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Helene Lysebjerg Grenild

Fra: Svendborg Kommune - Plan
Sendt: 17. oktober 2019 15:19
Til: Helene Lysebjerg Grenild
Emne: VS: Solcelleanlæg øst for Tved

Fra: Sune Kryger [mailto:sunekryger@gmail.com]  
Sendt: 15. oktober 2019 10:47 
Til: Svendborg Kommune ‐ Plan <plan@svendborg.dk> 
Emne: Solcelleanlæg øst for Tved 

Som udgangspunkt er det en glimrende ide med et solcelleanlæg. 

Vores placering meget bynært og alligevel med skov og marker omkring matriklen er jo det vi er glade for. 

Efter samtale med ejendomsmægler har jeg fået oplyst at den forventede værdiforringelse på vores ejendom 
vil udgøre i størrelsesordenen 7-800.000 såfremt der etableres det projekterede solcelleanlæg. 

Det er klart at jeg ikke ønsker at være den der betaler for at andre kan etablere en forretning. 

Ser meget gerne at der startes en dialog omkring en rimelig erstatning for os og evt. andre ejendomme der 
bliver påført et værditab. Med dette på plads bakker vi op om projektet, men må naturligvis beskytte vores 
værdier så uden dette har vi jo kun det valg at modsætte os projektet så kraftigt som overhovedet muligt. 

Mvh 

Sune Kryger 
Holmdrupvej 11 
5881 Skaarup 
Tlf: 2849 3296 

Høringssvar nr. 1
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Helene Lysebjerg Grenild

Fra: Svendborg Kommune - Plan
Sendt: 28. oktober 2019 16:04
Til: Helene Lysebjerg Grenild
Emne: VS: Solcelleanlæg øst for Tved

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: mogens christiansen [mailto:mogens1951@icloud.com]  
Sendt: 28. oktober 2019 15:34 
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk> 
Emne: Solcelleanlæg øst for Tved 

Jeg finder det positivt at udpegningen er sket med baggrund i kommunens landskabsanalyse, således 
at der ikke placeres anlæg i områder udpeget som “beskyt” områder. Solcelleanlægget vil i dette 
område kun påvirke få boliger.  
Det bør i lokalplanlægningen overvejes om der skal etableres nogle grønne beplantede kiler så 
området forsat kan opleves som et grønt skovklædt landskab, især for at skærme mod det bølgende 
solcelleanlæg da der er en del terrænforskelle i området. Mvh Mogens Christiansen, lille byhavevej 6D

Høringssvar nr. 2
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Helene Lysebjerg Grenild

Fra: Svendborg Kommune - Plan
Sendt: 31. oktober 2019 15:41
Til: Helene Lysebjerg Grenild
Emne: VS: Solcelleanlæg øst for Tved

Fra: Hanne Hansen [mailto:hmhvhholmdrup@gmail.com]  
Sendt: 29. oktober 2019 11:11 
Til: Svendborg Kommune ‐ Plan <plan@svendborg.dk> 
Emne: Solcelleanlæg øst for Tved 

Høringssvar. 29.-10.-2019 

Som nærmeste nabo til evt. solcelleanlæg, er vi ikke interesseret  
i 3 meter høje solceller, desuden kræver vi 25-30 meter fra skel / hegn. 

Vi har også et spørgsmål til antirefleksbehandling ? 
dette kan der dog drages tvivl om. 

Vi kan også være bekymrede for en værdiforringelse af ejendommen ved  
evt. salg. 

Samtidig gør vi opmærksom på at vores drænvand løber igennem denne mark, 
tidligere har der været problemer, da det er gamle rør, håber dette bliver bragt i orden i tilfælde  af 
sammenbrud i evt, solcelleanlægs mark. 

     Venlig hilsen Hanne og Harry Hansen 
Holmdrupvej 15 
5881 Skårup 

             hmhvhholmdrup@gmail.com 

Høringssvar nr. 4
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