
Juni 2014 
Udvalget 
beslutter at 
igangsætte 
planlægning for 
vindmøller ved 
Skiftekær  

Marts 2012 
Udvalget beslutter, 
at der kan arbejdes 
videre med 
vindmøller ved 
Skiftekær, såfremt 
der kan opnås 
dispensation fra 
strandbeskyttelses-
linjen. 

Forår 2014 
Forudgående høring

Marts 2013 
Naturstyrelsen 
meddeler 
dispensation fra 
strandbeskyttel-
Seslinjen.

Juni 2015 
Byrådet sender forslag til  
kommuneplantillæg og 
lokalplan i høring 
sammen med afgørelse 
om, at vindmøllerne ikke 
udløser krav om 
miljøvurdering.   

Sommer 2015 
Høring

Januar 2016  
Byrådet vedtager  
kommuneplantillæg 
og lokalplan. 

December 2017   
Klagenævnene  
underkender 
kommunens afgørelse 
om, at miljøvurdering 
ikke er påkrævet og 
ophæver samtidig 
kommuneplantillæg 
og lokalplan.    

2011
Svendborg Kommune 
modtager 4 ansøgninger 
om vindmøller på det 
vestlige Tåsinge. 

Oktober 2017  

De to nye møller stilles op. 

August 2017 
De tre gamle møller tages ned. 

August 2015
Kommunens afgørelse om 
ikke at udarbejde 
miljøvurdering påklages.  

Første plan- og miljøvurderingsproces 
Marts 2012 til december 2017  

August 2017.
Byggetilladelse 
meddeles



Perioden mellem klagenævnenes afgørelser 
og frem til ny planproces 

December 2017   
Klagenævnene  underkender kommunens 
afgørelse om, at miljøvurdering ikke er 
påkrævet og ophæver samtidig 
kommuneplantillæg og lokalplan.    

April 2018 
Ny plan- og 
miljøvurderingsproces 
igangsættes. 

21. februar 2018
Konsekvensvurdering efter 
habitatreglerne foreligger, og i 
forlængelse heraf ophæves 
påbud om midlertidig 
standsning af møller.

26. januar 2018
Påbud om midlertidig 
standsning af møller.



Juni 2018  
TEU beslutter at 
fortsætte processen med 
udarbejdelse af 
miljøvurdering og nyt 
plangrundlag for  
vindmøller ved Skiftekær

Februar 2020 
Byrådet sender forslag 
til  kommuneplantillæg 
og lokalplan i høring 
sammen med 
miljøvurdering af hhv. 
projekt og planer, samt 
udkast til VVM-tilladelse   

Marts/april 2020 
Høring

Juni 2020  
Byrådet træffer 
endelig beslutning 
vedrørende  
kommuneplantillæg, 
lokalplan og  VVM-
tilladelse. 

Igangværende plan- og miljøvurderingsproces 

Forudgående 

høring 
Behandling af 

høringssvar 

Udarbejdelse af planforslag 

og miljøvurderinger  
Høring Behandling af 

høringssvar 

Klagefrist 

4 uger 

April 2018 
Forudgående høring

BorgermødeBorgermøde

Her er vi nu! 
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