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 Offentlighedsperiode 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 er sammen med forslag til lokalplan 

19-13 fremlagt i offentlig høring 8 uger fra 9. oktober 2020 til 4. december 

2020. 

Beslutningen om at høringsperioden skal vare i 8 uger, er truffet af Kom-

munalbestyrelsen på deres møde d. 7. oktober 2020.  

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget, skal sendes 

skriftligt i form af mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kom-

mune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Brev eller e-mail skal være modtaget 

senest d. 4. december 2020. 

Miljøvurdering 

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og program-

mer. Der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes pla-

ner, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser for projek-

ter, der er omfattet af lovens bilag 3 eller 4, eller hvis planen kan påvirke et 

internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Planer, der i øvrigt fast-

lægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er ligeledes underlagt mil-

jøvurderingspligt, hvis planen må antages at kunne få en væsentlig indvirk-

ning på miljøet.  

Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget fast-

lægger rammer for projekter, der er omfattet af bilag 3, punkt 8 b). Planfor-

slagene er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, da 

arealet er på ca. 29 ha, hvilket ikke vurderes at være et mindre lokalt områ-

det. Desuden planlægges der for et anlæg oplistet på bilag 1 i VVM-

bekendtgørelsen, hvorfor der må formodes at være en væsentlig påvirk-

ning i udgangspunktet. 

Udvidelsen af havnen er derfor ligeledes omfattet af bekendtgørelse om 

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning, og bekendtgørelse om miljømæssig vurde-

ring af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, og der er krav om 

udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 

Miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen samt det tilhørende 

projekt er omfattet af overgangsbestemmelserne i miljøvurderingslovens 

§57 stk. 3 og stk. 8 nr. 2, hvilket betyder, at miljøvurderingerne er gennem-

ført efter den lovgivning, der var gældende før miljøvurderingslovens ikraft-

træden d. 16. maj 2017. For planernes vedkommende drejer det sig om 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1533 af 10. december 

2015.  

Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der gennemført en idefa-

se og fordebat i perioden 22. december 2015 til 22. januar 2016. I idefasen 

blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, 

myndigheder og andre interesserede komme med bemærkninger til projek-

tet og indholdet af VVM-redegørelsen. Debatoplægget har været offentlig-

gjort på Ærø og Svendborg Kommunes hjemmesider og annonceret i Ærø 

Ugeavis. 

Miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen indgår i VVM-

redegørelsen: ’Udvidelse af Søby Havn—VVM-redegørelse og miljørap-

port—august 2020’. Af bilag 1 til kommuneplantillægget fremgår det ikke 

tekniske resume. I VVM-redegørelsen er det vurderet, at der ikke er nogen 

miljøemner, hvis påvirkning vurderes at have væsentlige konsekvenser. 

Der er moderate konsekvenser ved følgende miljøemner: Fredede og rødli-

stede arter i anlægsfasen, landskabet set fra vest, trafik i driftsfasen, støv i 

anlægsfasen, befolkning og menneskers sundhed i driftsfasen og socio-

økonomiske forhold i driftsfasen. 
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Forord 
 

HVAD ER EN LOKALPLAN?  

Lokalplaner styrer den fremtidige udvikling i et område. Den skal være i 

overensstemmelse med Kommuneplanens rammer og hovedstruktur.  

I en lokalplan fastsætter Kommunalbestyrelsen bindende bestemmelser for 

et område. Bestemmelserne kan f.eks. regulere:  

 Hvad området og bygningerne skal bruges til. 

 Hvor og hvordan, der skal bygges nyt. 

 Hvilke bygninger, der skal bevares. 

 Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. 

 

Planloven bestemmer, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lo-

kalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og 

anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udar-

bejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virke-

liggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.  

Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbej-

de et lokalplanforslag.  

Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelse og bilag. Bestemmelser-

ne er udformet som paragraffer, og angiver, hvad der gælder inden for lo-

kalplanområdet. Redegørelsen, beskriver lokalplanområdet, lokalplanens 

forhold til anden planlægning og redegør for lokalplanens indhold. Bilagene 

består af kort mm.  

 

VEDTAGELSE AF LOKALPLANER 

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges 

det i offentlig høring. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige 

retsvirkninger i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokal-

planforslaget, ikke må ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perio-

den, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er ved-

taget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år fra offentliggørelsesda-

toen.  

Når forslaget til lokalplanen er i offentlig høring, kan enhver fremsende be-

mærkninger og indsigelser, som behandles ved Kommunalbestyrelsens 

behandling af lokalplanforslaget. Herefter kan Kommunalbestyrelsen ved-

tage lokalplanen.  

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er 

bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer, der er i strid med lokalpla-

nen, på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Den eksisterende 

lovlige bebyggelse kan blive liggende, og eksisterende lovlig anvendelse 

kan fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser gælder kun, hvis eje-

ren ønsker gennemført ændringer på ejendommen.  
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Bemærkninger Lokalplanbestemmelser 

Lokalplan nr. 19-13 for udvidelse af Søby 

Havn 
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19/01/2018 ) fastsæt-

tes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

 

§ 1  Lokalplanens formål 
 

§ 1.1  Lokalplanens formål er : 

 At give mulighed for en udvidelse af Søby Havn. 

 At fastlægge rammerne for områdets fremtidige anvendel-

se til erhvervsformål, herunder havneformål som er-

hvervshavn, skibsværft, færgelejer, krydstogtskaj, fiskeri-

havn o.l. samt lystbådehavn. 

 At sikre, at Søby Havn fortsat kan udbygges med havne-

anlæg og anvendes til virksomheder, som har naturlig 

tilknytning til havnen. 

 At sikre Søby Havn og de tilknyttede erhvervsvirksomhe-

der udviklings -og udvidelsesmuligheder, under hensynta-

gen til de tilgrænsende byområder. 

 At sikre fri adgang til kystområdet (delområde IV) 
  

§ 2  Lokalplanområdets afgrænsning og zone-

status 
§ 2.1  Lokalplanområdet afgrænses, som vist på bilag 1. Det 

omfatter matrikel nr. 10ap, 10ba, 10bb, 12q, 39f, 39h, 39i, 

77c, 77d, 77e, 7000ah og del af matrikel 2s, 2z, 5n, 9b, 77a 

ejerlav Søby By, Søby samt alle parceller, der efter 

vedtagelsen af denne lokalplan, udstykkes derfra.  

 

§ 2.2 Hovedparten af lokalplanområdet, der ligger på land, ligger i 

byzone og skal forblive i byzone. I takt med at de inddæm-

mede arealer opfyldes, overføres de til byzone ved areal-

overførsel eller matrikulering. 

 

 En mindre del af lokalplanområdet bestående af delområde 

IV, længst mod øst ligger i landzone, og skal forblive i land-

zone jf. bilag 2.  

 

§ 3  Lokalplanområdets anvendelse 
§ 3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II, III og IV, som vist 

på kortbilag 2:  

 Delområde I: Værft (matrikel 10bb, 12q, 39f, 39h, 39i, 

7000ah og dele af matrikel 10ba og 10ap, alle ejerlav Søby 

by, Søby)  

 Delområde II: Havn (matrikel 9b, 77c, 77d og dele af matrikel 

10ba, 10ap, 77a og 77e, alle ejerlav Søby by, Søby) 

 Delområde III: Lystbådehavn (dele af matrikel 2s, 2z, 77a og 

77e alle ejerlav Søby by, Søby) 

 Delområde IV: Kystområde (dele af matrikel 2z og 5n alle 

ejerlav Søby by, Søby) 

 

§ 3.2 For de enkelte delområder fastlægges følgende anvendel-

sesbestemmelser: 

  Delområde I:  

§ 2.2: Lokalplanen giver ikke 

bonusvirkning for delområde 

IV, der også fremtidigt vil være 

beliggende i landzone. Der vil 

således skulle søges om land-

zonetilladelse efter planlovens 

§ 35, hvis det ønskes anlæg 

eller aktiviteter indenfor del-

området. 

§ 2.2: Lokalplanen er ikke 

gældende for søterritoriet og 

regulerer kun de opfyldte are-

aler indenfor afgrænsningen. 

Kort over gældende byzone 

fremgår af afsnittet 

”Zoneforhold”. 
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Bemærkninger Lokalplanbestemmelser 

  Erhvervsformål, herunder værftsaktiviteter, havneaktivi-

teter og havnerelateret virksomhed. Dette omfatter bl.a. 

aktiviteter i skibsværft og tørdokke samt laste– og losse-

aktiviteter.  

 

 Delområde II:  

  Havneaktiviteter og havnerelateret virksomhed herunder 

kaj til krydstogtskibe, laste-/lossekaj til større skibe, fær-

geleje, fiskerihavn samt arealer til oplagring af bulk-

varer mm.  

 

 Delområde III:  

 Lystbådehavn, bådoplag og café. 

 

 Delområde IV:  

 Kystområde.  

 

§ 3.3  Der må ikke opføres eller indrettes boliger i lokalplanområ-

det. 

 

§ 3.4  Der kan etableres tekniske anlæg og bygninger til områdets 

forsyning.  

 

§ 4  Udstykning 
 Ingen bestemmelser 

 

§ 5  Vej-, sti- og parkeringsforhold 
 

§ 5.1 Vejadgangen skal ske til området via det eksisterende vejnet.   

 

§ 5.2  Parkeringsbehov til virksomhedernes aktivitet skal etableres 

på egen grund/den grund der er lejet af Søby Havn. Parke-

ring kan etableres uden for lokalplanområdet. Antallet af par-

keringspladser fastsættes i byggetilladelsen, i overensstem-

melse med det ved ansøgningen gældende bygningsregle-

ment. 

 

§ 5.3 Der kan dispenseres fra § 5.2 om parkering. Ved ansøgning 

 om dispensation skal der redegøres for, at virksomhedens 

 parkeringsbehov er dækket af fælles parkering inden for 

 Søby Havns område. 

 

§ 5.4 Der udlægges en sti a-b, i princippet som vist på bilag 3. 

 

 

§ 6  Tekniske anlæg og miljø 
§ 6.1  El-, telefon og evt. antenneledninger skal udføres som jord-

kabler. 

 

§ 6.2  Bebyggelse i området skal tilsluttes almen vandforsyning fra 

§ 4.1: Efterhånden som area-

ler inddæmmes på søterritori-

et, vil der fremkomme nye 

arealer, der skal udstykkes.  

Udstykning sker ud fra gæl-

dende regler. 

§ 5,2: I medfør af BR18, kap 

20, §399 stk 1, skal der på 

ejendommens område udlæg-

ges tilstrækkeligt areal til par-

kering af biler, lastbiler, mo-

torcykler, knallerter og cykler 

mv. i forhold til anvendelsen 

af bygningen. 

 

I medfør af BR18 kap. 20, 

§399 stk. 2, fremgår det at 

parkeringsarealerne skal kun-

ne benyttes af de beskæftige-

de i bebyggelsen, besøgende, 

kunder og leverandører mv. 

§ 5.4: Sti a-b vil være en of-

fentlig sti.  
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Bemærkninger Lokalplanbestemmelser 

Søby Vandværk. 

 

§ 6.3  Bebyggelsens regn- og spildevandsafledning skal ske i hen-

hold til Ærø Kommunes spildevandsplan. 

 

§ 6.4 Inden for lokalplanområdet må der etableres mindre bygnin-

ger og anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder ek-

sempelvis energiforsyningsanlæg, ladestationer, vaskeplad-

ser, fællesantenneanlæg, pumpestation og miljøstation, 

transformerstation, ventilationsanlæg, telemaster, power-

banks mv. 

