
 1 

DN Svendborg 
 
Dato: 16. oktober, 2020 

 
 

  

 
 

Svendborg - vindmøller og solceller 
Oversigt over Svendborg Byråds beslutninger og planlægninger  

på vindmølle- og solcelle-området 
 
Kommunalreformen 1. januar 2007 

Svendborg Kommune overtog vindmølleplanlægningen fra Fyns Amt 1. januar 2007 
som et resultat af kommunalreformen. 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/
vindmoeller/baggrund.htm 

"Hidtidig planlægning 
På baggrund af en skrotningsordning for eksisterende vindmøller op til 450 kW 
gennemførte Fyns Amt i 2006 en planlægning med formålet dels at fjerne 

landskabeligt uheldigt opstillede vindmøller, og dels at opstille nye 
erstatningsvindmøller med højere effekt. 

Da vindmølleplanlægningen overgik til kommunerne i forbindelse med 
kommunalreformen, overtog Svendborg Kommune planlægningen for to vindmøller på 
hver 2,3 MW ved Søby på Tåsinge i forbindelse med udskiftningsordningen. Disse er 

opstillet i september 2009, og har medført nedtagelse af 11 gamle, mindre møller." 
Der er i kommunen udpeget 15 områder med plads til op til 80 meter høje 

vindmøller. 
 
Byrådsmøde 21. december 2009 

Vedtagelse af kommuneplan 2009-2021 til offentlig høring 
http://mitsvendborg.dk/wp-content/kommm.pdf  

Næstsidste side:  
"Vindmøller 
Kommunen har overtaget vindmølleplanlægningen fra det tidligere Fyns Amt. I 

kommuneplanen skal der fastlægges mål og retningslinjer for udbygningen af 
vindmøller i kommunen. Byrådet fremlægger to alternativer til en 

vindmølleudbygning. 
Alternativ 1 gør det muligt at øge mængden af vindenergi i kommunen med opstilling 
af store vindmøller (100-150 m) i to nye områder. (Højes Dong og Sydtåsinge).  

Alternativ 2 bygger videre på den eksisterende planlægning og tillader udskiftning og 
opstilling af mindre møller (under 80 m) i de allerede udpegede områder." 

 
Byrådsmøde ultimo 2010 
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/

vindmoeller/strategi_og_indsats.htm 
 

"I forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2009 blev mulighederne for at 
reservere egnede arealer til store vindmøller med totalhøjde op til 150 m undersøgt. 
Fem områder blev vurderet konkret hver især. Byrådet vurderede herudfra, at der 

ikke umiddelbart er velegnede arealer til helt store vindmøller i kommunen, 
bl.a. på grund af de store landskabelige værdier i kommunen, og den relativt 

tætte bebyggelse i det åbne land - udover det allerede planlagte areal på 
Tåsinge." 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/baggrund.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/baggrund.htm
http://mitsvendborg.dk/wp-content/kommm.pdf
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/strategi_og_indsats.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/strategi_og_indsats.htm
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Byrådet vedtog sidst på året 2010 Kommuneplan 2009-2021 med videreførelse af 
den eksisterende planlægning for vindmøller. 
 

 
Byrådsmøde 17. december 2013 

Vedtagelse af kommuneplan 2013-2025 
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/
vindmoeller/strategi_og_indsats.htm 

 
"Ændring ift. Kommuneplan 2009: 

Afsnittet om vindmøller er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort er 
uændret."  
Under strategi og indsats: 

"Videreførelse af eksisterende planlægning  
Byrådet finder "..fortsat, hvad angår udnyttelse af vindenergi ved store vindmøller 

på 100 - 150 meters totalhøjde, at de bør placeres i "større" og mere robuste 
landskaber, end hvad Svendborg Kommune rummer samt i mindre tæt 
befolkede landskaber. Der er således ikke umiddelbart fundet muligheder for 

vindmøller med en større højde end 80 meter. På denne baggrund finder Byrådet 
derfor, at nye vindmøller som udgangspunkt maksimalt må have en højde på 80 m, 

og at der som udgangspunkt kun kan opstilles nye møller i forbindelse med en 
sanering af eksisterende vindmøller. 

Byrådet har vedtaget, at der i forhold til den hidtidige planlægning ikke udpeges nye 
arealudlæg til vindmøller i Kommuneplan 2013. 
Revideret planlægning 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2013-
25, at de ville tage spørgsmålet om vindmøller op til debat igen. Dette vil ske som et 

tematillæg til kommuneplanen i løbet af 2014-2015." 
Under mål: 
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/

vindmoeller/maal.htm 
"Det er Byrådets mål, at: 

- fremme vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål. 
- udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre vindmøller med 
færre og mere effektive vindmøller 

- udbygningen sker under størst muligt hensyn til omkringboende. 
- udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske og 

landskabelige værdier." 
Under retningslinjer: 
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/

vindmoeller/retningslinjer.htm 
"Planlægning for nye vindmøller 

- Der kan opstilles vindmøller på op til 80 m inden for de på kortet udpegede 
vindmølleområder. 
- Opstilling udenfor disse områder kan kun ske i områder der udlægges ved en 

supplerende planlægning..." 
 

Energistyrelsen 19. juni 2014 
Kommuner må gerne investere i vindmøller 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/kommunernes_muligheder_for_investerin

g_i_vindmoeller_0.pdf 
"...Hvis en kommune vil investere i en vindmølle, skal den oprette et selskab, som er 

afgrænset fra resten af den kommunale drift. Selskabet skal være et selskab med 
begrænset ansvar, hvor kommunen er eneste eller en af flere deltagere..."  
 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/strategi_og_indsats.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/strategi_og_indsats.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/maal.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/maal.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/retningslinjer.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/retningslinjer.htm
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/kommunernes_muligheder_for_investering_i_vindmoeller_0.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/kommunernes_muligheder_for_investering_i_vindmoeller_0.pdf
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Energiplan Fyn oktober 2014 
Kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn, hovedrapport 
http://www.energiplanfyn.dk/wp-

content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_hovedrapport.pdf 
Side 4: 

Energiplan Fyn er et samarbejde mellem de fynske kommuner m.fl.  
"Energiplan Fyn varetager den strategiske energiplanlægning for kommunerne, og 
visionen i det fynske energiplanarbejde er: 

At skabe en fælles fynsk forståelse og et fælles fynsk projekt, der skaber 
samhørighed i omstillingen til Vedvarende Energi (VE) blandt fynske 

kommuner og energiaktører i bred forstand. 
At afdække og udfolde de særlige fynske karakteristika, styrker og muligheder for VE 
og at bringe Fyn i front, som et godt eksempel på at udnytte de lokale og 

regionale muligheder bedst muligt...." 
Side 6: 

"Kortlægningen viser, at der med de opstillede forudsætninger kan udpeges 53 (heraf 
5 i Svendborg) potentielle vindmølleområder, hvoraf 15 (heraf 1 i Svendborg) er 
fravalgt på grund af en for lille indbyrdes afstand områderne imellem. 

