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Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge

FORSLAG TIL LOKALPLAN 599
Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til lokalplan for et 
område til fjernvarmeværk i Vester Skerninge.

OFFENTLIG HØRING
Svendborg Byråd har den 1. marts 2016 vedtaget at dette lokalplan-
forslag skal fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

Den offentlige høring gennemføres samtidig, som en partshøring af 
det konkrete projekt i henhold til forvaltningslovens principper. Even-
tuelle indkomne bemærkninger vil i det omfang det er relevant indgå 
i kommunens vurdering af, om det anmeldte projekt er omfattet af 
VVM-pligt.

INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG
Har du indsigelser, ændringsforslag, ideer og bemærkninger skal du 
sende dem til kommunen senest den 3. maj 2016  og mrkt.  ”Lokal-
planforslag 599”. 

Kommunen ser gerne, at du benytter muligheden for at sende indsi-
gelse via mail – plan@svendborg.dk.

Endvidere kan du sende brev til:
Svendborg Kommune, Erhverv, Bolig og Natur
Ramsherred 5, 5700 Svendborg

KONTAKT
Har du spørgsmål til planen kan du kontakte Erhverv, Bolig og Natur 
på tlf. 62 23 33 33. 
eller planlægger Nina Lindbjerg på tlf. 62 23 30 56

Det gode liv
Svendborg har som første 
danske kommune tilsluttet sig 
den internationale Cittaslow-
bevægelse, der arbejder for 
at forbedre livskvaliteten for 
deres indbyggere. Byplanlæg-
ning, byliv og bykvalitet indgår 
som centrale temaer.
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Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et om-
råde og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete 
tiltag i sammenhæng med kommuneplanens øvrige mål.

En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse 
af kommuneplanen.

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 
større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes 
i gang. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skøn-
ner, at det er nødvendigt.

Lokalplaner er en plan, hvori byrådet kan fastsætte
bindende bestemmelser for et område, f.eks. om
- anvendelse,
- udstykning,
- vej-, sti- og parkeringsforhold,
- placering, udformning af bebyggelse og materialer
- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg

En lokalplan omfatter to hoveddele,
først en ”Redegørelse”
og dernæst ”Lokalplanbestemmelser”.

I Redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt en 
kort præsentation af lokalplanområdet og  baggrunden og formålet 
med lokalplanen.

Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af 
en kortbilag.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger 
og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, 
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget 
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændrings-
forslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestem-
melser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i 
området.

Hvad regulerer lokalplanen?
Lokalplanen regulerer kun fremtidige handlinger som kræver en tilla-
delse, mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Kan der dispenseres ?                                                                                                      
Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer 
i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer 
kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Hvad er en lokalplan ?
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Lokalplanens formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere et 
fjernvarmeværk baseret på halm i Vester Skerninge. Baggrunden er 
et initiativ fra Energilandsby 5762 og nogle af de større institutioner 
i Ollerup. 

I foråret 2015 blev der dannet et selskab, der har stået for udar-
bejdelse af et fjernvarmeprojekt. Selskabet, Ollerup - V. Skerninge 
- Ulbølle Fjernvarme a.m.b.a., har anmodet om at få udarbejdet det 
nødvendige plangrundlag for etablering af et fjernvarmeværk i Vester 
Skerninge. Planen er, at fjernvarmeværket vil kunne forsyne byerne 
Ollerup, Vester Skerninge og Ollerup samt de fritliggende ejendomme 
mellem byerne.

Selskabet har fremsendt et varmeplanprojekt efter Varmeforsynings-
loven til godkendelse i kommunen og har købt den kommunale grund 
Industrivej 19, Vester Skerninge, hvor de ønsker at opføre fjernvar-
meværket. Købet af grunden er blandt andet betinget af, at der kan 
vedtages en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af et fjernvar-
meværk baseret på biomasse.

Den eksisterende lokalplan for området giver ikke entydigt mulighed 
for at placere et fjernvarmeværk i området, hvilket er årsag til at der 
udarbejdes et nyt plangrundlag.

Lokalplanområdet, der omfatter ejendommen Industrivej 19, Vester Skerninge, er vist med rød linje på luftfoto 
fra 2014.

Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016
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Lokalplanens redegørelse
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Sideløbende med lokalplanudarbejdelsen behandles et varmeforsy-
ningsprojekt efter varmeforsyningsloven. Med varmeforsyningspro-
jektet ændres det eksisterende naturgasområde i Ulbølle, Vester 
Skerninge og Ollerup til fjernvarmeområde.

Lokalplanområdet
Lokalplanforslaget omfatter en grund på Industrivej 19, matr. nr.  
59c, V. Skerninge By, V. Skerninge. Grunden er på ca. 1,5 ha og er 
i dag et dyrket landbrugsareal, der ligger indenfor kommuneplanens 
rammer til erhvervsformål i form af tungt erhverv.

Området grænser mod nord og øst til eksisterende erhvervsområde. 
Mod nord er erhvervsområdet ubebygget og mod øst ligger Scan-
hide. Langs skellet mellem lokalplanområdet og Scanhide er en tæt 
afskærmende beplantning. Mod syd ligger det åbne land afgrænset 
af et levende hegn. Mod vest grænser området til Lindekildevej, hvor 
der ligger nogle boliger i landzone.

Lokalplanområdet ligger i byzone. 

Arealet skråner let mod syd-vest.

50m

© Cowi A/S og Geo Fyn A/S

Luftfoto fra 2014 med angivelse af koter, der viser områdets let skrånende terræn mod syd-vest

Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016
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Lokalplanens indhold 
lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastlægger, at området kan 
anvendes til erhvervsformål, der muliggør opførelsen af et fjernvar-
meværk med tilhørende administrations- og værkstedsfaciliteter.

Fjernvarmeværket opføres som en samlet bebyggelse, der vil om-
fatte en bygning til halmlager, et kedelrum, en akkumuleringstank på 
ca. 1.000 m³, 2 skorstene og en administrationsbygning. Byggeriet 
påregnes opført på den sydøstlige del af grunden. Se kortbilag 2.

Bebyggelsens placering og omfang

Der fastlægges et byggefelt på grunden således, at dele af grunden 
friholdes for bebyggelse. Byggefeltet har følgende afstande mod:
- Lindekildevej 15 meter
- det åbne land mod syd 10 meter
- eksisterende erhvervsområde mod øst (Scanhide) 5 meter
- nordlige skel 5 meter.