 

 Belysning 

§ 6.5  Udendørsbelysning, herunder vej- og parkeringsbelysning 

skal etableres og udformes, så der ikke forekommer blæn-

ding eller lysgener for omkringliggende beboelse. 

§ 6.6  Lysstander i delområderne må maksimalt have følgende høj-

de: 

 Delområde I: 10 meter 

 Delområde II og III: 7 meter 

 Uanset højden skal lystanderen have nedadrettet lyskegle. 

Belysning kan alternativt udformes som lave pullertarmaturer. 

Hvis belysningen etableres som pullertarmaturer, kan der 

gives dispensation fra bestemmelsen om at belysning skal 

have nedadrettet lyskegle.  

§ 6.7  På bygninger må belysningshøjden ikke overstige bygnin-

gens facadehøjde. 

§ 6.8  Belysning, der er nødvendig for skibstrafik og havnens drift, 

er ikke omfattet af §§ 6.5, 6.6 og 6.7, og der kan til hver en tid 

opføres den nødvendig belysning i relation til erhvervshavnen 

og skibstrafikken.  

 

 Støj 

§ 6.9 Virksomhederne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænser. Såfremt virksomheden har en miljøgodkendelse 

er det vilkårene heri, der skal overholdes ift. støj. 

 

§ 6.10 Der kan etableres nødvendige støjdæmpende foranstaltnin-

ger i form af støjhegn eller opsætte støjreducerende installa-

tioner på bygninger og tage, så bygningen isoleres, og støj-

belastningen reduceres. 

 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering 
§ 7.1  Der må kun opføres bebyggelse indenfor området ”mulighed 

for bebyggelse” i delområde I, II og III, som vist på bilag 2.  

  

§ 7.2 Losseanlæg, skorstene, ventilationshætter, dokanlæg, kra-

ner, master og lignende må dog opføres i hele delområde I, II 

og III.  
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Bemærkninger Lokalplanbestemmelser 

 

§ 7.3 Inden for området ”mulighed for bebyggelse” må der laves tilbygnin-

ger til eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse med en forøgelse 

i området på maks. 1.000 m
2
, ekskl. servicebygning i § 7.4. Derud-

over må der i tilknytning til bebyggelsen opføres mindre skure, min-

dre overdækninger og lignende op på til 50 m
2
.  

 

§ 7.4 Inden for byggefeltet i delområde III, vist på bilag 2, må der place-

res en servicebygning i 1 etage på maks. 500 m
2
.  

 

§ 7.5 Bygningshøjderne må have følgende maksimale højder: 

 Delområde I og II:  maksimalt 12 meter 

 Delområde III: maksimalt 8,5 meter 

 

§ 7.6 Mindre dele af bebyggelsen, såsom losseanlæg, skorstene, ventila-

tionshætter, dokanlæg, kraner, master og lignende kan opføres i en 

større højde end angivet i § 7.5, såfremt det er nødvendigt for be-

byggelsens funktion.  

 

§ 7.7 Bygninger skal placeres i en afstand af min. 5,0 meter fra havne-

bassinet. 

 

§ 7.8 Terrænkoten for stenkastning skal minimum være kote 2,5 meter /

DVR90. 

 

§ 7.9 Terrænkoten for delområde I, II og III skal minimum være kote 2 

meter/DVR90. 

 

§ 8  Bebyggelsens ydre fremtræden 
§ 8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må der ikke anvendes 

blanke eller reflekterende materialer. Det betyder, at i forhold til 

prøvningsmetoden ISO 2813 må den gennemsnitlige glansværdi 

ved 60° vinkel ikke overstige 66 eller den tilsvarende refleksions-

værdi på 7,8%. 

 

§ 8.2 Ved etablering af solenergianlæg på bygninger gælder følgende: 

 Solenergianlæg skal antirefleksbehandles, således at der ikke 

opstår refleksgener. Det vil sige, at i forhold til prøvningsmetode 

Iso 2813 må den gennemsnitlige glansværdi ved 60° vinkel ikke 

overstige 66 eller den tilsvarende reflektionsværdi på 7,8% 

 

§ 8.3 Der kan etableres fast skiltning følgende steder: 

  Ved indkørsel til virksomhederne. 

  På virksomhedernes bygninger. 

§ 8.4 Ved skiltning på bygninger må skiltets øverste kant ikke være høje-

re end bygningen. 

§ 8.5 Der må indenfor lokalplanområdet ikke opsættes blinkende eller 

animerede skilte. 

§ 8.6  Der må intet sted indenfor lokalplanområdet opsættes skilte på be-

byggelsens tagflade. 

§ 8.7  Skilte må kun belyses med statiske lyskilder. Såfremt belysningen 

§ 7.8: En stenkastning er en 

opbygning af molerne med 

sten, modsat en kajkant, der 

er opbygget med en spuns af 

jern og som muliggør at skibe 

kan lægge til.  

§ 7.1: Med bebyggelse henvi-

ses til alle former for anlæg, 

haller og skure mv. 

§ 8.3: Løse skilte som fjernes 

og tages ind uden for åbnings-

tid, samt midlertidig skilte 

i forbindelse med arrange-

menter, vej, trafik og henvis-

ningsskilte, herunder også 

skilte, som er nødvendige for 

skibstrafikken reguleres ikke i 

lokalplanen.  
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Bemærkninger Lokalplanbestemmelser 

sker ved ekstern lyskilde skal armaturet have en nedadrettet lysret-

ning. 

 

§ 9  Ubebyggede arealer 
§ 9.1 Inden for lokalplanområdet må der ske opfyldning og etableres kaj-

kanter og stenkastning.  

 - Delområde I-III: maksimalt opfyld på 50.000 m
2
. 

 - Delområde IV: hele delområdet må opfyldes. 

 

§ 9.2 Etablering af ny tørdok skal ske i princippet, som vist på bilag 3. 

  

§ 9.3 Oplag af affald må kun ske i bygninger eller inden for visuelt af-

skærmede områder. 

 

§ 10  Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 
§ 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet 

offentligt vand- og spildevandsnet. 

 

§ 10.2 Ny bebyggelse og ændret arealanvendelse skal udføres og indret-

tes således, at beboere og brugere beskyttes mod støj og anden 

forurening fra virksomheder i og uden for området jf. § 6.9. Det er 

en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at det er dokumen-

teret, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er over-

holdt, eller at virksomhedens støjkrav i miljøgodkendelse er over-

holdt.  

 

§ 11  Grundejerforening 
   Ingen særlige bestemmelser 

 

§ 12  Ophævelse af lokalplan 
§ 12.1  Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan 

aflyses lokalplan 19-6A for et område nordvest for Søby Havn, til 

brug for havnerelaterede formål. 

 

§ 13  Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning 
§ 13.1  Midlertidigt forbud mod ændring af ejendomme i  

 høringsperioden 

 Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, 

bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget 

er offentliggjort, til den endelige lokalplan er vedtaget og bekendt-

gjort. Forbuddet gælder højst ét år. 

  

 Dispensation 

 Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er 

udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen 

vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget 

eller anvendt, som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladel-

se forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse 

med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. 

 

 Bortfald 

 Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget in-

den 1 år efter offentliggørelsen.  

 

 

 

§ 13.1: Planloven §17. stk. 1. 

 

 
§ 13.1: Planloven §17. stk. 2 og 3. 

 

 

 

 

§ 13.1: Planloven §17. stk. 4. 
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§ 14 Lokalplanens retsvirkninger 
§ 14.1  Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørel-

se af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun 

udstykkes, bebygges eller i øvrig anvendes i overensstemmelse 

med lokalplanens bestemmelser.  

 

 Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og den-

nes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel anvendelse som be-

byggelse ikke strider mod i givne byggetilladelser og i øvrigt er lov-

lig.  

  

 Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg 

med videre, der er indeholdt i planen. 

 

§ 14.2  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

 

§ 14.1: Planloven §18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14.2: Planloven § 19  
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§ 15  Vedtagelsespåtegning 
 

 Forslag til Lokalplan 19-13 er vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse 

d. 7. oktober 2020. 

 

 

 

     

  Lokalplan 19-13 er vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse d. xxx. 

 

 

 

 Ole Wej Petersen    Allan Krogh Filtenborg 

 Borgmester     Kommunaldirektør 
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REDEGØRELSE 

Beskrivelse af lokalplanområdet 
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 29 ha ved Søby Havn på 

Ærø, hvoraf ca. 21. ha. er søterritorium.  

Lokalplanområdet omfatter en mindre del af den eksisterende Søby 

Havn bestående af bl.a. arealer for Søby Værft, kajpladser til laste 

og losseaktiviteter samt lystbådehavn.  

Mod syd grænser lokalplanområdet op mod eksisterende erhvervs-

områder, og i større afstand ligger resten af Søby by med boliger mv. 

Afgrænsningen af lokalplanområdet kan ses af bilag 1. 

 

Baggrund og formål med lokalplanen 
BAGGRUND 

Søby Havn ønsker at udvide havnen ved fremrykning af yderværker-

ne, udvidelse af havnearealerne og udvidelse af lystbådehavnen, så 

havnen fortsat er attraktiv for eksisterende og fremtidige virksomhe-

der og brugere af havnen. 

Begrundelsen for udvidelsen er, at Søby Havn ønsker at fremtidssik-

re havnen, så der skabes optimale rammer for udvikling og vækst for 

havnen og dens interessenter. 

Udvidelsen er i tråd med Ærø Kommunens planstrategi, der fastlæg-

ger Søby Havn som den primære erhvervshavn i kommunen. 

Nedenstående visualisering viser realisering af lokalplanen set syd 

fra Søby Havn på Rummes Agre. Herfra vil den nye servicebygning 

samt den nye ydremole med det gamle fyrtårn kunne ses samt udvi-

delsen af lystbådehavnen og de krydstogtsskibe, der lægger til ved 

den nye krydstogtskaj. Lystbåde i den nye lystbådehavn og mulighe-

den for vinteroplag af lystbåde til højre for servicebygningen er ikke 

vist på visualiseringen. 

 

Vest for Søby Havn vil en realisering af lokalplanen være tydelig, 

hvor udsigten vil blive præget af teknisk karakter, når skibe bliver 

repareret i tørdokken, jf. nedenstående visualisering. 
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FORMÅL 

Lokalplanens formål er at give mulighed for en udvidelse af Søby 

Havn, dels ved at sikre, at havnen kan udbygges med havneanlæg 

og virksomheder med naturlig tilknytning til havnen og dels ved at 

sikres, at både havn og virksomheder har udviklings– og udvidelses-

muligheder. 

Planlægningen har til formål at fastlægge rammerne for områdets 

fremtidige anvendelse til erhvervsformål, herunder havneformål som 

erhvervshavn, skibsværft, færgelejer, krydstogtskaj, fiskerihavn o.l. 

samt lystbådehavn. Dette skal sikre Søby Havn og de tilknyttede er-

hvervsvirksomheder udviklings -og udvidelsesmuligheder, under 

hensyntagen til de tilgrænsende byområder. 

Endvidere er formålet at sikre offentlig adgang til det nye kystområ-

de, øst for Søby Havn. 

 



 14 

Bemærkninger Lokalplanens redegørelse 

Lokalplanens indhold 
LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE 

Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, som vist på nedenstående 

kort og på bilag 2. 

