
 

VVM-tilladese  

Udvidelse af Søby Havn,  

Søby Havn, Havnen 6, 5985 Søby, Ærø  

 

Afgjort den 7. juli 2021 

 

 

  

  



 

2

 

Datablad 
Ansøger 

 

 

Myndighed 

 

Søby Havn 
Søby Havn, Havnen 6 
5985 Søby,  
Email: soebye-havn@mail.tele.dk 
 
VVM-tilladelsen er udarbejdet af Svendborg Kommune 
for udvidelse af Søby Havn på land.  

Planer Havneområdet er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 20 
og Lokalplan 19-13 for udvidelse af Søby Havn. 
Planlæggende myndighed er Ærø Kommune 

 

Journal nr.  

 

12/1444 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Copyright 

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.  



 

3

 

 

Svendborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse efter VVM-bekendtgørelsens1 §7 stk. 1 
til udvidelse af landdelen for Søby Havn. 

Tilladelsen meddeles til Søby Havn på baggrund af ansøgers anmeldelse af projektet, 
miljøvurderingen af projektet, de indkomne høringssvar og de fastsatte vilkår i denne tilladelse. 
Det er samlet Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører en væsentlig virkning 
på miljøet. 

 
 

Dato: 7. juli 2021 

 

Godkendt: 

 

Lene Juncher Lind 
Biolog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, BEK nr 957 af 27/06/2016, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/957 
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Offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside den 7. juli 2021, og i Ærø Ugeavis d. 13. 
juli 2021. 

Klagefristen er den 4. august 2021 for parter, foreninger, organisationer, der direkte orienteres 
om afgørelsen og for øvrige er klagefristen d. 10. august 2021. 

Søgsmålsfristen udløber den 13. januar 2022.  
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Indledning 

Søby Havn har søgt om at udvide havnen på følgende måde:  

• Udvidelse af erhvervshavnen mod nordvest herunder etablering af en ny tørdok ved 
Søby Værft. 

• Udvidelse af lystbådehavnen mod øst med tilhørende servicebygning. 

• Etablering af en kaj til store træskibe og krydstogtsskibe. 

• Etablering af laste og lossekaj. 
• Udvidelse af havneområdet så der opnås større vendecirkel. 

• Opfyldning af søterritorier øst for havneområdet. 
 

Ærø Kommune er planlæggende myndighed og har vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 samt 
lokalplan nr. 19-13. Ærø Kommune er samtidig myndighed for miljøvurdering af planerne. 

I henhold til det forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommune er Svendborg 
Kommune myndighed for så vidt angår miljøvurdering af projektet på land. Trafikstyrelsen er 
myndighed for erhvervshavnen på søterritoriet, og Kystdirektoratet er myndighed for 
lystbådehavnen, og det mindre kystområde, der opfyldes øst for havneområdet.   

Planer og projekt er omfattet af reglerne for miljøvurdering, og der er for alle myndigheder 
udarbejdet en samlet VVM-redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).  

Svendborg Kommune har på baggrund af den gennemførte miljøvurdering udarbejdet denne 
VVM-tilladelse for den del af projektet, som gennemføres på land. Det bemærkes, at Søby Værft 
er en del af Søby Havn men, at værftets drift reguleres af en godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Udvidelse af driften på Søby Værft i overensstemmelse med 
den gennemførte miljøvurdering for udvidelse af Søby Havn skal omfattes af en ny godkendelse 
af værftet ( evt. udarbejdet som et tillæg til eksisterende godkendelse). Svendborg Kommune 
er godkendende myndighed. 

VVM-tiladelsen er opdelt i to dele, hvor første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som 
indeholder vilkårene for tilladelsen. 

Anden del er en miljøteknisk vurdering, som danner grundlag for de fastsatte vilkår i tilladelsen. 

Svendborg Kommunes afgørelse 

Lovgrundlag 
Projektet er anmeldt og den første offentlige høring er gennemført før den nye 
miljøvurderingslov2 trådte i kraft den 16. maj 2017. Derfor er miljøvurderingen af projektet 
omfattet af overgangsbestemmelserne i miljøvurderingsloven fra 2017 jf. § 57 stk. 83.  

 

 

 

2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 
2018. 

3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 
2018. 
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Det betyder, at miljøvurderingen af projektet gennemføres efter de tidligere gældende regler i 
planlovens §§ 11g-11i og i bekendtgørelse 1832 af 16. december 20154. Bekendtgørelse nr. 
1832 er dog efterfølgende ændret flere gange. Seneste udgave er bekendtgørelse nr. 1440 af 
23. november 20165 der dog er ophævet d. 16. maj 2016 i forbindelse med, at den nuværende 
miljøvurderingslov trådte i kraft - dog ikke for projekter, der gennemføres under 
overgangsordningen i miljøvurderingslovens § 57, jf. bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017, § 
13, stk. 2.  

Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 indeholder i § 17, stk. 2 en 
overgangsbestemmelse, hvorefter projekter anmeldt inden 1. januar 2017 behandles efter 
reglerne i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 20166. 

Projektet er dermed omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering 
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning7. 
Det betyder, at udvidelsen af Søby Havn er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, punkt 8 b: 

Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af 
fartøjer på over 1.350 tons 

Projektet er dermed obligatorisk VVM-pligtigt, og der er udarbejdet en miljøvurdering af 
projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse). VVM-redegørelsen er udarbejdet for det 
samlede projekt, og indeholder også miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan 
(Miljørapport) 

Høring 
Der er forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelse og Miljørapport  gennemført en første 
offentlig høring med henblik afgrænsning af indholdet til miljøvurderingen. Dernæst er der 
gennemført en anden offentlige høring på 8 uger over VVM-redegørelse og Miljørapport samt 
forslag til planer.  

De indkomne bemærkninger i den anden offentlige høring har ikke givet anledning til at ændre  
miljøvurderingen. Under den mijøtekniske vurdering uddybes de gennemførte høringer, og 
VVM-redegørelsen og Miljørapport er vedlagt som bilag 1. Derudover er en sammenfattende 
redegørelse for planerne, der indeholder de samlede høringssvar vedlagt som bilag 2 til denne 
afgørelse. 

Et udkast til VVM-tilladelse har været forelagt ansøger, som har haft enkelte redaktionelle 
bemærkninger til afgørelsen. Disse er indarbejdet i afgørelsen. 

  

 

 

 

4 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, BEK nr. 1832 af 16/12/2015, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176542 

5 BEK nr 1440 af 23/11/2016, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1440 

6 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, BEK nr 957 af 27/06/2016, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/957 

7 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, BEK nr 957 af 27/06/2016 
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Afgørelse med vilkår 

Svendborg Kommune tillader hermed udvidelse af Søby Havn for så vidt angår den del af 
udvidelsen, der gennemføres på land. 

Tilladelsen meddeles til Søby Havn, der dermed er ansvarlig for, at tilladelsens forudsætninger 
og vilkår overholdes. 

Tilladelsen meddeles på baggrund af projektansøgningen, den gennemførte miljøvurdering af 
projektet (VVM-redegørelse) herunder de fastsatte forudsætninger, og de gennemførte høringer 
og indkomne høringssvar.   

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 56 i 
Planloven8. 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 7, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen9, og på følgende vilkår: 

Støj 

1. Der skal føres journal for anlægsarbejde, der vedrører nedramning/vibrering af spuns. 
Dato samt varigheden af aktiviteten indenfor perioden 07.00-18.00 på hverdage skal 
fremgå. Journalen skal kunne fremvises ved tilsyn. 

2. Der skal foreligge dokumentation for orientering af de omkringboende forud for 
igangsætning af anlægsarbejdet, der vedrører nedramning og vibrering af spuns. 
Dokumentationen skal kunne fremvises ved tilsyn. 

3. Der skal føres journal for årlig aktivitet på laste- og lossekajen, hvor dato og start- og 
sluttidspunkt for aktiviteten skal fremgå. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, 
og skal kunne fremvises ved tilsyn. 