Side 7: 
"..Selvom kortlægningen viser, at der er 38 områder, hvor det vil være muligt at 

opstille vindmøller, er dette altså ikke uproblematisk. For mange af områderne er 
det endvidere gældende, at der er store beskyttelsesinteresser, og det vil i 

forbindelse med en planlægning for konkrete projekter i områderne, kunne vise sig, at 
områdets beskyttelsesinteresser kan have en væsentlighed, der hindrer 
opstilling af vindmøller... 

Side 10: 
"Kortlægningen af vindenergipotentialet på Fyn er baseret på en identificering af alle 

de områder, hvor areal- og beskyttelsesinteresser ikke på forhånd udelukker 
opstilling af vindmøller, og hvor der vil kunne opstilles mindst tre 125 meter høje 
3 MW vindmøller på en lige række." 

Side 11: 
Tabel 1.4: Oversigt over medregnede områder rangordnet efter samlede 

miljøpåvirkninger for hele Fyn. Her ligger Broholm-området (A39) i den halvdel, 
der har flest miljøpåvirkninger - som nr. 23 af 38. 
Side 13: 

Tabel 1.5: Årlig beregnet produktion med rangordning i tre grupper: lav, mellem og 
høj kapacitet. Tabellen viser, at Broholm-området (A39) ligger i mellemgruppen, 

såfremt der er 4 vindmøller. Og den beregnede produktion ligger på cirka det 
halve af, hvad 4 vindmøller kan producere i et af Assens-områderne. Med 3 
vindmøller vil området ligge i den laveste gruppe på linje med den 4. og 5. 

laveste - og som den laveste af Svendborgområderne. 
Side 25: 

Tabel 1.10: Det samlede potentiale for vindenergi på Fyn. Tabellen viser, at 
Svendborgs muligheder for såvel antal vindmøller som årlig produktion ligger langt 
under Faaborg-Midtfyn, Assens og Nordfyn. 

Side 36: 
Tabel 1.16: Oversigt over medregnede områder i Svendborg Kommune rangordnet 

efter årlig produktion. Tabellen viser, at Broholm-placeringen (A39) er det dårligste 
område af Svendborg-områderne hvad angår miljøpåvirkninger, landskab 
samt naturbeskyttelsesinteresser. Og produktionsmæssigt med tre møller 

ligger det, sammen med A41 (Skårup), lavest. 
Side 36 - Svendborg: 

"...Område A41 (Skårup),  A39 (Broholm) og A40 (Egebjerg Bakker) har lidt flere og 
forskellige registrerede beskyttelsesinteresser, dog med muligheder for lokal 

http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_hovedrapport.pdf
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_hovedrapport.pdf
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tilpasning, og områderne har en knap så god udnyttelse af vindressourcen, som 
ligger i den lave ende..."  
Status på vindmølleplanlægningen i kommunen 

Svendborg Kommune har 15 områder i kommuneplanen med plads til op til 80 meter 
høje vindmøller...I forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2009 blev 

mulighederne for at reservere egnede arealer til store vindmøller med totalhøjde op til 
150 meter undersøgt. Fem områder blev undersøgt nærmere, hvoraf to områder blev 
sendt i høring (Højes Dong og Sydtåsinge - Kortet: Kommuneplan 2009-2021). 

Byrådet vurderede på baggrund af høringen, at der ikke umiddelbart er 
velegnede arealer til helt store vindmøller i Svendborg Kommune. 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2013-
25, at de ville tage spørgsmålet om vindmøller op til debat igen. Ny planlægning 
afventer resultaterne af det fynske samarbejde om strategisk energiplan." 

Side 42 og 43: - Anbefalinger  
- om planlægning, herunder tværkommunal planlægning samt inddragelse af 

offentligheden 
"...Hvis man ønsker at revidere kommunens vindmølleplanlægning, kan man vælge at 
inddrage kortlægningen af vindenergipotentialet på Fyn i planlægningen, blandt andet 

som afsæt for et eventuelt tværkommunalt samarbejde om planlægningen... 
...En kommune kan således fastlægge den politiske målsætning for 

udbygningen af vindkraft i kommunen i forhold til den samlede politiske 
målsætning for udbygning af vindkraft for hele Fyn og kommunens eget 

potentiale... 
..Kommunerne kan således bruge kortlægningen til at sammenligne potentialet og 
områders egnethed med resten af Fyn, samt potentialet og behovet for en 

tværkommunal planlægning - særligt for områder på eller nær 
kommunegrænserne." 

 
Energiplan Fyn oktober 2014 
Bilagsrapport til kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn 

http://www.energiplanfyn.dk/wp-
content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_bilagsrapport.pdf 

Side 90 - Område A39 (området ved Broholm): 
"Opstilling af vindmøller vil, når afstandsforhold mellem de enkelte vindmøller 
er opfyldt, betyde, at opstillingen skal ske i forskellige landskabsrum, hvoraf 

nogle er naturprægede. Vindmøllerne vil skabe visuel uro i 
herregårdslandskabet omkring Broholm Gods." 

 
Miljøministeriet 10. december 2014  
Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller  

https://naturstyrelsen.dk/media/131731/vejledning_06012015_web.pdf?fbclid=IwAR
3-0W5jSOhND_JSoP7dxLoAAknUKUX8ciwbroCcBl8yh5tDmFs6Ahqpjqk  

Side 6: 
"Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1590 af 10. december 2014 om planlægning for 
og tilladelse til opstilling af vindmøller fastslår hovedprincippet om, at opstilling af 

vindmøller kun kan ske i særlige vindmølleområder udpeget i 
kommuneplanen. Bekendtgørelsens bestemmelser understøtter endvidere, at der 

tages et omfattende hensyn til såvel den landskabelige påvirkning som til de 
øvrige interesser i det åbne land, herunder nabobeboelser. Udviklingen går i 
retning af stadig større og mere effektive vindmøller, og det gør det stadig 

sværere at finde placeringsmuligheder. 
 

