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Henvendelse om Svendborg Kommune 

 

Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til  

. 

 

Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering. 

 

Venlig hilsen 

 

Linnea Amalie Withøft Nielsen 
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Din henvendelse om Svendborg Kommune 

 

Du har skrevet til Ankestyrelsen den 17. april 2020. 

 

Din henvendelse handler om Svendborg Kommunes administration af to 

lokalplaner samt kommunens sagsbehandling i forbindelse med klager 

over støj m.v. fra erhvervsvirksomheder i det område, der er omfattet af 

lokalplanerne. 

 

Du har den 21. februar 2021 skrevet til Ankestyrelsen, at sagen nu har 

verseret i næsten et år, og at du går ud fra, at vi vil anmode Svendborg 

Kommune om en udtalelse i sagen. 

 

Konklusion 

 

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag.  

 

Vi gør derfor ikke mere i sagen. 

 

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 

en tilsynssag.  

 

Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det 

kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, 

om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.  
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Vi vurderer, at din henvendelse ikke giver anledning til at rejse en 

tilsynssag. 

 

Sagens oplysninger 

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at du på vegne af  

har kontaktet Svendborg Kommune flere gange om lokalplan nr. 146 og 

305 og kommunens administration af de pågældende områder. 

 

Du har i forbindelse med dine henvendelser til Ankestyrelsen den 17. 

april 2020 og senere vedlagt dokumentation i form af mails fra dig til 

kommunen og breve fra kommunen til dig i sagen. Du har desuden sendt 

kopi af henvendelser fra  til kommunen om 

støjproblemerne i området. 

 

Du har i dine henvendelser bl.a. anført, at kommunens kategorisering af 

de to lokalplansområder er forkert. Du har henvist til, at lokalplanerne 

alene giver mulighed for mindre erhvervsvirksomheder. Du har desuden 

henvist til forskellige konkrete virksomheder og problemer i området. 

 

Du har derudover henvist til, at kommunen har igangsat en procedure 

for at få erklæret eksisterende boliger i områderne ulovlige. Det fremgår 

desuden af dine henvendelser, at kommunen lægger op til en langvarig 

proces, hvilket ikke er acceptabelt, idet problemerne fastholdes eller 

forværres. Du har endelig foreslået, at kommunen tilvejebringer en ny 

lokalplan, der tydeliggør, at hovedparten af området er til blandet bolig- 

og erhvervsformål. 

 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 

 

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en 

tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Linnea Amalie Withøft Nielsen 
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Kopi er sendt til: 

 

Svendborg Kommune 

 

 

 

Vi har anvendt: 

 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019 

 

 