4. Der skal føres journal for det årlige antal anløb af krydstogtsskibe, samt tidspunkt for 
ankomst og afgang. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne 
fremvises ved tilsyn. 

Støv 

5. Hvis der i anlægsfasen opstår støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er 
væsentlige, skal der etableres støvbegrænsende foranstaltninger, som f.eks. 
befugtning af kørselveje, reduceret kørselshastighed mv.. 

Grundvand 

6. Der skal forud for anlægsarbejde, der kan give anledning til en grundvandssænkning, 
udarbejdes en plan for monitering og overvågning af grundvandsstand og 
grundvandsforurening. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan 
grundvandssænkningen kan overvåges, så der ikke opstår skader på bygninger og 
anlæg og sådan, at jordforurening på havnen ikke mobiliseres til grundvandet. Planen 
skal sendes til Svendborg Kommunes accept senes 4 uger før igangsætning af 
anlægsarbejdet. 

 

 

 

8 Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 

9 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, BEK nr 957 af 27/06/2016, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/957 
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Uheld 

7. Der skal for driften af havnen udarbejdes en beredskabsplan til forebyggelse og 
håndtering af uheld på havneområdet. Placeringen af beredskabsplanen skal være let 
tilgængelig og skal være kendt af havnens ansatte. 

8. Beredskabsplanen skal opdateres én gang årligt, og skal kunne fremvises ved tilsyn. 

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er 
ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, 
foreninger og organisationer. Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.  

Du klager via Klageportalen på følgende link: https://kpo.naevneneshus.dk/. Her logger du på, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen.  

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 
kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre 
tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt 
gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din 
anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. 
Afgørelsen er offentliggjort digitalt d. 7. juli 2021 og i Ærø Ugeavis d. 13. juli 2021. Klagefristen 
er dermed onsdag d. 4. august 2021 for parter, foreninger og organisationer, der direkte 
orienteres d. 7. juli 2021. For øvrige, som klagenævnet vurderer, er klageberettigede, er 
klagefristen d. 10. august 2021. 

VVM-tilladelsen fremgår af Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk. 

Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter klagefristens udløb 
videresender vi klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vore 
bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vore bemærkninger sendes også til klagesagens 
parter. 

Søgsmål 
Ønskes tilladelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at 
afgørelsen er meddelt. 

 

Fristen for at anlægge søgsmål er d. 13. januar 2022  
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Følgende er orienteret om afgørelsen: 

 
Parter og omkringboende 

Der har en væsentlig og individuel interesse, eller ejer en bolig i nærheden af Søby Havn. 

Myndigheder 

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

• Miljøstyrelsen; mst@mst.dk 

• Energistyrelsen; ens@ens.dk 

• Sundhedsstyrelsen; sst@sst.dk 

• Erhvervsstyrelsen, planloven@erst.dk 

• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk; ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk 

• Langelands Museum, langelands.museum@langelandkommune.dk 

• Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk 

• Region Syddanmark; kontakt@rsyd.dk 

• Fiskeristyrelsen, fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk 

• Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk; 

• Kystdirektoratet; kdi@kyst.dk 

• Trafikstyrelsen, info@tbst.dk 

• Ærø Kommune; post@aeroekommune.dk 

 
Foreninger og organisationer: 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk 

• Ejendom Danmark, info@ejd.dk 

• Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk 

• Energinet, GAS Transmission, ledningsinfo@energinet.dk 

• Energinet, El Transmission, 3.parter@energinet.dk 

• Geodatastyrelsen, gst@gst.dk  
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Miljøteknisk Vurdering 

Søby Havn har søgt om at udvide havnen på følgende måde:  

• Udvidelse af erhvervshavnen mod nordvest herunder etablering af en ny tørdok ved 
Søby Værft. 

• Udvidelse af lystbådehavnen mod øst med tilhørende servicebygning. 

• Etablering af en kaj til store træskibe og krydstogtsskibe. 

• Etablering af laste og lossekaj. 
• Udvidelse af havneområdet så der opnås større vendecirkel. 

• Opfyldning af søterritorier øst for havneområdet. 
 

En oversigt over det udvidede havneområde fremgår af den efterfølgende figur: 

 

 Fig. 1. Oversigt over det ansøgte projekt.  

Søby havn har ønsket at udvide havneområdet for at fremtidssikre havnens drift og 
imødekomme efterspørgslen på såvel lystbådepladser som arealer til havne- og 
værftsaktiviteter. Derudover ønsker havnen at forbedre arealerne til lastning og losning af skibe, 
og at forbedre mulighederne for at krydstogtsskibe kan lægge til kaj på Ærø. 

Der er forud for denne tilladelse gennemført en planlægning og miljøvurdering af planer og 
projekt.  

Ærø Kommune er planlæggende myndighed og har vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 samt 
lokalplan nr. 19-13. Ærø Kommune er samtidig myndighed for miljøvurdering af planerne. 

I henhold til det forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommune er Svendborg 
Kommune myndighed for så vidt angår miljøvurdering af projektet på land. Trafikstyrelsen er 
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myndighed for erhvervshavnen på søterritoriet, og Kystdirektoratet er myndighed for 
lystbådehavnen, og det mindre kystområde, der opfyldes øst for havneområdet.   

Alle myndigheder har udarbejdet en samlet VVM-redegørelse for vurdering af virkningerne på 
miljøet (VVM). Denne VVM-tilladelse vedrører den del af projektet, der gennemføres på land, 
og er udarbejdet med udgangspunkt i den gennemførte VVM-redegørelse og de gennemførte 
offentlige høringer. 

I det efterfølgende gennemgås primært de miljøparametre, der vedrører projektet på land og de 
påvirkninger, som dette medfører. Udgangspunktet i miljøvurderingen har været, at der er 
opstillet forudsætninger eller krav til indretning, drift, afhjælpende foranstaltninger, overvågning 
mv. af driften af aktiviter på Søby Havn. 

Der stilles ikke vilkår i henhold til de forudsætninger, der danner grundlag for miljøvurderingen, 
men Svendborg Kommune gør opmærksom på, at forudsætningerne er bindende for projektet 
på samme måde, som et fastsat vilkår.  

Metode 
Det fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 5, hvilken metode, der er anvendt i forbindelse med 
vurderingen af de miljøpåvirkninger udvidelsen af Søby Havn kan medføre. 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at der for hvert miljøemne er opstillet en skematisk 
opsamling af konsekvenserne af miljøpåvirkningen af et givet mijøemne i henholdsvis anlægs- 
og driftsfasen ud fra følgende parametre: 

• Sandsynlighed 
• Geografisk udbredelse 

• Påvirkningsgrad 

• Varighed 
• Konsekvenser 

 

På baggrund af vurderingen af påvirkningen ud fra ovenstående parametre, og en konkret 
vurdering af det enkelte miljøemne er der foretaget en samlet vurdering af projektet/planens 
konsekvenser. Konsekvenserne for det enkelte miljøemne er vurderet ud fra følgende 
kategorier: 

• Væsentlig: Når konsekvenserne med sikkerhed eller meget sandsynligt vil medføre en 
lang og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller en mellemlang og meget høj grad af 
påvirkning af miljøemnet.  

• Moderat: Når effekterne består i en mellemlang og mindre påvirkning af miljøemnet 
lokalt eller i de nærmere omgivelser omkring projektområdet. 

• Mindre: Når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for 
miljøemnets normale struktur eller funktion. 

• Ingen/ubetydelig: Når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af 
miljøemnet.  

 

I denne VVM-tilladelse henvises der til VVM-redegørelsens konklusioner og ovenstående 
kategorisering af miljøpåvirkningerne. 

  



 

14

 

Landskab og visuelle forhold 

Der er i VVM-redegørelsen gennemført en vurdering af påvirkningen af landskabet og de 
visuelle forhold.  

