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 Bilag 1:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 5. december 2019 

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med forudgående høring vedrørende solcelleanlæg øst for Tved. 

 

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 2. oktober 2019 til og med 31. oktober 

2019.  

 Offentliggjort i samme periode på plandataDK og Svendborg 

Kommunes hjemmeside. 

 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt fire høringssvar fra:  

1. Sune Kryger, Holmdrupvej 11 

2. Mogens Christiansen, Lille Byhavevej 6D 

3. Jens Tofte, Holmdrupvej 6 

4. Hanne og Harry Hansen, Holmdrupvej 15 

 

 Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 

bemærkninger og forslag til videre proces.  

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 2.  
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Nr. 1 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

1.1 Synes som udgangspunkt at solceller er 
en god idé. 

 Tages til efterretning 

1.2 Har af en ejendomsmægler fået at vide 
at hans ejendom vil falde 7.-8.00.000 kr. 
i værdi. Ønsker ikke at betale for at 
andre kan etablere en forretning. Ser 
gerne at der startes en dialog op om 
erstatning for værditabet. 

Kommunal planlægning dvs. lokalplan og 
kommuneplanlægning er jf. Planloven som 
udgangspunkt erstatningsfri regulering.  
Eventuel økonomisk kompensation vil bero på 
privatretslige aftaler. 
Staten har varslet nyt lovforslag om vedvarende energi. 
Her indgår forslag om en årlig kompensation fra 
investor til naboer til nye vindmøller og solcelleanlæg i 
hele anlæggets levetid. Lovændringen forventes politisk 
behandlet i Folketinget til februar. 

Projektejer/investor orienteres om det 
varslede lovforslag. 

Nr. 2 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

2.1 Det er positivt at udpegningen sker med 
baggrund i kommuneplanens 
landskabskarakteranalyse, så der ikke 
placeres solcelleanlæg i beskyttede 
landskaber. Dette anlæg vil kun påvirke 
få boliger. 

Der blev igangsat planlægning for anlægget efter en 
politisk prioritering af flere ansøgninger. At anlægget 
ikke ligger inden for beskyttet landskab var et af 
prioterings-kriterierne. 

Bemærkningen tages til efterretning 

2.2 I lokalplanlægningen bør sikres 
beplantede kiler så området fortsat kan 
opleves som et grønt skovklædt 
landskab. Beplantning vil også skærme 
for de terrænforskelle der er i området. 

 I lokalplanen vil blive indarbejdet 
bestemmelser med krav om beplantning 
mellem anlægget og omgivelserne. 
Beplantningen bliver en blanding af 
løvfældende hjemmehørende arter og 
stedsegrønne arter (gran/fyr). 

Nr. 3 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

3.1 Refererer fra det informationsmøde 
lodsejer og bygherre har afholdt i april, 
forud for igangsættelse af 
planprocessen. Mødet var uden 
deltagelse fra Svendborg Kommunes 
medarbejdere. 

Administrationen var inviteret til mødet, men afslog 
deltagelse med begrundelse af, at planlægning af 
projektet ikke var politisk igangsat på daværende 
tidspunkt.  

Svendborg Kommune afholder 
borgermøde i forbindelse med offentlig 
høring af de kommende planforslag. 
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3.2 Afstand til naboer er ikke beskrevet  I lokalplanen vil blive indarbejdet krav om 
mindsteafstand til skel herunder bredden 
på en afskærmende beplantning. Se også 
2.2 

3.3 Min ejendom er lige så meget værd for 
mig som Grev Chr. s herregårdslandskab 
er for ham. 

”Herregårdslandskab” er en udpegning i 
kommuneplanen. Det pågældende område er ikke 
udpeget som herregårdslandskab. Se også 1.2 

Se 1.2 

3.4 Magre landbrugsjorde burde bruges i 
stedet for. 

På byrådsmøde 26. juni 2018 blev det besluttet at 
planlægning for solceller sker projekt for projekt med 
udgangspunkt i de projekter kommunen er ansøgt om.  
Forud for beslutning om igangsættelse af planlægning 
for nærværende projekt blev de indkomne projekter 
vurderet efter en række planlægningskriterier. Bonitet 
af landbrugsjorden i projektområderne var ikke et 
kriterie. 

