
Bilag. Administrativt notat vedrørende den fremadrettede proces for arbejdet med nye udlæg af 
solcelleanlæg i Kommuneplan 2021.  

Baggrund  

På baggrund af Byrådets seneste vedtagne Klima- og Energipolitik samt Bæredygtighedsstrategi, blev det 
besluttet at få politisk behandlet en række eksisterende ønsker til nye solcelleanlæg, indkommet løbende 
siden 2017, for at få en samlet planlægning og prioritering af projektønskerne ind i Kommuneplan 2021 – 
2033. 

Administrationen indstillede, at der skulle arbejdes videre med 2 konkrete projekter, ud af 9 projektønsker. 
De 2 projekter er valgt på baggrund af, at de planlægningsmæssigt ikke konflikter med 
beskyttelsesinteresser som kystnærhedszone, landskabsbeskyttelser mv. og vurderes derfor at være i 
overensstemmelse med de kommunale og nationale landskab – og kulturarvsinteresser.   

Teknik – og Erhvervsudvalget har d. 5. marts 2020 besluttet at arbejde videre med de omtalte områder, 
samt et yderligere område, som der ønskes medtaget i den videre proces. Dette område er modsat de 
andre udlagt i et område med beskyttet landskab og i kulturmiljø, og konflikter således med de kommunale 
og nationale landskab – og kulturarvsinteresser.   

Ønskes udlæg til nye solenergianlæg fortsat at blive behandlet i den nærværende kommuneplanrevision, 
skal der foretages en særskilt indkaldelse af idéer og forslag jf. offentlighedsreglerne i Planloven. 

Hvorfor?  

Planstrategi 2019, som er Byrådets vision og strategi for, hvordan vi skaber retning og udvikling for hele 
Svendborg Kommune i de kommende år, danner grundlag for hvilke temaer Byrådet ønsker at arbejde med 
i den næstkommende kommuneplan.  

Planstrategi 2019 danner således grundlag for Kommuneplan 2021 – 2033.  

I foråret 2019 blev der arbejdet med et tematillæg for Vindmøller og Solenergianlæg til Kommuneplan 
2017-2029. Arbejdet med tematillægget pågik samtidig med at Planstrategi ’19 blev udarbejdet. I 
Planstrategi ´19 er afsnittet ”Tekniske anlæg”, herunder solenergianlæg, ikke valgt til revision, da det på 
daværende tidspunkt forventedes at være færdigbehandlet med et tematillæg inden arbejdet med 
kommuneplanrevisionen begyndte. 

Teknik – og Erhvervsudvalget besluttede d. 14.06.18 at stoppe arbejdet med tematillægget, med beslutning 
om, at ønsker til solenergianlæg behandles ved konkrete ansøgninger.  

Såfremt nye udpegninger til solcelleanlæg ønskes inddraget i den igangværende kommuneplanrevision, 
skal det fremgå af den forudgående høring til kommuneplanen. Ved mindre ændringer, der ikke strider 
mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan 
kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v. 

Udpegningen af nye solcelleanlæg vurderes af administrationen, ikke, at kunne betragtes som mindre 
ændringer, da det vil skabe en betydelig ændring af det eksisterende miljø, samt at det vil have en stor 
offentlig interesse.  

Planloven præciserer yderligere: Manglende indkaldelse af ideer og forslag for planforslag, der ikke kan 
betragtes som mindre ændringer, vil som udgangspunkt medføre ugyldighed, og kan på den måde bremse 
hele vedtagelsen af kommuneplan 2021-2033. 



Fremadrettet proces for arbejdet med solenergianlæg  

På baggrund af ovenstående vurdering, er der 2 mulige scenarier i forhold til den videre håndtering af 
ønsker til nye solcelleanlæg:  

 Kommuneplan 2021 – 2033  
1. At der i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision gennemføres en særskilt 

høringsproces for indkaldelse af ideer og forslag, med fokus på solcelleanlæg. Her vil de 
nuværende projekter kunne inddrages, og skal ikke fremsendes på ny.  

2. På baggrund af en 8 ugers høringsperiode vil de indkomne ønsker blive fremsendt til politisk 
behandling, med det formål at afgøre hvilke ønsker der skal indgå i den videre proces. 

3. Administrationen vil arbejde videre med de valgte områder frem mod et forslag til 
Kommuneplan 2021 – 2033.  

 Fortsætte nuværende praksis, hvor planlægning for solenergianlæg skal ske i forbindelse med 
konkrete ansøgninger. 
1. Arbejdet med solcelleanlæg inddrages ikke i den igangværende kommuneplanrevision og 

behandles som tidligere besluttet.  
2. Der vil først kunne udlægges nye områder til solcelleanlæg, efter den endelige vedtagelse af 

Kommuneplan 2021-2033 i maj 2021.  
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