 Anvendelsen i delområde I fastlægges til erhvervsformål, herunder 

værftsaktiviteter, havneaktiviteter og havnerelateret virksomhed. An-

vendelsen omfatter blandt andet aktiviteter i skibsværft og tørdokke 

samt laste– og losseaktiviteter.  

 Inden for delområde II kan der foregå havneaktiviteter og havnerela-

teret virksomhed herunder kaj til krydstogtskibe, laste-/lossekaj til 

større skibe, færgeleje, fiskerihavn samt arealer til oplagring af bulk-

varer mm.  

 Delområde III udlægges til lystbådehavn, bådeoplag og cafe, og om-

fatter den eksisterende lystbådehavn. 

 Delområde IV udlægges til kystområde. Dette er et område, hvor der 

naturligt vil samle sig tang, og hvor der også naturligt vil ske en til-

sanding. 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv, der kan give anledning til støj og 

andre miljøgener. Derfor er det ikke tilladt at bruge området til støjfølsom 

anvendelse, såsom boliger.  

For at sikre områdets forsyning giver lokalplanen mulighed for, at der kan 

etableres tekniske anlæg og bygninger til områdets forsyning. Forsynings-

forholdene uddybes i afsnittet om Tekniske anlæg og miljø. 

 

UDSTYKNING 

Efterhånden som arealer inddæmmes på søterritoriet, vil der fremkomme 

nye arealer, der skal udstykkes. Lokalplanen fastlægger ikke nogen be-

stemmelser i forhold til udstykning, og de matrikulære forhold kan ændres 

ved udstykning og sammenlægning af matrikler i henhold til gældende reg-

ler. 

VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD 
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Havneudvidelsen ændrer ikke på vejnettet eller på vejadgangen ned til 

havnen, der vil ske via det eksisterende vejnet ad Dokvej, Havnevejen og 

Søby Havn.  

Stier og parkering kan eksempelvis etableres som på det følgende illustrati-

on. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en stiforbindelse langs 

med udvidelse af lystbådehavnen, der har til formål at koble adgangen til 

lystbådehavnen sammen med eksisterende sti– og vejsystem på havnen. 

For at sikre attraktive faciliteter til virksomheder, skal der sikres tilstrækkeli-

ge parkeringspladser. Parkeringsbehov til den enkelte virksomheds aktivi-

teter skal afholdes på egen grund eller den grund, der er lejet af Søby 

Havn. Det gælder parkeringspladser til besøgende, ansatte, kunder og le-

verandører. Parkeringen kan derved etableres uden for lokalplanområdet.  

 

Antallet af parkeringspladser fastlægges i forbindelse med ansøgning om 

byggetilladelse, i overensstemmelse med det ved ansøgningen gældende 

bygningsreglement.  

TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ 

El-, telefon og evt. antenneledninger skal udføres som jordkabler. 

Bebyggelse i området skal tilsluttes almen vandforsyning fra Søby Vand-

værk. Bebyggelsens regn- og spildevandsafledning skal ske i henhold til 

Ærø Kommunes spildevandsplan. 

For at sikre områdets tekniske forsyning, er det fastlagt en bestemmelse, 

der giver mulighed for bygninger og anlæg til dette. Med det øgede fokus 

på vedvarende energi sikres det blandt andet med lokalplanen, at der kan 

etableres parkeringspladser med ladestationer til el-biler, landstrømfacilite-

ter til skibe og energiforsyningsanlæg såsom solenergianlæg. 

Der må etableres belysning i lokalplanområdet for bl.a. at sikre, at havnen 
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og værftet kan etablere den belysning i form af lysmaster, som der er be-

hov for. I delområde I indeholdende værftet kan der være brug for lysstan-

dere med en højde på op til 10 meter. I delområde II og III kan erhvervs-

virksomhederne have brug for lysstandere på op til 7 meters højde. For at 

sikre, at der ikke forekommer blænding eller lysgener på omkringliggende 

beboelse, fastlægges der en bestemmelse om at udendørs belysning skal 

udformes, så blænding og lysgener ikke forekommer. 

For at mindske støjgener for beboere og brugere fastlægger lokalplanen 

at der kan etableres støjafskærmning hvis det er nødvendigt for at over-

holde støjgrænserne. For yderligere uddybning se afsnittet ”Støjforhold” i 

kapitlet ”lokalplanens forhold til anden planlægning”. 

 

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

For at sikre den fremtidige udvikling af havneområdet, må der opføres 

bebyggelse inden for området ”mulighed for bebyggelse” på bilag 2. Be-

byggelse omfatter både ny bebyggelse og tilbygninger, og dækker over 

alle former for anlæg, haller og skure mv. 

Endvidere må der opføres enkelte bygningsdele i lokalplanområdet, hvis 

virksomhedens drift nødvendiggør et særligt behov for dette, herunder 

losseanlæg, skorstene, dokanlæg, kraner, master og lignende. 

Området med ”mulighed for bebyggelse” er i dag i høj grad bebygget, og 

lokalplanen giver mulighed for, at der må bygges maksimalt 1.000 m
2
. 

Udover de 1.000 m
2 
må der i tilknytning til bebyggelsen opføres mindre 

skure, mindre overdækninger og lignende på maksimalt 50 m
2 
og en ser-

vicebygning på maksimalt 500 m
2 
for at give mulighed for mere tidssva-

rende faciliteter.  

Servicebygningen må opføres inden for det viste byggefelt i delområde III. 

Bygningen kan opføres i 1 etage. 

De maksimale højder følger delområde afgrænsningerne, hvor der inden 

for delområde I og II må bygges i en højde på op til 12 meter, og der i del-

områder III må bygges i en højde på op til 8,5 meter. Virksomhederne i 

området kan have et behov for at mindre dele af bebyggelsen, såsom los-

seanlæg, skorstene, ventilationshætter, dokanlæg, kraner, master og lig-

nende opføres i en større højde, og dette giver lokalplanen mulighed for.  

Bygninger skal placeres i en afstand af min. 5,0 meter fra havnebassinet 

for at sikre arbejdsareal på havnen, herunder mulighed for reparation af 

kajanlæg. 

Lokalplanen fastlægger en minimums terrænkote for stenkastninger i hav-

neområdet og en minimums terrænkoten for delområde I, II og III for at 

imødekomme forhøjet vandstand. Minimumskoter er uddybet yderligere i 

afsnit ”Regnvand og klimasikring”. 

 

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

Da refleksioner fra overflader både kan genere naboer og påvirke oplevel-

sen af kystprofilet, må der ikke anvendes blanke eller reflekterende mate-

rialer til udvendige bygningssider, samt tagflader. Det samme gælder ved 

etableringen af solenergianlæg på bygningerne. 

Ved etablering af solenergianlæg eller skilte på bygningen gælder følgen-

de: 

En stenkastning er en opbyg-

ning af molerne med sten, 

modsat en kajkant, der er 

opbygget med en spuns af 

jern og som muliggør at skibe 

kan lægge til.  



 17 

Bemærkninger Lokalplanens redegørelse 

 Solenergianlæg skal antirefleksbehandles, således at der ikke op-

står refleksgener for omkringboende. 

Der må etableres skiltning ved indkørsel til virksomheder, på virksomhe-

dernes bygninger og generelt på havnen i forhold til skiltning, der kan væ-

re nødvendig ved skibstrafik. Der fastlægges derudover nogle bestemmel-

ser om skiltning for at sikre, at der ikke opstår gener herfra for naboer 

samt for at sikre hensynet til kystlandskabet.    

 

UBEBYGGEDE AREALER 

Inden for lokalplanområdet må der ske opfyldning og etablering af kajkan-

ter og stenkastning for at give mulighed for udvidelsen af havneområdet. 

Der må maksimalt opfyldes 50.000 m
2 
inden for delområde I-III og hele 

delområde IV må opfyldes, hvilket er vist på bilag 3. Ny tørdok etableres, 

som vist i princippet på bilag 3.  

Oplagring af affald på området må kun ske i bygninger eller inden for visu-

elt afskærmede områder for ikke at give gener for omkringboende. 
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 
EKSISTERENDE LOKALPLANER  

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 19-6A for et område nordvest for 

Søby Havn. Lokalplan nr. 19-6A ophæves og erstattes af nærværende lo-

kalplan nr. 19-13. 

 

KOMMUNEPLAN 2009 

Ærø Kommunes Kommuneplan 2009 blev vedtaget af kommunalbestyrel-

sen d. 22. juni 2011.  

 

ÆRØ KOMMUNES PLANSTRATEGI 2020 

Udvidelsen er i tråd med Ærø Kommunens planstrategi 2020, der fastlæg-

ger Søby Havn som den primære erhvervshavn i kommunen.  

 

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 19-13 for Søby 

Havn, der omfatter den nye havneudvidelse, viste det sig, at de eksisteren-

de kommuneplanrammer Sø. E1 og Sø. E2 og Sø. R6, som udlægger om-

rådet til erhverv og rekreativ anvendelse, ikke kan rumme en udvidelse af 

Søby Havns erhvervsområde. Endvidere omfatter de eksisterende rammer 

ikke havneudvidelsen på søterritoriet.  

I henhold til Planlovens (LBK nr. 1157 af 01/07/2020) § 13 må en lokalplan 
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ikke være i strid med kommuneplanens rammer. Ærø Kommune har derfor 

udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20, som gør det muligt at lokal-

planlægge for havneområdet inkl. den ansøgte havneudvidelse.  

Kommuneplantillægget omfatter hele omfanget af rammeområdet Sø.E1 og 

Sø.E2 samt en del af rammeområdet Sø.R6. Samtidig inddrages de ind-

dæmmede arealer nord for de eksisterende rammeområder. Rammeområ-

derne Sø.E1, Sø.E2 og del af rammeområdet Sø.R6 ophæves i forbindelse 

med kommuneplantillæggets vedtagelse. Den resterende del af Sø.R6 fast-

holdes med den samme arealanvendelse. Kommuneplanramme Sø.R6 får 

en ny afgrænsning, hvor en del af matrikel 2s og 2z begge Søby by, Søby 

ændres til kommuneplanramme Sø. E4. 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, Sø.E4 for Søby 

Havn. Den nye kommuneplanramme udlægger området til erhverv og inde-

holder matrikler fra de gamle rammer, Sø. E1 og Sø E2 samt en del af Sø. 

R6. Kommuneplanramme Sø.E4 omfatter matrikel 77e, 77c, 77d, 10ap, 

10bb, 10ba, 39i, 39f, 12aq, 7000ah og en del af matrikel 7000d, 9b, 77a, 

12e, 39h, 2s og 2z alle Søby by, Søby.  

 

RETNINGSLINJER 

Området for udvidelsen af Søby Havn er omfattet af følgende retningslinjer 

i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune: 

 Havne 

 Erhvervsudvikling 

 Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse 

 Byvækst og byomdannelse 

 Landskaber og kystnære områder 

 Kystnærhedszonen 

 Friluftsliv og naturoplevelser 

 Forurenet jord 

 

Retningslinje: Havne 

Kommuneplan 2009-2012 indeholder en retningslinje om havne, der fast-

sætter:  

”Søby Havn anvendes som færgehavn (Faaborg og Mommark), trafikhavn, 

reparationshavn, fiskerihavn og lystbådehavn. 

Etablering af nye havneanlæg uden tilknytning til de eksisterende havne i 

Søby, Ærøskøbing og Marstal, forudsætter særskilt tilvejebringelse af det 

fornødne planlægningsmæssige grundlag. 