Projektområdet for Søby Havn ligger indenfor for følgende landskabelige udpegninger i Ærø 
Kommuneplan 2009-2021: 

• Større sammenhængede landskaber 

• Geologisk interesseområde 

• Kystnærhedszonen 

Der er i kommuneplanen fastlagt retningslinjer for disse udpegninger.  

En del af udvidelsen foretages øst for den eksisterende havn, og indenfor 
strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet er myndighed for strandbeskyttelseslinjen, og 
håndterer den fremadrettede beskyttelseslinje samt dispensation. 

I forbindelse med planlægningen for udvidelsen af Søby Havn er kommuneplanens 
retningslinjer varetaget, og der er i planerne fastsat rammer, der varetager hensynet til landskab 
og visuelle forhold. 

Følgende fremgår af VVM-redegørelsens sammenfattende vurdering af påvirkning af landskab 
og visuelle forhold: 

Der er vil i anlægsfasen være en påvirkning, der dog på grund af faseopdelingen af 
anlægsarbejder vil opleves som mindre. 

Syd og øst for havnen vil der i driftsfasen ske en mindre permanent påvirkning af landskabet. 
Ændringerne af landskabet vil fremstå i sammenhæng med den eksisterende havn og de 
aktiviteter, der foregår her. Den væsentligste ændring sker i forbindelse med, at krydstogtsskibe 
lægger til kaj i havnen. Skibene har en vis størrelse, der er markant større end de skibe, der i 
dag lægger til kaj i Søby Havn. Krydstogtskibene vil være i Søby Havn i en periode på 
gennemsnitligt under en dag, og der vil i løbet af sæsonen anløbe få krydstogtsskibe, hvorfor 
den visuelle påvirkning fra skibene vurderes at være kortvarig. 

Set fra vest mod havnen vil den nye tørdok kunne ses. Det vurderes, at der sker en moderat 
påvirkning af landskabet på grund af den øgede tekniske karakter i form af en ny tørdok og den 
brudte horisont pga. skibe i tørdokken. Det kan dog kun ses på kort afstand fra havnen, mens 
det fra større afstande ikke er muligt at se havneudvidelsen, hvorfor påvirkningen er moderat, 
og der vurderes ikke at være behov for afværgetiltag. 

Strækningen, hvor der er udsigt til Søby Havn, vil ved havneudvidelsen brede sig over et større 
område sammenlignet med den nuværende situation. Det vurderes, at der sker en mindre 
påvirkning af landskabet, da det ikke er muligt at skelne mellem havneudvidelsen og den 
eksisterende havn. 

Med udgangspunkt i den gennemførte planlægning for Søby Havn og tilhørende miljøvurdering 
af både planer og projekt vurderes det, at der ikke skal fastsættes særlige vilkår i denne VVM-
tilladelse. 
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Kulturhistoriske interesser  

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for Søbys historie mv. Det fremgår at, Søby ikke rummer 
registrerede kulturmiljøer men, at der er flere kulturhistorisk interessante lokaliteter f.eks. Søby 
Mølle og Søby Kirke foruden en række fund og fortidsminder. 

Langeland Museum har i forbindelse med VVM-redegørelsen gennemført en marinarkæologisk 
forundersøgelse, hvor havbunden er undersøgt for arkæologiske fund. Der blev i undersøgelsen 
kortlagt et skibsvrag, museet har vurderet, at projektet kan fortsætte uden yderligere 
arkæologiske undersøgelser. 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at det fundne skibsvrag ikke vil blive fysisk påvirket i 
anlægsfasen. I henhold til museumsloven skal arbejdet standses, hvis der i anlægsfasen gøres 
yderligere fund af fortidsminder. I driftsfasen er det vurderet, at udvidelsen af Søby Havn ikke 
vil påvirke de kulturhistoriske interesser i særlig grad, og at udvidelsen vil være med til at 
fastholde Søby som en havneby. 

Det er samlet vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af de kulturhistoriske 
interesser, og der stilles derfor ikke særlige vilkår i denne tilladelse. 

Rekreative interesser  
I nærheden af projektområdet for Søby Havn findes der to eksisterende rekreative områder, der 
er udpeget i Ærø Kommuneplan 2017-2021 henholdsvis Sø. R5, Vestermark og Sø.R6, Område 
nord for Rummes Ager – se det efterfølgende oversigts kort. Begge rammeområder er områder 
til naturformål. Ud for område Sø.R6 ligger en badestrand. Indenfor projekt-området ligger den 
eksisterende lystbådehavn, og endelig forbindes Søby/Søby Havn med bla. Øhavsstien, 
Marguerit-ruten mv. Placeringen af de forskellige stier fremgår af  VVM-redegørelsens afsnit 
12. 

 

   Figur 2. Rekreative områder udpeget i Ærø Kommuneplan 2009- 2021 
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I det efterfølgende opsummeres VVM-redegørelsens vurdering af påvirkning af rekreative 
interesser i henholdsvis anlægs- og driftsfasen. 

Anlægsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at anlægsarbejdet kan give anledning til, at de nærmeste 
rekreative områder kan påvirkes med støj. Det er dog som grundlag for projektet forudsat, at 
anlægsarbejdet foregår på hverdage i perioden fra 07.00-18.00 og i 50% af tiden, og at de 
omkringboende orienteres forud for arbejdet – se denne tilladelses afsnit om støj.  

Anlægsfasen vil til en vis grad begrænse brugen af f.eks. lystbådehavnen. Det er i projektet 
forudsat, at der iværksættes tiltag, der sikrer, at lystbådehavnen kan besejles, og at antallet af 
båd-pladser opretholdes under anlægsfasen. Kystdirektoratet er myndighed for så vidt angår 
udvidelsen af lystbådehavnen. 

Selve uddybningsarbejdet af havnen kan medføre sedimentspild, og kan føre til øget 
sedimentation i områder, hvor der vil være badegæster. I anlægsfasen kan badegæsterne 
opleve, at vandet er uklart. Der er i projektet forudsat, at ved behov for uddybning i 
badesæsonen fra d. 1. juni til 1. september skal der etableres skilte, der informerer om mulige 
gener forårsaget af sediment. Trafikstyrelsen er myndighed for uddybning af erhvervshavnen. 

Det er i VVM-tilladelsen vurderet, at der vil være en mindre påvirkning af de rekreative interesser 
i anlægsfasen. 

Denne tilladelse håndterer anlægsfasens støjpåvirkning i forhold til de omringboende, og 
dermed indirekte også støj-påvirkningen af de områder, der anvendes rekreativt – for 
fastsættelse af vilkår i denne tilladelse henvises til afsnit om støj. 

Driftsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at udvidelsen af Søby Havn og særligt muligheden for anløb 
af krydstogtsskibe samt udvidelse af lystbådehavnen, vil medføre et større pres på de 
eksisterende rekreative områder. Der etableres dog også bedre rekreative muligheder bla. ved 
en servicebygning med mere tidssvarende faciliteter. 

Søby Værfts aktiviteter kan også påvirke f.eks. lystbådehavnen, men påvirkningen øges ikke 
sammenlignet med de eksisterende forhold.  

Endelig vil udvidelsen af havnen betyde, at kun en del af den eksisterende badestrand øst for 
havnen er tilbage, dog etableres der et nyt kystområde øst for udvidelsen, hvor der forventes 
mindre tangophobning end det nuværende område.  

Trafikstyrelsen er myndighed for så vidt angår erhvervshavnen, og Kystdirektoratet er 
myndighed i forhold til lystbådehavn, og kystområde øst for lystbådehavnen. Svendborg 
Kommune varetager landanlæggenes påvirkning af områderne med f.eks. støj og støv, og der 
henvises til denne tilladelses afsnit om støj og støv. 

Samlet er det i VVM-redegørelsen vurderet, at driftsfasens samlede påvirkning af rekreative 
interesser er mindre, og med det udgangspunkt fastsættes der ikke særlige vilkår i denne VVM-
tilladelse.  
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Klimatiske forhold 

Det er for projektet forudsat, at udvidelsen af Søby Havn etableres i kote +2m, og at der 
etableres stenkastninger med topkote i +2,5m. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at etablering 
af stenkastninger i kote +2,5 vil gøre havnen mere robust overfor stigninger i middelvandstand, 
og 50 års stormhændelse.  

