
 

 Side 1 af 3 

 

 
Lokalplantillæggets afgrænsning  

 

Afgørelse 

 

Lokalplantillæggets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til ”Lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (lov-

bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).  

 

Svendborg Kommune har vurderet, at lokalplantillægget ikke er omfattet 

af lovens krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Det 

begrundes med, at plantillægget: 

  

 ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde 

 ikke ændrer på oplevelsen af kystlandskabet  

 ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne   

 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet  

Afgørelsen er truffet efter lovens § 10. 

 

Afgørelse om at tillæg nr. 1 til lokalplan 609 ikke udløser 
krav om miljøvurdering 
 

Afgørelsen er truffet af Svendborg Kommune  

Miljø, Erhverv og Teknik 

Plan og Udvikling  

Frederiksø 4A, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

04. juli 2019 

 

Afdeling: Plan og Udvikling  

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Forud for denne afgørelse har der været foretaget en høring af relevante 

myndigheder, jf. lovens § 32. Berørte myndigheder i den konkrete sag 

omfatter kun Svendborg Kommune.  

 

Plantillæggets karakteristika  

 

I tillægget foreslås følgende ændringer til den nuværende lokalplan 609, 

som omfatter området ved Tankefuld.      
 

 Delområderne B4 og D2 undtages for bestemmelser om ”aktive” 
tage. 

 Der kan etableres hasselmushegn inden for område F. 

 § 10.8 ”forbud” mod kvæghold udgår, så der kan etableres kvæg-
hold i Sofielund Skov til gavn for hasselmus.   

 Stamvejen Sofielund Skovvej føres ind i delområde D2. 

 Der udlægges areal til at fortsætte Sofielund Skovvej til næste 
etape af Tankefuld. 

Baggrund for afgørelse  

 

I miljøvurderingslovens § 8 er det fastsat, hvilke planer og programmer 

der skal udarbejdes en miljøvurdering for. Efter lovens § 8 stk. 1. nr. 1. 

skal der blandt andet udarbejdes en miljøvurdering for planer og program-

mer, som tilvejebringes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, 

og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, 

der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.  

 

En miljøvurdering kan dog efter omstændighederne undlades, hvis pla-

nen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og hvis 

planen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 

8 stk. 2.  

 

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, gennemført en miljø-

screening, idet plantillægget omhandler fysisk planlægning, fastsætter 

arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan, kun angiver mindre 

ændringer og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væ-

sentligt.  

 

Tillægget er udarbejdet med udgangspunkt i den reviderede planlov fra 

2017 § 24 stk. 6, gældende for lokalplaner af mindre betydning, som ikke 

medfører væsentlige ændringer i omgivelserne og kun er til brug for at 

supplere en eller et par bestemmelser. Forholdene, som screeningen for-

holder sig til er derfor stort set uændrede.  

 
Med lokalplan 609 – tillæg nr. 1 muliggøres det dog Svendborg Kommune 
at træffe de fornødne forholdsregler for hasselmus i Sofielund, hvilket er 
en forbedring i forhold til lokalplan 609.  
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Konklusionen på miljøscreeningen er, at tillægget til lokalplan 609 ikke 

har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, 

som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb. 

 

Offentlig bekendtgørelse  

Afgørelsen med bilag bekendtgøres d. 4. juli 2019 på Svendborg Kom-

munes hjemmeside i overensstemmelse med lovens § 33. 

Afgørelsen kan findes via: www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgo-

erelser 

 

Klagevejledning  

 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. 

Du klager via klageportalen, som du finder via nmkn.dk , borger.dk eller 
virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for 
privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offent-
lige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kom-
mune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svend-
borg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klage-
portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageporta-
len. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør heref-
ter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.  

Klagefrist 
 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er af-
gørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende 

virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at 

fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

 