Udvidelse af eksisterende havne kan ske, såfremt nationale eller regionale 

interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke herved til-

sidesættes. Der planlægges ikke strukturmæssige ændringer på havnene 

ud over hvad der må komme på baggrund af ændret færgestruktur, som 

forventes afklaret i løbet af planperioden. 

Der udlægges ikke nye arealer til havne.” 

Vurdering: Udvidelsen af Søby Havn vurderes at være i overensstemmelse 
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med retningslinjen for havne, da det i den gennemførte miljøvurdering vur-

deres, at en udvidelse af havnen ikke påvirker naturbeskyttelsesinteresser-

ne væsentligt. Det vurderes derimod, at havneudvidelsen ikke er i overens-

stemmelse med retningslinjen i forhold til, at der ikke planlægges struktur-

mæssige ændringer udover, hvad der kræves i forhold til ændret færge-

struktur. Kommuneplantillæg nr. 20 er derfor udarbejdet, så havneudvidel-

sen inddrages i kommuneplanrammen Sø.E4. for planområdet, og lokal-

planplanen derved er i overensstemmelse med retningslinjen. 

 

Retningslinje: Erhvervsudvikling 

Kommuneplan 2009-2021 indeholder en retningslinje om erhvervslokalise-

ring, der fastsætter: 

”Der kan ikke placeres stærkt vandforbrugende virksomheder ved Søby og 

Marstal.” 

Vurdering: Der er ikke i dag stærkt vandforbrugende virksomheder på hav-

nen i Søby, og det forventes ikke at ændre sig med den kommende plan-

lægning. På den baggrund vurderes planlægningen for udvidelsen af Søby 

Havn at være i overensstemmelse med retningslinjen. 

 

Retningslinje: Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse  

Kommuneplan 2009-2021 indeholder en retningslinje om erhvervslokalise-

ring, der fastsætter: 

”Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal der sikres en passende af-

stand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksom-

heder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støj-

grænser ved disse arealer. Desuden skal det ved udlæg af nye støjfølsom-

me arealanvendelser sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksi-

sterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støj-

grænser kan overholdes. Såfremt der i forbindelse med arealudlæg forven-

tes problemer med luft- og lugtforurening, skal der redegøres for problemet 

og hvordan det forventes løst. Der skal således tilstræbes en forebyggelse 

af luft- og lugtforureningsproblemer. 

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal det fastlægges, hvilke virksom-

hedstyper, der under hensyn til omgivelsernes følsomhed, kan placeres i 

det nye område.” 

Vurdering: I forbindelse med havneudvidelsen udlægges et areal til er-

hvervsformål i forbindelse med et eksisterende erhvervsområde. Udvidel-

sen sker nord for det eksisterende erhvervsområde og dermed længere 

væk fra boligområderne end de nuværende erhvervsarealer. Placeringen 

vurderes derfor at tage det nødvendige hensyn til omgivelsernes følsom-

hed, og planlægningen for udvidelsen af Søby Havn er dermed i overens-

stemmelse med retningslinjen for erhvervslokalisering. 

 

Retningslinje Byvækst og byomdannelse 

Kommuneplan 2009-2021 fastlægger følgende retningslinjer i forhold til 

havneudvidelsen og byudvikling: 

”Der kan kun ske egentlig byudvikling i tilknytning til Søby, Marstal og Ærø-
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skøbing. 

Arealer der tages i anvendelse til byvækstformål, skal overføres til byzone, 

med mindre andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinjer. 

Udlægning af nye byzonearealer kan ske i umiddelbar tilknytning til Søby, 

Ærøskøbing og Marstal. 

Der kan kun ske udlæg af nye byzonearealer inden for de viste fremtidige 

byvækstområder eller byvækstretninger, hvis der kan dokumenteres et be-

hov herfor. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over restrumme-

ligheden inden for kommunen og af byggebehovet inden for planperioden, 

set i relation til den hidtidige udvikling. Det forudsættes som hovedregel, at 

den rummelighed, der findes i allerede udlagte byzonearealer så vidt muligt 

udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.  

Etablering af nye byområder skal ske i umiddelbar tilknytning til eksisteren-

de bymæssig bebyggelse (indefra og udefter).  

Nye byområder skal anlægges sådan, at de i videst muligt omfang kan be-

tjenes med fælles vandforsyning, fælles spildevandsafledning og kollektiv 

trafik, og således, at der er gode adgangsforhold til den kollektive trafiks 

stoppesteder, herunder at der etableres stiforbindelser i fornødent omfang. 

Det anbefales endvidere at bredbåndsinfrastruktur kommer til at indgå som 

et naturligt forsyningselement på linje med kloakering, el og vand, og at 

kommunerne i øvrigt i forbindelse med egne gravearbejder nedlægger tom-

me rør til eventuel senere benyttelse for fiberfremføring.  

Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges bety-

delig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede og bæredygtige 

vejnet. 

Søbys turismepotentiale skal tilgodeses i planlægningen. Det byvækstom-

råde der af Fyns Amt blev udlagt i Regionplan 2005- bibeholdes. 

Søby Havn skal bibeholdes som erhvervshavn med værftsindustrien som 

en væsentlig aktivitet. Havnen skal friholdes for boligbyggeri.” 

Vurdering: Det vurderes, at udvidelsen af Søby Havn er i overensstemmel-

se med retningslinjen for byvækst og byomdannelse. Havneudvidelsen sik-

rer erhvervsudvikling og tilgodeser turismepotentialet i Søby og tager hen-

syn til de interesser, retningslinjen opremser. 

 

Retningslinje: Landskaber og kystnære områder 

Kommuneplan 2009-2021 fastlægger retningslinjer i forhold til havneudvi-

delsen og landskaber: 

”De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etable-

ring af større tekniske anlæg og større byggeri, med mindre det kan sikres, 

at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. 

(Større tekniske anlæg er f.eks. vindmøller større end 30 meter fra jord-

overfladen til vingespids, antenner og master over 30 meter, kraftvarme-

værker, biogasanlæg, indvinding af sand, grus og sten.) 

I den kystnære zone inden for såvel særlige landskabelig/geologiske be-

skyttelsesområder som inden for større sammenhængende landskabsom-

råder kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubety-

deligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke 

herved tilsidesættes.” 

Vurdering: Udvidelsen af Søby Havn ligger inden for Ærø Kommunes ud-

pegning for større sammenhængende landskaber, der udpeger den nordli-



 22 

Bemærkninger Lokalplanens redegørelse 

 

ge del af Ærø til større sammenhængende landskaber. Større sammen-

hængende landskaber ved Søby fremgår af nedenstående kort. Havneud-

videlsen indebærer mulighed for etablering af bygninger med højder på op 

til 12 meter (skorstene mv. kan gives en højere højde), hvilket vurderes at 

være begrænsede ændringer i bygningshøjderne. Havneudvidelsens visu-

elle påvirkning beskrives nærmere i afsnittet om Kystnærhedszone, hvor 

det vurderes, at havneudvidelsen ikke vil medføre en væsentlig visuel æn-

dring i forhold til den eksisterende bebyggede havn. Den servicebygning, 

der opføres, er vurderet at passe ind i det bynære kystlandskab, hvor der i 

forvejen er bebyggelse i Søby by. Det vurderes, at planlægningen for udvi-

delsen af Søby Havn er i overensstemmelse med retningslinjen for land-

skaber og kystnære områder. 

 

Retningslinje: Kystnærhedszonen 

Kommuneplan 2009-2021 fastlægger retningslinjer i forhold til kystnær-

hedszonen. Hele Ærø er omfattet af kystnærhedszonen. Planområdet lig-

ger inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Retningslinjen fastlæg-

ger: 

”Offentlighedens adgang til kysterne og til oplevelsen af de særligt værdiful-

de landskaber skal sikres og udbygges.” 

Vurdering: Kystområdet mod øst ændres i forbindelse med gennemførel-

sen af havneudvidelsen, offentlighedens adgang til kysten vil dog være 

uændret. Det vurderes, at der kun er en begrænset påvirkning af landska-

bet inden for kystnærhedszonen, da Søby Havn med værftet og lystbåde-
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havnen allerede i dag er dominerende landskabselementer, hvilket de nye 

udvidelser af havnen ikke ændrer på. Ved etablering af servicebygningen 

og de nye værftselementer, vil der være en påvirkning, men det vil primært 

være fra søsiden, som samtidig vil bidrage til at understøtte oplevelsen af, 

at det er en aktiv havn. På baggrund af dette vurderes de visuelle påvirk-

ninger at være i overensstemmelse med kommunens retningslinje i forhold 

til kystnærhedszonen. 

 

Retningslinje: Friluftsliv og naturoplevelser 

Kommuneplan 2009-2021 fastlægger retningslinjer i forhold til friluftsliv. De 

nærmeste fritidsinteresser i nærhed til havneudvidelsen er en cykelsti, en 

badestrand samt en lystbådehavn. For interesserne gælder følgende ret-

ningslinje: 

”For alle anlæg til ferie- og fritidsformål gælder, at udnyttelse af nye anlæg 

og udvidelse af eksisterende anlæg til ferie og fritidsformål, herunder udnyt-

telse af den eksisterende bygningsmasse, først kan ske, når spildevandsaf-

ledningen kan foregå miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af 

recipientkvalitetsplanen for den pågældende recipient. 

Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spilde-

vandet til et kommunalt centralrenseanlæg, ved etablering af samletank 

med bortkørsel til kommunalt centralrenseanlæg, eller ved biologiske mini-

renseanlæg i respekt af den vedtagne målsætning. 

Der skal etableres ordnede affaldshåndteringsforhold ved alle anlæg til fe-

rie- og fritidsformål. 

De tre officielle badestrande på Ærø skal være Blå Flag strande.” 

Vurdering: Havneudvidelsen vil medføre en periode i anlægsfasen, hvor 

fritidsinteresserne bliver påvirket, men det vurderes ikke at være i modstrid 

med retningslinjen for friluftsliv og naturinteresser. Arealet til badestranden 

øst for den eksisterende havn vil som følge af udvidelsen blive inddraget og 

en del af den officielle badestrand vil dermed udgå som følge af planlæg-

ningen. 

 

Retningslinje: Forurenet jord 

I havneudvidelsen indgår arealer, der er kortlagt som forurenet jord. 

”Ved bortskaffelse af forurenet jord skal følgende prioritering tilstræbes: 

Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri anvendelse. 

Hvis dette ikke kan lade sig, skal den forurenede jord, under hensyntagen 

til teknisk og/eller økonomisk indsats. Anvendes primært som driftsmiddel 

på deponeringsanlæg eller sekundært i bygge-/anlægsprojekter. Depone-

res på deponeringsanlæg eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning 

hertil. Deponeres på et særskilt specialdepot uden tilknytning til et af depo-

neringsanlæggene.” 

Vurdering: Havneudvidelsen og de anlægsaktiviteter, der afledes heraf, 

vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen for håndtering af 

forurenet jord i kommuneplanen. Ved udvidelsen af Søby Havn vil der blive 

flyttet forurenet jord, der som udgangspunkt skal genindbygges i havnekon-

struktionerne i overensstemmelse med retningslinjen. 

 

ZONEFORHOLD 

Lokalplanområdets landareal svarende til delområde I - III ligger i byzone 
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og skal forblive i byzone. I takt med at de inddæmmede arealer opfyldes, 

overføres de til byzone ved arealoverførsel eller matrikulering. 

En mindre del af lokalplanområdet bestående af delområde IV, længst mod 

øst ligger i landzone, og skal forblive i landzone.  