Byggefeltet opdeles i byggefelt A1, A2 og A3 hvor der i byggefelt 
A1, der ligger mod nord og mod vest gives tilladelse til byggeri i en 
maksimal højde på 8,5 meter. I byggefelt A2 og A3 gives mulighed 
for byggeri i en maksimal byggehøjde på 12 meter.

Undtaget fra den maksimale bygningshøjde i byggefelt A2 og A3 er 
opførelse af en akkumuleringstank eller andre enkelte bygningsdele, 
der er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, energimæs-
sige eller funktionsmæssige hensyn. Disse bygninger må gives en 
højde op til 15 meter.

Inden for byggefelt A3 er det muligt at opføre op til to skorstene, der 
maksimal må have en højde på 40 meter. 

Den maksimale bebyggelsesprocent inden for lokalplanområdet fast-
sættes til 40.

Fjernvarmeværket forventes at bestå af en bebyggelse på ca 25x35 
m svarende til et grundareal på ca. 875 m², et halmlager på ca. 
20x45 m svarende til et grundareal på ca. 900 m² og en akkumule-
ringstank med en diameter på 12 m svarende til et grundareal på ca. 
113 m². 

Der ud over forventes befæstede arealer på ca. 1.600 m². 

Det samlede befæstede areal forventes at blive ca. 3.500 m².

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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Bebyggelsens udseende

Til byggeriet skal anvendes materialer, der i udformning får området 
til at fremstå som et velordnet anlæg.

De enkelte bygninger inden for lokalplanområdet kan udformes i 
overensstemmelse med dets funktioner, men skal samtidig udgøre en 
arkitektonisk helhed gennem materialevalg eller farveholdning f.eks. 
ved at samme materiale eller samme farvesætning går igen på hele 
eller dele af de enkelte bygninger i lokalplanområdet. 

Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tagmaterialer.

Beplantning

De eksisterende hegn i skel mod øst og syd skaber en visuel afskærm-
ning af området og bevares. Mod vest er i dag ingen beplantning. Der 
udlægges et beplantningbælte på 5 meters bredde langs det vestlige 
skel. Beplantningen skal bestå af egnstypiske og løvfældende arter, 
således at den samlede beplantning fremtræder som en helhed.

Lokalplanens forhold til anden planlægning 
og lovgivning

Kommuneplanen 2013-2025

Generelle bestemmelser
Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hovedstruktur om frem-
me af kvaliteten i det ønskede projekt  virkeliggøres. Lokalplan 599 
er udarbejdet i overensstemmelse hermed. 

Kommuneplanens rammebestemmelser 
Lokalplanens område omfattes af følgende kommuneplanrammer for 
lokalplanlægningen: 08.02.E4.879, hvor anvendelsen er erhvervsfor-
mål i form af tungt erhverv.
Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammebestemmelser.

Gældende lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan: 71.09/10-A, 
der er vedtaget af Egebjerg Kommunalbestyrelse den 21. november 
1990.

Med byrådets vedtagelse af lokalplan 599 ophæves lokalplan 
71.09/10-A for den del af lokalplanområdet, der omfattes af lokal-
plan 599.
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Cittaslow
Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den interna-
tionale Cittaslow-bevægelse, der bl.a. har til formål at udnytte tekno-
logiske løsninger som bidrager til en bæredygtig udvikling.

Fjernvarmeprojektet vil være baseret på lokale brændsler i form af 
halm. Der er lagt vægt på at etablere et værk, der reducerer forbrug 
af fossile brændsler (olie, gas, kul ect.) og er udformet fl eksibelt, 
således at nye energikilder relativt enkelt kan implementeres, når 
det er relevant. 

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinte-
resser i følge Kommuneplan 2013-2025 (OSD-område). Da området 
allerede er udpeget til erhvervsformål, er der ingen konfl ikt i forhold 
til vandplanens retningslinier “Statslig udmelding til Vandplanens ret-
ningslinier 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anven-
delse i OSD områder og indvindingsoplande, oktober 2012”. 

Der skal således ikke udarbejdes redegørelse mv. med hensyn til 
grundvand, selv om det er OSD.

Regn- og spildevandsforhold - klimaplan
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, og 
ligger i et spildevandskloakeret område. Det betyder, at virksomhe-
den selv skal varetage afl edningen af regnvand.

Det kan ske ved nedsivning, ved faskine eller f.eks.  via regnbede og 
derefter nedsivning. Dette kræver en tilladelse jf. Miljøbeskyttelses-
lovens §19.

Nedsivning kan måske også ske direkte til et af de nærliggende dræn, 
men forinden skal virksomheden undersøge, om der er kapacitet nok 
i drænet. Der vil ved en sådan løsning skulle påregnes en form for 
forsinkelse, da der normalt gives tilladelse til maks 1 l/s/ha, men skal 
konkret vurderes ved en ansøgning. Dette vil kræve en medbenyt-
telsestilladelse jf. Vandløbsloven og en udledningstilladelse jf. Miljø-
beskyttelseslovens §28 stk. 1.

Da der er tale om en produktionsvirksomhed, kan der blive tale om 
vilkår, udover dem der normalt stilles for overfl adevand, men det vil 
typisk indgå som del af miljøgodkendelsen - spildevandstilladelsen.

Konvertering af eksisterende naturgasområder til et fjernvarmeom-

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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råde med et større effektivt fjernvarmeværk betyder en stor bespa-
relse i CO2- udledningen. Besparelsen sker ved at omlægge fra indi-
viduelle naturgas- og  oliefyr til biomasse.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger unden for den i kommuneplanen udpegede 
kystnærhedszone og er derfor ikke omfattet af Planlovens §16, stk. 
4, hvor en lokalplanen skal indeholde en redegørelsen for ny bebyg-
gelse og anlægs visuelle påvirkning af de kystnære dele. 

Kulturarvsområde
Der er ikke registreret nogen kulturarv inden for området.

Vej, sti og parkering
Området skal vejbetjenes fra den offentlige vej, Industrivej, der for-
længes ca. 80 meter frem til lokalplanområdet og afsluttes med ven-
deplads mod nord i princippet som vist på fi g. 1. Vendepladsen udfø-
res i henhold til gældende vejregler.

Den dobbeltrettede offentlige cykelsti, der er skolesti for byerne Ul-
bølle og Vester Skerninge til Vester Skerninge Friskole og Vester-
markskolen, placeres i sydsiden af Industrivejs forlængelse. Der 
etableres en skillerabat mellem cykelstien og vejen på minimum 1 
meter i henhold til gældende vejregler.

