. Keld Thrane, Tåsinge 

55. Ella Maria og Leif Bisschop-Larsen, Gudbjerg  

56. Vester Skerninge Tennisklub, Michael Grube Andersen 

57. KOO-gruppen, Lone Kaasgaard 

58. Charlotte Vesterlund 
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Nr Indsender 
 
(myndighed, 
interesseorgani- 
sationer, borgere) 

Høringssvar/indsigelse  
 
Kort referat af indholdet i høringssvaret  

 

Administrationens forslag til svar 
 

Administrationen anbefaler at 
høringssvaret: 
- Imødekommes 
- Imødekommes delvist 
- Imødekommes ikke 
- Tages til efterretning 

 

Statslige/Regionale myndigheder 

1.  Erhvervsstyrel-
sen  

Erhvervsstyrelsen (ERST) er kommet med 
bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2017-
2029 ud fra statslige interesser. 
 
ERST har følgende bemærkninger til planforslaget: 

Administrationen har været i dialog med ERST om 
deres bemærkninger og er blevet enige om de 
rettelser, der skal til i forhold til en endelig 
vedtagelse af kommuneplanen. Således finder ERST 
det ikke nødvendigt at nedlægge veto mod 
kommuneplanforslaget. 

Imødekommes 
Kommuneplanforslaget rettes i henhold 
til nedenstående. 
 
 
 

Byvækst ved byzonebyer, rumlighed, arealudlæg 
til 12 års forbrug 
ERST ønsker en uddybning af de udlagte arealer til 
boliger i Svendborg Øst, Samt mindre arealudlæg 
til boliger i Vester Skerninge og Thurø. 
 

Der udlægges i alt 7,5 ha areal til boliger i den 
kommende planperiode til tæt/lav og åben/lav 
boligbebyggelse.  
Der er tale om mindre lokale udlæg, som skal 
understøtte bosætningen lokalt, hvor der ikke er 
mange byggemuligheder tilbage. Udlæg er i 
overensstemmelse med den forventede 
befolkningstilvækst. 
 

Imødekommes 
Der tilføjes et kort og en uddybning af de 
nye boligarealudlæg under forordet om 
ændringer i kommuneplanen. 
 

Detailhandel 
ERST bemærker, at der mangler en fastsættelse af 
det maksimale bruttoetageareal til detailhandel og 
maksimal butiksstørrelse for områder med særligt 
pladskrævende varer. 
 
Derudover savnes detaljerede retningslinjekort 
over bydelscentre, lokalcentre, aflastningsområdet 
og områder til særligt pladskrævende varer. 

De maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser 
er beskrevet i rammerne. 

Imødekommes 
De maksimale bruttoetagearealer og 
maksimal butiksstørrelse indarbejdes i 
hovedstrukturen under afsnit om 
områder med særligt pladskrævende 
varer. 
Der isættes kortudsnit under 
retningslinjerne for henholdsvis 
bydelscentre, lokalcentre, 
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aflastningsområdet og områder med 
særligt pladskrævende varer. 

Statslige vejinteresser 
Vejdirektoratets bemærkninger, se pkt. 3. 

  

2.  Miljø – og 
fødevareministe
riet   

Miljøstyrelsen har fremsendt bemærkninger til 
Grønt Danmarkskort. Miljøstyrelsen har 
kommenteret planforslaget i relation til den nye 
planlov og har efterfølgende beklaget at have 
overset, at kommuneplanforslaget blev sendt i 
offentlig høring, dagen før at den nye planlov 
trådte i kraft. En del af det oprindelige høringssvar 
er derfor frafaldet.  
Miljøstyrelsen finder herefter, at kommuneplanen 
ud over de enkelte kategorier under 
’Naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser’ også bør indeholde en 
samlet udpegning af ’Naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser’ og tilknyttede 
retningslinjer.  
 

I kommuneplanforslaget omfatter ’Naturområder 
med særlige naturbeskyttelsesinteresser’: 
’Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 
2000-områder og Ramsarområder) og bilag IV-arter’ 
samt ’beskyttede naturtyper (§3)’, ’sten- og 
jorddiger’, ’ammoniakfølsomme skove’, ’natur- og 
vildtreservater’ og ’fredede arealer’. Da 
kortgrundlaget og beskyttelsesniveauet for 
arealkategorierne er forskellige, er der medtaget 
retningslinjer for de enkelte kategorier. 
Svendborg Kommune har udvalgt en delmængde af 
’Naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser’ til at indgå i Grønt 
Danmarkskort. De benævnes ”særligt værdifulde 
naturområder”. Da alle de udvalgte områder ligger 
indenfor de udpegede økologiske forbindelser og 
dermed indgår i Grønt Danmarkskort, har de ikke 
været vist på et selvstændigt kort. 
 

Imødekommes 
Som konsekvens af Miljøstyrelsens 
bemærkninger til kommuneplanforslaget 
vises de udvalgte områder i den endelige 
plan som en selvstændig samlet 
udpegning. Udpegningen kaldes ’Særligt 
værdifulde naturområder (udvalgte 
naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser)’, og der 
knyttes retningslinje til udpegningen. 
 
De særligt værdifulde naturområder og 
tilknyttede retningslinje samt rettelsen i 
retningslinjen under ’Prioritering af 
naturindsatsen inden for Grønt 
Danmarkskort’ vil ikke medføre ændring i 
beskyttelsesniveauet. 

3.  Vejdirektoratet Vejdirektoratet (VD) har gennemgået planforslaget 
i forhold til de statslige vejinteresser. 

Administrationen er efter dialog med Vejdirektoratet 
blevet enige om de rettelser, der skal foretages i 
kommuneplanforslaget og ændring af disse betyder, 
at der ikke er kommet indsigelse fra 
Erhvervsstyrelsen. 

Imødekommes 
Kommuneplanforslagets rettes i henhold 
til nedenstående. 
 

Det overordnede vejnet 
VD gør indsigelse mod manglende kort over det 
overordnede vejnet. 
 
Derudover bemærkes det, at der er 

 Imødekommes 
Der indsættes kort under retningslinjerne 
for det overordnede vejnet. 
 
Under redegørelsen rettes liste med veje 
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uoverensstemmelse mellem de oplistede veje i 
redegørelsen og retningslinjerne, samtidig er der 
benævnelser, der ikke længere er gældende. 

til følgende: 
 
De overordnede veje er: 

·       Motorvejen/Statsvej 41, Odense 
– Svendborg 

·         Statsvej 205, Kværndrup – 
Svendborg 

·         Statsvej 206, Svendborg – 
Spodsbjerg 

·         Statsvej 714, Svendborg – 
Faaborg 

·        Kommunevej/Landevej nr. 733, 
Ringvej nord om Svendborg fra   
Sørup til Tved 

·        Kommunevej/Landevej nr. 702, 
Svendborg – Nyborg 

 
Vejnavne i redegørelse rettes i henhold til 
navne i retningslinjerne. 

Byvækst 
VD noterer, at der er ændret anvendelse for 
rammeområde ved Vandværksvej. Dele af området 
er påvirket af støj. VD bemærker, at Svendborg 
Kommune via lokalplanlægning skal sikre, at der 
planlægges for evt. støjdæmpende 
foranstaltninger. 

 Tages til efterretning 
Vejdirektoratets bemærkninger tages til 
efterretning. 
 

Støj 
VD gør indsigelse mod manglende kort, der viser 
de støjkortlagte områder. 

 Imødekommes 
I retningslinjerne indsættes dynamisk 
kort, som viser trafikstøj fra de statslige 
veje. 

Skovrejsning 
VD henstiller til, at kortet i kommuneplanforslagets 
afsnit ”Skovrejsning” (pdf-ens s. 576) tilrettes, 

 Imødekommes 
Kort med skovrejsningsområder rettes i 
henhold til bemærkning. 
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således at statsvejens arealer ikke indgår i de 
udpegede skovrejsningsområder i 
kommuneplanen. 

4.  Banedanmark  Banedanmark gør opmærksom på, at byggeri mv. 
skal ske i overensstemmelse med Jernbaneloven.  
De forventer at blive hørt, såfremt der skal 
byudvikles i nærheden af banens areal. 

Administrationen har ingen bemærkninger. Tages til efterretning 

5.  Region 
Syddanmark, 
Miljø og 
Råstoffer  

I forhold til Råstofplanen har Regionen enkelte 
bemærkninger af teknisk karakter. 
 
I afsnittet ”Geologi” under redegørelsen bemærkes 
at Snarup Bakker ikke er udlagt som grave- eller 
interesse område i Råstofplan 2016.  

 Imødekommes 
Afsnittet ”Geologi” tilrettes så tekst og 
kort er i overensstemmelse med 
Råstofplan 2016. 

6.  Region 
Syddanmark, 
Strategi og 
Analyse 

Regionen har ingen bemærkninger til 
kommuneplanen i forhold til den regionale vækst- 
og udviklingsstrategi, da planen er i god 
overensstemmelse med Det Gode Liv- strategien. 

Administrationen har ingen bemærkninger. Tages til efterretning 

7.  Fyens Stift  Stiftet vurderer, at kommuneplanforslaget ikke 
giver anledning til indsigelser ud fra hensynet til 
folkekirkens interesser. 
Stiftet opfordrer til en tidlig dialog ved 
detailplanlægning, som omfatter områder, der er 
kirkenære. 
 
Stiftet bemærker, at kirkernes omgivelser bør være 
et fokuspunkt i retningslinjerne for solenergianlæg, 
således at de negative placeringsområder for 
solenergianlæg også omfatter de særligt udpegede 
kirkebeskyttelsesområder, kirkebyggelinje og evt. 
også kirkenære omgivelse i øvrigt. 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at retningslinjen for 
solenergianlæg også omfatter 
kirkebeskyttelsesområder og kirkebyggelinjer. 