Ærø Kommune har i lokalplan for udvidelse af Søby Havn fastsat rammer for den kote, hvori 
stenkastning og planens delområder, som minimum skal placeres. 

Kystdirektoratet har i forbindelse med den anden offentlige høring af den samlede 
miljøvurdering bemærket, at stensætninger ikke er tætte, og ikke vil holde vandet ude, og at en 
vandstand over +2m vil oversvømme havnearealet.  

Forhold omkring klimasikring varetages af Ærø Kommune og Søby Havn, og der fastsættes 
derfor ikke særlige vilkår til klimasikring i denne VVM-tilladelse. 

Natur, Flora og Fauna 

Natura 2000 

Projektet medfører en udvidelse ud i havet. De nærmeste Natura 2000 områder fremgår af det 
efterfølgende oversigtskort. 

 

Figur 3. Beliggenhed af Natura 2000- områderne N127, Det Sydfynske Øhav, N125, Vestlige 
Avernakø og N197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. 

Det fremgår af miljøvurderingen, at der primært forventes påvirkning af de marine naturtyper, 
mens indlands- og ferske habitatnaturtyper, samt arter der er knyttet hertil ikke påvirkes, og der 
er for disse naturtyper ikke gennemført yderligere vurderinger. 
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Det fremgår af miljøvurderingen, at påvirkningen i henholdsvis anlægs- og driftsfasen primært 
vil forekomme i forhold til det marine miljø, og dyre- og fuglearter tilknyttet hertil. Påvirkningerne 
kan være følgende: 

• Sedimentspild i forbindelse med gravearbejde herunder risiko for forekomst af 
miljøfremmede stoffer. 

• Tab af havbund, som levested for planter og dyr i havet vedopfyldning indenfor nye 
moler og øste ofr havnen. 

• Støj – særligt i forbindelse med nedramning af spuns, mens muligvis også støj fra drift. 

• Øget sejlads i forbindelse med anlægsarbejdet. 

• Ændrede strømforhold pga. havneudvidelsen 

• Udledning af spildevand og overfladevand fra nye havnearealer 

Der er samtidig med mijøvurderingen af det samlede projekt gennemført en 
væsentlighedsvurdering i henhold til habitatreglerne. Væsentlighedsvurderingen gengives i det 
efterfølgende, og fremgår også af miljøvurderingen: 

Væsentlighedsvurdering 

Som det fremgår af udpegningsgrundlaget for N127 Sydfynske Øhav i Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet. og udpegningsgrundlaget for N197 Flensborg fjord, Bredgrund og farvandet 
omkring Als i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er det de marine naturtyper bugt (1160) og 
rev (1170), som potentielt kan blive påvirket af udvidelsen af Søby Havn, da de ligger nærmest 
projektområdet. 

Gennemgang af påvirkninger i anlægsfasen i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og 
påvirkninger i driftsfasen i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser, at påvirkningerne 
fra projektet vil foregå lokalt omkring projektområdet. Der vil ikke ske sedimentspredning, som 
strækker sig ind i Natura 2000-områderne, og der vil ikke ske påvirkninger af vandkvaliteten, 
som potentielt kan have betydning for naturtilstanden af de marine naturtyper. Dermed vurderes 
udvidelsen af Søby Havn ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af de marine naturtyper bugt 
(1160) og rev (1170), og projektet vil ikke føre til en påvirkning af naturtypernes mulighed for 
opnåelse af gunstig bevaringsstatus.   

Marsvin, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området N197 Flensborg fjord, 
Bredgrund og farvandet omkring Als, vurderes som beskrevet i afsnit Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet. ikke at blive væsentligt påvirket af undervandsstøj i anlægsfasen. 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. Projektområdet udgør ikke 
et hotspotområde for marsvin, og den høje tæthed af marsvin i N197 er særligt forbundet med 
selve Flensborg fjord og farvandet syd for Als10. Marsvin vurderes derfor ikke at blive fortrængt 
fra vigtige fødesøgningsområder pga. undervandsstøj i anlægsperioden. Dermed vurderes 
udvidelsen af Søby Havn ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af marsvin, og projektet vil 
ikke føre til en påvirkning af artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.   

Fuglearter på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at blive påvirket af udvidelsen af Søby Havn. 
Det skyldes, at anlægsarbejdet foregår på søterritoriet i umiddelbar tilknytning til Søby Havn, 

 

 

 

10 Sveegard, S., Teilmann, J., Tougaard, J. & Dietz, R. 2011. High-density areas for harbor porpoises (Phocoena 
phocoena) identified by satellite tracking. Marine Mammal Science, 27(1): 230–246.  
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og påvirkninger fra anlægsarbejdet i form af sedimentspredning, støj og øget sejlads ikke 
spreder sig ind i fuglebeskyttelsesområderne. Der vil ikke være forstyrrelser af levesteder for 
udpegede fuglearter, eller forstyrrelser af rastende fugle på vandet eller på land i 
fuglebeskyttelsesområderne, da områderne ikke udsættes for påvirkninger fra eksempelvis støj 
eller sejlads i anlægs- eller driftsfasen. Dermed vurderes udvidelsen af Søby Havn ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af fugle på udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-
området, og projektet vil ikke føre til en påvirkning af arternes mulighed for opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus.   

Trafikstyrelsen samt Kystdirektoratet er myndighed for projektets påvirkning af marine 
habitatområder, og forholdet vil derfor blive håndteret i disse myndigheders tilladelser til 
projektet. 

Bilag 4 arter og fredede arter 

Det fremgår af miljøvurderingen, at følgende bilag 4-arter kan forekomme på Ærø og i de marine 
områder omkring projektområdet: 

• Grønbroget tudse 

• Springfrø 

• Spidssnudet frø 

• Klokkefrø 

• Stor vandsalamander 

• Markfirben 

• Marsvin 

• Dværgflagermus og sydflagermus 

Generelt er der i eller omkring projektområdet ikke fundet egnede yngle- eller rasteområder for 
ovenstående bilag IV-arter bortset fra marsvin. Vurderingen af påvirkningen af bilag 4-arter har 
derfor taget udgangspunkt i påvirkning af marsvin, og der er samtidig foretaget en vurdering af 
påvirkningen af fredede arter her marsvin og sæler.  

Vurdering og håndtering af påvirkning af marine bilag 4-arter varetages af Trafikstyrelsen samt 
Kystdirektoratet, og vil derfor ikke være omfattet af denne VVM-tilladelse. 

§3-beskyttede naturområder 

De beskyttede naturtyper, der findes nær projektområdet fremgår af den efterfølgende figur 5, 
og omfatter særligt overdrev henholdsvis 220 m vest for projektområdet, og 210 m øst for den 
eksisterende havn.  
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Figur 4. Beskyttet natur i nærheden af projektområdet. 

 

En eventuel påvirkning af §3-beskytttet natur vil primært være relevant at undersøge i forhold 
til anlægsfasen. Da udvidelsen af havneområdet imidlertid foregår på søterritoriet vurderes der 
ikke at være nogen påvirkning af de §3-beskyttede naturområder i anlægsfasen. 

Samlet konklusion 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at det samlede projekt ikke vil skade habitatnaturtyper eller 
arter, som er omfattet af international beskyttelse, eller af naturtilstanden af naturområder 
ligesom at arter, der er omdattet af national beskyttelse ikke påvirkes.  

Den påvirkning, der kan forventes, er lokal og midlertidig, og konsekvensen vurderes derfor 
samlet at være mindre eller ubetydelig i både anlægs- og driftsfasen. 

Med det udgangspunkt stilles der ikke særlige vilkår i denne VVM-tilladelse i forhold til Natur, 
flora og fauna. 
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Støj  

Støj reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven11 og Bekendtgørelse om miljøregulering af visse 
aktiviteter12 samt tilhørende vejledninger. 

Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen redegjort for støjpåvirkningen i både anlægs-sog 
driftsfasen. 

I det efterfølgende redegøres der for støjgrænser, forudsætninger, støjbegrænsende tiltag i de 
to faser og der fastsættes vilkår. 

Anlægsfase 

Det er vurderet, at den mest støjbelastende aktivitet i forbindelse med anlægsarbjedet er 
nedbringning af spuns ved ramning eller vibrering, hvor nedramning vil være mere støjende end 
vibrering. 

Støjbelastning fra bygge- og anlægsarbejdet ved udvidelse af Søby Havn er vurderet i forhold 
til en støjgrænse på 70dB(A) ved boliger og andre støjfølsomme områder.  

Der er for det støjende anlægsarbejde opstillet følgende forudsætninger: 

 Anlægsarbejdet må foregå på hverdage i tidsrummet fra 07.00-18.00 

 Anlægsarbejdet i form af nedramning af spuns må foregå i 50% af tiden indenfor en 
referenceperiode på 8 timer i perioden fra kl. 07.00-18.00 på hverdage. 

 De omkringboende naboer skal orienteres forud for igangsætning af det støjende 
anlægsarbejde. 

Med disse forudsætninger er det vurderet, at følgende antal ejendomme kan forventes 
støjbelastet med over 70 dB(A), når der nedrammes spuns: 
 

 Etablering af lossekaj: maksimalt 15 ejendomme 

 Etablering af ny Dok IV: maksimalt 5 ejendomme, 

Ved anmeldelse af bygge- og anlægsarbejdet vil der gennemføres en konkret vurdering af, om 
der er behov for at fastsætte yderligere restriktioner for anlægsarbejdet, og rammerne for 
naboorientering kan uddybes. Det er med ovenstående udgangspunkt vurderet i VVM-
redegørelsen, at støjpåvirkningen i anlægsfasen ikke vil være væsentlig. 

Da vurderingen af støjpåvirkningen er betinget af, at de fastsatte forudsætninger efterleves, er 
det Svendborg Kommunes vurdering, at der skal fastsættes vilkår om kontrol af disse 
forudsætninger. 

  

 

 

 

11 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25. november 2019 

12 Bekendtgørelse ommijøregulering af visse aktiviteter. Bekg. Nr. 844 af 23. juni 2017 
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Fastsættelse af vilkår 

 

• Der skal føres journal for anlægsarbejde, der vedrører nedramning/vibrering af 
spuns. Dato samt varigheden af aktiviteten indenfor perioden 07.00-18.00 på 
hverdage skal fremgå. Journalen skal kunne fremvises ved tilsyn. 

• Der skal foreligge dokumentation for orientering af de omkringboende forud for 
igangsætning af anlægsarbejdet, der vedrører nedramning og vibrering af 
spuns. Dokumentationen skal kunne fremvises ved tilsyn. 

 

 

Driftsfase 

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for følgende støjkilder: 

 Søby Værft 

 Laste- og lossekaj 

 Lystbåde til lystbådehavn 

 Anløb af færger, skibe mv. 

 Anløb af krydstogtsskibe 

 Trafik 

Placering af flere af støjkilderne fremgår af den efterfølgende figur. 

 

      Fig. 5. Oversigt over støjkilder 
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Anløb af lystbåde, andre færger/skibe end krydstogtsskibe samt trafik ved havneområdet er i 
miljøvurderingen vurderet til at være begrænset, og til ikke at udgøre nogen væsentlige 
støjkilder. Disse kilder er derfor ikke omtalt i de efterfølgende afsnit.  

Det bemærkes, at der i miljøvurderingen er foretaget en kumulativ vurdering af den samlede 
støjbelastning fra Søby Havn. 

Søby Værft 

Driften af Søby Værft er omfattet af Svendborg Kommunes miljøgodkendelse fra d. 22. marts 
2011. Miljøgodkendelsen fastsætter støjgrænser for den eksisterende drift på Søby Værft, og 
støjgrænserne er væsentlig højere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 

Når aktiviterne på værftet ønskes udvidet f.eks. ved at tage en ny dok IV i brug, skal der 
uarbejdes en miljøgodkendelse. Der skal i den forbindelse samtidig gennemføres en konkret 
vurdering af, hvilke støjgrænser, der skal være gældende, og hvilken støjbelastning de samlede 
driftsaktiviter giver anledning til i de omkringliggende områder. 

Forudsætningen for vurderingen af støj i forbindelse med den gennemførte miljøvurdering har 
været, at det eksisterende støjniveau ikke må øges. Der er  udarbejdet en støjdokumentation 
med udgangspunkt i et aktivitetsniveau, der inkluderer dok IV. Støjdokumentationen redegør for 
støjbelastningen ved de omkringliggende områder samt, hvilke støjbegrænsende 
foranstaltninger, der skal etableres. De støjbegrænsende foranstaltninger fremgår af VVM-
redegørelsens afsnit 6.5.1  - se nedenstående tabel, der er uddrag fra VVM-redegørelsen: 

 

          Tabel 1. Støjdæmpende foranstaltninger ved fuld drift af Søby Værft ink. Ny dokIV.. 

Når der meddeles miljøgodkendelse til at udvide Søby Værfts aktiviteter i dok IV, skal der som 
minimum stilles vilkår i henhold til ovenstående støjbegrænsende tiltag. Der skal samtidig 
gennemføres en konkret vurdering af, hvilke støjgrænser, der skal fastsættes for driften af Søby 
Værft. Udgangspunktet vil være Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og en konkret 
vurdering af det faktiske behov for tillæg til disse.  

Der fastsættes i denne VVM-tilladelse ikke særlige vilkår til regulering af støj fra Søby Værft, 
idet dette skal håndteres i en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5. 

Laste- og lossekaj 

Havne-området er omgivet af områder, der i kommuneplanen er udlagt til bolig-områder, blandet 
bolig- og erhvervsområder og rekreativt område – se det efterfølgende oversigtskort: 
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Figur 6. Oversigtskort over tilstødende områder.Sø.E1, Sø.E2 erstattes af Sø.E4 med 
kommunplantillæg 20. 

 

Der er i VVM-redegørelsen taget udgangspunkt i, at følgende støjgrænser er gældende ved de 
omkringliggende områder, når der er aktivitetet ved laste- og lossekajen: 

Boligområde Sø.B1; Sø.B2, samt det rekreative område Sø.R6 

 

 

Mandag-fredag 

kl. 7-18 (8 timer) 

Lørdag 

kl. 7-14 (7 timer) 

 

Alle dage 

kl. 18-22 (1 time) 

Lørdag 

kl. 14-18 (4 timer) 

Søn- og helligdag 

kl. 7-18 (8 timer) 

Alle dage 

kl. 22-7 

(½ time) 

 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Tabel 2. Støjgrænser for boligområder og rekreative områder.  
Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede  

støjniveau i dB(A) (reference-lydtrykket 20 µPa).  
Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 
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Blandet bolig- og erhvervsområde Sø.Bl.1  

 

 

Mandag-fredag 

kl. 7-18 (8 timer) 

Lørdag 

kl. 7-14 (7 timer) 

 

Alle dage 

kl. 18-22 (1 time) 

Lørdag 

kl. 14-18 (4 timer) 

Søn- og helligdag 

kl. 7-18 (8 timer) 

Alle dage 

kl. 22-7 

(½ time) 

 

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Tabel 3. Støjgrænser for blandet bolig og erhvev. 
Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det  
ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (reference- 

lydtrykket 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden 
 inden for den pågældende periode. 
 

Lystbådehavnen er ikke udlagt som rekreativt område, og ligger indenfor 
kommuneplanrammen, der udlægger Søby Havn som erhvervsområde. Der er i 
miljøvurderingen ikke fastsat konkrete støjgrænser for lystbådehavnen, men den forventede 
støjbelastning i området er vurderet.  

