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Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg 2017.05 og 

lokalplanforslag 641 

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 5. februar 2020 til og med 6. april 

2020.  

 Offentliggjort i samme periode på plandataDK og Svendborg 

Kommunes hjemmeside. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 4 høringssvar fra:  

1. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg 

2. Liljevænget 2 

3. Gl. Lundeborgvej 2 

4. Hasselvænget 10 

 

  

 

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 4.  
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Nr. 1 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

1.1 DN har indsigelse mod nedlæggelse af rekreativt 
areal og mod at arealet tidligere er overført til 
byzone.  
 
Mener at nedlæg af campingpladsen vil medføre 
behov for udlæg af nye campingpladser langs 
kommunens kyster.  

Arealet er i dag udlagt til byzone og lokalplanforslaget 
ændrer ikke på dette. 
 
At arealet er udlagt til byzone er afgørende for, at området 
kan udvikles til et turistcenter i form af badehotel. 
 
Der er ikke planer for udlæg af nye campingpladser langs 
kommunens kyster. 

 

1.2 DN er bekymret for en præcedensvirkning for 
kysterne, da det ikke har været hensigten at 
campingpladser skal kunne konverteres til fx 
badehotel. 

Forudsætningen for at området kan omdannes til badehotel 
er at det allerede er udlagt til byzone og at man i 
kommuneplanen 2017-2029 har udpeget Lundeborg som et 
af to kystområde i Svendborg Kommune, som kan udvikles til 
turistcenter. 
 
Der er efter administrationens vurdering kun begrænset 
risiko for præcedens, da campingpladser almindeligvis er 
udlagt på arealer i landzone i Svendborg Kommune og da 
størstedelen af disse ikke ligger i områder udpeget til 
turistcentre. 

 

1.3 DN gør indsigelse mod, at man tilsidesætter 
kommuneplanens retningslinjer for 
campingpladser. 

Det er korrekt, at retningslinjerne for campingpladser i 
Kommuneplanen 2017-2029 siger at man ønsker at 
fastholde overnatningsfaciliteter, samt at campingpladser 
normalt ikke kan konverteres til anden anvendelse. 
 
Det bemærkes, at en overgang fra campingplads til 
badehotel er med til at fastholde overnatningsfaciliteter. 
Derudover er der foretaget en konkret vurdering i 
planforslagene om, at man kan fravige retningslinjen om, at 
campingpladser normalt ikke kan ændre anvendelse.  Der 
henvises til den beskrevne forudsætning i pkt. 1.2.  

 

1.4 DN er utilfreds med sagens håndtering, da DN 
mener omdannelsen til badehotel skulle være 
medtaget ved vedtagelsen af kommuneplan 2017-

Ejer har henvendt sig med ønsket om at udvikle området, da 
forslaget til kommuneplan 2017-2029 var under høring. Det 
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2029, at retningslinjerne for campingpladser burde 
være fastholdt og da området også har indgået i 
planstrategi for sommerhuse. 

har derfor ikke været muligt at medtage ønsket ved 
vedtagelsen af kommuneplan 2017-2029. 
 
Det er korrekt, at området også har indgået i planstrategien 
for sommerhuse. Dette skyldtes, at der var usikkerhed 
omkring, hvorvidt Erhvervsstyrelsen kunne acceptere en 
planlægning for hotel- og feriecenter. Da Erhvervsstyrelsen 
meddelte deres accept, blev området ikke medtaget som 
potentielt område for nye sommerhuse. Der er derfor ingen 
planer i dag om at udvikle området til sommerhusområde. 

1.5 DN gør indsigelse mod planforslagene, da de 
mener det vil være ødelæggende for et fantastisk 
og særligt karakteristisk naturområde. 
 
Der henvises i store dele til de historiske og 
arkæologiske betydninger. 

Ejer har været i dialog med Svendborg Museum om en 
udgravning af kulturarvsarealet og forundersøgelser af det 
øvrige areal.  
 
  

 

1.6 DN gør indsigelse mod at projektet kræver 
reducering eller dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
DN påpeger at der med stor sandsynlighed er 
beskyttet strandeng og DN mener det skal 
undersøges om der er beskyttet natur eller arter 
under habitatdirektivet før vedtagelse af 
planforslagene. 

Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen. 
Skovbyggelinjen har til hensigt at sikre det frie udsyn til 
skovene og bevare skovbrynene.  
 
Campingpladsen er i dag afskærmet mod skoven med 
hækbeplantning og selve campingpladsens græsarealer er 
velfriserede. Planforslagene begrænser dermed ikke udsynet 
til skoven eller forringer skovbrynene som de er i dag.  
 
Lokalplanforslaget er med til at sikre, at der derudover vil 
være mindst 30 meter fra skoven til den nærmeste 
bebyggelse grundet byggelinjer mod skel. 
 
Det anbefales at der søges om en reduktion af 
skovbyggelinjen, da der ellers skal søges om dispensation i 
hvert enkelt tilfælde at man ønsker at bebygge 
lokalplanområdet. 

Hvis lokalplanforslaget 
vedtages, så vil en 
ansøgning om reduktion 
af skovbyggelinjen blive 
sendt til Miljøstyrelsen.  
 
Det foretages ikke 
yderligere undersøgelser 
for beskyttet natur eller 
Bilag IV arter. 
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Administrationen har ikke kendskab til forekomster af bilag 
IV arter eller egnet levesteder for bilag IV arter indenfor 
lokalplanområdet.  
 
Indenfor det strandbeskyttede areal er der registret 
beskyttet natur i form af strandeng. Registreringen er sket i 
forbindelse med udarbejdelse af planforslagene. Vedtagelse 
af den endelige lokalplan ophæver ikke beskyttelsen af 
strandengen. 

1.7 DN mener projektet vil medføre trafikale 
problemer i form af massiv trafik igennem 
Lundeborg og ved at der ikke er udlagt 
tilstrækkeligt antal p-pladser, da projektet kan 
servicere op mod 276 gæster. 
 
Derudover påpeges det, at der ikke er kollektiv 
busforbindelse til området som angivet i 
lokalplanens redegørelse. 

Det bemærkes, at der påtænkes 80-90 hotellejligheder, 
hvilket er anslået at kunne rumme ca. 276 personer. 
 
Trafiktal fra 28. marts 2019 oplyser, at  der kører 442 biler i 
døgnet (tung trafik 21) på Gl. Lundeborgvej. Denne 
opgørelse ligger i vinterhalvåret, hvor campingpladsen ikke 
er åben. 
 
Campingpladsens ejer har estimeret, at campingpladsen i ca. 
generer yderligere 528 biler i døgnet på Gl. Lundeborgvej 
(ved 70 % belægning). Der er dog store daglige udsving. 
 
Ejers rådgiver har estimeret, at hotellet vil generer i 
gennemsnit 375 biler i døgnet på Gl. Lundeborgvej. Det 
højeste antal i estimatet er 562 biler i døgnet. 
 
Det er administrationens vurdering på baggrund af disse 
estimater, at hotellet ikke vil generer mere trafik gennem 
Lundeborg end campingpladsen har gjort hidtil. Dog vil man 
nu også opleve trafik i vinterhalvåret. 
 
I lokalplanen er der stillet krav om mindst 1 parkeringsplads 
pr. hotellejlighed og derudover mindst 1 parkeringsplads pr. 
75 m2 etageareal for fællesfaciliteter som fx reception, 
konferencelokaler og restaurant.  

P-pladskravet fastholdes 
med 1 parkeringsplads pr. 
hotellejlighed og 
derudover 1 
parkeringsplads pr. 75 m2 
etageareal. 
 
Redegørelsen er ændret 
ift. punktet omkring 
kollektiv trafik. 
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P-pladskravet for lokalplanen er fastsat højere end 
kommuneplanens generelle retningslinjer, da kravet normalt 
kun er 1 p-plads pr. 2 værelser (lejligheder). Hermed mener 
administrationen at der er udlagt tilstrækkeligt med p-
pladser. 
 
Det er korrekt, at der ikke er en kollektiv busforbindelse til 
området og det er derfor en fejl i lokalplanens redegørelse 
er dette er anført. Området betjenes kun af såkaldte 
”Flextur” (som skal bestilles før turen). 

1.8 DN stiller spørgsmål ved om der er behov for 
endnu et badehotel/konferencecenter i Svendborg 
Kommune og om projektet er økonomisk 
bæredygtigt. 
 