Byrådsmøde 26. januar 2016 
Vedtagelse af at sende Planstrategi 2016 i høring 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-01-2016 

http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_bilagsrapport.pdf
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_bilagsrapport.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/131731/vejledning_06012015_web.pdf?fbclid=IwAR3-0W5jSOhND_JSoP7dxLoAAknUKUX8ciwbroCcBl8yh5tDmFs6Ahqpjqk
https://naturstyrelsen.dk/media/131731/vejledning_06012015_web.pdf?fbclid=IwAR3-0W5jSOhND_JSoP7dxLoAAknUKUX8ciwbroCcBl8yh5tDmFs6Ahqpjqk
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-01-2016
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Pkt. 9: Vores steder - Broen til fremtiden. Planstrategi 2016 
"..Planstrategi 16 fungerer som nævnt bl.a. som grundlag for den kommende revision 
af kommuneplanen, som skal vedtages endeligt inden udgangen af 2017..." 

http://svendborg-kp17.cowi.webhouse.dk/download/KP17/planstrategi_16.pdf 
Side 52:  

"Revision af kommuneplanen 
Vores kommuneplan skal revideres i løbet af 2016 og 2017. Byrådet har besluttet, at 
der gennemføres en temarevision af kommuneplanen..Det tema, som skal revideres 

fuldt ud og sættes til debat, handler om energiplanlægning og 
vindmølleplanlægning. Andre temaer revideres i mindre omfang." 

Planstrategien blev vedtaget med bl.a. flg. tilføjelser:  
"Sikring af kommunens klimamål 
Kommunen vil følge nøje, at der årligt sikres reduktion i CO2-udslippet, som kan 

sikre, at de langsigtede mål opnås til tiden. Der skal med udgangspunkt i 
Energiplan Fyn arbejdes med at lægge en plan for, hvordan kommunens 

område energiforsynes med vedvarende energi i fremtiden, og der skal tages 
skridt til at sikre denne udvikling." 
"Bæredygtighedsråd 

For at sikre inddragelse af borgerne og lokale kræfter omkring natur, klima og 
bæredygtighed nedsættes et bæredygtighedsråd. Rådet skal rådgive kommunen 

inden for klima, energi og bæredygtighed og...være med til at sikre en fælles indsats 
for kommunen, borgere og organisationer og virksomheder."        

 
Byrådsmøde 29. marts 2016 
Vedtagelse af Rammeplan fra Energiplan Fyn 

https://www.svendborg.dk/punkt-9-energiplan-fyn-horing-af-rammeplan 
Pkt. 9 Energiplan Fyn - høring af Rammeplan 

"Svendborg Kommune tilslutter sig perspektiver og anbefalinger i Energiplan Fyns 
rammeplan som fundament for et fremtidigt fynsk samarbejde om 
energiplanlægning..." 

Under Baggrund: 
...Visionen er at skabe rammer for et vedvarende energisystem med høj 

forsyningssikkerhed og lav klimabelastning...Partnerskabet omkring Energiplan 
Fyn er et eksempel på et godt fynsk samarbejde, på tværs af kommune- og 
forsyningsgrænser..." 

Under Resultater: 
"...Gennem koordinering af de store investeringer samt drift kan kommuner og 

selskaber beskytte forbrugeren mod de dyre fejlinvesteringer, der også er risiko for i 
omstillingen... 
...Rammeplanen belyser hvilke fynske styrker og lokale vedvarende energiressourcer, 

der er interessante at bringe i spil. De særlige fynske styrker og potentialer er 
især; den udbredte fjernvarmeforsyning, et af Danmarks mest forgrenede og 

bedst dækkende naturgasnet og rigelige og gode ressourcer af både 
husdyrgødning og halm..." 
Høringsbrev til Energiplan Fyn fra Svendborg Kommune (bilag til byrådsmødet): 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3624_3962727/bilag_3_-
_bilag_3._udkast_til_hoeringssvar_fra_svendborg_kommune_vedr._energiplan_fyn_r

ammeplan.pdf - med bl.a. følgende kommentarer:  
- "Kommunen vil gerne fremme solenergi, ... 
- Sikre politisk konsensus. 

- Inddragelse af borgerne i kommunen og på tværs af kommunegrænser. 
- Fokus på hvordan beslutningstagere, planlæggere og rådgivere m.fl. kan spille bedre 

sammen med borgere, virksomheder og institutioner i lokalsamfundene i forhold til at 
forankre energistrategierne i den lokale udvikling." 

http://svendborg-kp17.cowi.webhouse.dk/download/KP17/planstrategi_16.pdf
https://www.svendborg.dk/punkt-9-energiplan-fyn-horing-af-rammeplan
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3624_3962727/bilag_3_-_bilag_3._udkast_til_hoeringssvar_fra_svendborg_kommune_vedr._energiplan_fyn_rammeplan.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3624_3962727/bilag_3_-_bilag_3._udkast_til_hoeringssvar_fra_svendborg_kommune_vedr._energiplan_fyn_rammeplan.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3624_3962727/bilag_3_-_bilag_3._udkast_til_hoeringssvar_fra_svendborg_kommune_vedr._energiplan_fyn_rammeplan.pdf
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Under Konklusion: 
"Samlet set vurderer Svendborg Kommune at kunne tilslutte sig Rammeplanens 
perspektiver og anbefalinger som fundament for et fremtidigt samarbejde. 

Kommunen vil gerne opfordre til en fælles opfølgning på rammeplanen." 
Rammeplanen godkendt med bl.a. flg. bemærkning: 

"V (Venstre), I (Liberal Alliance) og L (Svendborg Lokalliste) gør opmærksom på, at 
forudsætningen omkring vindmøller kan give problemer i forhold til at anvise egnede 
opstillingssteder på land." 

 
 

Byrådsmøde 30. august 2016 
Vedtagelse af planstrategi 2016 efter høring 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-30-08-2016 

Pkt. 7. Vores steder - Broen til fremtiden, Planstrategi 16 
Bilag: Resume af bemærkninger til Planstrategi 16 indkommet under høring 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3684_4136009/bilag_5_-
_resume_af_bemaerkninger_til_planstrategi_16.pdf.pdf 
Høringssvar fra Region Syddanmark: 

"2. Region Syddanmark, regional Udvikling, Strategi og Analyse 
Kommentarer til strategien: 

2.1 Ser frem til videreførelse af det eksisterende samarbejde og den gode dialog om 
konkrete initiativer, med arbejdet med realisering af den nye regionale vækst- og 

udviklingsstrategi samt kommunens planstrategi. Planstrategiens temaer flugter med 
den regionale vækst- og udviklingsstrategis indsatsområder og overordnede mål. Det 
foreslås at disse paralleller nævnes i planstrategien samt aftalen om de fælles mål 

og visioner, som Kommunekontaktrådet i Syddanmark har underskrevet på 
vegne af de 22 syddanske kommuner." 

Fremtidens Syddanmark - regional udviklingsstrategi 
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-
content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf  

Side 9: 
Grøn omstilling, klima og ressourcer 

"..Vi skal bygge oven på eksisterende initiativer og invitere til partnerskaber, der 
inddrager borgere, virksomheder, kommuner og uddannelses- og 
forskningsinstitutioner i regionen på tværs af forsyningsformer og 

geografiske grænser – også den dansk-tyske – til at finde fælles regionale 
løsninger..."  