Den gældende lokalplan 71.09/10-A udlægger  et areal til en fremti-
dig vej i lokalplanområdets østlige del. Dette arealudlæg er foretaget 
i henhold til en tidligere strukturplan for erhvervsområdet i Vester 
Skerninge. Vejen var planlagt som en kommende adgangsvej fra den 
i kommuneplanen fremtidige omfartsvej syd for Vester Skerninge til 
erhvervsområdet. Se fi g. 2. Da erhvervsområdet ikke planlægges ud-

Fig. 2. Tidligere strukturplan for 
erhvervsområdet i Vester Sker-
ninge, angiver en adgangsvej fra 
en fremtidig omfartsvej syd for 
Vester Skerninge til erhvervsom-
rådet. 
Inden for rød cirkel ligger lokal-
planområdet

Fig. 1 Industrivejs forlængelse frem til lokalplanområdet samt  forlægning af 
den dobbeltrettede cykelsti.
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bygget yderligere, vil en fremtidig adgangsvej fra erhvervsområdet til 
en omfartsvej derfor ske ad Holmelundsvej.

Ved etablering af et fjernvarmeværk på ejendommen skal etableres 
det antal parkeringspladser, som kommunen vurderer på baggrund 
af antallet af ansatte.

Ved anvendelse af området til eventuelt andet erhvervsformål skal 
etableres det antal parkeringspladser, som fremgår af de generelle 
parkeringsbestemmelser i Svendborg Kommune.

Teknisk forsyning

Vand og renovation

Lokalplanområdet ligger i et område hvor vandforsyning varetages af 
Vester Skerninge Vandværk. 

Renovation varetages af Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 
Svendborg.

Området er på nuværende tidspunkt spildevandskloakeret. 

Der henvises til gældende Spildevandsplan, regulativer og vedtægter.

Elforsyning
Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning Net A/S. Der henvises 
i øvrigt til det liberale elmarked.

Miljøforhold

VVM screening ( Vurdering af Virkning på Miljøet)
I henhold til gældende bekendtgørelse om visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet skal Svendborg Kommune gennemføre en 
screening af og træffe afgørelse om, projektet kan medføre væsent-
lige virkninger på miljøet. Det planlagte fjernvarmeværk med tilhø-
rende transmissionsledninger er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 
Bilag 2, punkt 3a, og 3b:
3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.
3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.

Partshøring

Svendborg Kommune gennemfører samtidig med lokalplanforslaget 

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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en offentlig høring af projektet, både i relation til VVM-screeningen 
af anlægsprojektet og til miljøvurderingen af lokalplanen. Der er i 
denne høringsperiode mulighed for at komme med bemærkninger til 
det anmeldte projekt. 

I forbindelse med efterfølgende udarbejdelse af miljøgodkendelse til 
fjernvarmeværket træffer Svendborg Kommune afgørelse om, hvor-
vidt anlæggelse af et fjernvarmeværk med tilhørende transmissions-
ledninger er VVM-pligt.

VVM-anmeldeskema kan ses på kommunens hjemmeside under “Hø-
ring og afgørelse”.

Miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold til Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 
939 af 3. juli 2013). Lovens § 3 stk. 1 lyder, at planer og programmer, 
der tilvejebringes inden for bl.a. fysisk planlægning og arealanven-
delse, og som fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, skal miljøvurde-
res.

Lokalplanen omfatter et erhvervsområde med mulighed for at etab-
lere et fjernvarmeværk med halmlager og tilhørende administrations- 
og værkstedsfaciliteter.

Lokalplanen indeholder forhold som er omfattet af lovens bilag 4 stk. 
3, a og b, der omhandler industrianlæg til fremstilling og transport af 
elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er omfattet af 
bilag 3). Svendborg Kommune har således vurderet, at der skal gen-
nemføres en miljøvurdering af lokalplan 599. 

Se “Ikke teknisk resume af miljøvurderingen” på side 16 og hele mil-
jøvurderingen bagerst (Bilag 3).

Habitatbekendtgørelsen §6
Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer 
og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter op-
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ført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i lokalplanområdet. 
Lokalplanen giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder 
for bilag IV arter. 

Lokalplanen vurderes derfor ikke at påvirke arter opført på habitatdi-
rektivets bilag IV.

Jordforurening 
Lokalplanområdet er generelt omfattet af områdeklassifi ceringen. Det 
betyder, at der ved bortskaffelse af jord er anmelde- og analysepligt.
Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste 50 cm jord af det ube-
byggede areal ikke er forurenet eller at der er etableret en fast varig 
belægning på arealet jf. Lov om forurenet jord § 72b.  

Ejeren eller brugeren skal ud fra de oplysninger, de kender, selv tage 
stilling til, om kravet er opfyldt, eller om der skal foretages nærmere 
undersøgelser.

For yderligere oplysninger kan Svendborg Kommune kontaktes på tlf. 
6223 3417 eller 6223 3411.

Støjforhold
Virksomhedsstøj
Lokalplanområdet er udlagt til et E4 område i Kommuneplan 2013-
25. Området kan anvendes til erhvervsformål i form af tungt erhverv, 
hvor der i følge kommuneplanen kan etableres og udøves virksomhed 
i miljøklasserne 4-6.

Fjernvarmeværkets støjende aktiviteter placeres på den sydøstlige 
del af grunden, længst væk fra de boliger, der ligger omkring lo-
kalplanområdet og vil ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der 
overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens 
Vejledning om “ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984”.

Øst for lokalplanområdet ligger virksomheden Scanhide, der ligeledes  
i kommuneplanen er udlagt til et E4 område. Vest for lokalplanområ-
det ligger boliger i det åbne land.

Nord for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde, der i kommu-
neplanen er udlagt til et E2 område i form af let/lokalt erhverv. I 
området ligger enkelte boliger i tilknytning til erhvervsvirksomheder.

Trafi kstøj
Lokalplanområdet ligger for enden af den forlængede Industrivej. 

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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Trafi kforøgelsen til erhvervsområdet forventes at være meget be-
grænset. Trafi kken til fjernvarmeværket vil gennemsnitlig være en 
halmtransport og en personbil om dagen. 

Vandindvindingsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget i Kommuneplan 
2013-2025, som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-
område), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes.

Lokalplanforslaget omfatter et allerede eksisterende uudnyttet er-
hvervsområde, hvor der ikke er konfl ikt i forhold til vandplanens ret-
ningslinier. 

Fredede og naturbeskyttede områder 
I følge § 3 i naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændring af 
tilstanden af beskyttede naturtyper.