 

BESKYTTELSESLINJER 

Inden for strandbeskyttelseslinjen er der et generelt forbud mod tilstands-

ændringer, jf. naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Der gælder dog en ræk-

ke undtagelser fra forbuddet, herunder for havneanlæg og de arealer, der 

ved lokalplan er udlagt til havneformål, for så vidt angår placering og udvi-

delse af bebyggelse og anlæg og lignende til havneformål, jf. § 15b, stk. 1. 

Desuden er der undtagelser for visse rekreative anlæg, jf. § 15b, stk. 2. 

Den eksisterende Søby Havn er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen. 

Udvidelsen af havnen foretages øst for den eksisterende havn foran et are-

al, der i dag er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet, der er 

myndighed for strandbeskyttelse, skal i forbindelse med udvidelse af hav-

nen og opfyldningen vurdere, hvorvidt den udvidede del af havnen og op-

fyldningen skal omfattes af strandbeskyttelseslinjen. Havneudvidelsen in-

debærer terrænændringer på den nuværende kyst. Terrænændringerne 

kræver en forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15. 

 

HABITAT– OG FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIVERNE 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indehol-

der særlig værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-

områderne er udpeget jf. EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv 

for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte na-

turtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i 
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EU. For hvert område er der givet en liste – det såkaldte udpegningsgrund-

lag med naturtyper, arter og fugle, som det enkelte område er udpeget for 

at beskytte. Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet angiver en række kriteri-

er, som skal være opfyldt for, at en naturtype eller art kan siges at have 

gunstig bevaringsstatus. 

Fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte levestederne for fugle-

arter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af leveste-

der i EU, jf. direktivets bilag I og artikel 4.2. Der er derfor udpeget en række 

fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fuglearter yngler eller regelmæssigt 

gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Der må ikke 

foretages aktiviteter, som forstyrrer disse arter i de forskellige dele af deres 

livscyklus. 

Habitatdirektivet har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 

sårbare eller sjældne i EU, og der er derfor udpeget en række særlige be-

varingsområder de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er 

udpeget med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af 

dyr og planter. Flere af disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvil-

ket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er an-

ført på direktivets bilag I og arterne på direktivets bilag II.  

Habitatdirektivets ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og angiver, 

at der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer mv., som kan beskadi-

ge eller ødelægge naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Før der 

kan gives tilladelse til et projekt, der berører et Natura 2000-område, skal 

der derfor foretages en vurdering af, om planen og det tilhørende projekt i 

sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.  

Habitatdirektivets hovedprincipper for administration af Natura 2000-

områderne består af:  

 Krav om væsentlighedsvurdering (jf. artikel, 6 stk. 3) af planer og 

projekter med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Væsentlig anvendes her som ordbrug på 

baggrund af formuleringen i den bagvedliggende lovgivning. 

 Krav om Natura 2000-konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), hvis 

væsentlighedsvurderingen viser, at en plan eller projekt kan have en 

væsentlig påvirkning.  

 Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 

2000-område, kan ikke vedtages eller tillades.  

 I særlige tilfælde er der mulighed for at fravige beskyttelsen (jf. artikel 

6 stk. 4). Fravigelse af beskyttelsen kræver, at der er tale om et pro-

jekt, der er af bydende samfundsøkonomisk interesse, at der ikke 

findes alternative løsninger, og at der iværksættes kompenserende 

foranstaltninger. 

Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk 

lovgivning bl.a. via habitatbekendtgørelsen og Natura 2000-bekendt-

gørelsen. 

Da planområdet omfatter et projekt, der medfører en havneudvidelse ud i 

havet, som er i umiddelbar forbindelse med en række Natura 2000-

områder, skal det vurderes, hvorvidt der kan ske en påvirkning af områder-

nes bevaringsstatus. De nærmeste Natura 2000-områder fremgår af ne-

denstående kort. Der er derfor foretaget en væsentlighedsvurdering i for-

bindelse med VVM-redegørelsen for havneudvidelsen.  
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De nærmeste Natura 2000-områder er undersøgt: EF-habitatområde nr. 

197: Flensborg Fjord og Nybøl Nor, EF-habitatområde nr. 125 Vestlige del 

af Avernakø og Ramsarområde nr. 127: Sydfynske Øhav. 

Det er vurderet, at under hensyn til bevaringsmålsætningen for NATURA 

2000-områderne vil planer og projekt hverken i sig selv eller i kumulation 

med andre projekter eller planer påvirke arter eller naturområder, der er på 

udpegningsgrundlaget for det de konkrete NATURA 2000 områder. 

Bilag IV arter 

Habitatbekendtgørelsen og Natura 2000-bekendtgørelsen rummer endvide-

re en mere generel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirekti-

vets bilag IV, som også gælder uden for Natura 2000-områdernes grænser. 

Bekendtgørelserne er som udgangspunkt meget restriktive og angiver, at 

der ikke må udøves aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- 

eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter, 

eller som kan ødelægge de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets 

bilag IV.  

I forbindelse med planlægning af aktiviteter skal der udarbejdes en vurde-

ring med vægt på, om aktiviteten samlet set beskadiger den lokale bestand 

af bilag IV-arter, og om den økologiske funktionalitet for yngle- og rasteom-

råderne opretholdes. Bilag IV arter er beskyttet overalt, hvor de forekom-

mer.  

Med udgangspunkt i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV 

og Dansk Pattedyratlas er det vurderet, at der kan forekomme følgende 

bilag IV-arter på Ærø og i de tilstødende marine områder, hvor projektom-
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rådet ligger: Grønbroget tudse, strandtudse, springfrø, spidssnudet frø, 

klokkefrø, stor vandsalamander, markfirben, marsvin, dværgflagermus og 

sydflagermus. Planen og det tilhørende projekt vurderes ikke at have kon-

sekvenser for arterne, men det er sandsynligt, at marsvin vil blive påvirket 

af undervandsstøj i anlægsfasen pga. nedramning af spuns. Der anvendes 

derfor ’soft- start’, så hammeren ikke slår med fuld styrke fra starten af ned-

ramningen. Marsvin vurderes at svømme væk fra støjen i den begrænsede 

periode, hvor der nedrammes spuns og vil kunne vende tilbage til området, 

når anlægsarbejdet er afsluttet. Planen og det tilhørende projekt vil derfor 

ikke føre til en påvirkning af artens mulighed for opnåelse af gunstig beva-

ringsstatus.    

 

KULTURARV 

Lokalplanområdet rummer hverken registrerede kulturmiljøer, fund og for-

tidsminder eller beskyttede sten– og jorddiger. 

 

REGNVAND OG KLIMASIKRING 

De nye havnearealer etableres i minimum kote 2, og stenkastninger etable-

res i minimum kote 2,5 meter, dels for at sikre mod forhøjet vandstand i 

forbindelse med storme, og dels for at tage højde for klimaændringer, som 

forventes at ville medføre en forhøjet vandstand i havene.  

DMI i Klimatlas antager, at havvandet generelt vil stige med 57 cm, og en 

50 års højvandshændelse vil stige med op til 230 cm i 2050. Søby Havn 

ligger i dag i kote ca. +1,3 meter, hvilket betyder, at havnen og havneområ-

det stadig er brugbar ved en havvandsstigning på 57 cm. På den baggrund 

vurderes de nævnte koter at forhindre oversvømmelser i forbindelse med 

vandstandsstigninger, mens en 50 års højvandshændelse kan give proble-

mer på landarealerne i kote 2 meter eller lavere. Søby Havn er som ud-

gangspunkt ikke i dag sikret mod skader fra klimaforandringer, og havnens 

ydermoler, bølgebryder og høfder er den eneste kystbeskyttelse, denne 

kystbeskyttelse forbedres ved etablering af stensætninger i kote 2,5 meter.  

 

MUSEUMSLOVEN 

Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet i henhold 

til museumslovens (LBK nr 358 af 08/04/2014) § 27 standses i det omfang, 

det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Langelands 

Museum. 

Langelands Museum har udført en marinarkæologisk forundersøgelse ud 

for Søby Havn, hvor havbunden blev undersøgt for arkæologiske fund. I 

forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet en marinarkæologisk 

afrapportering. Undersøgelsen afdækkede et vrag i form af et mindre træ-

bygget skib, der i stil følger traditionel småskibsbygning fra nyere tid. En 

formodning er, at skibet er ”Gedovia”, der forliste i 1972. 

Havbunden blev desuden undersøgt for tilstedeværelsen af bevarede bo-

pladser fra ældre stenalder, da vraget kunne ses at ligge i fast rødbrun 

tørv, som ofte er dannet under landsænkningerne i slutningen af ældre 

stenalder. Der blev hverken fundet bearbejdet flint eller forekomster af be-

arbejdet træ. 

På baggrund af museets marinarkæologiske undersøgelse indstiller muse-

et til, at planen kan realiseres uden yderligere marinarkæologisk arbejde. 

 

GRUNDVANDSSIKRING OG DRIKKEVAND 
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Den østlige del af den fremtidige kommuneplanramme Sø.E4 og Sø.R6 

ligger inden for områder med drikkevandsinteresser (OD), men uden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikke-

vandsinteresser (OD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) samt ind-

vindingsopland til almene vandforsyningsanlæg. Der gives ikke mulighed 

for bebyggelse i dette område eller aktiviteter, der påvirker drikkevandsinte-

resserne. 

 

I Ærø Kommunes Kommuneplan 2009-2021, retningslinje for erhvervsud-

vikling, er der et forbud mod at placere stærkt vandforbrugende virksomhe-

der ved Søby. Retningslinjen er for at værne om Ærø Kommunes begræn-

sede vandressourcer. Siden Kommuneplanen 2009-2021 blev vedtaget, er 

der sket mange ændringer, som gør, at Ærø Kommune i dag har overskud 

af vand. Ændringerne er f.eks. at befolkningstallet på Ærø er faldet. Flere 

af de store landbrug, som tidligere har brugt meget vand, er lukket, og der 

kan i dag laves flere vandbesparende tiltag, hvor vandet recirkuleres og 

genbruges flere gange. Virkeligheden er derfor i dag en anden, end den 

var, da Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget. Der er ikke stærkt vand-

forbrugende virksomheder på havnen, og derfor er kommuneplanens ret-

ningslinje efterlevet 

 

JORDFORURENING 

Det meste af planområdet er områdeklassificeret, og der er derudover kort-

lagt forurening på to mindre områder på vidensniveau 2 (V2) efter jordforu-

reningsloven. Oversigt over jordforurening fremgår af det følgende kort.  

Ifølge jordforureningsloven kan der ske kortlægning på to niveauer:  

Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en given ejen-

dom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til mistanke om 

risiko for forurening. 

Vidensniveau 2: Hvis der er en konkret viden om forurening på en given 

ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser med analyser af 

jordprøver. 

Der er ikke mistanke eller kendskab til jordforurening i øvrigt på delområder 

inden for lokalplanområdet.  

Der skal søges om tilladelse til bygge og anlægsarbejder på den kortlagte 

del, da ejendommen ligger i et af Jordforureningslovens indsatsområder 

(recipient). 

Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder konstateres jordforurening, skal 

arbejdet standses og Svendborg Kommune skal underrettes, jf. §71 i jord-

forureningsloven. Arbejdet kan genoptages, når kommunen har vurderet, 

på hvilke vilkår projektet kan fortsætte.  

Erhvervsområdet vil i fremtiden blive en naturlig del af Ærø Kommunens 

områdeklassificering, jf. jordforureningslovens §50a, hvilket forventes at 

ske ved førstkommende revision af Ærø Kommunes jordstyringsregulativ. 