Der er for laste- og lossearbejdet ved kaj-anlægget forudsat følgende: 

 Laste- og lossearbejde må foregå i perioden fra 07.00-22.00. 

 Laste- og lossearbejdet forekommer ca. 12 gange årligt 

Med udgangspunkt i disse forudsætninger betyder det, at støjgrænserne overskrides i flere af 
områderne i aftentimerne, og i dagtimerne ved område Sø.B2. Der er dog ikke tale om, at støjen 
øges sammenlignet med den eksisterende drift.  

Med udgangspunkt i, at støjen ikke øges, og at den forekommer i begrænset omfang er det i 
VVM-redegørelsen vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af miljøet. 

Da vurderingen er betinget af, at aktiviteten forekommer i begrænset omfang er det Svendborg 
Kommunes vurdering, at der skal fastsættes vilkår til kontrol af, at aktiviteten på laste- og 
lossekajen. 

Fastsættelse af vilkår 

 

• Der skal føres journal for årlig aktivitet på laste- og lossekajen, hvor dato og 
start- og sluttidspunkt for aktiviteten skal fremgå. Journalen skal opbevares for 
de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn. 
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Krydstogsskibe 

Der er i vurderingen af støjbelastningen fra krydstogtsskibe taget udgangspunkt i støjgrænser 
for de omkringliggende områder svarende til tabel 2 og 3 se afsnit for laste- og lossekaj. 

Det er i vurderingen af støjbelastningen fra krydstogtskibe taget udgangspunkt i følgende 
forudsætninger: 

 Krydstogsskibe ankommer i dag- eller aften svarende til 07.00-22.00. 

 Der forventes ca. 2- 4 anløb pr. år. 

Med dette udgangspunkt vil støjgrænserne kunne overholdes i dagtimerne i område Sø.B1 og 
Sø.Bl1, og i aftenperioden i område Sø.B1. I område Sø.B2 kan støjgrænserne sandsynligvis 
ikke overholdes i dag- og aftenperioden for et mindre antal boliger (5-6 ejendomme). 
Støjgrænsen for natperioden forventes ikke overholdt i nogen af områderne. Det er vurderet, at 
støjgrænsen for Sø.R6 kan overholdes. 

Med udgangspunkt i, at krydstogtsskibe sjælden lægger til kaj om natten, at der kun forventes 
et begrænset antal anløb om året, og at der kun vil være få boliger, der kan belastes med en 
støjpåvirkning, der er større end støjgrænserne for de omkringliggende boliger, er det i VVM-
redegørelsen vurderet, at støjpåvirkningen ved anløb af krydstogtsskibe ikke vil være væsentlig. 

Da vurderingen er betinget af en række forudsætninger, vurderer Svendborg Kommune, at der 
skal fastsættes vilkår til kontrol af forudsætningerne. 

Fastsættelse af vilkår 

 

• Der skal føres journal for det årlige antal anløb af krydstogtsskibe, samt 
tidspunkt for ankomst og afgang. Journalen skal opbevares for de seneste 5 
år, og skal kunne fremvises ved tilsyn. 

 

 

 

Vibrationer 
Vibrationer er vurderet i forhold til anlægsfasen og nedramning/vibrering af spuns. Der skelnes 
imellem bygningsskadelige vibrationer, og vibrationer, der kan være generende for mennesker 
(komfortvibrationer). 

Med udgangspunkt i afstanden, er det vurderet, at ingen boliger/ejendomme vil blive udsat for 
bygningsskadelige vibrationer. Komfortvibrationer kan forekomme ved ca. 13 
erhvervsejendomme, men ingen boliger. Der er ikke forudsat særlige tiltag til begrænsning af 
gener fra vibrationer. Der er dog i forhold til støj fastsat en række forudsætninger for 
anlægsfasens arbejde med nedramning/vibrering af spuns. Disse forudsætninger vil også have 
betydning for påvirkningen af vibrationer (begrænsning af tidspunkt, og aktivtetsniveau samt 
orientering forud for igangsætning af arbejdet). 

Samlet er det i miljøvurderingen vurdet, at vibrationer ikke udgør en væsentlig påvirkning, og 
der fastsættes i denne tilladelse ikke særlige vilkår i forhold til vibrationer i anlægsfasen.  

  



 

27

 

Trafik  

Projektets påvirkning af trafik og sejlsikkerhed er vurderet i VVM-redegørelsen. Ærø Kommune 
er vej-myndighed for så vidt angår trafik på land, og på søterritoriet varetages trafikken af bla. 
Søfartsstyrelsen. Denne VVM-tilladelse vedrører kun forhold, der har betydning for trafikken på 
land. 

Anlægsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at i anlægsfasen vil den trafikale påvirkning primært kunne 
relateres til transport af byggematerialer, maskiner og udstyr. En stor del af byggematerialerne 
vil sejles til Søby Havn. Det er vurderet, at der vil være en begrænset mertrafik, og at 
påvirkningen vil begrænses til lokalområdet omkring havnen.  

Anlægsfasen kan påvirke færgetrafikken, men det er i projektet forudsat, at færgetrafikken kan 
opretholdes. 

Samlet er det vurderet, at påvirkningen i anlægsfasen ikke er væsentlig.   

Driftsfase 

Det er i VVM-redegørelsen vurderet, hvilke dele af udvidelsen, der vil kunne påvirke trafikken, 
når havnen er i drift. Svendborg Kommune vurderer, at følgende dele af havneudvidelsen kan 
have betydning for trafikken på land: 

• Tørdok 4 og nye arealer ved Søby Værft – tilførsel af materialer 

• Laste- og lossekaj – til- og frakørsel af materialer/last 

• Krydstogtskaj – busser med turister 

Størstedelen af de materialer, der tilføres til tørdokken vil modtages fra havet, og der forventes 
derfor ikke en øget trafik på land. I forhold til laste- og lossekajen skal der – som under de 
eksisterende forhold - til- og frakøres last, og der forventes kun en begrænset stigning i 
mængden af trafik. Krydstogtsskibe vil medføre øget bustrafik til og fra havnen. Der er dog tale 
om ganske få anløb af krydstogtsskibe om året, og en mindre påvirkning af trafikken. 

Samlet er det vurderet, at der er tale om, at havneudvidelsen kun vil øge trafikken til og fra 
havnen i begrænset omfang, og påvirkningen er vurderet til ikke at være væsentlig. 

Samlet konklusion 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at de trafikale forhold på land kun påvirkes i mindre grad i 
anlægs- og driftsfasen.  

Skibstrafikken foregår på søterritoriet, og er ikke en del af denne VVM-tilladelse, det skal dog 
nævens, at det i VVM-redegørelsen er vurderet, at der i forhold til skibstrafikken er en moderat 
positiv effekt, idet besejlingsforholdene forbedres.  

Med det udgangspunkt stilles der ikke særlige vilkår i denne VVM-tilladelse i forhold til trafik på 
land. 
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Luftemissioner og lugt  

Søby Havn omfatter en række aktiviter og virksomheder, der kan medføre emissioner til luften 
f.eks. en mindre fiskerflåde, laste- og lossekaj, anløb af krydstogtsskibe, færgedrift samt Søby 
Værft.  

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for emissioner til luften fra henholdsvis anlægs- og 
driftsfasen. 

Anlægsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at i anlægsfasen vil den væsentligste kilde til forurening af 
luften være arbejde og kørsel med entreprenørmaskiner i form af emission af partikler, NOx og 
CO. Emissionerne vil hurtigt fortyndes, og arbejdet har midlertidig karakter. Derfor er det 
vurderet, at påvirkningen ikke er væsentlig. 

Det er samtidig vurderet, at der ikke er væsentlige lugtgener. 

Der kan i anlægsfasen forekomme støvgener – både diffuse og fra konkrete område som f.eks. 
arbejdskørsel og opfyld af arealer. Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at der i visse områder 
er tale om støvpartikler med en størrelse, der hurtigt vil falde til jorden, og at det støvende 
anlægsarbejde har midlertidig karakter.  