Kommunekontaktrådet: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/  
 
Energiplan Fyn oktober 2016 

Den endelige rammeplan 
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Rammeplan_-

_Energiplan_Fyn-Final.pdf 
Side 6: 
"Rammeplanen er ikke en bindende plan for de mange aktører i Energiplan Fyn 

samarbejdet. Den præsenterer derimod en konsensus blandt aktørerne om en 
overordnet ramme, med pejlemærker for udarbejdelse af de strategiske planer og 

beslutninger som aktørerne fremover nødvendigvis må lave og træffe. Dette med 
forventning om at sådanne strategier fremover, i øget grad, laves ud fra 
tværgående perspektiver og, helt oplagt, i styrket samarbejde med andre 

aktører." 
Side 16: 

"..Det betyder, at alle kommuner og regioner, som har hver deres særlige 
karakter, også til en vis grad har hver deres rolle i energisystemet. Vestjylland 
leverer mest vindkraft og biogas, mens København, Århus, Odense og Ålborg ’leverer’ 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-30-08-2016
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3684_4136009/bilag_5_-_resume_af_bemaerkninger_til_planstrategi_16.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3684_4136009/bilag_5_-_resume_af_bemaerkninger_til_planstrategi_16.pdf.pdf
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Rammeplan_-_Energiplan_Fyn-Final.pdf
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Rammeplan_-_Energiplan_Fyn-Final.pdf
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store fjernvarmenet, der kan anvendes på en god måde til at aftage fluktuerende 
vindkraft og til at nyttiggøre spildvarme...  
Der ligger et vigtigt budskab til kommunale politikere i denne erkendelse: 

Spørg ikke, hvordan kommunen bliver CO2 neutral eller selvforsynende med 
energi. Det kan føre til uheldige sub-optimeringer. Spørg i stedet, hvad 

kommunens særlige karakter er i et energisystem, og hvad kommunens 
særlige roller er i optimeringen af det samlede system..." 
Side 22: 

"Fyns befolkningstæthed er større end landsgennemsnittet og større end 
både Sjælland og Syddanmark, og bebyggelsen på Fyn er mere jævnt fordelt 

og uden større ubebyggede områder. Dette kombineret med landskabelige 
interesser på store dele af Fyn giver nogle særlige udfordringer. Der er udført 
en kortlægning af potentialet for opstilling af flere land- og kystmøller, der dog peger 

på et potentiale på omkring 248 MW yderligere. Hvor stor en del af dette potentiale, 
der så reelt kan og skal realiseres er et politisk spørgsmål. Kortlægningen har alene 

taget udgangspunkt i eksisterende afstandskrav og andre kriterier, men der er ikke 
foretaget en egentlig helhedsvurdering/samfundsøkonomisk vurdering af mulige 
placeringer. Der er fx ikke taget stilling til, om ekspropriering og opkøb af 

udvalgte ejendomme kan åbne for flere/større attraktive 
planlægningsmæssige muligheder. Et eksempel er muligheden for opkøb af 

enkelte ejendomme tæt på den fynske motorvej, som dermed kunne åbne for 
muligheden for at reservere et større område langs motorvejen til 

vindmøller." 
Side 24: Anbefalinger for vindmøller 
"Det anbefales kommuner og projektmagere at: 

Undersøge mulighederne for landvindmøller særdeles godt, inden de opgives til fordel 
for kyst- og hav-vindmøller, da prisforskellen er meget væsentlig 

Udarbejde forudsætninger og anbefalinger til kommunerne for, hvilke projekter man 
vil prioritere, set i forhold til Energiplan Fyns og Energinet.dk’s analyser af 
vindmøllepotentialet på land. 

Arbejde med at danne finansieringsmodeller for nye vindmølleprojekter, hvor der 
lokalt opnås afkast/fordele af møllerne, som kan øge accept af projekterne." 

 
Energistyrelsen Oktober 2016 
Strategisk energiplanlægning i kommunerne 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/varme-
regulering/strategisk_energiplanlaegning_kommuner-2016.pdf 

Side 96-97: 
"...På den ene side bør investorkommuner have et incitament til at fremme 
vindkraft uden for deres kommunegrænse. I modsat fald risikeres, at disse 

kommuner opstiller vindmøller på arealer med dårlige vindforhold, hvilket 
resulterer i suboptimering af vindkraftmulighederne. På den anden side bør 

beliggenhedskommuner også have et incitament til at fremme vindkraft i deres egen 
kommune, da beliggenhedskommunen har hele planlægningsarbejdet, og dens 
borgere har eventuelle visuelle og støjmæssige gener..." 

 

"...I det nye Energi‐ og CO2‐regnskab er følgende principper lagt til grund for en 
revideret henstilling: Der bør være incitament til, at kommunerne fremmer en 

omkostningseffek‐tiv grøn omstilling, herunder fremme af vindkraftanlæg på 
arealer med gode vindforhold, både inden for og uden for kommunegrænsen. 
I modsat fald risikeres en suboptimering af vindkraftmulighederne..." 
 

Byrådsmøde 1. november 2016 
Pkt. 2 Kommuneplan 2017-2029  Forudgående høring 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-01-11-2016  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/varme-regulering/strategisk_energiplanlaegning_kommuner-2016.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/varme-regulering/strategisk_energiplanlaegning_kommuner-2016.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-01-11-2016
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"Temaer til revision 
Som beskrevet i planstrategien, skal følgende temaer i kommuneplanen revideres: 
Energi- og vindmølleplanlægning, som fordrer en fuld revision.." 

Vedtaget, at kommunen indkalder idéer og forslag til den kommende revision af 
kommuneplan 2013-2025 i forhøring til brug i planlægningsarbejdet. 

 
Byrådsmøde 12. juni 2017 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-12-06-2017 

Pkt. 3: Forslag til Kommuneplan 2017-2029 
Bilag:  

Hvidbog, opsamling på indkomne forslag i høringsperioden 2.nov. 2016-2. 
jan.2017 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3858_4448209/hvidbog_fo

rslag_til_kommuneplan_2017-2029_inkl_kortbilag.pdf.pdf 
Pkt. 13-17 er Energi og klima. 

Pkt. 15 er en konkret ansøgning med bilag fra Fyns Energigruppe om opstilling 
af 3 vindmøller ved Broholm Gods "med en totalhøjde på 150 meter, på en 
nord-syd gående linje..." 

Administrationens forslag til besvarelse: "Den konkrete ansøgning vil blive 
behandlet i forbindelse med energi – og vindmølleplanlægningen." 