Man bemærker, at hvis økonomien ikke kan hænge 
sammen kan opførte hotellejligheder og 
fællesfaciliteter måske omdannes til 
sommerhuse/boliger. 

Det er ikke et planmæssigt forhold om et projekt er 
økonomisk bæredygtigt og dette forhold reguleres derfor 
ikke ved planloven eller planforslagene. 
 
Det er ikke muligt at omdanne den kommende bebyggelse til 
sommerhuse eller boliger. Dette vil være i strid med 
planforslagene og vil i det tilfælde udløse krav om nyt 
kommuneplantillæg og ny lokalplan. Der kan ikke bare 
udlægges nye sommerhusområder uden tilladelse hertil fra 
Erhvervsstyrelsen. 

 

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

2.1 Er glade for at byggeriet er tilbagerykket og man 
har udlagt kørevej og parkeringspladser mod 
Liljevænget. 

  

2.2 Ønsker at bevare Lundeborg som en mørk by om 
aftenen uden lysforurening. 
 
Der stilles konkret forslag om, at gadelys på 
hotelområdet afskærmes, så det ikke er synligt fra 
siden. 
 

Administrationen anbefaler at man tilføjer en 
lokalplanbestemmelse om, at vejbelysning af stier og veje 
skal være afskærmet og nedadrettet, således at det ikke er 
synligt fra siden. 
 
Der er ikke hjemmel i planloven til at kræve belysning af 
private veje slukket på et givent tidspunkt. 
 
 

Lokalplanens 
bestemmelser tilføjes 
foreslået bestemmelser 
omkring afskærmning af 
vejbelysning. 
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Derudover forslag om, at man kræver 
gadebelysning slukket sammen med det offentlige 
gadebelysning. 

2.3 Der stilles forslag om at udvendigt lys på 
hotellejlighederne kræves blændet af, så man ikke 
ser lyskilden (indirekte lys). 

Belysning af på hotellejligheder må formodes at være for at 
skabe tryghed og give tilstrækkeligt lys til at kunne orientere 
sig om adgangsforhold til den enkelte hotellejlighed.  
 
Lyskilder der anvendes til dette formål må ligeledes 
formodes at være af mindre intensitet og med en 
laveresiddende placering end vejbelysning vil være. 
 
Administrationen anbefaler ikke at tilføje bestemmelser for 
belysning af hotellejlighederne, da det vurderes at være 
begrænset af betydning for lysforurening af Lundeborg og da 
det i praksis vil være svært at administrere.  

Forslaget medtages ikke i 
den endelige lokalplan. 

2.4 Forslag om at lysreklamer kræves slukket om 
natten. 

Lokalplanen tillader med sin nuværende udformning slet 
ikke opsætning af lysreklamer.  
 
Lokalplanen tillader dog opstilling af belyste skilte.  

Forslaget medtages ikke i 
den endelige lokalplan. 

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

3.1 Udtrykker bekymring omkring vejkrydset Gl. 
Lundeborgvej/Kystvej og Havnevej.  
 
Oplever at højre vigepligten i krydset ikke 
overholdes og er bekymret for at øget trafik til 
hotellet vil forværre situationen. 

Det bemærkes, at vejkrydset ligger udenfor lokalplanens 
område og at vejmyndigheden forud for den offentlige 
høring har vurderet, at der ikke er behov for nye 
trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.  
 
Hotellet forventes ikke at generer øget trafik til området, se 
evt. pkt. 1.7. 

 

3.2 Mener ikke at vejchikanerne virker fartdæmpende 
og medfører støjgener. Forventer at dette 
forværres under og efter opførsel af hotellet. 

Der forventes ikke øget trafik til området, se evt. pkt. 1.7  

3.3 Foreslår at man finder nye lysninger for krydset fx i 
form af fuldt stop, hajtænder mm, samt at 
vejchikanerne fjernes. 

Da vejkrydset ligger udenfor området og problemet 
beskrives som et eksisterende problem, så videregives 
høringssvaret til kommunens vejmyndighed som vil forholde 
sig til de anførte problematikker.  

Ønsket og problematikker 
videregives til 
vejmyndigheden. 