Imødekommes 
Administrationen anbefaler at, 
første punkt under retningslinjerne for 
solenergianlæg ændres, så punktet får 
følgende ordlyd: 
”Solenergianlæg på terræn må som 
udgangspunkt ikke placeres i områder 
med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
samt økologiske forbindelser, potentielle 
økologiske forbindelser og potentielle 
naturområder, ”beskyt” i 
landskabsanalysen, i kystforlandet, 
herregårdslandskaber, kulturarvsarealer, 
fredede naturområder, inden for 
kirkebeskyttelsesområder og 
kirkebyggelinjer.” 
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8.  Energinet.dk, 
Energistyrelsen  

Energinet.dk har ikke i forbindelse med 
eltransmissionsnettet nogen bemærkninger til 
Svendborg Kommunes kommuneplanforslag 2017-
2029, der giver anledning til at opfordre 
Energistyrelsen til statslig indsigelse. 
Bemærkninger fremsendt i forhøringen er 
genfremsendt. Der ønskes en illustration af 
elanlægget, blot som streger på et kort. 

Bemærkninger fra forhøringen er indarbejdet i 
kommuneplanforslaget. Derfor er kommuneplanen i 
overensstemmelse med de senest fremsendte 
bemærkninger. 
Det er korrekt, at der mangler kortlægning af ét 
elanlæg på kortet.  

Imødekommes 
Kortet rettes i henhold til bemærkning. 

Tværgående temaer 

9.  Danmarks 
Naturfrednings -
forening, René 
Lund 
Chetronoch  

Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg 
Kommune har fremsendt et omfattende 
høringssvar i forhold til hele planforslaget (hermed 
også den del som ikke revideres). 
Indledningsvist glæder DN sig over 
kommuneplanforslagets målsætninger for 
naturområdet og foreningen er i store træk enige i 
planforslaget. DN finder, at planforslaget er 
velskrevet og med en klar opbygning om end 
materialet er meget omfattende. 
Høringssvaret indeholder en række generelle 
tilkendegivelser, herunder efterlyser DN, at 
byrådet sætter handling bag ordene og afsætter 
ressourcer til at nå målsætningerne specielt inden 
for naturområdet. DN har med bekymring erfaret, 
at byrådet føler sig knap så bundet af gældende 
målsætninger og kommuneplan og synes, at det er 
særdeles uheldigt, når byrådet helt fraviger sin 
egen målsætning. 
Generelt efterlyser DN mere detaljerede kort og 
gennemgående, at der i kommuneplanen også 
indgår mere detaljerede tids- og handleplaner for 
at opfylde målene. 

Kommuneplanen er en overordnet plan for 
kommunens udvikling. De konkrete tiltag planlægges 
i særskilte handlings- og indsatsplaner, som ikke er 
en del af Kommuneplan 2017-2029. 
 
Hele gengivelsen af DN’s høringssvar og besvarelsen 
kan læses bagerst i hvidbogen. 

Tages til efterretning 
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Bosætning 
10.  a) Ørkild 

Haveforening 
ved Johan W. 
Kristensen, Otto 
Wikkelsø samt 
b) Jette 
Christoffersen 

Der ønskes ikke nyt rammeudlæg med boliger i op 
til 2 etager ved Hjortøvænge, der i dag fremstår 
som en grøn fredet halvø, hvor højt byggeri vil 
bryde med områdets karakteristika. Der frygtes for 
skyggegener. Området anvendes i dag til leg og spil 
for beboere i et område, hvor der ikke er mange 
sammenhængende flade områder. Der ses at være 
store udfordringer vedrørende adgangsforhold. 
 

Nyt rammeområde 03.01.B.009 ved Hjortøvænge er 
udlagt i forbindelse med et kommunalt ønske om at 
kunne anvende en del af ejendommen Hjortøvænge 
40 til opførelse af almene familieboliger.  Der er 
imidlertid fundet andre placeringsmuligheder til 
disse boliger. Kommunen ønsker derfor fortsat at 
anvende hele området til offentlige formål.  

Imødekommes 
Administrationen anbefaler, at 
rammeområde 03.01.B.009 udgår og 
fortsætter som offentligt område. 
 

11.  Kaj Holm  
 
 

Kaj Holm er ejer af Gl. Nyby Vej 20, Tåsinge, matr. 
nr. 3aæ, Lokalplan 400.  
Kaj har tidligere ansøgt om støtte til alment 
byggeri, hvilket ikke blev imødekommet. Han 
ønsker omdannelse af rammen fra tæt-lav til åben-
lav. Dette blev ikke imødekommet i 
forhøringsfasen og det gøres der nu indsigelse 
mod. 

Kommunen ønsker fortsat at fastholde 
kommuneplanramme 06.02.B.199 til tæt-lav 
bebyggelse, da der er mulighed for åben-lav 
bebyggelse i området.   
 

Imødekommes ikke  
Administrationen anbefaler, at udlægget 
fastholdes til tæt/lav. 

12.  Borgere på 
Egenappevej, 
Kirsten – og 
Hans Ove 
Hansen, 
Egenappevej 39 
Hanne – og Lars 
Dreyer, 
Egenappevej 43 
Karen – og Leif 
Jensen, 
Egenappevej 49 
Dorthe – og 
Brian Andersen, 

Beboerne i fire ejendomme, som ligger nord for 
den foreslåede boligramme på Egenappevej, 
protesterer over udlægget. 
 
Beboerne er glade for området og ønsker at 
beholde det tidstypiske område med tre 
husmandsbrug og et aftægtshus. Beboerne ligger 
vægt på, at området der er foreslået til 
boligformål, har en rig natur og et rigt dyreliv, og 
som mange mennesker benytter sig af. 
 
Ved at ændre rammen til boligformål, der hidtil har 
været landzone, vil man ændre områdets karakter, 
trafikken vil stige og dyrelivet forsvinde. 

Generelt vil kommuneplanen kun i begrænset 
omfang understøtte yderligere udvikling af 
Svendborg by mod øst. 
For at understøtte muligheden for en fortsat, men 
dog begrænset byudvikling i Svendborg øst, hvor der 
kun er få muligheder tilbage, er et areal udlagt til 
boligformål med fritliggende enfamiliehuse. 
Udstykningen ligger i naturlig forlængelse af 
eksisterende by/boligområde mod øst. Specifikt 
vurderes det, at de infrastrukturelle forhold egner 
sig til etablering af nyt boligområde. 
Arealet ligger bynært og samtidig tæt på natur og 
skov. De kvaliteter skal sikres via en kommende 
lokalplan, hvor der vil blive lagt vægt på, at der skal 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at forslag til 
udlæg fastholdes. 
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Egenappevej 53  
Beboerne forventer, at boligrammen vil medføre at 
deres ejendomme vil miste værdi, og at det vil 
medføre et erstatningskrav mod Svendborg 
Kommune. 
 
Beboerne henviser til, at der er masser af 
byggegrunde i Svendborg Kommune, blandt andet 
ved Tankefuld og Skårup. De foreslår at kommunen 
arbejder med disse udlæg inden at nye 
landzonearealer inddrages til byzone. 

sikres gode rekreative arealer og grønne forbindelser 
igennem boligområdet. 
Området er beliggende i et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), hvilket der skal tages 
højde for i den videre planlægning. 
Området ligger i landzone og udlægges til 
boligformål i kommuneplanen.  
 
Planlægning er generelt erstatningsfri i forhold til 
værdisætning af tilstødende ejendomme. 
 

13.  Anne Marie 
Ottosen, Landet  

Indehaver, af matrikel 2bf Strammelse By, Landet, 
Anne Marie Ottosen ønsker, at rammen ændres 
således, at området kan rumme både anvendelser 
til boligformål, skole og service. 
 

Ramme 12.01.O2.008 har i Kommuneplan 2013-
2025 været udlagt til boligformål. Rammen er blevet 
ændret i forslaget til Kommuneplan 2017-2029 med 
anvendelse til offentlig og private formål. Arealet er 
vurderet egnet til begge formål, som både kan 
etableres uafhængigt af hinanden, men begge 
anvendelser kan ligeledes indpasses på arealet. 

Imødekommes 
Administrationen anbefaler, at 
anvendelsen på ramme 12.01.O2.008 
ændres til blandet bolig og erhverv, hvor 
erhverv kun kan være institutioner, skoler 
og lignende. Boliger placeres i 
rækkefølgeplanens kategori 2. 

14.  Geo Partner, Gl. 
Nybyvej  

Rammen for afgræsningen af landsbyen ønskes 
udvidet, så den medtager en ubebygget 
hjørnegrund overfor gadekæret.  
 
I 2013 meddeler Svendborg Kommune 
landzonetilladelse til udstykning af den 
pågældende grund med henblik på at opføre et 
beboelseshus. Hele Gammel Nyby orienteres. Der 
modtages ingen indsigelser.   
 
Afgørelsen påklages. Natur- og Miljøklagenævnet 
ændrer kommunens tilladelse til et afslag af 
principielle grunde (ikke omfattet af 
landsbyrammen og risiko for præcedens) 
 

I forbindelse med behandling af landzonesagen, har 
kommunen vurderet, at en bolig tilpasset den 
stedlige byggestil vil føje sig naturligt ind i 
landsbybebyggelsen langs Gammel Nybyvej.  
 
Da landzonetilladelsen omgøres tilkendegiver 
kommunen overfor ansøger, at man vil tage 
ændringen af landsbyafgrænsningen med i 
nærværende kommuneplanrevision.   
 
Udvidelsen af rammen følger princippet for resten af 
landsbyafgrænsningen i Gammel Nyby, som 
koncentrerer huse og bebyggelse langs med vejen, i 
stedet for ud i landskabet.   
 

Imødekommes delvist 
Administrationen anbefaler, at der 
udarbejdes et kommuneplantillæg som 
igangsættes snarest.  