Pkt. 13 er forslag fra Socialdemokratiet, SF og Liste T om flg. tilføjelse i 
planstrategien, som er vedtaget af byrådet 30. august 2016:  

"Der gennemføres en temarevision af kommuneplanen. Følgende temaer revideres 
fuldt og sættes til debat: 
- Energiplanlægning, herunder vindmølleplanlægning 

- Desuden indarbejdes en samlet plan for hvor større solcelleanlæg, der 
forsyner mere end en husstand, kan placeres. 

Som argumentation for ovenstående vil vi bl.a. gennem en samlet planlægning 
imødegå længerevarende strid om mulige placeringer. Der sker en samlet 
afvejning af miljøhensyn, naturværdiernes prioritet og ikke mindst sikres, at det ikke 

bliver værdifuld landbrugsjord, der ”beplantes” med solceller. Vi vil anbefale, at 
større anlæg placeres i tilknytning til industriområder, fjernvarmeværker, 

braklagte dyrkningsarealer, såfremt det ikke strider mod naturværdierne..." 
Administrationens forslag til besvarelse: "...Det er efterfølgende vurderet, at 
revideringen af temaet er af så omfattende karakter, at der gennemføres en særskilt 

proces, som igangsættes med en energipolitisk konference. Det forventes at afholde 
konference og starte processen i september 2017. Arbejdet vil tage udgangspunkt 

i den fælles fynske energiplan. Der udarbejdes principielle retningslinjer for 
planlægningen af solceller, uden egentlige fysiske udpegninger." 
Bilag: Forslag til kommuneplan 2017-2029 – Gennemgang af de reviderede 

temaer 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3858_4448209/gennemga

ng_af_reviderede_temaer_forslag_til_kommuneplan_2017-2029.pdf.pdf 
"Energi- og vindmølleplanlægning 
Temaet om energi- og vindmølleplanlægning er i planstrategien besluttet til 

fuld revision. Da der er tale om et meget omfattende tema, hvor det er vigtigt med 
en bred borger-, interesse- og politikerinvolvering, er det besluttet ikke at 

tage temaet med i denne revision. Der igangsættes i stedet en selvstændig 
proces, som igangsættes med en energipolitisk konference i september 2017..." 
Godkendt af byrådet. 

(Og hermed blev energi- og vindmølleplanlægningen taget ud af kommuneplan-
arbejdet). 

 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 9. november 2017 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/erhvervs-beskaeftigelses-og-kulturudvalget-

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-12-06-2017
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3858_4448209/hvidbog_forslag_til_kommuneplan_2017-2029_inkl_kortbilag.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3858_4448209/hvidbog_forslag_til_kommuneplan_2017-2029_inkl_kortbilag.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3858_4448209/gennemgang_af_reviderede_temaer_forslag_til_kommuneplan_2017-2029.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3858_4448209/gennemgang_af_reviderede_temaer_forslag_til_kommuneplan_2017-2029.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/erhvervs-beskaeftigelses-og-kulturudvalget-09-11-2017
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09-11-2017 
Pkt. 7: Energiplanlægning, midler til rådgiverbistand 
"Indstilling 

Direktionen indstiller, at udvalget godkender: 
- Processen for planlægning for vind- og solenergianlæg som tillæg til Kommuneplan 

2017-29. 
- At der afsættes 300.000 kr. til rådgiverbistand til planlægning for vind- og 
solenergianlæg." 

"Tidligere politiske beslutninger 
Ved vedtagelsen af Planstrategi ’16, blev det besluttet, at temaet Energi- og 

Vindmølleplanlægning skulle gennemgå en fuld revision. Da det er et meget 
omfattende tema, hvor det er vigtigt med en bred borger-, interesse- og 
politikerinvolvering, er temaet taget ud af forslag til Kommuneplan 2017-2029, så det 

i stedet kan køre i en selvstændig proces. 
Et kommuneplantillæg for vind- og solenergianlæg er altså en forudsætning 

for at kunne realisere opstilling af nye vindmøller og solcelleanlæg.  
(Hvilket er korrekt ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om vindmøller, der 
understreger, at "opstilling af vindmøller kun kan ske i særlige vindmølleområder 

udpeget i kommuneplanen"). 
Proces 

Den energipolitiske konference den 11. oktober 2017 markerede begyndelsen på 
processen frem mod et endelig vedtaget kommuneplantillæg for placering af 

vindmøller og solceller. Administrationen foreslår, at processen deles i 4 faser. 
Hver fase afsluttes med en politisk beslutning om den videre planlægning. 
Opstartsfasen (fase 1) begynder i januar 2018 og opsamling og tilretning (fase 4) 

afsluttes primo 2019.  
Tidsplan for processen er vedlagt som bilag." 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3818_4741732/bilag_1_-
_tidsplan_proces_vind_og_solenergi.pdf_1.pdf 
"Godkendt. 

Jens Munk (O) kunne ikke følge indstillingen om brug af konsulenter." 
 

Byrådsmøde 28. november 2017 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-28-11-2017 
Pkt. 3: Politisk høring af forslag til Strategi FYN 2018-21 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3901_4763348/bilag_1_-
_forslag_til_strategi_fyn_2018-21_udsendt_i_hoering.pdf.pdf 

 
Under infrastruktur & mobilitet  
Side 34: Fyn går grønt 

Grøn omstilling skal være et fælles projekt 
"...Bæredygtige løsninger kan ikke alene skabes lokalt 

Energiforsyning hænger sammen på tværs af hele Fyn og involverer både kommuner, 
energiselskaber og virksomheder. En effektiv omstilling kræver samarbejde om 
løsninger, der på samme tid er bæredygtige og skaber vækst på Fyn..." 

Godkendt. 
 

Byrådsmøde 19. december 2017 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-19-12-2017 
Pkt. 9: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029  

"Energi og Klima 
Tema for energi- og vindmølleplanlægning er taget ud af denne kommuneplanrevision 

og der arbejdes i en selvstændig proces for at tilgodese en bred borger-, 
interesse- og politiker involvering." 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/erhvervs-beskaeftigelses-og-kulturudvalget-09-11-2017
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3818_4741732/bilag_1_-_tidsplan_proces_vind_og_solenergi.pdf_1.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3818_4741732/bilag_1_-_tidsplan_proces_vind_og_solenergi.pdf_1.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-28-11-2017
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3901_4763348/bilag_1_-_forslag_til_strategi_fyn_2018-21_udsendt_i_hoering.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3901_4763348/bilag_1_-_forslag_til_strategi_fyn_2018-21_udsendt_i_hoering.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-19-12-2017
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Kommuneplanen vedtaget og samtidig tilkendegav byrådet, at "man lægger vægt 
på...at den kommende energi- og vindmølleplanlægning gennemføres hurtigst 
muligt og færdiggøres senest ultimo 2018." 

