
  

DN Svendborg 
 
Dato: 7. maj, 2018 

 
 

 

Forhøring – Tematillæg til kommuneplan – Vind- og solenergianlæg 

 
Att. Plan og Erhverv 

 
DN Svendborg er tilhænger af, at omstillingen til vedvarende energi foregår hurtigst muligt. 
Svendborg Kommunes ambition er at 100% af energiforsyningen kommer fra vedvarende 
energikilder i 2050. Dette er i fuldkommen overensstemmelse med den siddende regerings mål. 
DN Svendborg kunne ønske sig at målsætningen for kommunen var mere ambitiøs, f.eks. at de 
100 % blev nået i 2040. Vi ønsker også at kommunen sætter klare delmål, for at sikre at man kan 
nå helt i mål til tiden. F.eks. kunne man forestille sig en ambition om at nå 60 % i 2030 etc.  
 

I DN Svendborg har vi også andre hensyn at tage - her skal placeringen af energianlæg vurderes i 
forhold til landskabelige interesser og især i forhold til naturmæssige hensyn. Det er derfor 
uhensigtsmæssigt, hvis energianlæg placeres, f.eks. inden for strandbeskyttelseslinjen, i 
umiddelbar nærhed af Natura2000-områder eller med risiko for at skade bilag II og IV i henhold til 
habitatdirektivet. ‘ 
 

Med udpegningen af de nye områder til henholdsvis vindmøller og solenergianlæg, er kommunen 
nået et stykke af vejen - det er en udvikling, som vi flere gange tidligere har efterspurgt, og kan 
derfor kun være tilfredse med at det endelig sker. De udpegede områder er dog ret store, og det er 
vigtigt at få afklaret områdernes naturmæssige værdi i forhold til opstillingen af især vindmøllerne, 
der potentielt kan være skadelige for den natur, som findes lokalt i områderne.  
Det vil være et omfattende arbejde på forhånd at afklare dette, hvorfor der i 
planlægningsprocessen for opstilling af vindmøller, må tages særligt hensyn til dette. 
 

DN Svendborg finder det positivt, at man vil undgå landskabsområder med status af “landskaber, 
der skal beskyttes”. Samtidig skal man være opmærksom på arbejdet med det grønne 
danmarkskort, som har til formål at skabe større sammenhængende naturområder.  
 

Det fremgår af oplægget at kun placeringen på Tåsinge opnår status som værende middel-god, 
hvad vindressourcer angår, hvilket understreger, at der bør arbejdes på opstilling af få store møller 
frem for mange små, for at de møller der opstilles kan udnytte deres kapacitet bedst muligt, dvs. 
hvor vindforholdene tillader møllerne at producere mest muligt strøm over tid. 
 

Hvad angår alternative placeringer, uden for disse områder, som dog bør holdes på et absolut 
minimum, kan det opfordres til at erhvervsområder tænkes ind i planlægningen. 
Dette er i tråd med DN Svendborgs opfattelse af at hensynet til naboer og natur er vigtigere end 
hensynet til kortsigtede erhvervsinteresser. Dette er naturligvis ud fra en betragtning i forhold til 
proportionalitetsprincippet, idet der ofte har været overdreven hensyntagen til erhvervsinteresser. 
 

Endelig opfordrer vi til, at der ikke opsættes nye anlæg, for hverken vind- eller solenergi, før et 
endeligt tillæg til kommuneplanen er vedtaget. 
 

 

Med venlig hilsen 
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Formand for DN Svendborg 
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