Indenfor selve lokalplanområdet er der ikke fredede arealer eller are-
aler med beskyttet natur.

Bevaringsværdig beplantning
I lokalplanområdets skel mod syd er et eksisterende levende hegn. 
Der skal sikres levende hegn langs skellet mod syd og mod øst. Langs 
Lindekildevej  udlægges et beplantningsbælte på 5 meters bredde 
bestående af egnskarakteristiske og løvfældende arter, hvis højde i 
udvokset tilstand typisk bliver 3-5 meter: Alm. hvidtjørn, alm. hyld, 
alm. røn, hæg, dunet gedeblad, engrifl et hvidtjørn, hassel, navr, sej-
lepil, slåen, vildæble, vrietorn, æblerose og lign.

Servitutter 
En lokalplan kan ophæve tilstandsservitutter eller danne grundlag for 
ekspropriation af rådighedservitutter.

Lokalplanens realisering er ikke fundet  i strid med gældende servi-
tutter.

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servi-
tutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal 
være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. 
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder 
påbegyndes.  

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der ikke registreret tinglyste ser-
vitutter, der kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden 
for lokalplanområdet. Svendborg Kommune påtager sig ikke eventu-
elle fejl og mangler.  
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Tilladelse/dispensationer i medfør af anden 
lovgivning

Museumsloven
Arkæologi Sydfyn vil anbefale, at der foretages en arkæologisk for-
undersøgelse, der skal afklare, om der er fortidsminder på grunden.  
En forundersøgelse vil i god tid inden anlægsarbejderne påbegyndes 
klarlægge, om der forefi ndes væsentlige fortidsminder på arealet, og 
om der i den sammenhæng kan være behov for at ændre byggeriets 
placering eller om der er behov for en egentlig udgravning.

Trafi k
Etablering af ny adgang fra lokalplanområdet til den offentlige vej 
Industrivej vil kræve en forudgående tilladelse fra Svendborg Kom-
mune i henhold til Vejlovens § 49.

Foreløbige retsvirkninger
Ifølge Lov om Planlægning § 17 må ejendomme, der er omfattet af 
lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, 
der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, 
lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter ud-
løbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebyg-
ges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette 
er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplan-
pligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt ved-
tagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst 
i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget 
bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentlig-
gørelsen.

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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Miljøvurdering
Lokalplanforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold 
til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgø-
relse nr. 939 af 3. juli 2013). 

Ikke-teknisk resumé af miljøvurdering
Svendborg Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan for et 
erhvervsområde ved Industrivej i Vester Skerninge. Med lokalplanfor-
slaget gives mulighed for, at der inden for lokalplanens område kan 
placeres et halmfyret fjernvarmeanlæg samt halmlager.

Placeringen af fjernvarmeværket i erhvervsområdet i Vester Sker-
ninge fi ndes velegnet, da værket skal betjene byerne Ulbølle, Vester 
Skerninge og Ollerup samt de fritliggende bygninger mellem byerne.

Fjernvarmeværket vil være baseret på lokale brændsler i form af 
halm (3 MW) suppleret med varmepumper (2 MW). Den samlede ef-
fekt er derfor på 5 MW. En 7 MW naturgasfyret kedel installeres og 
anvendes som reservevarmekilde. 

I varmeværket indgår et varmelager – en 15 meter høj akkumule-
ringstank – på ca. 1000 m³, der skal sikre stabile driftsforhold for 
halmkedelen og varmepumperne. To skorstene kan placeres i forbin-
delse med værket og gives en højde på op til 40 meter. 

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer som 
planforslaget medfører. Miljøvurderingen har taget udgangspunkt i en 
afgrænsning af temaer, som har været sendt i høring hos Naturstyrel-
sen og Svendborg Kommune. 

Afgrænsningen og de indkomne høringssvar har ført til, at følgende 
temaer indgår i miljøvurderingen af lokalplanforslaget: Befolkning og 
sundhed, biologisk mangfoldighed, landskab og beplantning, vand, 
luftforurening og emissioner, støj, trafi kbelastning og klima.
 

Vurdering af miljøpåvirkningerne
Vedtagelse af lokalplanforslag 599 kan medføre følgende ændringer 
i miljøtilstanden:

Befolkning og sundhed
Planen vurderes at have en neutral påvirkning på baggrund af den 
teknologiske udvikling. 

Forud for etablering af varmeværket skal der meddeles en miljøgod-
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kendelse, hvor der vil blive stillet krav til luftemission og støjniveau til 
omgivelserne. Det samlede anlæg vil kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening. 

Fjernvarmeværket er omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger: ”Luft-
vejledning nr. 2, 2001” og ”Vejledning nr. 2, 2002 om B-værdier”. 

Varmeværket placeres efter nærmere retningslinjer på grundens 
sydøstlige del, hvilket giver den største afstand til boliger i området 
således, at der ved miljøgodkendelse af varmeværket sikres, at var-
meværkets aktiviteter ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der 
overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens 
vejledning om ”ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984”.

Der forventes ikke at være lugtgener i forbindelse med anlægget.

Biologisk mangfoldighed

Planen vurderes ikke at have negativ indvirkning på den biologiske 
mangfoldighed i området.
 
Der er ikke kendskab til forekomst af beskyttede bilag IV-arter inden 
for lokalplanområdet. Området rummer ikke særlige naturværdier og 
ligger ikke nær betydningsfulde naturområder eller Natura 2000-om-
råder. 

Der fi ndes ikke fredede områder indenfor lokalplanområdet eller for 
de nærliggende områder. Det nærmeste § 3-område ligger ca. 300 m 
vest for lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet udnyttes i dag som landbrugsjord. Området er del-
vis afgrænset af levende hegn med enkelte større træer. Der er ikke 
tale om gamle træer med mulige yngle- eller rastesteder for fl ager-
mus. 

Der anlægges et beplantningsbælte på 5 meters bredde langs det 
vestlige skel. Beplantningen skal bestå af egnstypiske og løvfældende 
arter, således at den samlede beplantning fremtræder som en helhed.

Landskab og beplantning

Planen vurderes at have en begrænset negativ påvirkning. 

Inden for lokalplanområdet fastsættes et byggefelt med følgende af-
stande: Fra Lindekildevej 15 meter, mod nord og mod øst 5 meter 
samt mod syd (det åbne land) 10 meter.  