 
Kommuneplanens afsnit om vindmøller 

http://svendborg-
kp17.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/ 
Under Mål: 

"Det er byrådets mål, at... 
- udbygningen sker under størst muligt hensyn til omkringboende, 

- udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske og 
landskabelige værdier." 
Under Retningslinjer: 

"Planlægning for nye vindmøller 
- Der kan opstilles vindmøller på op til 80 m inden for de på kortet udpegede 

vindmølleområder... 
...Kortet nederst viser de udpegede vindmølleområder." 
Under Redegørelse: 

"Kortlægning i samarbejdet om Energiplan Fyn  
I 2014-2016 har Svendborg Kommune deltaget i et samarbejde med de øvrige fynske 

kommuner om en fælle strategisk energiplanlægning. Det arbejde resulterede i en 
fælles rammeplan, som blandt andet indeholder en fælles kortlægning af potentialet 

for vindenergi på Fyn. Det inkluderer en kortlægning af områder til opstilling af 
vindmøller med en højde på op til 125 m. Kortlægningen er dog udelukkende 
udarbejdet for at identificere potentielle områder, hvor lovgivningen og de gældende 

kommunale retningslinjer ikke på forhånd udelukker opstilling af vindmøller. 
Områderne er ikke politisk prioriteret. 

Svendborg Kommune vil med udgangspunkt i disse kortlagte områder samt 
eksisterende vindmøller analysere nærmere på, hvor der fremadrettet kan 
opstilles større vindmøller (fra 125-150 meter). Der skal blandt andet 

analyseres for, hvor der kan skabes plads til høje vindmøller, hvis der 
nedlægges boliger, som allerede ubeboede. Dette arbejde skal resultere i et 

kommuneplantillæg for vind- og solenergianlæg..." 
Allernederst: Ny planlægning 
"I forbindelse med de seneste to revisioner af kommuneplanen er mulighederne for at 

reservere arealer til store vindmøller med totalhøjde op til 150 m debatteret i Byrådet. 
Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et tematillæg til kommuneplanen 

om vindmøller. Tematillægget vil blive udarbejdet i 2017-2018. 
Tematillægget vil desuden omfatte solenergianlæg. 
Indtil tematillægget er udarbejdet, videreføres de eksisterende retningslinjer 

for vindmøller. Det betyder, at nye vindmøller som udgangspunkt maksimalt må 
have en højde på 80 m, og at der som udgangspunkt kun kan opstilles nye 

møller i forbindelse med en sanering af eksisterende vindmøller." 
(Det er bemærkelsesværdigt, at det i forbindelse med de to ovenfor nævnte revisioner 
af kommuneplanen ikke nævnes, at byrådet i begge tilfælde fandt, at "der ikke 

umiddelbart er velegnede arealer til helt store vindmøller i kommunen". I øvrigt blev 
en beslutning om tematillæg om vindmøller vedtaget i 2013 til "i løbet af 2014-2015", 

men ikke realiseret). 
 
Byrådsmøde 27. februar 2018 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-27-02-2018 
(Iflg. tidsplanen 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3818_4741732/bilag_1_-
_tidsplan_proces_vind_og_solenergi.pdf_1.pdf skulle beslutning om igangsætning af 
foroffentlighed af tematillæg for vindmølle- og solenergianlæg til Svendborg 

http://svendborg-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/
http://svendborg-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-27-02-2018
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3818_4741732/bilag_1_-_tidsplan_proces_vind_og_solenergi.pdf_1.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_3818_4741732/bilag_1_-_tidsplan_proces_vind_og_solenergi.pdf_1.pdf
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kommuneplan 2017- 2021 behandles på byrådsmøde februar 2018. Men ifølge 
referatet fra mødet er sagen ikke behandlet på det åbne møde. Det ses ej heller 
behandlet på tidligere eller senere åbne byrådsmøder, før høringen udmeldes i april 

2018. Og ej heller på møderne i fagudvalg og Økonomiudvalg. 
Der er således ingen offentlighed omkring   

hele opstartfasen, herunder tidsplanens opsamling på energipolitisk konference 11. 
oktober, opsamling og kortlægning på processen, m.v. - sådan som det ellers er 
angivet i tidsplanen 

forløb og konkrete kriterier samt prioriteringen for udvælgelsen af de seks områder, 
som er indeholdt i høringsmaterialet 

hvor og hvornår sagen er behandlet - og hvordan de enkelte udvalg, partier og 
byrådsmedlemmer har stillet sig til sagen 
- på trods af, at den netop vedtagne kommuneplands ord om, at "...der arbejdes i en 

selvstændig proces for at tilgodese en bred borger-, interesse- og politiker 
involvering". 

 
Forudgående høring for tematillæg til Kommuneplan 2017-29 
Indkaldelse af idéer og bemærkninger 

April 2018 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_1_-

_bilag_1_debatoplaeg_09-04-2018_vindmoeller_og_sol.pdf.pdf 
Side 4:  

"I denne første indledende fase er der fra kommunens side udpeget seks store 
landskabsområder, der i det følgende kaldes mulige vindmøllelandskaber. Det er 
kommunens ønske, at det undersøges og diskuteres, om der inden for 

områdernes afgrænsning kan stå vindmøller. Hvis det er tilfældet, kan der 
arbejdes videre med antal og størrelse på vindmøllerne samt placeringsmuligheder.... 

.... Desuden har man valgt at følge anbefalingerne fra Energiplan Fyn og undersøge 
mulighederne for opstilling af vindmøller på op til 125 meter i fire kortlagte 
områder." (De fire kortlagte områder, bl.a. Broholm-området, indgår i de seks 

udpegede landskabsområder). 
(I 5 af de 6 områder, bl.a. Broholm-området, er vindressourcen "mindre god" - mens 

den i det 6. område, Tåsinge, er "god til middel".  
Et af områderne, Høje Dong, "...ligger langs motorvejen...Bebyggelsestætheden er 
lav. Højspænding løber gennem området langs motorvej.."). 

Side 10 
"Broholm 

Vindressource: Mindre god 
"Kategori: Området ligger i et landskab, der ikke er præget af tekniske anlæg. I den 
østlige del af området ligger et af de områder, der i Energiplan Fyn er kortlagt, som 

områder hvor det anbefales at undersøge muligheden for vindmøller på op til 125 
m." 