Side 12 af 35 

Ønsket om en bolig består, og man  
anmoder om en ændring af landsbyafgrænsningen, 
så der er basis for at søge en ny landzonetilladelse. 

I tidernes morgen har der ligget en bolig på arealet, 
som brændte i 1914. 
 
Beklageligvis er landsbyafgrænsningen ikke blevet 
udvidet i forbindelse med forslag til Kommuneplan 
2017-2029. Ændringen kan ikke medtages inden den 
endelige vedtagelse, da det vil kræve en ny høring af 
kommuneplanforslaget. 
 

15.  Hjulmand-
Kaptain, 
Advokat  

Der foreslås udlagt et nyt boligområde til åben-lav 
boligbebyggelse nord for Rantzausmindevej bag 
eksisterende boliger ved Erikkevej (matr. nr. 14c 
Skovsbo By, Egense). Her er plads til ca. 20 
parcelhuse. Der ønskes udarbejdet en lokalplan for 
at overføre området til byzone og området angivet 
som boligrækkefølge 1. 

Kommunen fastholder sine udpegninger og 
prioriteringer for Tankefuld, som er indarbejdet i det 
reviderede kommuneplanforslag 2017-2029.  
Kommunen vil i områder der vejbetjenes primært af 
Rantzausmindevej være tilbageholdende med nye 
udlæg indtil Johannes Jørgensensvejs forlængelse – 
2. etape- er etableret.  
  
Endelig henvises der til, at Tankefuld indeholder en 
stor uudnyttet boligkapacitet, samtidig med at der 
fortsat er restrummelighed i eksisterende 
lokalplaner og kommuneplanrammer, indenfor 
lokalområdet.  

Imødekommes ikke 
 

16.  Stenstrup 
Nærdemokratig
ruppe, Lunde 
Borgerforening 
og KOO-
gruppen i 
Kirkeby 

Der ønskes attraktive og byggemodnede 
kommunale byggegrunde i Stenstrup, Lunde og 
Kirkeby.  
Der er ligeledes et ønske om ny skole mellem 
Stenstrup og Kirkeby.  

Attraktive byggegrunde  
Der er en forholdsvis stor restrummelighed i de 
eksisterende lokalplaner og kommuneplanrammer i 
Stenstrup, Lunde og Kirkeby, og det vurderes derfor, 
at behovet for nye boligudlæg ikke er relevant i 
denne kommuneplanrevision.  
 
Der har i Kirkeby været udfordringer med at 
realisere udstykninger af kommunale 
byggemodnede grunde pga. arkæologi og 
manglende vejadgang.  

Tages til efterretning 
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Der arbejdes nu på, at kommunen indgår i den 
jordfordeling, således at der kan realiseres 
udstykninger på anden matrikel, indenfor 
eksisterende kommuneplanramme.   
 
Ny skole 
Emnet har været drøftet på samrådsmøde mellem 
Udvalget for Børn og Unge og skolebestyrelsen på 
Issøskolen. Der tilrettelægges en fortsat dialog med 
skolebestyrelsen. 

17.  Udsyn A/S, 
Steffen Larsen 

Udsyn A/S anmoder om, at deres areal på 
Fruerstuevej 22 opjusteres til en 
bebyggelsesprocent på 40 mod de nuværende 30. 
 
De nuværende 1 plansboliger trænger til en 
energioptimering og ny tagbeklædning. En 
bebyggelsesprocent på 40 vil muliggøre opførelse 
af en tagetage, som vil forskønne området. 
 
Udsyn A/S mener, at de dermed får mulighed for at 
imødekomme den store efterspørgsel på 2-
værelses lejligheder der er i området. 

Ændringen er af et omfang, som kræver en offentlig 
høring, da naboer mfl. skal have mulighed for at 
kommentere på en sådan ændring. 
Da ændringen ikke har været med i høring af forslag 
til kommuneplanen, kan ændringen ske via et 
kommuneplantillæg. 
 
Umiddelbart vurderer administrationen, at det at 
øge bebyggelsesprocenten til 40, er forbundet med 
en del udfordringer. 
Boligerne ligger tæt og med en ekstra etage vil 
området blive mere kompakt og fremmede fra det 
omgivende. Ændringen vil således ikke være i 
overensstemmelse med gældende Byplanvedtægt 
04.  
Flere boliger på området vil ligeledes afkaste krav 
om flere parkeringspladser og friarealer. 

Imødekommes ikke 

18.  Vand og Affald, 
Gry Tully  

I rammeområde 03.01.B.005, Vandværksvej, 
ønskes område omkring boringer udlagt til tekniske 
anlæg, uden offentlig adgang. 
 
 
 

Område 03.01.B.005 er udlagt til etageboligområde i 
op til 3 etager med særlige bestemmelser omkring 
udlæg af friarealer omkring boringer samt offentlig 
tilgængelighed på arealerne.  
Teksten under særlige bestemmelser i rammen 
ændres i henhold til aftale med Vand og Affald. 

Imødekommes 
Administrationen anbefaler, at rammen 
ændres, så der til de særlige 
bestemmelser tilføjes, ”ved 
lokalplanlægningen skal sikres rekreative 
friarealer, og et ca. 5.000 m² skovareal, 
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Rammeområde 01.01.R1.155, Galgebakken, ønskes 
udlagt til en kombination af rekreative formål og 
boligformål således at en del af grunden kan 
sælges til boligformål. 

 
Efter dialog med V&A, er V&A blevet opmærksom 
på, at deres ønsker for området er medtaget i 
forslaget. 

der skal være tilgængelig for 
offentligheden. Områder omkring 
boringer, skal sikres til tekniske anlæg 
uden offentlig adgang. Bevaring af 
eksisterende bygninger med henblik på 
”vandværkshistorien” skal vurderes i 
forbindelse med lokalplanlægning.” 

19.  Pernille Bretton-
Meyer og Kåre 
Wangel  

En lokal borgerdrevet arbejdsgruppe ønsker at 
gøre Svendborg Kommune attraktiv for 
bæredygtige landsbysamfund. 
Det foreslås, at Svendborgs Kommuneplan 2017-
2029, i samarbejde med relevante initiativtagere, 
udlægger et eller flere områder designet til at 
etablere bæredygtige landsbysamfund.  

Svendborg Kommune vil gerne gå i dialog om en 
videreudvikling af konceptet bæredygtige 
landsbysamfund, og vil gerne stille et møde til 
rådighed, for at drøfte, hvordan kommunen kan 
være behjælpelige med at videreudvikle visionen.  
Rent planlægnings – og lovgivningsmæssigt er det 
ikke muligt at udlægge så store arealer i landzone. 
Der er en række statslige krav i forhold til 
boligudbygning, behov og befolkningsprognose som 
gør sig gældende.  

Tages til efterretning. 
 

20.  Claus Buch 
Hansen, Gudme 

Claus Buch Hansen ansøgte, i forhøringsfasen, om 
at få udlagt 2 arealer til byudvikling ved Gudme 
(martr. 31a) og Hesselager (martr. 29a). Ønsket 
blev ikke imødekommet, af hensyn til landskab og 
boligrækkefølgeplan.  Ejer gør nu indsigelse mod 
beslutningen, og ønsker fortsat at få arealerne 
inddraget i kommuneplanen. 

Der er stadig en forholdsvis stor rummelighed i de 
eksisterende lokalplaner og kommuneplanrammer i 
Gudme og Hesselager, og det vurderes derfor, at 
behovet for nye boligudlæg i området ikke er 
relevant i denne kommuneplanrevision.  
 
Forslaget tages med videre i drøftelse om 
boligudbygning i lokalområderne i den kommende 
planperiode. 

Imødekommes ikke 
 

Detailhandel 

21.  Borgere på 
Baunevej, Thurø  

En borgergruppe fra Baunevej opponerer stærkt i 
mod udlægning af Eriksholmsarealet til bolig og 
erhverv. 
De mener, at det er vedtaget politisk, at Svendborg 
skal udvides mod vest, Tankefuld, og der er 

Der er tale om en lokal udstykning, som kan 
tilgodese de ønsker, der har været for ny type af 
boliger på Thurø.  
Udlægget af arealet sker i tilknytning til eksisterende 
overordnet trafikinfrastruktur, som ligger ved 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at forslag til 
udlæg til blandet bolig og erhverv 
fastholdes. 
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allerede givet lov til to boligudstykninger på Thurø. 
Der er tre primære grunde til at opponere: 

- Trafikken øges væsentligt, og det menes 
ikke at infrastrukturen til og fra Thurø er 
gearet til det. 

- Huspriserne langs Brovejen vil falde 
betydeligt på grund af trafikstøj, som i 
værste fald er til kl. 22. 

- Bebyggelse på 8 m vil forringe 
herlighedsværdien af boligerne langs 
Brovejen. 

ankomsten til Thurø. Således der ikke skal køres 
gennem byen. 
 
Ny bebyggelse skal i den videre lokalplanlægning 
tilpasses områdets karakter og omgivelser, hvor der 
tages hensyn til adgangsveje, landskab, beplantning 
og støj i forhold til eksisterende og nye boliger. 
 

Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 

22.  Christian Van 
Deurs, Thurø  

Christian Van Deurs har fremsendt to indsigelser til 
forslaget til kommuneplanen. Disse er gengivet 
samlet herunder. 
 
Christian Van Deurs mener ikke, at kommunen 
forholder sig til udviklingen som 
detailhandelsbutikkerne har gennemgået de sidste 
10 år, men kun indbyggertallet. 
Christian gør opmærksom på, at der tidligere har 
ligget to detailhandelsbutikker på Thurø, men som 
i dag er blevet til en ny velbygget Spar. Der ligger 
desuden, i få minutters bilafstand, over 
dæmningen flere indkøbsmuligheder. Det daglige 
indkøbsmønster for borgerne på Thurø ligger 
naturligt i at handle på vejen til og fra Thurø. 
Der er ikke samme behov for en dagligvarebutik 
som det eksempelvis har været på Tåsinge. 
 