Flytning af jord bort fra ejendomme indenfor lokalplanområdet er an-

meldepligtig og skal anmeldes via webbaseret anmeldesystem på 

www.Jordweb.dk.  

Såfremt der skal genindbygges lettere forurenet jord og forurenet jord i pro-

jektet skal der foreligge en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. 

Der må ikke tilføres forurenet jord fra anlægsprojekter uden for projektom-

rådet.  
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STØJFORHOLD 

Kommuneplanen angiver ikke støjkonsekvensområder. Det fremtidige ram-

meområde ligger i Søby By. I driftsfasen vurderes havneudvidelsen ikke at 

medføre væsentlig forøget støjpåvirkning af de støjfølsomme bolig- og by-

områder.  

Støjkortlægningen for værftet for fremtidige forhold viser, at der vil være en 

reduktion i støjbelastningen af omliggende boliger i forhold til kortlægnin-

gen fra 2009. Dette gælder de mest støjbelastede punkter i de omgivende 

områder. Der er enkelte steder i rammeområderne, der grænser op til ram-

meområde Sø.E4, hvor der sker små ændringer i støjudbredelsen, både 

mindre stigninger og fald, grundet ændrede støjforhold på værftet. Ændrin-

gerne påvirker ikke vurderingen af støjbelastningen af det enkelte ramme-

område.  

Kommuneplantilægget rummer kun mulighed for havneformål, og der 

udlægges således ikke støjbelastede områder til støjfølsom anvendelse i 

forbindelse med planlægningen. 

Virksomheder og de forskellige erhvervstyper skal ikke alene overholde 

den grænseværdi, som gælder for planområdet, hvor de er placeret, men 

skal også overholde de grænseværdier, der gælder for de omkringliggende 

områder i forhold til støj og afstandskrav, som den gældende miljølovgiv-

ningen har. 

Virksomheder, der har en miljøgodkendelse, er reguleret af støjgrænserne i 

miljøgodkendelsen. 

Planområdet for kommuneplanramme Sø.E4 grænser op til kommuneplan-

ramme Sø.B1, Sø.Bl1, Sø.E3, Sø.B2 og Sø.R6. I henhold til Miljøstyrel-
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sens vejledning nr. 5/1984 ”ekstern støj fra virksomheder” og vejledning nr. 

nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder” vil der på nuværende 

planmæssige grundlag derfor skulle overholdes følgende støjgrænser i 

skellet til de områder, Sø.E4 grænser op til: 

For Sø.B1 og Sø.B2: Boligområde 45/40/35 dB 

For Sø.Bl1: Blandet bolig og erhverv 55/45/40 dB 

For Sø.E3: Erhvervs– og industriområder: 70/70/70 dB 

For Sø.R6: Rekreative områder, der ikke er følsomt for aften/natstøj:: 40-

50/40-50/40-50 dB.  

De vejledende støjgrænser for Sø.B2 og Sø.R6 overholdes ikke ved situati-

onen i dag på hverdage 7.00-18.00, men støjniveauet forøges ikke ved 

realisering af denne lokalplan. 

Støjafskærmning kan ved behov etableres for at mindske støjgener for be-

boere og brugere. Støjafskærmningen dækker over støjhegn og støjredu-

cerende installationer på bygninger og tage, så bygningen isoleres, og støj-

belastningen reduceres. Typen og højden på støjhegn fastlægges ikke, da 

der sker en løbende udvikling inden for dette, og det skal være muligt at 

tilpasse hegnene bedst muligt til omgivelserne.  

Støjafskærmning skal etableres i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, 

at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Søby Værft, der lig-

ger inden for lokalplanområdet, har en miljøgodkendelse med fastlagte 

støjgrænser, som værftet skal overholde ved udvidelse.  

 

SPILDEVANDSFORHOLD 

Lokalplanområdet er delvis omfattet af Ærø Kommunes spildevandsplan. 

Matrikel 39h og den østligste del af matrikel 77a begge Søby by, Søby er 

separatkloakeret. Matrikel 77e, 77c, 77d, 10ap, 10bb, 10ba, 39i, 39f, 12aq, 

7000ah og en del af matrikel 7000d, 9b, 77a, 12e, 2s og 2z alle Søby by, 

Søby er fælleskloakeret. Ny indvundne arealer, der ikke er omfattet af den 

eksisterende spildevandsplan indarbejdes ved næste revision af 

spildevandsplanen.  

 

VARMEFORSYNING 

Der er ingen varmeforsyningsplan for Søby. 

 

KYSTNÆRHEDSZONE  

Kystnærhedszonen er en statslig planlægningszone, som er omfattet af 

planlovens § 5b. Kystnærhedszonen gælder for landzone og sommerhus-

områder, der ligger mellem kystlinjen og ca. tre kilometer ind i landet, dog 

med lokale variationer. Kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og 

anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Hovedformålet er, at de 

åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig 

værdi. 

Planområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen, hvor der gælder 

særlige bestemmelser. Ifølge planlovens § 5 b må der kun inddrages nye 

arealer i byzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 

begrundelse for kystnær placering. Udover det skal offentlighedens adgang 

til kysten sikres og udbygges. Af planlovens § 16 stk. 4 fremgår det desu-

den, at der skal redegøres for den visuelle påvirkning for kystnært byggeri i 

lokalplanen, og det skal begrundes, hvis bygningshøjden afviger væsentligt 
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i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse. 

De kystnære dele af byzonerne udgøres af de områder i byen, der indgår i 

visuel sammenhæng med kysten. Reglerne er derfor møntet på planer for 

byggeri og anlæg, som enten ligger direkte ud til kysten eller som ud fra 

blandt andet placering, højde og størrelse indgår i et samspil med kystland-

skabet. I byområder, der indgår i visuel sammenhæng med kysten, skal der 

tages hensyn til kystlandskabelige helheder i samspil med byen.  

De nye arealer, der opfyldes øst for lystbådehavnen, overføres automatisk 

til landzone ved landindvinding og udlægges til kystområde i landzone og 

vil fortsat være omfattet af kystnærhedszonen. 

Lokalplan 19-13 vurderes at have en begrænset påvirkning af landskabet 

inden for kystnærhedszonen, da Søby Havn med værftet og lystbådehav-

nen allerede i dag er dominerende landskabselementer, hvilket lokalplan 

19-13 ikke ændrer på. Ved etablering af servicebygningen og de nye 

værftselementer med en højde på op til 12 meter (skorstene, ventilations-

hætter og lignende kan gives en større højde), vil der være en påvirkning, 

men det vil primært være fra søsiden, som samtidig vil bidrage til at under-

støtte oplevelsen af, at det er en aktiv havn, der ses. 

Bygningshøjden på op til 12 meter begrundes med, at der ved en aktiv er-

hvervshavn kan være funktioner, der har brug for en højde på 12 meter. 

Det kan f.eks. være, hvis maskiner, produktion e.l. kræver ekstra frihøjde. 

Med den størrelse lastbiler, der bruges i dag, skal hallen have en højde på 

12 meter, da lastbilerne ellers ikke kan tippe ladet inde i hallen. De eksiste-

rende bygninger på havnen har samme højde og volumen. Offentlighedens 

adgang til kysten sikres ved, at det er muligt at komme ned til vandet ved 

lokalplanens delområde IV øst for havnen. 

Den funktionelle og planlægningsmæssige begrundelse for udvidelsen af 

Søby Havn er, at Søby Havn er den af de tre havne på Ærø, der ligger 

uden for Natura 2000-områder. Beliggenheden inden for Natura 2000-

områder vanskeliggør en udvidelse af havnene i Ærøskøbing og Marstal. 

Samtidig udgør udvidelsen af Søby Havn det næste naturlige skridt i udvik-

lingen af Søby Havn, der sikrer en fortsat sammenhæng i havnens område 

og aktiviteter. En udvidelse af havnen i forbindelse med den eksisterende 

havn vil desuden imødekomme den stigende efterspørgsel fra virksomhe-

der, der skal have adgang til kajplads og til at operere i direkte tilknytning til 

kajanlæg. Havneudvidelsen giver endvidere mulighed for, at Søby Værft A/

S kan service nye og større kunder.  

De eksisterende og fremtidige forhold set fra kysten fremgår af nedenstå-

ende foto og visualisering.  
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Eksisterende forhold. Fotoet er taget nord for Søby Havn på havet. 

 

 
Fremtidige forhold. Fotoet er taget nord for Søby Havn på havet. 

 

Billedet er taget fra færgen mod syd, og derved i modlys, hvilket gør, at 

havnen fremstår mørk. For at supplere ovenstående visualisering er modly-

set og refleksionerne dæmpet på nedenstående foto og visualisering. 
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Eksisterende forhold, hvor foto er revideret for modlys. Fotoet er taget nord 
for Søby Havn på havet. 
 

 

Fremtidige forhold, hvor foto er revideret for modlys. Fotoet er taget nord for 
Søby Havn på havet. 
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Tilladelser efter andre myndigheder 

Etablering og udvidelse af havne kræver tilladelse efter havnelovens § 2, 

stk. 1. Havneloven administreres af Trafik-, Bygge– og Boligstyrelsen. Den 

endelige tilladelse meddeles i henhold til havnelovens § 2, når detailprojek-

tet er indsendt og godkendt. Inden da meddeles principiel tilladelse til pro-

jektet, bl.a. på baggrund af VVM-redegørelsen. 

Anlæg på søterritoriet, herunder anlæg og udvidelser af lystbådehavne, 

kræver en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16a. Loven administre-

res af Kystdirektoratet. Endvidere skal Kystdirektoratet give tilladelse til op-

fyldning og uddybning, og Miljøstyrelsen skal give tilladelse til klapning af 

det opgravede materiale. Der må ikke etableres ny forurenende virksom-

hed i området før den er godkendt efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.  
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Indledning
I forbindelse med ønsket om udvidelse af 
Søby Havn, har Ærø og Svendborg Kommun-
er samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og 
Kystdirektoratet vurderet, at der skal gennem-
føres en såkaldt VVM-proces (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet), hvor de miljømæssige 
konsekvenser af udvidelsen skal beskrives og 
vurderes. Vurderingerne er afrapporteret i en 
samlet VVM-redegørelse, der indeholder miljø-
vurderingen af projektet og det tilhørende plan-
grundlag. Der er udarbejdet et tilhørende ikke 
tekniske resumé, som fremgår af dette skrift.

Plangrundlaget består af  kommuneplantillæg 
nr. 20 og den tilhørende lokalplan nr. 19-13. 
Planerne er udarbejdet af Ærø Kommune. 

Udvidelsen af havnen kræver også tilladelse 
efter både havneloven og kystbeskyttelsesloven, 
og derfor er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og 
Kystdirektoratet også myndigheder. 

Hvorfor skal Søby 
Havn udvides? 
Søby Havn blev etableret som egentlig havn i 
1865. Siden etableringen er havnen udvidet med 
jævne mellemrum. Havnen har udviklet sig fra 
at være en mindre fiskerhavn til i dag at rumme 
både lystbådehavn, færgeruter og Søby Værft 
A/S, der er Danmarks fjerde største værft.