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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Byggehøjden i byggefeltet gradueres således, at der mod nord og 
mod vest gives en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og for det 
øvrige byggefelt en maksimal bygningshøjde på 12 meter med mu-
lighed for at enkelte bygningsdele som skorsten kan gives en bygge-
højde op til 40 meter og en akkumuleringstank op til 15 meter.

Området er i dag er afskærmet mod syd og mod øst af eksisterende 
levende hegn. Lokalplanen sikrer, at der fortsat skal være levende 
hegn mod øst og mod syd. Yderligere skal der etableres afskærmende 
beplantning i et 5 meters bredt bælte langs Lindekildevej. Beplant-
ningen skal bestå af egnskarakteristiske arter, hvis højde i udvokset 
tilstand typisk bliver 3 – 5 meter. 

Vand

I forbindelse med arealets hidtidige anvendelse til landbrugsdrift er 
arealet dyrket uden brug af kemiske ukrudtsmidler, men holdt i god 
gødningstilstand. 

Da arealet udtages af landbrugsdrift vil der ikke længere stilles krav 
om fastholdelse af en god gødningstilstand.

Overfl adevand
Planen vurderes at have en positiv, men ikke væsentlig påvirkning på 
overfl adevand. 

Der er tale om et spildevandskloakeret område, hvor virksomheden 
selv varetager afl edning af regnvand ved nedsivning, ved faskine el-
ler f.eks. ved regnbede. Dette kræver en tilladelse efter Miljøbeskyt-
telsesloven og indarbejdes i miljøgodkendelsen. 

Grundvandsforhold
Planen vurderes at have en neutral påvirkning. 

Der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser i følge 
Kommuneplan 2013-2025 (OSD-område). Lokalplanforslaget omfat-
ter et allerede eksisterende uudnyttet erhvervsområde, hvor der ikke 
er konfl ikt i forhold til vandplanens retningslinier. 

Et fjernvarmeværk skal godkendes efter Miljøbeskyttelsesloven. I 
den kommende miljøgodkendelse af varmeværket, vil der blive stillet 
miljøkrav til virksomheden, der sikrer, at driften af varmeværket ikke 
udgør en forureningsrisiko for jord og grundvand.
 

Luftforurening og emissioner

Planen vurderes ikke at have en negativ påvirkning på baggrund af 
den teknologiske udvikling. 
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Anlæggets fordel er, at varmeproduktion samles på et stort effektivt 
anlæg i stedet for på små individuelle anlæg, hvilket giver en større 
CO2- reduktion. 

Kondensatvand fra røggasrensningen afl edes til offentlig kloak. Aske 
fra halmværket bortsskaffes efter gældende regler. 

Det samlede anlæg vil skulle overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening. Fjernvarmeværket er omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledninger: ”Luftvejledning nr. 2, 2001” og ”Vejledning nr. 2, 2002 
om B-værdier”.

Der forventes ikke at være lugtgener i forbindelse med anlægget.

Støj

Virksomhedsstøj
Planen vurderes at have en neutral påvirkning. 

Ved miljøgodkendelse af varmeværket sikres, at varmeværkets ak-
tiviteter ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de 
gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om 
”ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984”.

I anlægsfasen, der er beregnet til ca. 12 måneder, vil der være al-
mindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af 
værket og de tilhørende anlæg. Det forventes, at bygge- og anlægs-
arbejderne gennemføres inden for normal arbejdstid.

Trafi kstøj
Planen vurderes at have en meget begrænset negativ påvirkning.

Trafi kforøgelsen i erhvervsområdet er meget begrænset. Der er tale 
om gennemsnitligt en lastbil og en personbil til fjernvarmeværket 
dagligt.

Trafi kbelastning

Planen vurderes at have en meget begrænset negativ påvirkning. 

Projektet vil være baseret på lokale brændsler i form af halm. Det 
samlede forbrug af halm ligger på ca. 2.725 t. pr. år svarende til gen-
nemsnitlig ca. 1 lastbil om dagen. Herudover forventes 1 kørsel af en 
personbil daglig til fjernvarmeværket. Vejadgangen til erhvervsom-
rådet og den nuværende Industrivej har kapacitet til den planlagte 
forøgelse af trafi kken, der vurderes at være meget begrænset.

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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Industrivej forlænges frem til lokalplanområdet og afsluttes med en 
vendeplads mod nord. Samtidig bliver den eksisterende dobbeltret-
tede cykelsti placeret i vejforlængelsens sydside, hvor cykelsti og vej 
adskilles med en rabat på en meter.

Klima

Planen vurderes at have en positiv påvirkning.

Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at etablere et 
halmfyret fjernvarmeværk, således at der sker en konvertering fra 
individuel opvarmning med naturgas og oliefyr til fjernvarmebaseret 
biomasse. Det er Svendborg Kommunes målsætning på energiom-
rådet, at forbrugere med individuel opvarmning, baseret på fossile 
brændsler, konverteres til en forsyning baseret på ikke fossile brænd-
sler. Det betyder, at der sker en kraftig reduktion af CO2 belastnin-
gen.

I projektet er der lagt vægt på, at fjernvarmeværket  etableres så-
ledes, at det har et reduceret forbrug af brændsel og er udformet 
fl eksibelt, så nye produktionsformer relativt enkelt kan implemente-
res, f.eks. solvarme, anvendelse af overskudsvarme eller overgang til 
andet brændsel.

Såfremt planforslaget ikke vedtages, vil muligheden for at opnå den 
ovenfor beskrevne positive miljøpåvirkning ved at levere mere miljø-
venlig opvarmning til beboerne i de tre byer ikke være til stede.

Afbødende foranstaltninger

Er indarbejdet under hvert afsnit.

0-alternativet

Der er ikke fremsat egentlige alternativer til lokalplanforslaget ud 
over at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. Ved 0-alterna-
tivet vil den nuværende anvendelse som landbrugsareal kunne fort-
sætte, eller der kan etableres erhvervsvirksomheder i henhold til den 
gældende lokalplan 71.09/10-A. 

Overvågning

Virksomhedens miljøforhold herunder luft- og støjemission, håndte-
ring af affald m.v. bliver overvåget gennem den generelle kommunale 
miljøtilsynsordning. 

Det er et krav, at miljøvurderingen beskriver de påtænkte foranstalt-
ninger vedrørende overvågning. Når planprocessen er afsluttet, vil 
det endelige overvågningsprogram indgå i den sammenfattende re-
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degørelse, som udarbejdes efter den offentlige høring.

Sammenfattende redegørelse

En sammenfattende redegørelse udarbejdes efter den 8 ugers offent-
lige høring i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planen.