Desuden påpeges, at ved etablering af en ekstra 
butik på Thurø, forsvinder det naturlige mødested 
for borgerne på Thurø. 
 

Forslag til ramme for Eriksholmsvej er medtaget på 
baggrund af et ønsket om udvikling af det 
pågældende areal fra ejer og udvikler, som ønsker at 
opføre dagligvarebutik og boliger på det 
pågældende område. 
 
Formålet med at udlægge arealet til blandet bolig og 
erhverv er at skabe mulighed for et mere varieret 
boligudbud og forbedre dagligvareforsyningen på 
øen. 
 
I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der på 
borgermøde givet udtryk for, at der var ønske om 
mulighed for alternative boligtyper. Eksempelvis 
lejeboliger, andelsboliger og bofællesskaber. Dette 
for at have et alternativ til at blive på øen efter 
eksempelvis at have boet i parcelhus, hvilket 
udlægget kan imødekomme. 
 
Der er i forbindelse med kommuneplanrevisionen 
udarbejdet en detailhandelsanalyse. 
 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at forslag til 
udlæg til blandet bolig og erhverv 
fastholdes. 
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 
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Ankomsten til Thurø er meget identitetsskabende 
med beplantning, flag allé mm og stiller spørgsmål 
ved hvor mange borgere fra Thurø, der ønsker at 
blive mødt med kommercielle skilte fra 
detailhandelsbutikker. 
 
Etableringen af en ny detailbutik vil påvirke resten 
af Thurø i forhold til hvordan man som borger 
naturligt kommer forbi øvrige butikker mm i byen. 
Med en ny konkurrent vil de sikkert miste 
omsætning. 
 
Telefoninterview foretaget af udvikler i forbindelse 
med planen menes at have en skjult dagsorden og 
at være baseret på forbrugeren og ikke borgerne 
og, spørgsmålene burde være gennemarbejdet. 
Undersøgelsen bør foretages af Svendborg 
Kommune. 
 

Detailhandelsanalysen indeholder et statusbillede af 
detailhandelen samt vurderinger og anbefalinger til 
en videreudvikling af detailhandelen. 
 
Herunder hvordan det giver mening at understøtte 
lokalcentrene i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
Udvikler har i processen ønsket at gennemføre et 
telefoninterview for at klarlægge holdningen til ny 
dagligvarebutik i området. 
Kommunen går ikke ind i disse specifikke opgaver og 
ser interviewet som et supplement i forhold til en 
overordnet vurdering af projektet. 

23.  Kis Nyman, 
Thurø 

Kis Nyman har på vegne af en borgergruppe på 
Thurø fremsendt ønske om, at fjerne forslaget 
vedrørende området ved Eriksholmsvej med 
mulighed for etablering af butik. 
Området er i dag udlagt til skov/plantage som ses 
som en del af stedets herlighedsværdi og 
stedbunden kvalitet, der er i tråd med kommunens 
overordnede ønsker om at passe på. 
Muligheden for etablering af dagligvarebutik anses 
som hån mod beboerne, da de for fire år siden 
stemte i mod en sådan butik. 
Der ønskes en sund dagligvarebutik, som de har i 
dag, og som ikke skal miste sit eksistensgrundlag. 
Der henses til, at der allerede i Svendborgs østre 

Ønsket om udvikling af det pågældende areal er 
taget op både på baggrund af henvendelse fra ejer 
og udvikler, som ønsker at opføre dagligvarebutik og 
boliger på det pågældende område. 
 
Formålet med at udlægge arealet til blandet bolig og 
erhverv er at skabe mulighed for et mere varieret 
boligudbud og forbedre dagligvareforsyningen på 
øen. 
 
I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der på 
borgermøde givet udtryk for, at der var ønske om 
mulighed for alternative boligtyper. Eksempelvis 
lejeboliger, andelsboliger og bofællesskaber. Dette 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at forslag til 
udlæg til blandet bolig og erhverv 
fastholdes. 
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 
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bydel er et stort antal supermarkeder. 
 

for at have et alternativ til at blive på øen efter 
eksempelvis at have boet i parcelhus. 
 
 

24.  Frede Hansen, 
Thurø 

Frede Hansen foreslår, at der i den kommende plan 
for området ved Eriksholmsvej på Thurø indføres 
et 10 m bredt bælte til den grønne bevoksning der 
vender mod øst til Brovejen og at der indføres 
forbud mod kommerciel skiltning på Brovejen.  
Dette for at bevare den smukke indkørsel til øen. 
 
Derudover bifalder han udlægget til 
boliger/dagligvarebutik, da det vil efterkomme 
flere borgeres ønsker om øget udbud og 
tilgængelighed med hensyn til dagligvarer lokalt, 
samt boliger til ældre, der ønsker at blive på øen. 

I en kommende lokalplanlægning for området, vil ny 
bebyggelse skulle tilpasses områdets karakter og 
omgivelser, hvor der tages hensyn til adgangsveje, 
landskab, beplantning og støj i forhold til 
eksisterende og nye boliger. Herunder vil der også 
blive arbejdet med skiltning. 
 

Tages til efterretning 
Bemærkninger tages med i en videre 
planlægning. 
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 

25.  Tove Humaidan, 
Thurø   

Tove Humaidan mener ikke, der er brug for flere 
købmænd, da det kan betyde, at Spar ikke 
overlever. Derudover er det ikke forskønnende at 
have alle de dagligvarebutikker liggende alle 
steder. 
Tove synes, at kommunen fik et præcist svar for 4 
år siden og at kommunen skal bruge sin tid på 
andre opgaver. 

Ønsket om udvikling af det pågældende areal er 
taget op både på baggrund af henvendelse fra ejer 
og udvikler, som ønsker at opføre dagligvarebutik og 
boliger på det pågældende område. 
 
Formålet med at udlægge arealet til blandet bolig og 
erhverv er at skabe mulighed for et mere varieret 
boligudbud og forbedre dagligvareforsyningen på 
øen. 
 
I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der på 
borgermøde givet udtryk for, at der var ønske om 
mulighed for alternative boligtyper. Eksempelvis 
lejeboliger, andelsboliger og bofællesskaber. Dette 
for at have et alternativ til at blive på øen efter 
eksempelvis at have boet i parcelhus. 
 

Imødekommes ikke  
Administrationen anbefaler, at forslag til 
udlæg til blandet bolig og erhverv 
fastholdes. 
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 
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26.  2.098 borgere, 
Thurø   

Underskriftsindsamling fra 2.098 borgere fra Thurø 
med indsigelse mod muligheden for etablering af 
én dagligvarebutik på Thurø. 
”Vi protesterer mod endnu et supermarked på 
Thurø - Bevar Spar” 

Sagen er taget op både på baggrund af henvendelse 
fra jer og udvikler, som ønsker at opføre 
dagligvarebutik og boliger på det pågældende 
område. 
 
Formålet med at udlægge arealet til blandet bolig og 
erhverv er at skabe mulighed for et mere varieret 
boligudbud og forbedre dagligvareforsyningen på 
øen. 
I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der på 
borgermøde givet udtryk for, at der var ønske om 
mulighed for alternative boligtyper. Eksempelvis 
lejeboliger, andelsboliger og bofællesskaber. Dette 
for at have et alternativ til at blive på øen efter 
eksempelvis at have boet i parcelhus. 
 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at udlægget 
fastholdes til blandet bolig og erhverv. 
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 

27.  Udsyn A/S, 
Steffen Larsen 

Steffen Larsen ønsker et område omkring deres 
areal ved Nordre Ringvej udlagt til 
aflastningscenter med mulighed for etablering af 
udvalgsvarebutikker over 1.000m2. 

I forbindelse med revision af detailhandelsstrukturen 
i denne kommuneplan, er der ikke ændret på 
området for aflastningscenteret samt områder til 
særligt pladskrævende varegrupper.  
 
Revisionen af denne kommuneplan tager 
udgangspunkt i den daværende planlov, 
lovbekendtgørelse nr. 587 af den 27. maj 2013. 
Loven gav ikke mulighed for nye aflastningscentre og 
der var en udtømmende liste i forhold til områder 
for særligt pladskrævende varer. 
 
Med den nye planlov er der blevet mulighed for nye 
tiltag. Administrationen vil i den forbindelse 
udarbejde et tematillæg om detailhandel, som tager 
udgangspunkt i den nye lovs muligheder samt den 
detailhandelsanalyse, der er udarbejdet i forbindelse 

Imødekommes ikke 
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med kommuneplanrevisionen. 
 
Detailhandelsanalysen indeholder et statusbillede af 
detailhandelen samt vurderinger og anbefalinger til 
en videre udvikling af detailhandelen. 
  
I forbindelse med tematillægget skal der blandt 
andet arbejdes med aflastningscenteret og 
områderne for særligt pladskrævende varer. 
 

28.  GeoPartner, 
Klaus 
Weitemeier 

Geopartner ønsker på vegne af ejer, at en del af 
område til særligt pladskrævende varer ændres til 
erhverv ved Rødeledsvej 101. 

I forbindelse med revision af detailhandelsstrukturen 
i denne kommuneplan, er der ikke ændret på 
områder til særligt pladskrævende varegrupper.  
 
Revisionen af denne kommuneplan tager 
udgangspunkt i den daværende planlov, 
lovbekendtgørelse nr. 587 af den 27. maj 2013. 
Loven gav ikke mulighed for nye aflastningscentre og 
der var en udtømmende liste i forhold til områder 
for særligt pladskrævende varer. 
 
Med den nye planlov er der blevet mulighed for nye 
tiltag. Administrationen vil i den forbindelse 
udarbejde et tematillæg om detailhandel, som tager 
udgangspunkt i den nye lovs muligheder samt den 
detailhandelsanalyse, der er udarbejdet i forbindelse 
med kommuneplanrevisionen. 
 