Udvidelse af Søby Havn
Sammendrag af 
VVM-redegørelse og  
Miljørapport
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Den sidste større udvidelse blev foretaget i år 
2006, men som det fremgår af ovenstående 
luftfoto fra 2010, er der i dag ikke yderligere         
arealer til rådighed, hvorfor der er behov for nye 
arealer for at udvikle havnen. 
Forholdene for både lystbåde, færger og værfts-
aktiviteter er trange i havnebassinet, og samti-
dig har havnen svære besejlingsforhold. 
Havneudvidelsen giver dels bedre besejlingsfor-
hold, men skaber også en større lystbådehavn, 
mulighed for at krydtstogsskibe kan lægge til 
og nye arealer til lastning og losning. Dette er 
vigtigt, da Søby Havn er den eneste reelle er-
hvervshavn på Ærø. Havneudvidelsen giver 
mulighed for, at Søby Værft A/S kan etablere en 
ny tørdok, så værftet kan fastholde sine aktiv-
iteter og konkurrenceevne overfor andre store 
værfter.

Søby Havn er den eneste af de tre ærøske 
havne, der ligger uden for de beskyttede Natura 
2000-områder. Søby Havn er derfor den eneste 
havn på Ærø, der har en reel mulighed for at 
udvide i det omfang, der er nødvendigt for at 
sikre anløb af større skibe, så havnen fremt-
idssikres, og de maritime arbejdspladser på Ærø 
kan udvikles. 

Havneudvidelsen

Udvidelsen af Søby Havn rummer mange ele-
menter og vil bidrage til udviklingen på Ærø og 
sikre gode forhold for forbindelsen til resten af 
Danmark. 

Havneudvidelsen er planlagt på baggrund af et 
langt samarbejde mellem Søby Havn og Søby 
Værft A/S. Havneudvidelsen vil være med til at 
udvikle turismen på Ærø, dels gennem bedre 
og større forhold for lystsejlere og dels gennem 
en ny mulighed for anløb af krydstogtsskibe til 
Ærø.

Udvidelsen af Søby Havn omfatter følgende 
hovedpunkter:
 
• Erhvervshavnen udvides mod nordøst, hvor 

der gøres plads til flere havneaktiviteter. Der 
etableres en ny tørdok med målene 185 x 40 
meter. 

• Lystbådehavnen udvides mod øst, hvorved 
antallet af lystbådepladser øges med om-
kring 100 % til ca. 240 pladser.

Søby Havn omkring år 1885.

Planen for udvidelse af Søby Havn. Mod øst ses det 
nye kystområde.
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• Der etableres en kaj forbeholdt store 
træskibe og krydstogtskibe, da Ærø generelt 
mangler mulighed for anløb af krydstogt-
skibe. 

• Det etableres en moderne laste-/lossekaj til 
større skibe. Kajen bygges ved den nuværen-
de inderhavn. 

• Større havnebassin. For at lette manøvrerin-
gen for større skibe er det nødvendigt med 
plads. Havnen vil efter udvidelsen under 
gunstige vejrforhold kunne anløbes af skibe 
på op til 160 m. 

Havneudvidelsen vil blive gennemført i etaper 
og vil medføre store anlægsaktiviteter, mens 
havnen er i drift. Der bliver taget højde for 
havnens drift i anlægsfasen, dels ved den etape-
vise udbygning og dels gennem separering af 
skibstrafikken i anlægsperioden. Den nye havn 

vil efter udvidelsen have gode besejlingsforhold 
og en god adskillelse mellem lystsejlere, færger 
og værftssejlads.

Alternativer

Der er i VVM-redegørelsen og miljørapporten 
arbejdet med det alternativ, at havneudvidels-
en ikke realiseres, og at Søby Havn fastholdes 
med de aktiviteter og begrænsende rammer, der 
findes i dag. 

Dette kaldes også 0-alternativet, og er en 
beskrivelse af situationen på havnen, der for-
ventes at forekomme på tidspunktet, hvor Søby 
Havn ville være udvidet. Der har ikke været ar-
bejdet med andre alternativer, da naturbeskyt-
telsesområderne forhindrer en udvidelse af de 
andre havne på Ærø.
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Konsekvenserne af 
en udvidelse af Søby 
Havn
Der er i VVM-redegørelsen og miljørapporten 
vurderet på havneudvidelsens påvirkning af en 
række forskellige miljøemner. Der er vurderet 
på påvirkninger, når havneudvidelsen anlægges, 
og når havnen er taget i brug og er i drift.

I de efterfølgende afsnit beskrives miljøforhold-
ene i en sammenskrevet form og de væsentligste 
påvirkninger fra havneudvidelsen er fremhævet.   

Landskabet

Havneudvidelsen vil i stor udstrækning ske som 
en udvidelse af den eksisterende havns anlæg. 
Ændringen vil derfor primært ske ved, at hav-
nen rækker længere ud på havet og på de ek-
sisterende strandarealer mød øst.

Der er lavet en række visualiseringer af havneu-
dvidelsen. På baggrund af visualiseringerne 
vurderes det, at den visuelle påvirkning af 
landskabet primært især vil ske set fra om-
råderne vest for Søby Havn. Efter udvidelsen vil 
havnen strække sig længere ud i havet end ved 
de eksisterende forhold, og udsigten vil derfor 
påvirkes af et anlæg af mere teknisk karakter. 
Havneudvidelsen vil have en begrænset visuel 
påvirkning på grund af terrænet og den ek-
sisterende havn fra de andre områder rundt om 
havnen, både tæt på og længere væk.

Til højre ses en visualisering af den nye 
servicebygning og udvidelsen af lystbåde-
havnen. Lystbåde i den nye lystbådehavn 
og muligheden for vinteroplag af lystbåde 
til højre for ser-vicebygningen er ikke vist 
på visualiseringen.
Nedenfor ses en visualisering af havneu-
dvidelsen og en mulig ny tørdok set fra 
området vest for Søby Havn.
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Støj

Havneudvidelsen medfører flere forskellige for-
mer for støjpåvirkning af naboområder. Der vil 
i forbindelse med anlægsarbejderne være en del 
larmende aktiviteter især i form af nedramning 
af spuns til nye kajarealer. Nedramningen af 
spuns vil medføre en stor støjbelastning for de 
nærmeste naboer i en periode på 2-3 måneder 
og kun i dagtimerne. For at begrænse påvirk-
ningen vil arbejdet kun foregå på hverdage mel-
lem 07.00 og 18.00, og konsekvensen vuderes 
at være mindre. 

Støjbelastningen fra værftet reguleres af 
værftets miljøgodkendelse. Det er i vurderingen 
af støjpåvirkningen ved havneudvidelsen fo-
rudsat, at støjen fra værftet skal være uændret 
i forhold til grundlaget for godkendelsen. For 
at kan overholde dette etableres der en række 
støjforanstlastninger.

Hvis værftet ønsker at ændre driften på en 
måde, der forøger støjbelastningen, kan dette 
kun ske ved en ny godkendelse med fastsæt-
telse af støjbegrænsende foranstaltninger f.eks. 
afskærmning.

Realisering af havneudvidelsen ændrer ikke på, 
at de vejledende støjgrænser for boligområde 
(SØ.B2) og rekrativ område (Sø.R6), øst for 
havnen ikke overholdes i dag.

I driftsfasen udføres der ikke laste- og losseak-
tiviteter i natperioden fra laste- og lossekajen.

Med en realisering af havenudvidelsen vurderes 
der ikke at ske en væsentlig påvirkning af de 
omkringliggende områder med boliger mv., idet 
der er tale om ubetydelige ændringer eller aktiv-
itet, der kun vil forekomme meget sjælden f.ek.s 
anløb af krydstogtsskibe.

Påvirkninger på  
naturen
I forbindelse med havneudvidelsen er der 
vurderet på de naturområder, der ligger tæt på 
havnen og på de internationale naturbeskyt-
telsesområder, der ligger lidt længere væk. 

Nedramning af spuns i anlægsarbejdet gener-
erer undervandsstøj, der vurderes at kan på-
virke marsvin og sæler. Særligt marsvin kan 
blive skræmt væk fra område, mens nedramnin-
gen foregår, og efter anlægsarbejdet kan mars-
vin og sæler vende tilbage til området. 

Til venstre ses spredningen af 
undervandsstøj, når der rammes 
spuns i forbindelse med anlæg af 
kajer på den nye havn. Ovenfor 
ses et skib i tørdok III på Søby 
Værft A/S.
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For at mindske påvirkningen anvendes der ved 
nedramning ”soft-start” procedurer, hvor lydens 
intensitet langsomt øges, så marsvin og sæler 
kan flygte fra støjkilden. Påvirkningen vurderes 
at være moderat.

Havneudvidelsen vil i både anlægs- og drifts-
fasen have en ikke væsentlig miljøkonsekvnes 
på de internationale naturbeskyttelsesområder 
og de beskyttede arter.

Trafik og sejlads

I forbindelse med etableringen af havnen vil alle 
materialer blive sejlet til Ærø, hvilket vil med-
føre en begrænset trafikal påvirkning på vandet. 

Når havnen er udbygget, vil der forventeligt 
blive etableret flere arbejdspladser, hvilket 
vil føre til en let øget trafik. Det samme vil 
besøgene af krydstogtsskibe i form af busser 
med turister. Samlet set er stigningen dog så 
begrænset, at det kun vil føre til en mindre på-
virkning af trafikken i og omkring Søby.
I forhold til besejlingsforholdene i Søby Havn 
vil havneudvidelsen medføre en mindre på-
virkning i anlægsperioden, men når havnen er 
udvidet, vil havnen have bedre besejlingsfor-
hold og en bedre drift.

Ovenfor ses stranden og strandengen øst for Søby 
Havn.

Kystpåvirkning, 
strømforhold og  
sedimentation

En udbygning af Søby Havn vil medføre, at 
havnen strækker sig længere ud i havet, hvilket 
påvirker kysten og strømforholdene ud for hav-
nen. Der sker en mindre påvirkning af kysten og 
strømforholdene på grund af havneudvidelsen, 
men kysten forandres ikke synligt.
Der er i dag problemer med ophobning af tang 
øst for Søby Havn. Havneudvidelsen vil i høj 
grad sikre, at dette ikke forværres. 

Søby Havn har i dag mange aktiviteter tæt sam-
men, hvilket besværliggør driften.

8



overfladevand, og der kan i disse tilladelser 
blive stillet vilkår, der sikrer en begrænset på-
virkning af recipienterne.

Det vurderes, at den mindre forøgelse af be-
lastning fra overfladevand og renset spildevand 
ikke vil påvirke vandkvaliteten omkring Søby 
Havn i væsentligt omfang. 
 

Rekreative forhold, 
kulturhistorie og  
marinarkæologi

Havneudvidelsen indebærer, at lystbådehavnen 
udvides, og at dermed bliver plads til at flere 
lystbåde kan anvende havnen rekreativt. 

I anlægsfasen vil badegæster i perioden 1. juni 
til 1. september blive informeret, såfremt der 
ske uddybning på dette tidspunkt, da uddyb-
ning kan give uklart vand.

Udvidelsen af Søby Havn er vurderet i forhold 
til de omkringliggende kulturhistoriske byg-
ninger og selve Søby by. Søby er en by, der i 
høj grad har sammenhæng med havnen, og det 
vurderes, at havneudvidelsen ikke vil påvirke 
kulturhistorien, der altid har været præget af 
samspillet med det maritime.  

Der er lavet simuleringer af, hvor langt væk 
materiale vil sprede sig og lægge sig på bunden, 
hvilket kaldes sedimentation. Beregningerne 
viser, at der vil ske spredning i en vis afstand fra 
havnen, hvilket ikke vurderes at være problem-
atisk.