 
Byrådsmøde 24. april 2018 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-24-04-2018 

Pkt 15: Politisk godkendelse af Strategi FYN 2018-21 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4028_4944267/bilag_1_-

_bilag_1_-_strategi_fyn_2018-21.pdf 
Under infrastruktur & mobilitet  
Side 34 og 35: Fyn går grøn 

"...Energiplan Fyn-samarbejde udbygges 
Samarbejdet mellem kommuner, forsyningsselskaber, læreanstalter og rådgivere 

fastholdes og udbygges..." 
"Forslaget til Strategi FYN 2018-21 godkendes som grundlag for det fælles fynske 
samarbejde i indeværende byrådsperiode." 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_1_-_bilag_1_debatoplaeg_09-04-2018_vindmoeller_og_sol.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_1_-_bilag_1_debatoplaeg_09-04-2018_vindmoeller_og_sol.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-24-04-2018
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4028_4944267/bilag_1_-_bilag_1_-_strategi_fyn_2018-21.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4028_4944267/bilag_1_-_bilag_1_-_strategi_fyn_2018-21.pdf
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Indkomne svar ved forhøring til tematillæg for vindmøller og solenergianlæg 
7. maj 2018  

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_2_-
_bilag_2_hvidbog.pdf.pdf 

Høringssvarene indeholdt følgende konkrete ansøgninger om projekter: 
"Ønske fra grundejer om mulighed for opstilling af vindmøller og solceller i område 1 
Hundstrup." Vedlagt projektbeskrivelse  ”Vindmøller og solceller ved Skjoldemose 

Gods”. (Høringssvar nr. 13 fra Skjoldemose Gods). 
"Ønske fra grundejer om mulighed for opstilling af vindmøller i område 4 Broholm."  

Vedlagt projektbeskrivelse "Vindmøller ved Broholm". (Høringssvar nr. 11 og 12 fra 
Broholm Gods). 
"Ønske fra grundejer om mulighed for solceller 6 forskellige steder i kommunen samt 

mulighed for opstilling af vindmøller mellem område 3 Høje Dong og område 5 
Skårup samt øst for industriareal Øst, syd for Holmdrupvej." Vedlagt 

kortforslag. (Høringssvar nr. 14. fra Hvidkilde Slot). 
"Ønske fra grundejer om mulighed for opstilling af vindmøller og solenergianlæg i 
område 6 Tåsinge."(Høringssvar nr. 9 fra Mosegården Tåsinge). 

"Ønske fra grundejer om at nuværende udpegning af vindmøller ved Gundestrup 
fastholdes samt ønske om mulighed for solceller." (Høringssvar nr. 10 fra Birger 

Jensen, Vester Skerninge). 
"Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle fjernvarmeselskab AMBA ønsker mulighed for 

solvarmeanlæg. 
Forslag om 10 mulige områder til solcelleanlæg rundt om i kommunen tidligere 
forslået af borgergruppe." 

Høringssvarene i fuld længde: 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_3_-

_bilag_3_hoeringssvar_fuld_laengde_m_bilag.pdf.pdf 
- herunder projektbeskrivelser m.v. 
Projektbeskrivelsen ”Vindmøller ved Broholm” 

(Dateret 7. maj 2018): 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4149_5139882/bilag_1_-

_projektbeskrivelse_-_vindmoeller_ved_broholm_-_7._maj_2018.pdf.pdf  
 
Møde Teknik- og Erhvervsudvalget 

14. juni 2018 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-14-06-2018 

Pkt. 5: Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for 
Vindmøller og solenergianlæg 
"Beslutningstema 

Beslutning om videre proces for tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for vindmøller 
og solenergianlæg."  

"Indstilling 
Direktionen indstiller til Byrådet, at 
-  a) der fortsættes med planlægning af nye udpegninger til opstilling af vindmøller i 

de seks foreslåede områder samt af de foreslåede områder til solenergianlæg og at 
der medtages mulighed for at bevare og erstatte eksisterende vindmøller i op til 80 

meter. ELLER 
-  b) der i den videre planlægning medtages mulighed for at bevare og erstatte 
eksisterende vindmøller i op til 80 meter. Såfremt et eller flere af de foreslåede 

områder til opstilling af vindmøller eller solenergianlæg skal udtages af den videre 
planlægning, tages der stilling til hvilke. ELLER 

-  c) den videre planlægning af forslag til tematillæg til Kommuneplan 2017-
29 stoppes." 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_2_-_bilag_2_hvidbog.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_2_-_bilag_2_hvidbog.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_3_-_bilag_3_hoeringssvar_fuld_laengde_m_bilag.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_3_-_bilag_3_hoeringssvar_fuld_laengde_m_bilag.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4149_5139882/bilag_1_-_projektbeskrivelse_-_vindmoeller_ved_broholm_-_7._maj_2018.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4149_5139882/bilag_1_-_projektbeskrivelse_-_vindmoeller_ved_broholm_-_7._maj_2018.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-14-06-2018
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"Videre proces 
Der vil blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for de områder, hvor 
der besluttes at gå videre med planlægningen." 

Udvalgets beslutning: "Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med planlægning af 
nye udpegninger til opstilling af vindmøller i de seks foreslåede områder, og at der 

gives mulighed for at bevare og erstatte eksisterende vindmøller. Planlægning for 
solenergianlæg skal ske i forbindelse med konkrete ansøgninger." 
"Jens Erik Laulund Skotte (Ø) stemte imod at undtage solenergianlæg fra 

tematillægget og har følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten ønsker et tematillæg 
ift. solceller. Dette for at imødekomme borgerne ift. en sikkerhed om placering af 

kommende anlæg, men også ift. at sikre vi samler anlæg i større anlæg og dermed 
undgår anlæg spredt rundt i Svendborg Kommune. 
Jens Munk (løsgænger) stemte imod at lave et tematillæg for vindmøller og ønsker, at 

planlægning for vindmøller skal ske i forbindelse med konkrete ansøgninger. 
Per Nykjær Jensen (V) og René Haahr (V) stemte imod at lave et tematillæg for 

vindmøller. Venstre har følgende mindretalsudtalelse: Venstre mener ikke, at det er 
rimeligt at påtvinge borgerne vindmøller på land, som medfører protester og 
modstand, når kommunen ligeså varigt og ligeså grønt, kan opfylde sine klimamål ved 

at forpligte sig til at aftage havmøllestrøm." 
(Tidsplanen for processen er ikke nævnt i referatet - og "tematillægget til 

kommuneplanen om vindmøller og solenergianlæg" er blevet til "kommuneplantillæg 
for de områder, hvor der besluttes at gå videre med planlægningen" - hvilket er i strid 

med Miljøministeriets bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af 
vindmøller, der fastslår hovedprincippet om, at "opstilling af vindmøller kun kan ske i 
særlige vindmølleområder udpeget i kommuneplanen." 