Detailhandelsanalysen indeholder et statusbillede af 
detailhandelen samt vurderinger og anbefalinger til 
en videre udvikling af detailhandelen. 
  
I forbindelse med tematillægget skal der blandt 

Imødekommes ikke 
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andet arbejdes med områderne for særligt 
pladskrævende varer. 
 

29.  Bestyrelsen 
Daglig Brugsen 
Rantzausminde 
ved Leif H. 
Alken 

Bestyrelsen i Dagli’Brugsen i Rantzausminde ønsker 
ikke, at der udlægges areal til dagligvarer på 
hjørnet af Ryttervej og Skovsbovej. 
 
De er bekymret for deres lokalbutik, som de ser 
både som en butik for handel af daglige 
fornødenheder samt et socialt samlingspunkt for 
mange af områdets borgere. De mener, at en ny 
butik i området vil udhule brugsens 
kundegrundlag. 

I forbindelse med revision af detailhandelsstrukturen 
i denne kommuneplan, er der udarbejdet en 
detailhandelsanalyse, som indeholder et 
statusbillede af detailhandelen samt vurderinger og 
anbefalinger til en videre udvikling af detailhandelen 
i kommunen. 
  
I detailhandelsanalysen blev det fremtidige 
arealudlæg i kommunen vurderet. På baggrund af 
eksisterende arealregnskab og den forventede 
befolknings- og forbrugsudvikling i kommunen, er 
det vurderet, at der allerede er udlagt nok areal til at 
dække behovet frem til 2029. 
 
Der er ikke udlagt nye m2 til lokalcenter i 
lokalområdet, men der er tale om en omfordeling af 
de eksisterende m2. 
 
Det tidligere lokalcenter ved Dyrekredsen er fjernet 
og lokalcenteret ved Tankefuld, Hellegårdsvej er 
halveret. De ændringer har givet mulighed for at 
udlægge et nyt lokalcenter i Svendborg Vest. 
For området ved Rantzausminde er der tale om, at 
det lokalcenter der var ved Dyrekredsen tages ud. 
Lokalcenteret ved Tankefuld er halveret, således at 
de m2 der udlægges ved Svendborg Vest Station er 
en omfordeling af de m2, der i forvejen var i 
området. 
 

Imødekommes ikke  
Administrationen anbefaler, at forslag til 
detailhandelsarealudlægget ved 
Svendborg Vest Station fastholdes. 
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget. 
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Lokalcentre betjener nærområdet, som det primære 
indkøbssted med dagligvarer, og har en vigtig 
funktion i forhold til at sikre kort afstand til en god 
dagligvareforsyning. 
 
Detailhandelsudlægget ved Svendborg Vest Station 
er i høj grad med til at understøtte den fremtidige 
udvikling, der skal ske af hele Svendborg Vest, som i 
2021 også skal rumme et landsstævne. 
 

30.  Årstiderne 
Arkitekter på 
vegne af Rema 
Ejendomsudvikli
ng A/S  

Bygherre ønsker mulighed for at opføre en 
dagligvarebutik samt en tæt/lav boligbebyggelse 
ved Eriksholmsvej. 
De ønsker en justering af den udlagte ramme i 
forhold til fremtidig byzone, samt at 
detailhandelsmulighed nedsættes fra 1500 m² til 
1.200 m² og med en maks. butiksstørrelse på 1.200 
m².  
 

Der er sket en fejl i ramme 05.01.C2.016 zonestatus, 
som vil blive rettet til fremtidig byzone. 
 
Det er det muligt at indskrænke det samlede 
detailhandelsudlæg til 1.200 m². 
 
Den gamle planlov, som denne kommuneplan er 
revideret efter, giver ikke mulighed for 
dagligvarebutikker på over 1.000 m² i lokalcentre. 
Derfor kan dette ønske ikke imødekommes. 

Imødekommes delvist 
Administrationen anbefaler, at i forslag til 
ramme 05.01.C2.016 nedjusteres det 
maksimale detailhandelsudlæg til 1.200 
m². 
 
Zonestatus rettes til fremtidig byzone.  
 
Byrådet har den 19. december 2017 
besluttet ikke at vedtage 
detailhandelsudlægget, dog besluttede 
byrådet at vedtage boligudlægget. 
 

Campingpladser og Sommerhuse 

31.  Kirsten 
Frandsen, Øgavl  

Kirsten Frandsen har på vegne af 
grundejerforeningen ved Øgavl indsendt ønske om, 
at rekreativt område, som reservation til udvidelse 
af eksisterende campingplads, udtages af 
kommuneplanen med henvisning til 

 Manglende dokumentation for behov 

 Modstrid til kommuneplanens strategi for 
natur mm. 

Kommunen ønsker at fastholde eller udbygge sine 
overnatningsfaciliteter (bl.a campingpladser) i 
overensstemmelse med de overordnede 
turistmæssige overvejelser. På den baggrund er 
kommunens campingpladser gennemgået ud fra 
planlægningsmæssige overvejelser, der kan 
medvirke til at fastholde eller udvide de 
eksisterende campingpladser i kommunen. Der 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at udlægget 
fastholdes. 
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 Modstrid til strandbeskyttelseslinje  

 Modstrid til Grønt Danmarkskort 

 Modstrid med tinglysning 

 Adgangsvejen til sommerhuse adskiller så 
der ikke kan være tale om en udvidelse af 
eksisterende campingplads 

 Planerne påvirker sommerhusenes 
ejendomsværdi i negativ retning 
 
  

henvises i øvrigt til at der på Thurø er der nedlagt 70 
pladser på Grasten campingplads i forrige 
kommuneplanperiode, som der ikke er fundet 
erstatning for. 
 
I lokalplanlægningen afklares forhold omkring 
naturbeskyttelse, strandbeskyttelse, 
kystnærhedszone samt aflysning af 
tilstandsservitutter, som måtte være i strid med 
lokalplanens indhold og formål.  
Området er ikke udpeget som del af Grønt 
Danmarkskort. 
 
Adgangsvejen er samme matrikel som 
campingpladsen og adgangsvejen til sommerhusene 
er registreret som privat fællesvej. 
 
Planlægning er generelt erstatningsfri i forhold til 
værdisætning af tilstødende ejendomme. 
 

32.  Syltemae 
Camping, Lars 
Hansen 

Syltemae Camping ønsker zone for broer ændret 
fra rød/blå til grøn, vil forlænge broen og have 
mulighed for at flytte med den. 
 

Kommunens kyststrækning er inddelt i fire zoner. 
En mindre strækning ved Syltemae Camping er 
udlagt som blå zone. Blå zone åbner mulighed for et 
offentligt tilgængeligt broanlæg med kajakfaciliteter. 
Den resterende strækning ved Syltemae Camping er 
rød zone. Rød zone betyder, at der ikke må etableres 
broanlæg. 
Strækningen ved Syltemae Camping ændres ikke til 
grøn zone, da broanlægget skal være offentligt 
tilgængeligt, hvilket ikke er et krav for grøn zone. 
Den røde strækning ændres ikke, da strækningen 
fremstår som en uberørt kyststrækning og ønskes 
bibeholdt sådan. 

Imødekommes delvist 
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Såfremt den eksisterende bro ønskes udvidet (i 
længden/med forskellige faciliteter mv), kræver 
dette en forudgående ansøgning om tilladelse til 
kommunen.  
 
Et broanlæg er et fast anlæg på søterritoriet, hvor 
placeringen ikke må ændres uden en tilladelse. Det 
kræver således en ny tilladelse til bro, hvis man 
ønsker at flytte broen indenfor matriklen, dvs. at 
man ikke kan få en 'mobil bro'. Alternativ kan man 
søge Kystdirektoratet om tilladelse til en mobil 
platform. 

Syltemae Camping ønsker at forbedre adgang til 
havet for dykkere og kajakroere. 
 

Kommunen administrerer, jf. BEK nr. 232 af 12. 
marts 2007 om bade- og bådebroer, faste anlæg til 
at bade fra eller fortøje både fra. En bro i blå zone 
kan godt udbygges med kajakrepos ved forudgående 
ansøgning om tilladelse. Andre anlæg eks. 
bådisætningssteder/slæbesteder til brug for dykkere 
mv. administreres af Kystdirektoratet. 

Imødekommes delvist 

Syltemae Camping ønsker flere anlagte stier med 
tydelig afmærkning. 

Det er ikke muligt at regulere/administrere 
afmærkning af stier i kommuneplanen, men 
kommunen arbejder med afmærkning af stier i 
andet regi. 
 

Tages til efterretning 

Syltemae Camping ønsker at opføre 6 -8 hytter.  
 

I overensstemmelse med lokalplan 79.01 kan der 
forventes tilladelse til 8 hytter svarende til 10 % af 
antallet af standpladser. 

Imødekommes delvist 

33.  Marianne 
Rasmussen og 
Agnar Jonassen, 
Revsøre 

Ejere i området ved Revsøre genfremsætter 
tidligere ansøgning, fra 2004, hvor Gudme 
Kommune ansøgte om nye sommerhuse, i 
forbindelse med et landsplandirektiv. Planerne 

Der henvises til Svendborg kommunens 
turiststrategi, hvor der ønskes nye udlæg af 
sommerhusområder. Dette vil ske på baggrund af en 
ny planstrategi og i samarbejde med Erhvervs- og 

Tages til efterretning 
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blev aldrig realiseret og nu ønskes det, at 
sommerhusene kommer med i den kommende 
planlægning. 

miljøministeriet, da der kræves et nyt 
landsplandirektiv. 

34.  Lundeborg 
Strand Camping, 
Hanne og 
Henning Weber 

Lundeborg Strand Camping gør opmærksom på, at 
det må være en fejl at kommuneplanforslaget 
angiver, at området for campingpladsen skal 
tilbageføres fra byzone til landzone. 