Redegørelsen skal indeholde: Hvorledes miljøhensyn er integreret i 
planen, hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlig-
hedsfasen er taget i betragtning, hvorfor netop den valgte plan er 
valgt ud fra de behandlede alternativer samt hvorledes de væsentlige 
miljøpåvirkninger af planen overvåges.

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge
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Lokalplanens bestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 
27.5.2013) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område. 

§1 - Lokalplanens formål
1.1. Lokalplanen har til formål at sikre, at området kan anvendes til 
erhvervsformål og tekniske anlæg. Her kan opføres et biomassefyret 
varmeværk med tilhørende halmlager og administration.

§2 - Område og status
2.1. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfat-
ter matr.: 59c V. Skerninge By, V. Skerninge.

2.2. Lokalplanområdet ligger i byzone. 

§3 - Anvendelse
3.1 - Området kan anvendes til erhvervsformål. Her kan ske anven-
delse til industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, en gros-, trans-
port- og oplagsvirksomhed med dertil hørende administration og lig-
nende. Endvidere kan området anvendes til virksomheder og anlæg 
af offentlig/almen karakter såsom tekniske anlæg, biomassefyret 
fjernvarmelager med halmlager med tilhørende administration.

3.2 Der kan ikke opføres boliger inden for området.
 
§4 - Udstykninger
4.1 Der kan udstykkes inden for lokalplanområdet. Mindstegrund-
størrelse 3.500 m².

§5 - Vej- og parkeringsforhold
5.1 Der sikres vejadgang til området fra Industrivej. Industrivej for-
længes frem til lokalplanområdet og afsluttes med en vendeplads. 

5.2 Der kan etableres én overkørsel til lokalplanområdet. Overkørslen 
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skal udlægges i 10 meters bredde og skal udføres med en hjørneaf-
skæring på 45 grader.

I forbindelse med etablering af overkørsel kan der stilles krav om 
etablering af oversigtsservitut, som skal sikre frit udsyn ved udkørsel 
fra ejendommen.

5.3 Parkering fastsættes i forbindelse med byggesag for det enkelte 
byggeri og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende par-
keringsbestemmelser i Svendborg kommune.

§6 - Bebyggelsens placering og omfang
6.1 Der fastlægges et byggefelt A med følgende afstande til skel:
  
 - 15 meter til skel mod Lindekildevej
 - 10 meter til skel mod det åbne land mod syd,
 - 5 meter til skel mod øst (Scanhide)
 - 5 meter til skel mod nord.

6.2 Byggefeltet opdeles i byggefelt A1, A2 og A3. Byggefelterne er 
vist på kortbilag 2.

6.3 I byggefelt A1, der ligger mod nord og mod vest gives tilladelse 
til byggeri i en maksimal højde på 8,5 meter. 

6.4 I byggefelt A2 og A3 gives mulighed for byggeri i en maksimal 
byggehøjde på 12 meter. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde 
i byggefelt A2 og A3 er opførelse af en akkumuleringstank eller an-
dre enkelte bygningsdele, der er begrundet i særlige arkitektoniske, 
miljømæssige, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn. Disse 
bygninger må gives en højde op til 15 meter.

6.5 Inden for byggefelt A3 er det muligt at opføre op til to skorstene, 
der maksimalt må have en højde på 40 meter. 

6.6 Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom 
fastsættes til 40.

§7 - Bebyggelsens udseende
7.1 Byggeriet kan opdeles og udformes i overensstemmelse med dets 
funktioner, men skal samles til en arkitektonisk helhed gennem ma-
terialevalg eller farveholdning ved at samme materiale eller samme 
farvesætning går igen på hele eller dele af de enkelte bygninger i 
lokalplanområdet. 

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge



24

v
e
js

k
e
l

terræn 1,5 m1,5 m1,5 m

8 m

6 m

7 m

5 m

skiltehøjde

Principskitse - skiltehøjde

Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016

Forslag til Lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge BESTEMMELSER

7.2 Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tagmaterialer.

8.2 Eventuelle overdækkede arealer til oplag mv. skal udformes som 
en integreret del af bebyggelsen.

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1 De eksisterende hegn i skel mod øst og syd af området skal beva-
res for at skabe en visuel afskærmning mod det åbne land.

8.2 Der udlægges et beplantningbælte på 5 meters bredde som vist 
på kortbilag 2 langs det vestlige skel, således at den samlede be-
plantning vil fremstå med en afskærmende virkning. Beplantningen 
skal bestå af egnstypiske og løvfældende arter som alm. hvidtjørn, 
alm. hyld, alm. røn, hæg, dunet gedeblad, engrifl et hvidtjørn, fugle-
kirsebær, hassel, navr, kalkved, sejlepil, slåen, vildæble, vrietorn og 
æblerose.

8.3 Arealer uden for byggefeltet må ikke anvendes til nogen form for 
oplag eller bebyggelse.

8.4 Ubebyggede arealer inden for byggefelt skal ved beplantning, be-
fæstelse eller lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende 
orden ved oplagring af materialer og andet oplag skal overholdes. I 
forbindelse hermed kan stilles krav om opsætning af afskærmende 
hegning eller lignende.

8.6 På ubebyggede arealer herunder vej- og parkeringsarealer må
ikke oplagres både og uindregistrerede køretøjer, herunder camping-
vogne.

8.7 Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end  1 meter.

§9 - Skiltning og belysning
9.1 Der må kun placeres ét facade- og/eller udhængsskilt for den 
enkelte virksomhed. Skiltning for forskellige virksomheder på samme 
facade skal samordnes. 

9.2 Lysskilte og belyste skilte skal være afdæmpede og afstemt efter 
forholdene og må ikke blænde eller blinke.

9.4 Der kan tillades ét fritstående skilt udformet som galgeskilt eller
logomast/pylon i op til 5,0 m i vejskel målt fra terræn til skiltets
overkant - stigende til 8,0 m med 1,0 m i højden per 1,5 m i afstand
fra vejskel. Se principskitse. Afstanden til naboskel skal mindst være 
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2,5 m. Skiltehøjden skal i proportion tilpasses skiltebredden i forhol-
det 10:3.
 
9.5 Der må opsættes én fl agstang på egen grund i en afstand af 
mindst 5 m fra vejskel og i en maksimal højde på 12 m.

§10 - Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse
10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
- der er etableret adgangsforhold til Industrivejs forlængelse,
- der er redegjort for, at alle støjkrav kan overholdes, eller at der er 
truffet de fornødne afværgeforanstaltninger,
- det er sikret, at stillede miljøkrav til virksomheden kan overholdes,
- der er etableret afl edning af regnvand,
- der er etableret afskærmende beplantning, dog kan beplantningen 
ske i forbindelse med førstkommende normale plantesæson.