Spildevand og  
overfladevand

Spildevand fra havnen og værftet ledes i dag til 
Søby Renseanlæg, hvor det bliver renset, før det 
bliver udledt til havet. Spildevand ledes fortsat 
til renseanlægget efter realisering af havneudvi-
delsen. Havneudvidelsen giver dermed kun en 
mindre påvirkning i forhold til en øget mængde 
spildevand. 

Overfladevandet afledes i dag primært til havne-
bassinet, hvilket også sker efter realisering af 
havneudvidelsen. Der vil derfor ske en begræn-
set forøgelse af miljøbelastningen fra regnvand 
i havnebassinet. Det vurderes samlet at være 
en ubetydelig påvirkning, da overfladevandet 
ledes gennem en olieudskiller, hvor forurening 
skilles fra vandet. Ærø Kommune skal meddele 
tilladelser til udledning af både spildevand og 

Herunder ses det, hvordan der periodevis er store 
problemer med tangophobning. Nederst ses det, 
hvor langt væk der vil være en påvirkinng ved spild 
af sand, når havnen anlægges. 
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Der er i forbindelse med havneudvidelsen gen-
nemført en marinarkæologisk undersøgelse af 
havet ud for Søby Havn. Dette har medført, af 
man har fundet vraget af skibet “Gedovia”, der 
forliste i 1972. Undersøgelserne afdækkede, at 
der ikke er væsentlige arkæologiske fund eller 
forhold, der er til hinder for, at havnen kan 
udvides.

Emissioner og lugt

Der er risiko for en vis påvirkning fra støv, især 
når havnen udvides. Hvis der opstår væsent-
lige støvgener, skal virksomhederne etablere 
støvbegrænsende foranstaltninger f.eks. vand-
ing/sprinkling i tørre perioder. Det vurderes, at 
miljøkonsekvensen er moderat i anlægsfasen.

Søby Værft A/S har i dag procedurer, der bev-
irker, at en evt. miljøpåvirkning af luftforuren-
ing kan undgås gennem tiltag eller arbejdsstop 
ved kritiske vindretninger. I forbindelse med 
en ændring af driften på værftet, skal der med-
delses en ny miljøgodkendelse, hvor der vil blive 
stillet vilkår, der sikrer, at boligområder ikke 

vil påvirkes af emissioner fra malerarbejder ved 
kritiske vindretninger. Boligområderne vil ikke 
blive udsat for større påvirkning end på nu-
værende tidspunkt. Det vuderes, at miljøkonse-
kvensen er mindre i driftsfasen.

Beskæftigelse og 
menneskers  
sundhed

Havneudvidelsen gennemføres for at skabe 
bedre forhold for Søby Havn og derigennem 
også for de virksomheder, der findes på havnen. 
Her specielt Søby Værft A/S, der er Ærøs største 
virksomhed. 
Havneudvidelsen forventes at betyde en væsen-
tlig positiv påvirkning på beskæftigelsen, både i 
form af yderligere aktivitet på Søby Værft A/S, 

På billedet til højre ses de 
rekreative arealer ved lyst-
bådehavnen.

Herunder ses Søby Havn anno 1911 med damperen 
“Ellen” 

Lystbådehavnen.
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men også i form af fastholdelse af eksisterende 
arbejdspladser på en ø med få produktionsar-
bejdspladser.

Havneudvidelsen vurderes også at medføre en 
positiv effekt på udviklingen indenfor turis-
meerhvervet, dels gennem en mere attraktiv 
lystbådehavn, men også ved at krydstogtss-
kibe lettere kan anløbe Ærø. Etableringen 
af en egentlig krydstogtskaj vil betyde, at de 
besøgende skibe ikke længere vil skulle sejle 
turister i land, men at de lægger til i Søby og 
derfra kan udforske Ærø.

I forhold til påvirkningen på den menneskelige 
sundhed vurderes det, at havneudvidelsen vil 
medføre en moderat påvirkning. Det skyldes, 
at der allerede med den eksisterende drift er 
en generel høj støjpåvirkning ved de omkring-
boende til havnen. Selve havneudvidelsen vil 
ikke medføre en væsentligt forøget støjpå-
virkning i forhold til det eksisterende niveau.

Geologi, jord og  
grundvand

Havneudvidelsen vil ikke medføre en på-
virkning af grundvandet ligesom de specielle ge-
ologiske træk på Ærø ikke vil have en betydning 
for udvidelsen. En evt. grundvandssænkning 
i forbindelse med havneudvidelsen vurderes 
at være uproblematisk i forhold til flytning af 
eksisterende forureninger.

I anlægsfasen kan der endvidere være en 
mindre risiko for spild af hydraulik- og die-
selolieprodukter, hvor et spild umiddelbart vil 
blive fjernet og håndteret.

I driftsfasen vurderes jordforurening ud fra er-
faringer fra den eksisterende havn at udgøre en 
ubetydelig miljøpåvirkning, idet den fremtidige 
drift af Søby Havn ikke er markant forskellig fra 
den eksisterende drift af havnen.

Krydstogtskibene, der besøger Ærø, ligger oftest 
for svaj ud for Marstal og Ærøskøbing. Det sker 
dog, at krydstogtsskibe ligger for svaj ud for Søby 
Havn, som det ses på billedet, hvor skibet ”Clipper 
Adventurer” besøger Søby Havn.

Herunder ses arbejdet med etablering af den nyeste 
tørdok i 2006.
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Affald og  
materialer

Affald håndteres i dag efter regler fastsat af 
Ærø Kommune, hvilket fortsat vil ske efter 
realiseringen af havneudvidelsen. Den større 
mængde affald fra de øgede værftsaktiviteter og 
den større lystbådehavn forventes derfor kun at 
øge miljøbelastningen på omgivelserne i meget 
begrænset omfang.

Råstoffer og materialer til brug for havneud-
videlsen forventes tilført ved genanvendelse 
af sand fra uddybningen af havnen og resten 
vil tilføres fra andre steder end Ærø. Dermed 

vurderes påvirkningen at være begrænset lokalt, 
samtidigt med at der forventes at være tilstræk-
keligt med råstoffer til rådighed til havneudbyg-
ningen indenfor en rimelig afstand af Ærø.

Klima

Havneudvidelsen etableres sådan, at de for-
ventede ændringer i klimaet er indtænkt, og at 
havnen dermed er fremtidssikret i forhold til 
forhøjet vandstand og oversvømmelse.  
 

Søby Værft A/S har bygget en række 
nye fartøjer, blandt andet fartøjer 
til Marinehjemmeværnet og flere 
coastere.
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• Landskabet set fra vest
Landskabet vil opleves ændret i forhold    
til situationen i dag.

• Støv, anlægsfasen
Der kan være støvgener, når havnen bygges.

• Befolkning og sundhed, driftsfasen
De nærmeste beboere vil stadig have en støjpå-
virkning fra havnen.  

Det skal bemærkes, at der fortsat vil være en 
en væsentlig påvirkning fra støj i driftsfasen, 
men at dette sker indenfor de støjvilkår, som 
er meddelt Søby Værft, og at dette ikke ændres 
med udvidelsen af havnen. Det vurderes, at den 
kumulerede støjpåvirkning med de andre aktivi-
teter på havnen vil være ubetydelig.

Søby Havn anno 1986.
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Sammenfatning

VVM-redegørelsen for udvidelsen af Søby Havn 
redegør for miljøpåvirkningerne af projektet, 
både når det anlægges, og når det er i drift. 
Der har været et godt og tilstrækkeligt grundlag 
for vurderingerne. 

Der er ikke vurderet at være væsentlige mil-
jøkonsekvenser i forbindelse med projektet. De 
følgende emner er vurderet at have moderate 
negative miljøkonsekvenser: 

• Natur, fredede rødlistede arter, anlægsfase
Sæler og marsvin kan påvirkes af un-
dervandsstøj.
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En realisering af projektet vurderes også at have 
moderate positive konsekvenser:

• Trafikafviklingen i havnen i driftsfasen
Der vil forekomme forbedrede besejlingsfor-
hold og øget kapacitet i lystbådehavnen samt 
anlæg af krydstogtskaj.

• De socioøkonomiske forhold i i driftsfasen
Der vil være mulighed for nye arbejdspladser 
samt øget kapacitet i lystbådehavnen. 

En manglende realisering af projektet, et 
såkaldt 0-alternativ, vil betyde, at de eksister-
ende forhold bibeholdes. Realisering af 0-alter-
nativet betyder, at der ikke skal gennemføres 
anlægsarbejde. De vurderede miljøpåvirkninger 
i forbindelse med anlægsarbejdet sker således 
ikke. Miljøpåvirkningerne omfatter bl.a. støj- og 
støvgener for naboer og støjgener for havpat-
tedyr.

Der vil med 0-alternativet ikke skabes plads til 
udvikling af eksisterende virksomheder i områ-
det, og dermed skabes der heller ikke nye arbe-
jdspladser i området. 

Hvis Søby Havn ikke udvides, vurderes der ikke 
at ske en ændring på Søbys historiske udtryk og 
på de undersøgte kulturhistoriske interesser. 
Det vurderes, at de historiske funktioner i hav-
nen, værftsaktiviteterne og færgedriften ikke vil 
få forbedret deres vilkår med henblik på fortsat 
at tegne Søbys udvikling og udseende.

Søby Havn anno 1986.

Søby Havn i starten af 1980’erne.

Søby Værft.
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0-alternativet vil visuelt betyde, at landska-
bet omkring havnen ikke vil ændre karak-ter. 
Derved vil især beboere og besøgende vest for 
havnen ikke få det visuelle ind-tryk ændret til 
en mere teknisk karakter. 

Afværgetiltag

I forbindelse med en projektets miljøpåvirk-
ninger er det vurderet, at der ikke er behov for 
tiltag for at afværge påvirkningen, da der ikke er 
vurderet at være nogen væsentlige påvirkninger.

Miljøvurderingerne er dog gennemført på bag-
grund af en række forudsætninger, som be-
grænser miljøpåvirkningerne. Disse forudsæt-
ninger er en del af projektet, og skal realiseres i 
forbindelse med gennemførelsen af havneudvi-
delsen. 

Færgelejet og  
adgangsvejen til  
Søby Havn.

Overvågning

Myndighederne har pligt til at overvåge de 
væsentligste miljøpåvirkninger, hvor det vur-
deres relevant, eller hvor de ikke i øvrigt følger 
miljøpåvirkningerne tæt i form af miljøgod-
kendelser. Det følgende foreslås indarbejdet i 
et overvågningsprogram, der kan indgå i myn-
dighedernes løbende tilsyn.

• Ved eventuelle grundvandssænkninger   
 kan det være nødvendigt at monitere   
 grundvandsstanden i pejleboringer for at  
 undgå uønskede ændringer i grund-  
 vandsstrømmen, der kan medføre   
 mobilisering af forurening og    
 eventuelle sætningsskader på 
  nærliggende ejendomme.  



Udvidelse af Søby Havn
Ikke teknisk resumé af 
VVM-redegørelse og miljørapport

Udvidelsen af  Søby Havn vil være med til at generere arbejdspladser og udvikling i Søby 
og på Ærø. Projektet har en karakter, der kræver, at der vurderes på projektets miljøpå-
virkninger. Denne folder er et sammendrag, der på en ikke-teknisk måde resumerer den 
miljøvurdering, der er gennemført for planer og projekt. Miljøvurderingen viser, at der 
ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger i forbindelse med den udvidede havn. 