Der er tale om en teknisk fejl i ramme 01.04.R7.240. 
Området skal fortsat forblive i byzone. 

Imødekommes 
Fremtidig zonestatus ændres til byzone i 
kommuneplanrammen.  
 

35.  Henrik Blixen, 
Lundeborg  

Henrik Blixen, som ejer arealet vest for Lundeborg 
Strand Camping, ønsker ikke at hans areal skal 
anvendes til andet formål end jordbrug. 

Området er i kommuneplanforslaget, ramme 
01.04.R7.240 udlagt til rekreativt område, hvilket er 
en ændring fra boligområde. 

Imødekommes  
Administrationen anbefaler, at området 
tages ud af kommuneplanrammerne og 
overgår til jordbrugsformål. 
 

36.  Kurt Quistgaard, 
Vormark  

Kurt Quistgaard, som er ejer matrikel 57e Vormark 
by, ønsker hans område ved Bøsøre på sigt udlagt 
til sommerhusområde. 

Der henvises til Svendborg kommuness 
turiststrategi, hvor der ønskes nye udlæg af 
sommerhusområder. Dette vil ske på baggrund af ny 
planstrategi og i samarbejde med Erhvervs- og 
miljøministeriet, da der kræves et nyt 
landsplandirektiv. 

Tages til efterretning 
 

37.  Møllegaardens 
Strand Camping, 
Knud Albertsen  

Ejer ønsker, at fastholde sine muligheder for 
udvidelse af Øgavl campingplads som det fremgår 
af kommuneplanforslaget. 
Der arbejdes med planer om flere attraktive 
pladser, flere hytter og mulighed for at der kan 
udlægges flere sommerhuse bag eksisterende. 

Der henvises til Svendborg kommunes turiststrategi, 
hvor der foruden campingpladser ønskes nye 
overnatningsmuligheder herunder udlæg af 
sommerhusområder.  
Sidstnævnte skal ske på baggrund af ny planstrategi 
og i samarbejde med Erhvervs- og miljøministeriet, 
da der kræves et nyt landsplandirektiv. 

Tages til efterretning 
 

Natur 

38.  Centrovice  Centrovices bemærkninger er primært relateret til 
udpegningen af Grønt Danmarkskort samt 
udskydelse af revisionen af Energi og 
Vindmølleplanlægningen.  
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Grønt Danmarkskort 

Centorvice opfordrer indledningsvist til, at 
administrationen af Grønt Danmarkskort 
henholder sig til den politiske aftale mellem 
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti 
og Det Konservative Folkeparti om Danmark i 
bedre balance fra juni 2016. Der citeres følgende: 
’Kommunernes udpegninger af potentielle 
naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer 
ikke i sig selv, at der stilles nye krav til landbruget 
om naturbeskyttelse. Der lægges således vægt på, 
at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt 
kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. 
udnyttelse af mulighederne for landbrugs-
ejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug eller ny 
bebyggelse.’  
I forlængelse af citatet giver Centrovice udtryk for, 
at det er afgørende, at kommuneplan 2017 
signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig til 
gavn for beskæftigelse, bosætning m.m.  
Derfor ser Centorvice positivt på, at der i 
redegørelsen om Grønt Danmarkskort og ny natur 
er uddybet, at udpegningen ikke skal være til 
hinder for almindelig landbrugsmæssig drift, og at 
Grønt Danmarkskort udbygges ved frivillige aftaler 
med lodsejeren. Det forventes, at hvis det ikke sker 
som frivillig indsats, at det stadig sker i samarbejde 
med landbruget og mod fuld kompensation. Og det 
forventes, at der i udvikling af ny natur trods en 
konkret udpegning, at der sker en tæt dialog med 
relevante lodsejere og naboer til området, for at 
sikre et fremadrettet hensyn til både vækst i 

Det er Byrådets politik, at naturindsatsen som 
frivillige udgangspunkt sker gennem dialog og aftaler 
med de involverede lodsejere samt med fuld 
økonomisk kompensation.  
 
 
 
 
 
 

Tages til efterretning 
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landbruget og udvikling af natur. 

Centrovice ser positivt på, at Grønt Danmarkskort 
skal koordineres på tværs af kommunerne og 
deltager gerne i det lokale naturråd, hvis 
bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd 
vedtages. Centrovice opfordrer i den forbindelse 
til, at der laves retningslinjer for inddragelse af 
lodsejere, der bliver involveret i udpegningen. 

Bekendtgørelsen om lokale naturråd er vedtaget, og 
der skal nedsættes ét råd for Fyn, Langeland og Ærø 
undtaget Middelfart der indgår i naturråd for 
Trekantsområdet. Der skal inden 1. november 2017 
peges på en sekretariatskommune og Naturrådet 
skal oprettes senest den 15. januar 2018. Når 
sekretariatskommunen er udpeget, vil 
organisationerne blive inviteret til at indstille 
medlemmer. 

Tages til efterretning 
 

Centrovice opfordrer også til, at lodsejere 
inddrages i kommuneplanens mål om at 
befolkningens adgang til naturområder skal øges, 
for at undgå unødvendige gener på private jorde. 

Inddragelse af interessenter tilrettelægges i forhold 
til planniveau og projektomfang. I forbindelse med 
kommuneplanen følges de lovbestemte krav til 
offentlighed suppleret med borgermøder både som 
optakt til udarbejdelsen af planforslaget og i 
høringsperioden. I forbindelse med konkrete 
projekter inddrages lodsejerne altid og i forskelligt 
omfang også naboer alt efter projektets karakter. 
 

Tages til efterretning 
 

Centrovice bemærker, at der er mindre overlap 
mellem udpegningen af potentielle økologiske 
forbindelser og særligt værdifulde 
landbrugsområder og henviser til et område 
mellem Stokkebækken og Hesselagergård. 
Centrovice finder, at der er modstrid mellem 
retningslinjerne for potentielle økologiske 
forbindelser og særligt værdifulde 
landbrugsområder, og at der kan opstå situationer, 
hvor der skal prioriteres i forhold til fortsat 
landbrugshensyn og udvikling af natur.  

Der er generelt ikke overlap mellem de to 
udpegninger af samme grund som Centorvice 
nævner. Der er nogle mindre ’tekniske’ overlap (af få 
hektar), hvor f.eks. brugsgrænser og terrænforhold i 
landskabet tilsiger, at udpegningen af særligt 
værdifulde landbrugsområder skal justeres. Da 
jordbrugsafsnittet ikke revideres nu, er dette 
udskudt til næste revision.  
Her ud over er der medtaget den potentielle 
økologiske forbindelse mellem Stokkebækken og 
Hesselagergård, som rækker ind over et særligt 

Imødekommes delvist 
I redegørelsen for potentielle økologiske 
forbindelser står: Særligt værdifulde 
landbrugsområder kan indgå som mindre 
dele af udpegningen. 
 
Administrationen foreslår, at denne 
sætning ændres til: Særligt værdifulde 
landbrugsområder kan indgå som mindre 
dele af udpegningen, hvor der er tale om 
at etablere mindre levesteder af hensyn 
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værdifuldt landbrugsområde. Den potentielle 
økologiske forbindelse er medtaget af hensyn til 
klokkefrø. En udbygning af spredningsmuligheden 
for klokkefrø vil indebære etablering af vandhuller 
og overvintringssteder. Det vil samlet set udgøre et 
meget begrænset areal af SVL udpegningen.  
 

til bestemte arter som f.eks. sjældne 
padder og hasselmus.  
 
Udpegningen af den potentielle 
økologiske forbindelse mellem 
Stokkebækken og Hesselager anbefales 
fastholdt. 
 

Udskydelse af revision af Energi og 
Vindmølleplanlægning 
Centrovice opfordrer til, at der bliver taget en åben 
debat med klar og gennemskuelig information om 
energi og vindmølleområdet. De opfordrer 
ligeledes til, at der bliver rig lejlighed til en bred 
involvering med et nuanceret indhold. Det er 
vigtigt, at debatten får tid og ikke er præget af 
berøringsangst og at der på grundlag af processen 
bliver taget en politisk stilling til et plangrundlag, 
som der kan administreres efter. Så enkelt- 
ansøgninger ikke ender på den politiske 
kampplads. 

Kommunen har besluttet at køre en selvstændig 
proces for energi og vindmølleplanlægning, for 
netop at sikre en åben debat, nødvendig fakta, bred 
borgerinddragelse og tid til politisk forhandling. 
Processen startes i efteråret 2017 og forventes at 
blive udmøntet i et kommuneplantillæg. 

Tages til efterretning 

39.  Søren Vous, 
Vester 
Skerninge  

Søren Vous er betænkelig ved udvidelse af 
sportsbaner nord for Vestermarkskolen i Vester 
Skerninge. Ejeren er bekymret for at udlægget vil 
have konsekvenser i forhold til sit erhverv. 

Rammeområde 08.02.R4.526 udvides med 
inddragelse af et mindre areal mod nord. 
Kommunen ønsker arealet inddraget i 
kommuneplanens rammer for at sikre muligheden 
for at anlægge to sportspladser. Søren Vous ejer i 
dag hele det areal, der i kommuneplanen er udlagt 
til de to sportspladser.  
Søren Vous´s ejendom Fåborgvej 86 er et 
svinelandbrug. I forbindelse med lokalplanlægning til 
sportspladser vil hele rammeområdet blive overført 
til byzone. Et byzoneareal kan uanset anvendelsen 
give en begrænsning i forhold til en miljøtilladelse, 

Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at forslag til 
udvidelse af ramme fastholdes. 
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og have betydning for svinelandbruget.  
Administrationen vurderer dog at selve udvidelsen 
har begrænset betydning i forhold til det 
eksisterende udlæg. 
 