Høringssvaret giver ikke anledning til at 
ændre på anlæggets placering. 

3.5 Industriområdet i Tved spærres inde og 
området er alt for tæt på Svendborg By. 

Ifølge kommuneplanen (og statslige retningslinjer) skal 
solenergianlæg på terræn som udgangspunkt placeres i 
tilknytning til byzone og bymæssig bebyggelse - som fx 
erhvervsbygninger. 
Der vurderes ikke at være et væsentligt behov for at 
udvide erhvervsområdet i Tved. 

Se 3.4 

3.6 Hvem kontrollerer at Hvidkilde ikke 
sprøjter ved vandboringen? 

Der er ikke sprøjteforbud omkring vandboringen. Bl.a. 
derfor vurderes solcelleanlæg som udgangspunkt at 
kunne være en bedre beskyttelse af grundvandet end 
konventionelt dyrket landbrug.  

I forbindelse med planlægningen for 
solcelleanlæg i områder med særlige 
drikkevandsressourcer kan der stilles krav 
om dokumentation for at anlægget ikke er 
miljøskadeligt.  

3.7 Forslår at der laves færre og større 
anlæg. Fx kunne Svendborg og 
Langeland i fællesskab have købt Siø og 
opstillet solceller der.  

På byrådsmøde 26. juni 2018 blev det besluttet ikke, at 
lave en samlet planlægning for placering af 
solcelleanlæg, men derimod planlægge projekt for 
projekt. De indkomne projektansøgninger er alle private 
og er ikke kommunalt støttede projekter.  
Byrådet har netop (26/11-2019) vedtaget Klima- og 
Energipolitik for Svendborg Kommune. Her i er der en 

Bemærkningen tages til efterretning. 
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målsætning om, at der skal understøttes en udvikling, 
som fører bl.a. fører til etablering af flere vedvarende 
energianlæg i regi af Svendborg VE A/S, hvor der åbnes 
mulighed for at borgere og virksomheder kan købe 
andele. 

3.8 Hvem giver kompensation for 
værdiforringelse af borgernes ejendom 
(1½ mio kr.) 

Se 1.2 Se 1.2 

3.9 Bilag 1 – Invitation til 
informationsmødet fra BetterEnergy og 
Chr. Ahlefelt 
 
Bilag 2 + 3 – Korrespondance mellem 
borgeren og Marianne Wedderkopp, 
Natur og Miljø, Svendborg Kommune 
 
Bilag 4 – Vurdering af ejendom  
 
Bilag 5 – Kortbilag der viser borgerens 
ønsker til ny afgræsning af 
solcelleanlæg.  

Jf Bilag 1 - Se 3.1 
 
 
Høringssvarene i fuld længde incl tilhørende bilag kan 
se i bilag 2 til den politiske dagsorden. 
 
 
Jf bilag 4. Det fremgår ikke af skrivelsen, hvem der har 
foretaget vurderingen. 

Jf Bilag 1 - Se 3.1  
 
 
Jf Bilag 2+3 - Høringssvaret giver ikke 
anledning til at ændre på planlægningen 
af projektet. 
 
Jf Bilag 4 – se 1.2 
 
Jf Bilag 5 - Høringssvaret giver ikke 
anledning til at ændre på anlæggets 
placering. 

Nr. 4 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

4.1 Ønsker ikke 3 m høje solceller 3 m er maks højde for solcellerne. Højden kan variere 
efter jordens beskaffenhed.  
 

I lokalplanen vil blive indarbejdet 
bestemmelser med krav om beplantning 
mellem anlægget og omgivelserne. 
Beplantningen bliver en blanding af 
løvfældende hjemmehørende arter og 
stedsegrønne arter (gran/fyr). 

4.2 Kræver 25-30 afstand til skel Se 3.2 Se 3.2 

4.3 Stiller spørgsmål til solcellernes 
antirefleksbehandling 

Se 3.6 Se 3.6 

4.4 Bekymring for værdiforringelse af deres 
ejendom 

Se 1.2 Se 1.2 
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