7 
 

3.4 Oplyser at der i dag er et stort og skæmmende skilt 
ud for indgangen til deres butik. De ønsker en 
anden løsning herfor, når skiltet skal udskiftes, da 
det skæmmer indgangen til butikken. 
 
De vil gerne tages med på råd. 

Der er ikke hjemmel i planloven til, at regulere skiltning 
udenfor lokalplanens område. 
 
Et nyt skilt opsat på offentlig vej vil kræve en godkendelse 
fra vejmyndigheden. Der vil i den forbindelse blive partshørt 
berørte parter. 
 
Vejmyndigheden oplyser, at et generende/skæmmende skilt 
måske kan flyttes og at de har for praksis at vurdere på 
dette, hvis de får en henvendelse herom. 

Der henvises til Trafik og 
Infrastruktur, hvis man 
ønsker yderligere dialog 
om eksisterende skilts 
placering og omfang. 

3.5 Syntes at det er et spændende projekt, som kan 
give nye muligheder for Lundeborg. Men syntes 
man skal sørge for at det ikke giver flere trafik- og 
støjgener end, hvad der kan forventes. 

  

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

4.1 Er utilfreds med at hotellejlighederne kan opføres 
på matr. 9b mod skellet til hans ejendom syd for 
matr. 9b (matr. 1b). Særligt muligheden for 
tagterrasserne og deres orientering mod syd 
mener han medfører indbliksgener mod hans 
grund og have. 

Lokalplanen giver mulighed for opførsel af hotellejligheder i 
1½ etage med en højde på 7 meter. Hotellejlighederne skal 
placeres mindst 2,5 meter fra skel og kan udføres med 
tagterrasser.  
 
Lokalplanen indeholde ikke bestemmelser for orienteringen 
af tagterrasserne. 

 

4.2 Der stilles forslag om at feriehusene vendes 45-90 
grader, så tagterrasserne ikke ligger ud mod hans 
grund. 

Lokalplanen har en åben struktur der gør det muligt frit at 
placere hotelbebyggelsen indenfor de udlagte byggefelter. 
Dette for at skabe fleksibilitet i forhold til udformning og 
placering på grunden. 
 
Det er muligt i stedet for, at optage bestemmelser om fx 
mere detaljeret udlæg af byggefelter, orientering af 
hotellejlighederne indenfor byggefelterne eller mere 
detaljeret bestemmelser for tagterrasserne.  
  
Det bemærkes, at området syd for matr. 9b i store dele er 
ubebygget i dag. Området er omfattet af lokalplan 20-1 som 

Forslaget imødekommes 
ikke. 
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giver mulighed for opførsel af enfamiliehuse i 1½ etage med 
en højde på op til 8,5 m mindst 2,5 meter fra skel. 
 
Det bemærkes, at hotelbebyggelsen ikke kan placeres 
nærmere skellet mod syd end, hvad der også er muligt på 
matr. 1b. Derudover kan hotelbebyggelsen kun opføres i en 
højde på op til 7,0 meter, hvor man syd for skellet har 
mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde.  
 
Administrationen anbefaler at man fastholder den åbne 
struktur med mulighed for fri placering, da det vurderes: 

- At hotelbebyggelse ikke vil medføre væsentlige 
indbliksgener.  

- At hotelbebyggelsen i forvejen kun gives samme 
muligheder ift.  etageantal, placering og orientering 
som på matr. 1b, men med en lavere højde. 

- At yderligere regulering vil medføre 
uhensigtsmæssige restriktioner for den 
efterfølgende realisering af planområdet.  

4.3 Der stilles alternativt forslag om at udlægge en vej 
mellem de to matrikler på samme vis som på matr. 
9a mod Liljevænget, så der skabes afstand til 
byggeriet. 

Vejen mod Liljevænget er udlagt for at tage hensyn til den 
eksisterende lave bolig-/sommerhusbebyggelse. 
 
Matr. 1b syd for matr. 9b er i store dele ubebygget og det 
vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre indbliksgener der 
er større end, hvad man må kunne forvente at tåle fra 
hotellet.  
 
Udlæg af en ekstra vej vil indskrænke arealet som kan 
bebygges, hvilket vil medføre en uheldig fortætning af 
området. 

Forslaget imødekommes 
ikke. 
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