§11 Ophævelse af del af lokalplan 71.09/10-A
11.1 Ved byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 599 ophæves lo-
kalplan 71.09/10-A inden for nærværende plans område. 

§12 Servitutter
12.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortrænges indenfor lokalplanens om-
råde af lokalplanen. Der er ikke konstateret servitutter i strid med 
lokalplanens indhold.

§ 13 Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen        
13.1 Efter Planlovens §47 stk 1 kan byrådet ekspropriere fast ejen-
dom, der tilhører private, når ekspropriation vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggørrelse af lokalplanen.

Dispensation fra lokalplanen
Byrådet kan, ifølge Planlovens § 19 og § 20, meddele dispensation fra 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Lokalplankort
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Miljøvurdering af lokalplan 599 – et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i 
Vester Skerninge 

Indledning og ikke-teknisk resumé 
Svendborg Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan 599 for et erhvervsområde til et fjernvarmeværk i Vester 
Skerninge. Med lokalplanforslaget gives mulighed for, at det eksisterende uudnyttede erhvervsområde kan udnyttes til 
opførelse af et halmfyret fjernvarmeværk samt halmlager.  
 
Placeringen af fjernvarmeværket i erhvervsområdet i Vester Skerninge findes velegnet, da værket skal betjene byerne 
Ulbølle, Vester Skerninge og Ollerup samt de fritliggende bygninger mellem byerne. 
  

Varmeværket vil være baseret på lokale brændsler i form af halm (3MW) og suppleres med varmepumper (2MW). Den 
samlede effekt er på 5 MW. En 7 MW naturgasfyret kedel installeres og anvendes som reserve varmekilde. I 
varmeværket indgår et varmelager –  en 1000 m³ akkumuleringstank med en højde på 15 meter, der skal sikre stabile 
driftsforhold for halmkedelen og varmepumperne. To skorstene kan placeres i forbindelse med værket og gives en højde 
på op til 40 meter. 

 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

 

Lokalplanområdet markeret med rød streg 

Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 
3/7/2013). Lovens § 3 stk. 1 lyder, at planer og programmer, der tilvejebringes inden for bl.a. fysisk planlægning og 
arealanvendelse, og som fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 
3 og 4, skal miljøvurderes. 

Lokalplanforslaget er omfattet af lovens bilag 4 stk. 3, a og b, der omhandler industrianlæg til fremstilling og transport af 
elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er omfattet af bilag 3). Svendborg Kommune har således vurderet, 
at der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 599. 
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Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, som planforslaget medfører. Miljøvurderingen har taget 
udgangspunkt i en afgrænsning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder (Naturstyrelsen og Svendborg 
Kommune).  

Afgrænsningen og de indkomne høringssvar har ført til, at følgende temaer indgår i miljøvurderingen af planforslaget: 

 Befolkning og sundhed 
 Biologisk mangfoldighed 
 Landskab og beplantning 
 Vand 
 Luftforurening og emissioner 
 Støj 
 Trafikbelastning 
 Klima 

Vurdering af miljøpåvirkningerne 
Vedtagelse af lokalplanforslag 599 kan medføre følgende ændringer i miljøtilstanden: 

 Befolkning og sundhed 
Planen vurderes at have en neutral påvirkning på baggrund af den teknologiske udvikling.  
 
Forud for etablering af varmeværket skal der meddeles en miljøgodkendelse, hvor der vil blive stillet krav til 
luftemission og støjniveau til omgivelserne. Det samlede anlæg vil kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening. Fjernvarmeværket er omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger: ”Luftvejledning 
nr. 2, 2001” og ”Vejledning nr. 2, 2002 om B-værdier”. Varmeværket placeres efter nærmere retningslinjer på 
grundens sydøstlige del, hvilket giver den største afstand til boliger i området således, at der ved 
miljøgodkendelse af varmeværket sikres, at varmeværkets aktiviteter ikke påfører omgivelserne et støjniveau, 
der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ”ekstern støj fra 
virksomheder, Vejledning nr. 5/1984”. 
 
Der forventes ikke at være lugtgener i forbindelse med anlægget. 
 

 Biologisk mangfoldighed.  
Planen vurderes ikke at have negativ indvirkning på den biologiske mangfoldighed i området. 

 

Der er ikke kendskab til forekomst af beskyttede bilag IV-arter inden for lokalplanområdet. Området rummer 

ikke særlige naturværdier og ligger ikke nær betydningsfulde naturområder eller Natura 2000-områder. Der 

findes ikke fredede områder indenfor lokalplanområdet eller for de nærliggende områder. Det nærmeste § 3-

område ligger ca. 300 m vest for lokalplanområdet.  

 

Lokalplanområdet udnyttes i dag som landbrugsjord. Området er delvis afgrænset af levende hegn med enkelte 

større træer. Der er ikke tale om gamle træer med mulige yngle- eller rastesteder for flagermus. Der anlægges 

et beplantningsbælte på 5 meters bredde langs det vestlige skel. Beplantningen skal bestå af egnstypiske og 

løvfældende arter, således at den samlede beplantning fremtræder som en helhed. 

 

 
 

 Landskab og beplantning 
Planen vurderes at have en begrænset negativ påvirkning.  
 
Inden for lokalplanområdet fastsættes et byggefelt med følgende afstande: Fra Lindekildevej 15 meter, mod 
nord og mod øst 5 meter samt mod syd (det åbne land) 10 meter.  Byggehøjden i byggefeltet gradueres 
således, at der mod nord og mod vest gives en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og for det øvrige 
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byggefelt en maksimal bygningshøjde på 12 meter med mulighed for at enkelte bygningsdele som skorsten kan 
gives en byggehøjde op til 40 meter og en akkumuleringstank op til 15 meter. 
 
Området er i dag er afskærmet mod syd og mod øst af eksisterende levende hegn. Lokalplanen sikrer, at der 
fortsat skal være levende hegn mod øst og mod syd. Yderligere skal der etableres afskærmende beplantning i 
et 5 meters bredt bælte langs Lindekildevej. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter, hvis højde i 
udvokset tilstand typisk bliver 3 – 5 meter.  
 