40.  Søren Mohr, 
Vester 
Skerninge  

Ønsker ikke en fodboldbane placeret lige i hans 
baghave ved Nørremarksvej, hvor det vil være 
rigtig ærgerligt at fælde den lille skov, der bruges 
meget af skolens elever. 

Rammeområde 08.02.R4.526 er i den nuværende 
kommuneplan og i kommuneplanforslaget udlagt til 
rekreativt område i form af 
sportsplads/idrætsanlæg.  
Det er et kommunalt ønske at sikre muligheden for 
at kunne etablere to sportspladser på arealet. Der er 
ikke i den forbindelse planer om at fælde den 
eksisterende skov. 
Området er landzone og skal i forbindelse med en 
kommende lokalplanlægning overføres til byzone. 
Rammeområde 08.02.R4.526 er justeret, således at 
den del af haven til ejendommen Nørremarksvej 
21B, der tidligere var udpeget som idrætsanlæg, nu 
er udtaget af området og inddraget i det 
tilgrænsende boligområde. 
 

Imødekommes delvis 

41.  Jes Rasmussen Lehnskov Strand ønskes indskrevet i 
kommuneplanen som KiteSurfing Spot i Svendborg 
Kommune. Kitesurfing er en hastig voksende sport 
på landsplan – i Svendborg Kommune er der pt. 10-
15 faste udøvere samt Oure Skolernes elever. 
Stedet er også velegnet til trickdrageflyvning på 
land – pt. er der kun Jes Rasmussen som dyrker 
denne sport i Svendborg. Stedet har været brugt 
igennem 18 år, men kan fra sommeren 2017 ikke 
længere benyttes pga. hegning og afgræsning med 
kvæg. Det er det eneste sted i kommunen med 
surf-mulighed ved alle vindretninger. Et andet 

Offentlige myndigheder er jf. naturbeskyttelsesloven 
forpligtet til at pleje egne arealer med beskyttet 
natur. Svendborg Kommune har derfor udvalgt nogle 
større naturarealer med stor naturværdi (beskyttet 
natur), som skal plejes for at hindre tilgroning, som 
er den største trussel mod naturtypens 
naturindhold. Et af arealerne er den beskyttede 
strandeng ved Lehnskov Strand, som blev hegnet 
foråret 2017 og sat dyr på. Der er offentlig adgang 
gennem klaplåger til det hegnede areal. Afgræsning 
er valgt som den mest hensigtsmæssige naturpleje 
af strandengen, og der er planer om at udvide 

Tages til efterretning 
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benyttet sted ved Skårupøre Camping, kan kun 
benyttes ved østlige vinde og er desuden et privat 
areal, hvor der skal laves aftale med ejer fra gang 
til gang. 

hegningen. Kommunen har gransket øvrige 
kystarealer, men ikke fundet egnede arealer til 
kitesurfing/drageflyvning. Derfor foreslås det at 
anvende strandengen søværts vejen, som muligt 
kite-drageflyvningssted. Administrationen er i dialog 
med Jes Rasmussen om dette. 

Trafik 
42.  Anette Porsfelt  Ønsker trafikregulering på Byvej, Gudbjerg og 

Teglværksvej, Gudme for at sikre børnenes 
skolevej. 

Konkrete trafikprojekter indgår ikke i 
kommuneplanlægningen. 
 
De nævnte vejstrækninger vil indgå i Svendborg 
Kommunes arbejde med trafiksikkerhed og sikring af 
skolevejene. 

Tages til efterretning 
 

43.  Søren Hansen  Foreslår at man udskifter alle lyskryds med 
rundkørsler. 

Konkrete trafikprojekter indgår ikke i 
kommuneplanlægningen. 

Tages til efterretning 
 

44.  Jannie Alhbin  Ønsker den offentlige vej, Bagvej lukket eller 
ensrettet. 

Konkrete trafikprojekter indgår ikke i 
kommuneplanlægningen. 
 
Svendborg Kommune er på nuværende tidspunkt i 
gang med et trafikprojekt, som gerne skal ende op 
med en lukning eller ensretning af vejen. 
 

Tages til efterretning 
 

45.  Jan Nielsen, 
Tåsinge  

Opfordrer til en bedre vedligeholdelse af cykelstien 
mellem Sundhøj og Langeland. 

Vedligeholdelse af offentlig veje og stier, herunder 
cykelstier indgår ikke i kommuneplanlægningen. 
 
Cykelstien, som der refereres til, er del af statsvejen, 
Sundbrovej. Svendborg Kommune vil derfor 
viderebringe opfordringen til Vejdirektoratet, som 
vedligeholder den pågældende cykelsti.  
 

Tages til efterretning 
 

Energi og Klima 
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46.  Vand og Affald, 
Gry Tully  

Vand og Affald har konkrete ændringsforslag til 
teksten i afsnittene ”Spildevand” og 
”Klimatilpasning”. 
 
Tekst med kursiv er Vand og Affalds forslag til 
ændringer: 
 
Spildevand 
1) Redegørelse - Generelt om regnvandshåndtering 
i regnvandsbassiner 
”Regnvandsbassiner skal som hovedregel etableres 
som ét større bassin for området, men kan under 
særlige forhold opdeles i mindre bassiner”. 

 
 
 
 
 
 
 
Administrationen anbefaler, at eksisterende tekst 
fastholdes, idet mulighederne for LAR ikke skal 
begrænses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imødekommes ikke 
Administrationen anbefaler, at 
eksisterende tekst fastholdes. 

Klimatilpasning 
2) Retningslinje - Klimatilpasning ved 
byomdannelse og nybyggeri: 
Punkt 2: Tilledning af regnvand og drænvand til 
spildevandssystemet skal begrænses mest muligt 
og afledning skal, så vidt muligt, adskilles fra 
spildevand. 
 
Punkt 6: Ved lokalplanlægning af nye byområder 
skal håndtering af overfladevand tænkes ind som 
et dynamisk og synligt rekreativt element. 

Administrationen vurderer, at ændringsforslagene 
bidrager til en præcision af teksten. 
 

Imødekommes 
Administrationen anbefaler, at teksten 
rettes jf. Vand og Affalds forslag. 
 

Klimatilpasning 
Redegørelse -  Lokal afledning/håndtering af 
regnvand – LAR: 
Sætningen ”Forsøget skal køre indtil 2017.” 
foreslås fjernet. Desuden bør ordet ”deltagere” 
udskiftes med grundejere. 

Administrationen vurderer, at ændringsforslagene 
bidrager til en præcision af teksten. 
 

Imødekommes 
Administrationen anbefaler, at teksten 
rettes jf. Vand og Affalds forslag. 
 

Klimatilpasning 
Vand og Affald foreslår, at der indarbejdes et lille 
afsnit, som beskriver, at private i fælleskloakerede 

Administrationen vurderer, at et sådan afsnit er for 
detaljeret i kommuneplanregi. Det ønskede afsnit 
hører til i spildevandsplanen. 

Imødekommes ikke 
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områder og erhverv i fælleskloakerede samt i nogle 
tilfælde i separatkloakerede områder har mulighed 
for at etablere LAR og få refusion. 

47.  Borgergruppen i 
Ulbølle  

Borgergruppen i Ulbølle har indsendt et 
høringssvar tiltrådt af 59 borgere. 
Borgergruppen har en række forslag til krav og 
forudsætninger til kommuneplanens hovedstruktur 
vedrørende etablering af store solcelleanlæg. Der 
gives blandt andet forslag til definitioner af 
henholdsvis ”herregårdslandskab” og ”kuperet 
terræn”.  
Borgergruppen ønsker, at der i kommuneplanen 
udpeges områder til placering af store 
solcelleanlæg modsat nu, hvor kommunen 
igangsætter planlægning på baggrund af konkrete 
ønsker. Endelig kommer gruppen med en række 
konkrete forslag til arealer, som gruppen mener, 
ville være egnede til at blive udpeget til placering 
af store solcelleanlæg. 

Kommuneplanens retningslinjer for placering af 
solenergianlæg på terræn siger, blandet andet, at 
anlæggene som udgangspunkt ikke må placeres i 
herregårdslandskaber og ikke i kuperet terræn. 
Begrebet ”herregårdslandskab” er defineret og 
arealerne udpeget i afsnittet om Natur – 
Landskabsområder.  
Retningslinjen om kuperet terræn følges af 
muligheden af at placere anlæggene på arealer, der 
er plane eller med ensidig hældning. Kommunen 
vurderer, at udpegningen og retningslinjerne er 
tilstrækkelig tydelige, som de er formuleret i 
kommuneplanforslaget. 
 
Det er i forbindelse med udarbejdelsen af 
Kommuneplan 2017-2029 vurderet, at der skal 
udarbejdes et tematillæg til kommuneplanen om 
energi- og vindmølleplanlægningen i Svendborg 
Kommune.  
 

Imødekommes ikke samt tages til 
efterretning 
Borgergruppens ideer og forslag vil indgå 
i kommunens fremadrettede arbejde 
med energi- og vindmølleplanlægningen. 
 

48.  NOAH 
Svendborg, 
Knud 
Clemmesen 

Ønsker restriktioner for kørsel med dieselkøretøjer 
i Svendborg Kommune med udgangen af 2029. 

Retningslinjer for kørsel med dieselkøretøjer er ikke 
en del af kommuneplanen. Kommunen arbejder 
blandt andet med klima i Energi- og klimapolitikken, 
som har andre tiltag. 

Imødekommes ikke 

49.  Danmarks 
Vindmølle-    
forening, Jens 
Peter Hansen  

Danmarks Vindmølleforening anerkender behovet 
for, at der gennemføres en selvstændig proces for 
energi- og vindmølleplanlægning i Svendborg 
Kommune og at der lægges op til en bred 
involvering af borger, interessenter og politikere. 
Foreningen ser frem til processen. 

Kommunen håber, at Danmarks Vindmølleforening 
vil involvere sig i den kommende proces med energi- 
og vindmølleplanlægning i Svendborg Kommune. 