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at hvis der i anlægsfasen opstår støv-gener, der af 
tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige skal der foretages støvbegrænsende 
foranstaltninger som f.eks. vanding af køreveje mv. Der fastsættes vilkår herom. 

Fastsættelse af vilkår 

 

• Hvis der i anlægsfasen opstår støvgener, som efter tilsynsmyndighedens 
vurdering er væsentlige, skal der etableres støvbegrænsende foranstaltninger, 
som f.eks. befugtning af kørselveje, reduceret kørselshastighed mv.. 

 

Driftsfase 

Den primære kilde til påvirkning af luft er Søby Værft, og emissionen vil primært ændres, når 
den nye dok IV tages i brug. Aktiviteterne omfatter bla. udendørs og indendørs 
overfladebehandling (blæserensning og maling), svejsearbejde, metal- og træforarbejdning.  

Driften af Søby Værft er omfattet af Svendborg Kommunes miljøgodkendelse fra d. 22. marts 
2011. Miljøgodkendelsens fastsætter vilkår til håndtering af emission til luften herunder 
regulering af driften af f.eks. malearbejde, og støvende arbejde. 

Når der meddeles miljøgodkendelse til at udvide Søby Værfts aktiviteter i dok IV vil det blive 
vurderet, om der er behov for yderligere vilkår til begrænsning af emission i henhold til gældende 
regler. 

Der fastsættes i denne VVM-tilladelse derfor ikke særlige vilkår til regulering af emissioner til 
luften fra Søby Værft, idet dette skal håndteres i en miljøgodkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens kap. 5. 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at påvirkning af luften fra havnens øvrige aktiviteter ikke er 
væsentlige. Med det udgangspunkt stilles der ikke særlige vilkår i denne VVM-tilladelse i forhold 
til emission til luften.  
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Spildevand og overfladevand  
Udvidelse af Søby Havn vil give anledning til, at overfladevand kan påvirkes, og at udledningen 
af spildevand kan ændres f.eks. ved uddybning af havnebassin, udvidelse af befæstede arealer, 
uheld mv. 

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for mulige påvirkninger i henholdsvis anlægs- og 
driftsfasen. 

Anlægsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at i anlægsfasen vil uddybning af havneområdet kunne 
medføre frigivelse af tungmetaller og mijøfremmede stoffer. Forholdet vedører erhvervshavnen 
og foregår på søterritoriet og håndteres derfor af Trafikstyrelsen. 

Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at anlægsarbejdet ikke vil give anledning til en væsentlig 
påvirkning af overfladevand mv. 

Driftsfase 

Håndtering af spildevand fra havnearealer vil omfattes af Ærø Kommunes spildevandsplan, 
spildevandstilladelser samt Søby Værfts miljøgodkelse.  

Rengøring af dokke, der kan forurene vandmiljøet er omfattet af gældende regler for 
overfladebehandling af skibe, og betingelser og vilkår for gennemførelse af arbejdet omfattes 
af Søby Værfts miljøgodkendelse. 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at under havnens daglige drift kan der forekommer uheld, 
som kan medføre spild af miljøfremmede stoffer med risiko for påvirkning af havmiljøet. Det er 
ved eventuelle uheld forudsat, at der straks iværksættes tiltag, der minimerer skader på det 
lokale miljø. 

Svendborg Kommune vurderer, at den konkrete forudsætning om at iværksætte tiltag, der 
minimerer skader på det lokale miljø, skal understøttes af en beredskabsplan for havnen. 
Beredskabsplanen skal indeholde en beskrivelse af mulige uheld, hvordan uheldet håndteres, 
og hvor tilgængeligt materiale, der skal anvendes i en uhelds-situation, forefindes. Oplysninger 
på relevante myndigheder, personer mv. skal ligeledes fremgå af beredskabsplanen. Planen 
skal være let tilgængelig for havnens ansatte og skal revideres én gang årligt. Der stilles vilkår 
herom. 

Det er vurderet, at omgivelserne ikke påvirkes væsentligt, som følge af udledning af spildevand,  
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Fastsættelse af vilkår 

 

• Der skal for driften af havnen udarbejdes en beredskabsplan til forebyggelse og 
håndtering af uheld på havneområdet. Placeringen af beredskabsplanen skal 
være let tilgængelig og skal være kendt af havnens ansatte. 

• Beredskabsplanen skal opdateres én gang årligt, og skal kunne fremvises ved 
tilsyn. 

 

Geologi og grundvand  
Projekt-området er udpeget som geologisk interesseområde, og den østlige del af området liger 
indenfor områder med drikkevandsinteresser. 

Der er i VVM-redegørelsen gennemført en vurdering af mulige påvirkninger i henholdsvis 
anlægs- og driftsfasen. 

Anlægsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at der i forbindelse med havneudvidelsen kan opstå behov 
for en grundvandssænkning, og at grundvandet i den forbindelse midlertidigt kan påvirkes. 
Herefter vil grundvandsspejlet indenfor en kort periode reetableres til et upåvirket niveau. 

Der er i VVM-redegørelsen fastsat følgende forudsætninger for så vid angår en 
grundvandssænkning: 

• En eventuel grundvandssænkning skal være begrænset. 

• Der skal etableres en spuns, der afskærer de vandførende lag omkring byggegruben. 

Forudsætningerne tilknyttes følgende vurderinger: 

• Det er vurderet, at en grundvandssænkning ikke vil påvirke beskyttede arter omkring 
Søby, og at risikoen for udledning af forurenet vand er lille, idet der sandsynligvis kun vil 
være tale om en begrænset grundvandssænkning. Det er således en forudsætning for 
den gennemførte miljøvurdering, at der kun er tale om en begrænset 
grundvandssænkning. 

• Det fremgår desuden af VVM-redegørelsens afsnit om jord, affald og ressourcer, at det 
er en forudsætning for projektet, at der i anlægsfasen etableres en nedrammet spuns, 
der afskærer de vandførende lag omkring byggegruben for at mindske risikoen for 
mobilisering af eksisterende forurening i nærheden. Ved etalering af en spuns omkring 
byggegruben reduceres sænkning af grundvandet udenfor spunsen væsentligt. 

 
Forud for en grundvandssænkning skal der søges om tilladelse ved kommunen, hvor der 
f.eks. er mulighed for at fastsætte vilkår om, hvordan grundvandssænkningen og eventuelt 
forurenet grundvand håndteres. 
 
Desuden forpligter Byggeloven bygherre til, at undgå skader på eksisterende bebyggelse, 
som følge af anlægsarbejdet. 
 
Der er i VVM-redegørelsens afsnit  20.4 fastsat følgende krav til overvågning: 

• Ved eventuelle grundvandssænkninger kan det være nødvendigt at monitere 
grundvandsstanden i pejleboringer for at undgå uønskede ændringer i 
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grundvandsstrømmen, der kan medføre flytning af eksisterende jordforureninger og 
eventuelle sætningsskader på nærliggende ejendomme.  

 

Svendborg Kommune vurderer derfor, at der skal fastsættes vilkår om, at der forud for 
anlægsarbejde, der kan give anledning til en grundvandssænkning, skal sendes en plan for 
monitering og overvågning af grundvandsstand og forurening mv. til Svendborg Kommunes 
accept. Det bemærkes, at vilkåret er gældende uanset størrelsen af grundvandssænkningen. 

Fastsættelse af vilkår 

 

• Der skal forud for anlægsarbejde, der kan give anledning til en 
grundvandssænkning, udarbejdes en plan for monitering og overvågning af 
grundvandsstand og grundvandsforurening. Planen skal indeholde en 
beskrivelse af, hvordan grundvandssænkningen kan overvåges, så der ikke 
opstår skader på bygninger og anlæg og sådan, at jordforurening på havnen 
ikke mobiliseres til grundvandet. Planen skal sendes til Svendborg Kommunes 
accept senes 4 uger før igangsætning af anlægsarbejdet. 