 Vand 
I forbindelse med arealets hidtidige anvendelse til landbrugsdrift er arealet dyrket uden brug af kemiske 
ukrudtsmidler, men holdt i god gødningstilstand. Da arealet udtages af landbrugsdrift vil der ikke længere stilles 
krav om fastholdelse af en god gødningstilstand. 
 
Overfladevand 
Planen vurderes at have en positiv men ikke væsentlig påvirkning på overfladevand.  
 
Der er tale om et spildevandskloakeret område, hvor virksomheden selv varetager afledning af regnvand ved 
nedsivning, ved faskine eller f.eks. ved regnbede. Dette kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven og 
indarbejdes i miljøgodkendelsen. Det samlede befæstede areal på den 1,5 ha store ejendom forventes at blive 
på 3.500 m²: Varmeværk ca. 875 m², halmlager ca. 900 m², akkumuleringstank 113 m² samt øvrige befæstede 
areal på ca. 1.600 m². 
 
Grundvandsforhold 
Planen vurderes at have en neutral påvirkning. 
 
Der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) i følge Kommuneplan 2013-2025. 
Lokalplanforslaget omfatter et allerede eksisterende uudnyttet erhvervsområde, hvor der ikke er konflikt i forhold 
til vandplanens retningslinier.  
 
Det vurderes, at ved opførelse af et varmeværk på grunden vil der ikke være behov for grundvandssænkning 
hverken midlertidigt eller permanent. 
 
Et varmeværk skal godkendes efter Miljøbeskyttelsesloven. I den kommende miljøgodkendelse af 
varmeværket, vil der blive stillet miljøkrav til virksomheden, der sikrer, at driften af varmeværket ikke udgør en 
forureningsrisiko. Der er for denne type virksomhed udarbejdet standardvilkår, der skal sikre at gældende 
miljølovgivning overholdes. 
  

 Luftforurening og emissioner 
Planen vurderes ikke at have en negativ påvirkning på baggrund af den teknologiske udvikling.  
 
Anlæggets fordel er, at varmeproduktion samles på et stort effektivt anlæg i stedet for på små individuelle 
anlæg, hvilket giver en større CO2- reduktion. Kondensatvand fra røggasrensningen afledes til offentlig kloak. 
Aske fra halmværket bortskaffes efter gældende regler.  
 
Det samlede anlæg vil skulle overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening. Fjernvarmeværket er 
omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger: ”Luftvejledning nr. 2, 2001” og ”Vejledning nr. 2, 2002 om B-værdier”. 
 
Der forventes ikke at være lugtgener i forbindelse med anlægget. 
 

 Støj 
Virksomhedsstøj 
Planen vurderes at have en meget begrænset negativ påvirkning. 
 
Ved miljøgodkendelse af varmeværket sikres, at varmeværkets aktiviteter ikke påfører omgivelserne et 
støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ”ekstern støj 
fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984”. 
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I anlægsfasen, der er beregnet til ca. 12 måneder, vil der være almindelige bygge- og anlægsarbejder i 
forbindelse med opførelse af værket og de tilhørende anlæg. Det forventes, at bygge- og anlægsarbejderne 
gennemføres inden for normal arbejdstid. 
 
Trafikstøj 
Planen vurderes at have en meget begrænset negativ påvirkning. 
 
Trafikforøgelsen i erhvervsområdet er meget begrænset. Der er tale om gennemsnitligt en lastbil og en 
personbil til fjernvarmeværket dagligt. 
 

 Trafikbelastning 
Planen vurderes at have en meget begrænset negativ påvirkning. 

 
Projektet vil være baseret på lokale brændsler i form af halm. Det samlede forbrug af halm ligger på ca. 2.725 t. 
pr. år svarende til gennemsnitlig ca. 1 lastbil om dagen. Herudover forventes 1 kørsel af en personbil daglig til 
fjernvarmeværket. Vejadgangen til erhvervsområdet og den nuværende Industrivej har kapacitet til den 
planlagte forøgelse af trafikken, der vurderes at være meget begrænset. Industrivej forlænges frem til 
lokalplanområdet og afsluttes med en vendeplads mod nord. Samtidig bliver den eksisterende dobbeltrettede 
cykelsti placeret i vejforlængelsens sydside, hvor cykelsti og vej adskilles med en skillerabat på en meter. 
 

 Klima 
Planen vurderes at have en positiv påvirkning. 
 
Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at etablere et halmfyret fjernvarmeværk, således at der 
sker en konvertering fra individuel opvarmning med naturgas og oliefyr til fjernvarmebaseret biomasse. Det er 
Svendborg Kommunes målsætning på energiområdet, at forbrugere med individuel opvarmning, baseret på 
fossile brændsler, konverteres til en forsyning baseret på ikke fossile brændsler. Det betyder, at der sker en 
kraftig reduktion af CO2 belastningen. 
  
I projektet er der lagt vægt på, at fjernvarmeværket  etableres således, at det har et reduceret forbrug af 
brændsel og er udformet fleksibelt, så nye produktionsformer relativt enkelt kan implementeres, f.eks. solvarme, 
anvendelse af overskudsvarme eller overgang til andet brændsel. 
 
Såfremt planforslaget ikke vedtages, vil muligheden for at opnå den ovenfor beskrevne positive miljøpåvirkning 
ved at levere mere miljøvenlig opvarmning til beboerne i de tre byer ikke være til stede. 

 

Afbødende foranstaltninger 
Er indarbejdet under hvert afsnit. 

0-alternativet 
Der er ikke fremsat egentlige alternativer til lokalplanforslaget ud over at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. 
Ved 0-alternativet vil den nuværende anvendelse som landbrugsareal kunne fortsætte, eller der kan etableres 
erhvervsvirksomheder i henhold til den gældende lokalplan 71.09/10-A.  

Overvågning 
Virksomhedens miljøforhold herunder luft- og støjemission, håndtering af affald m.v. bliver overvåget gennem den 
generelle kommunale miljøtilsynsordning. 

Det er et krav, at miljøvurderingen beskriver de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning. Når planprocessen 
er afsluttet, vil det endelige overvågningsprogram indgå i den sammenfattende redegørelse, som udarbejdes efter den 
offentlige høring. 
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Sammenfattende redegørelse 

En sammenfattende redegørelse udarbejdes efter den 8 ugers offentlige høring i forbindelse med byrådets endelige 

vedtagelse af planen. 

 
Redegørelsen skal indeholde: Hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og udtalelser 
indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvorfor netop den valgte plan er valgt ud fra de behandlede 
alternativer samt hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges. 

 

 
 
 

 