Tages til efterretning 
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Foreningen bemærker med tilfredshed, at byrådet 
ønsker at fremme vedvarende energi i 
overensstemmelse med de nationale mål. 
Foreningen bemærker, at kommuneplanens 
nuværende retningslinjer kun giver mulighed for 
vindmøller på maksimum 80 meter. Vindmøllers 
højde er helt afgørende for driftsøkonomien og 
kommende støtteordning er baseret på udbud. Det 
betyder, at der kun vil blive rejst møller, hvor disse 
er mest konkurrencedygtige. 

Øvrige 

50.  NGF Nature 
Energy 
Distribution A/S 

Nature Energy gør opmærksom på, at de har en 
stålledning i området ved Eriksholmsvej. Der 
gælder særlige bestemmelser for disponering 
indenfor et 10 m bredt bælte omkring ledningen. 

Ved en eventuel lokalplanlægning skal der tages 
hensyn til forsyningsledningen i forhold til 
disponering af grund og placering af ny bebyggelse, 
beplantning og hegn mv. 

Tages til efterretning 
 

51.  Jannie Alhbin  Jannie Alhbin ønsker en skaterbane i Svendborg. I kommuneplanen er der ikke udlagt specifikke 
områder til skaterparker. De kan placeres i områder 
udlagt til rekreative formål. 
 
I forbindelse med udviklingen af Den Blå Kant 
arbejdes med forslag til opførelse af en skaterbane i 
beton ved Prøveparken på havnen, hvor der i dag er 
en mere midlertidig skaterbane.  

Tages til efterretning 
 

52.  Jeanette 
Bøllingtoft 

Jeanette Bøllingtoft mener, at Svendborg 
Kommune kun tænker på pensionister og turisters 
ferieparadis. Der er ingen jobs og hun er skeptisk 
over for, at der bliver brugt økonomi til Cittaslow, 
kirkegårde, sygehuset og sundhedshuset.  

 

Svendborg Kommune tager kritikken til efterretning, 
og gør en stor indsats for at tilgodese og varetage 
borgernes behov og interesser. 

Tages til efterretning 
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53.  Kasper Tveden  Kasper Tveden er tilflytter og kommer med forslag 
til hvordan, Svendborg kan gøres endnu mere 
attraktiv for tilflyttere.  
Kasper Tveden ønsker at udfordre tanken om at bo 
i hus, ved at skabe forskellige fællesskaber, med 
afsæt i Cittaslow filosofien. Fælles nyttehaver, 
fælleskøkken, dele-redskabsrum, iværksætteri mv.  

Svendborg Kommune tager ønskerne med videre i 
udviklingen af Svendborg, som en bæredygtig og 
spændende by. 
 
Der er flere områder i kommuneplanen, som giver 
mulighed for alternative boformer. 
 
Foreningslivet i Svendborg spiller en afgørende rolle 
for byens udvikling, og der er flere muligheder for at 
søge midler og netværk, til opstart af sådanne 
projekter. Der kan tages kontakt til kultur– og 
fritidsafdeling for at høre nærmere om 
mulighederne.  

Tages til efterretning 
 

54.  Keld Thrane, 
Tåsinge 

Keld Thrane påpeger en faktuel rettelse i 
beskrivelsen af lokalområdet Tåsinge. 
Den 27/2-1965 brændte Skovballe Kro og blev ikke 
genopført. I den nuværende beskrivelse står der at 
kroen brændte i 1950’erne. 

Ifølge Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv brændte 
Skovballe Kro d. 27/2-1965 og blev ikke genopført. 
 
 

Imødekommes 
Rettelsen indarbejdes i afsnittet. 

55.  Ella Maria og 
Leif Bisschop-
Larsen, 
Gudbjerg  

Vandindvinding  
Gudbjerg Vandværk har de seneste år måtte 
etablere nye boringer pga. forurening med 
sprøjtegift. 

 
De ønsker særlig beskyttelse mod forureninger i 
vandværkets indvindingsopland og sprøjtefrizoner i 
de boringsnære beskyttelsesområder 
 
 
 
 
 
 
 

Svendborg Kommune formoder, at der refereres til 
de boringer, der blev taget ud af drift på grund af 
BAM omkring år 2000, og den erstatningsboring, der 
blev etableret i 2001. Gudbjerg Vandværk har siden 
anvendt 3 boringer, og der har kun været meget lave 
koncentrationer i grundvandet af BAM, der er et 
nedbrydningsprodukt af sprøjtegift. Analyserne fra 
2017 af det drikkevand, der bliver sendt ud til 
forbrugerne, viste et indhold af BAM på 0,01 µg/l. 
Det er det mindste, der er muligt at måle. 
Grænseværdien for BAM i drikkevand er 0,1 µg/l. 
 
Svendborg Kommune vurderer ikke, at 
indvindingsoplandet til Gudbjerg Vandværks 
boringer er mere følsom end så mange andre 

Tages til efterretning 
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vandværkers indvindingsopland. Der ligger store 
områder omkring Gudbjerg Vandværks boringerne, 
udlagt til skov, vådnatur omkring åen og vedvarende 
græs. Desuden viser analyseresultaterne ikke 
gennemslag af andre stoffer end BAM og en indsats 
kræver proportionalitet. En sidste kommentar er, at 
det vil være forbrugerne, som skal betale for den 
indskrænkelse i ejendomsretten, som et forbud mod 
anvendelsen af sprøjtegifte anses som. 

Arealreservation 
Svendborg kommune opfordres til at gentænke 
arealreservationerne i byen og gennemføre en 
byfornyelse og udbygning af fælles rekreative 
områder. Boligudlægget ved Gudbjerg Kirke og 
Skovvej ønskes annulleret. 
 

Arealreservationer  
I kommende planperiode arbejdes der målrettet 
med at skabe lokale 
udviklingsplaner/potentialeplaner for 
lokalområderne. Her kigges nærmere på 
arealreservationer, rekreative muligheder mv. Der vil 
være en lokal inddragelse af borgerne i den proces.  
Boligudbygningen i Gudbjerg er generelt udfordret 
af naturfredninger, landbrugsproduktion og erhverv, 
hvilket danner grundlag for at Svendborg Kommune 
ønsker at fastholde boligudlægget ved Skovvej. Der 
er endnu ikke fundet den rette trafikløsning. 

Tages til efterretning 

Fordelingsvejen gennem Gudbjerg 
Der opfordres til hastighedsdæmpning af 
fordelingsvejen øst-vest gennem Gudbjerg samt 
sikring af gående og cyklister på samme strækning. 

Konkrete trafikprojekter indgår ikke i 
kommuneplanlægningen. 
Den nævnte vejstrækning vil indgå i Svendborg 
Kommunes arbejde med trafiksikkerhed og sikring af 
skolevejene. 

Tages til efterretning 

Stiforløb 
Det foreslås, at der med udgangspunkt i 
eksisterende stier, mark- og skovveje samt gamle 
stier, søges etableret nye stiforløb og gerne 
"rundture/sløjfer" på 4-5 km i nærheden af alle 
større byer og landsbyer. 

Byrådet ønsker, at offentlighedens eksisterende 
rekreative adgangsmuligheder i naturen søges 
bevaret i forbindelse med kommunens 
administration af naturbeskyttelseslovens 
adgangsbestemmelser. Med planen ’Natur- og 
Friluftsliv i Svendborg Kommune’ søges de rekreative 

Tages til efterretning 
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interesser varetaget som en integreret del af 
naturforvaltningen. Kommunen vil således arbejde 
aktivt for at udbygge adgangen til naturen gerne 
gennem samarbejder med forskellige brugergrupper. 

56.  Vester 
Skerninge 
Tennisklub, 
Michael Grube 
Andersen  

Vester Skerninge Tennisklub ønsker at indgå en 
råderetsaftale med Svendborg Kommune på Mads 
Hansensvej 3. I den forbindelse ønskes 
anvendelsesformålet ændret fra boligformål til 
rekreative formål i form af idrætsanlæg i 
kommuneplanen.  

Anvendelsesformålet vil ikke blive ændret i 
forbindelse med kommuneplanrevisionen, men der 
vil blive udarbejdet et kommuneplantillæg i 
forbindelse med udarbejdelsen af den fremtidige 
lokalplan.  
 

Imødekommes delvist  
 

57.  KOO-gruppen, 
Lone Kaasgaard 
 

KOO-gruppen fra Kirkeby og Nærdemokrati-
gruppen fra Stenstrup ønsker en ny skole 
beliggende mellem de to byer eller en 
gennemgribende 
modernisering af Issø-Skolens to eksisterende 
matrikler.  

Emnet har været drøftet på samrådsmøde med 
mellem Udvalget for Børn og Unge og 
skolebestyrelsen på Issø-Skolen.  
Der tilrettelægges en fortsat dialog med 
skolebestyrelsen. 

Tages til efterretning  

58.  Charlotte 
Vesterlund 

Det foreslås at man under fanen ”Hvad gælder for 
mig” har mulighed for at se flere oplysninger, end 
blot lokalplaner og rammer, således at man som 
borger har mulighed for at lave en form for 
konfliktsøgning på f.eks. egen ejendom. 

Teknisk er det omfattende og vil kræve meget 
administration, hvis kortet ”Hvad gælder for mig” 
skal indeholde flere informationer. 
Kommunen stiller et bredt udsnit af data til rådighed 
på kortinfo, hvor det også er muligt at foretage 
konfliktsøgning. 
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Svendborg&
Page=Kortopslag&sso=0  

Imødekommes delvist 
Administrationen anbefaler, at der på 
siden ”Hvad glæder for mig” henvises til 
kortinfo med et link, hvis man ønsker 
yderligere information, om hvad der 
gælder for et ønsket område. 

 

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Svendborg&Page=Kortopslag&sso=0
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Svendborg&Page=Kortopslag&sso=0

