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Dato: 31. januar, 2017 

 
 

 

Til 

 

Svendborg Kommune 

Erhverv, bolig og natur 

 

Høringssvar vedr. solcelleanlæg ved Faaborgvej 139-141 

 

DN Svendborg anbefaler hermed at placering af et kommende solcelleanlæg sker i tilknytning 

til eksisterende anlæg (lokalplan 581) og bebyggelse (gods), således at en ny placering, som 

det er tilfældet med det fremsatte forslag om placering tæt ved Faaborgvej 139-141, ikke 

kommer til at skabe øer af tekniske anlæg i et område, hvor der ifølge 

landskabsområdebeskrivelse i kommuneplan 2013-2025, Vester Skerninge Nord, delområde 

2.M3, ikke bør opføres tekniske anlæg. Dette vil også kunne ske uden at ”sløre” opfattelsen af 

Rødkilde Gods. 

Placeringen af sådanne anlæg vil nemt komme til danne præcedens for nye, mere eller mindre 

tilfældige knopskydninger af anlæg, i stedet for at tage udgangspunkt i en aktiv planlægning 

fra myndighedens side i et område, hvor der åbenlyst er interesse for opførelsen af sådanne 

tekniske anlæg.  

En sådan praksis bør undgås, hvorfor DN Svendborg anbefaler at man aktivt udpeger egnede 

områder til placering af sådanne anlæg. Dette gælder på såvel offentlig som privat jord i hele 

kommunen – både i dette område og i øvrige områder, som vurderes egnede til placering af 

tekniske anlæg.  

Med en aktiv og fremadskuende planlægning, baseret på grundige, faglige analyser i det 

kommunale embedsværk, kan det også undgås at en afgørelse om en ny lokalplan eller et 

lokalplantillæg, baseres på et mere eller mindre tilfældigt, politisk skøn, der ikke nødvendigvis 

tager udgangspunkt i faglig indsigt i et aktuelt område. 

Denne anbefaling er også baseret på at flere tekniske anlæg i det åbne land bliver nødvendige 

i fremtiden for at kunne opfylde ambitionerne om at være fri for fossil energiforsyning i 2050, 

hvorfor langtidsplanlægning er nødvendig. Dette bør også indgå i overvejelserne i forhold til 

revisionen af kommuneplanen. 

DN går entydigt ind for at anlæg, der kan fremme den grønne omstilling, opføres, men ønsker 

samtidig at placeringen af disse, helt nødvendige tekniske anlæg, sker med langsigtet 

planlægning som baggrund, således at dette sker under størst mulig forenet hensyntagen til 

naturen, oplevelsen af landskabet, overholdelse af bygge- og beskyttelseslinjer og øvrig 

lovgivning, borgerne i nærområderne og de investorer, som har mulighed for at finansiere 

sådanne anlæg. Dvs. ikke kun hensynet til naturen, men heller ikke kun hensyntagen til 

investoren. DN Svendborg mener i den aktuelle sag, at hensyntagen til investoren dominerer 

over hensyntagen til oplevelsen af landskabet og borgerne. 
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