 

Driftsfase 

I VVM-redegørelsen er der redegjort for, at havneanlæggets drift pga. indretning og håndtering 
af forurenende aktiviteter ikke vil påvirke grundvandet. Der etableres ikke ny bebyggelse 
indenfor de arealer, der er udpeget som drikkevandsinteresser. 

Jord, affald og ressourcer  
Der er redegjort for mulige forureninger i projektområdet, hvor Søby Havn udvides, håndtering 
af affald samt behovet for anvendte ressourcer. Påvirkninger er beskrevet for henholdsvis 
anlægs- og driftsfasen. 

Anlægsfase 

Der er indenfor projektområdet en række områder, der er kortlagt med jordforurening på 
henholdsvis V1 eller V2. niveau se det efterfølgende oversigtskort.  
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Figur 7. Oversigtskort over kortlagte jordforureninger i nærhed af projektområdet. For beskrivelse 
af lokaliteter henvises til VVM-redegørelse for udvidelse af Søby Havn afsnit 16. 

I anlægsfasen skal der håndteres en større mængde opgravet havbundssediment. Dele af 
sedimentet kan være forurenet/lettere forurenet som følge af erhvervshavnens drift. Det fremgår 
af VVM-redegørelsen, at det vurderes, at jordhåndteringen udgør en mindre miljøpåvirkning, 
idet dette skal foregå i henhold til en godkendt jordhåndteringsplan og en tilladelse, der skal 
indhentes efter jordforureningslovens § 8. I tillæg vurderes den mulige genanvendelse af jorden 
at udgøre en mindre til ubetydelig påvirkning, såfremt der foreligger en tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 19/§ 33, og at affaldshåndtering sker i henhold til Ærø Kommunes 
retningslinjer. 

Trafikstyrelsen samt Kystdirektoratet er myndighed for udgravning af havnebundsediment. 

Det fremgår af VVM-redegørelse, at der kan være en mindre risiko for spild af hydraulik- og 
dieselolieprodukter i forbindelse med anlægsarbejdet.  Ved spild vil der umiddelbart blive 
igangsat afværgetiltag med henblik på at håndtere og fjerne forureningen, f.eks. udlægning af 
flydespærre ved kraftigere forurening. Risikoen for forurening ved et eventuelt spild af hydraulik- 
og dieselolieprodukter forventes at være mindre. 

I anlægsfasen skal der anvendes sand og sten. Det vurderes, at påvirkningen er ubetydelig i 
forhold til lokalområdets råstofgrave, evt. indvinding på søterritoriet fra godkendte/udpegede 
indvindingsområder samt muligheden for genanvendelse af materiale i projektet. 

Samlet vurderes eventuelle påvirkninger ikke at være væsentlige, og der stilles ikke særlige 
vilkår i denne VVM-tilladelse. 
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Driftsfase 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at  på baggrund af erfaringer fra den eksisterende havn, vil 
jordforurening udgøre en ubetydelig miljøpåvirkning, idet den fremtidige drift af Søby Havn ikke 
er markant forskellig fra den eksisterende drift af havnen.  

I driftsfasen forventes en større mængde affald fra drift af havnen, men det vurderes, at 
påvirkningen herfra er ubetydelig, da gældende love, regler og regulativer på området skal 
følges. Der fastsættes derfor ikke særlige vilkår i denne VVM-tilladelse i forhold til håndtering af 
jord, affald og ressourcer. 

Offentlig høring 
Første offentlige høring 
Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der gennemført en første offentlig høring (- 
ide-fase og fordebat) i perioden 22. december 2015 til den 22. januar 2016. Der blev udsendt 
et debatoplæg, hvor borgere, myndigheder og andre interesserede kunne komme med 
bemærkninger til afgrænsningen af indholdet til VVM-redegørelsen. Orientering om den første 
offentlige høring er sket på Svendborg og Ærø Kommunes hjemmeside. Da der på daværende 
tidspunkt ikke blev gennemført en direkte13 høring af berørte myndigheder, har Svendborg 
Kommune gentaget den første offentlige høring for berørte myndigheder i perioden 18. maj til 
den 12. juni 2020. 

Følgende myndigheder er hørt for så vidt angår afgrænsning af indholdet af miljøvurderingen af 
planerne og projektet på land: 

• Kystdirektoratet 

• Trafikstyrelsen 

• Naturstyrelsen 
• Miljøstyrelsen 

• Energistyrelsen 
• Slots- og Kulturstyrelsen 

• Langelands Museum 

• Region Syddanmark 
• Ærø Kommune 

 

Der indkom bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen og Langeland Museum. 

Slots- og Kulturarvsstyrelsen gør opmærksom på, at VVM-redegørelsen skal indeholde emner 
om kulturarv og marinarkæologi. Langeland Museum bemærker, at der i 2016 er foretaget en 
marinarkæologisk undersøgelse. Emnerne indgår i den samlede VVM-redegørelse, det skal 
dog bemærkes, at marinarkæologi varetages af myndighederne på søterritoriet – her 
Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet. 

Anden offentlige høring 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan 19-13 for Søby Havn med tilhørende 
miljøvurdering har sammen med miljøvurdering af selve projektet været i offentlig høring i 
perioden fra d. 9. oktober 2020 til og med d. 4. december 2020.  
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Materialet har været offentliggjort på Svendborg og Ærø Kommunes hjemmeside 
www.svendborg.dk, www.aeroekommune.dk samt www.plandata.dk. 

Følgende foreninger, organisationer samt myndigheder er orienteret om høringen – der gøres 
opmærksom på, at der er tale om en samlet liste for alle 4 myndigheder: 

• Naturstyrelsen 
• Miljøstyrelsen 

• Energistyrelsen 

• Sundhedsstyrelsen 
• Erhvervsstyrelsen 

• Slots- og Kulturstyrelsen 
• Langelands Museum 

• Søfartsstyrelsen 
• Fiskeristyrelsen 

• Forsvarets Ejendomsstyrelse 

• Region Syddanmark 
• Ærø Kommune 

• Svendborg Kommune 
• Kystdirektoratet 

• Trafikstyrelsen 

• Geodatastyrelsen 
• Danmarks Naturfredningsforening 

• Friluftsrådet 
• Dansk Ornitologisk Forening 

• Ejendom Danmark 
• Fritidshusejerenes Landsforening 

• Energinet (Gas og El transmission) 
 

Der er samtidig gennemført en partshøring, hvor parter er defineret, som ejere af boliger, der 
kan berøres med gener i forbindelse med anlægsfasen. Derudover er der i relation til 
planforslagene gennemført en orientering af ejere af boliger i nærheden af Søby Havn.  

Der er i høringsperioden indkommet i alt 6 høringssvar. Overordnet vedrører høringssvarene 
følgende emner: 

• Kulturarv 

• Klimasikring 
• Ressourcer 

• Sejlsikkerhed 
• Marinarkæologiske undersøgelser 

 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af projektet eller planernes 
indhold eller den gennemførte miljøvurdering af både planer og projekt. 

Høring forud for VVM-tilladelse 
Et udkast til VVM-tilladelse har været forelagt Søby Havn i perioden 29. juni 2021- 5. juli 2021. 

Søby Havn har haft mindre redaktionelle bemærkninger, som er indarbejdet i afgørelsen. 
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Offentliggørelse af planer og VVM-redegørelse og 
Miljørapport 
Ærø Kommune har d. 20. januar 2021 vedtaget kommuneplan nr. 20 og lokalplan nr. 19-13 for 
Søby Havn. Planerne med tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport samt sammenfattende 
redegørelse er offentliggjort på Ærø Kommunes hjemmeside d. 26. Januar 2021.  

Planer og miljøvurdering af både planer og projekt er samtidig offentliggjort på Planinfo.dk d. 
26. Januar 2021. 
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Bilag 1 

Udvidelse af Søby Havn, VVM-redegørelse og Miljørapport, september 2020 

 

Bilag 2 

Sammenfattende redegørelse for udvidelse af Søby Havn inkl. høringssvar fra 
anden offentlige høring. 