 
Møde i Miljø- og Naturudvalget  

18. juni 2018 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-18-06-2018 
Pkt. 9: Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for 

Vindmøller og solenergianlæg 
"Beslutningstema 

Orientering til Miljø- og Naturudvalget den 18. juni 
Teknik og Erhvervsudvalget behandler beslutning om videre proces for 
tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for vindmøller og solenergianlæg." 

"Orienteringen taget til efterretning. Udvalget bemærker, at solceller med fordel kan 
etableres ovenpå grundvandsområderne under forudsætning af, at der ikke sprøjtes 

mellem solcellerne." 
(Det er bemærkelsesværdigt, at udvalget blot får punktet til orientering og ikke til 
beslutning). 

 
Møde i Økonomiudvalget 19. juni 2018 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-06-2018 
Pkt. 8: Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for 
Vindmøller og solenergianlæg 

Økonomiudvalgets dagsorden for punktet har samme beslutningstema, samme 
indstilling fra direktionen samt samme formulering om den videre proces som på 

Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 14. juni.  
"Fremsendes uden indstilling til byrådets behandling." 
 

Byrådsmøde 26. juni 2018 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-06-2018  

Punkt 8: Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for 
Vindmøller og solenergianlæg 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-18-06-2018
https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-06-2018
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-06-2018
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Byrådet behandler de indkomne høringssvar - med samme beslutningstema, 
indstilling fra direktionen samt videre proces som hhv Teknik- og Erhvervsudvalget 
14.juni og Økonomiudvalget 19. juni. 

"Sagsfremstilling 
Baggrund 

Erhvervs-, Beskæftigelses-, Kulturudvalget har på møde den 9. november 2017 
godkendt processen for udarbejdelse af et tematillæg til kommuneplanen for 
vindmøller og solenergianlæg.  

Den gældende kommuneplan giver mulighed for, at der kan opstilles vindmøller på op 
til 80 m inden for de områder på kortet herunder, der er markeret med mørkeblå. I 

alle de blå områder er der i dag eksisterende møller, som altså kan udskiftes med 
andre 80 m møller. Undtaget er de to eksisterende møller nord for Bjerreby, Tåsinge, 
hvor møller kan være op til 126,5 m.. 

...For solenergianlæg er der ikke udpeget konkrete områder, men der er i 
kommuneplanen en række principielle retningslinjer, som en eventuel placering af et 

anlæg skal opfylde. 
Forudgående høring 
I samarbejde med et eksternt rådgiverfirma har administrationen foreslået 6 områder 

i kommunen som mulige områder til opstilling af nye vindmøller på 80, 125 eller 150 
meters højde. De 6 områder er udpeget ud fra en række kriterier, blandt andet hvor 

der er størst afstand til nærmeste boliger og hvor der ikke er landskaber, der i følge 
kommuneplanen skal beskyttes....De enkelte områder skal undergå nærmere 

planlægning førend der kan tages endelig stilling til mulighederne for at opstille 
vindmøller. 
For planlægning af solenergianlæg er der foreslået større sammenhængende dele af 

kommunen..."  
Beslutning i byrådet 

"Liste V fremsatte følgende vedtagelsesforslag: ”Muligheden for, at Svendborg 
kommune kan indgå kontrakt om at aftage havvindmøllestrøm - til fuldgyldig hel- eller 
delvis opfyldelse af Svendborg Kommunes klimamål - undersøges og afprøves helt til 

bunds, inden byrådet vedtager nye områder til vindmølleopstillinger."  
Liste A foreslog, at man valgte indstilling C fra direktionen: "Den videre 

planlægning af forslag til tematillæg til Kommuneplan 2017-29 stoppes"  
"med en tilføjelse om, at ansøgninger om nye vindmøller og udskiftning af 
eksisterende behandles efter ansøgning og det gælder også vindmøller over 

80 meter. 
Liste V fremsatte et ændringsforslag til As vedtagelsesforslag, således maks. højden 

på vindmøller blev 80 m. 
Liste Ø foreslog, at man fortsætter processen vedr. Tematillægget for både vindmøller 
og solceller. Der arbejdes videre med en maks højde på 150 meter." 

For Liste A's forslag stemte: 16 (A, B, F, C og Jens Munk). Imod stemte: 13 (V, Ø, O, 
Å, Jesper Larsen og Morten S. Petersen). 

(Med afstemningen stoppede den videre planlægning af forslaget til tematillægget - til 
fordel for "behandling efter ansøgning".  
Uden begrundelse.  

Der blev ikke taget stilling til hverken høringssvarene eller til de konkrete ansøgninger 
og forslag om vindmøller og solcelleanlæg, der var indkommet under høringen.  

Dermed omgik byrådet sine egne tidligere beslutninger på flere byrådsmøder om, at 
"energi- og vindmølleplanlægningen fordrer en fuld revision" - en revisionen "af så 
omfattende karakter, at der gennemføres en særskilt proces" hvor det er "vigtigt med 

en bred borger-, interesse- og politikerinvolvering" - og med en tidsplan i 4 faser.  
På trods af understregning (i 2017) af, at tematillægget er "en forudsætning for at 

kunne realisere opstilling af nye vindmøller og solcelleanlæg." - Hvilket er korrekt 
ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om vindmøller, der understreger, at "opstilling 
af vindmøller kun kan ske i særlige vindmølleområder udpeget i kommuneplanen". 
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Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at sagsfremstillingen under "Baggrund" ikke 
nævner byrådets beslutninger om vindmøller ved de to forudgående revisioner af 
kommuneplanen - hvor byrådet i begge tilfælde fandt, at "der ikke umiddelbart er 

velegnede arealer til helt store vindmøller i kommunen" - og at "vindmøller på 100-
150 meters totalhøjde bør placeres i "større" og mere robuste landskaber, end hvad 

Svendborg Kommune rummer, samt i mindre tæt befolkede landskaber." 
 
Oktober 2018 

(Her fremkom pludselig et - og kun ét - af de konkrete ansøgninger og forslag om 
vindmølleprojekter, der kom ind ved forhøringen til tematillæg for vindmøller og 

solenergianlæg i maj 2018 - nemlig "Vindmøller ved Broholm” 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4149_5139882/bilag_1_-
_projektbeskrivelse_-_vindmoeller_ved_broholm_-_7._maj_2018.pdf.pdf  

som en ansøgning til kommunen. 
Uden at det  ved udvalgenes og byrådets behandling fremgik, om der var foretaget 

sagsbehandling, screening og/eller prioritering af samtlige ansøgninger om placeringer 
af vindmøller, som indkom sammen med Broholm-ansøgningen under forårets høring 
"Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for Vindmøller og solenergianlæg."  

De øvrige ansøgninger er end ikke nævnt. 
Det er bemærkelsesværdigt, at det i sagsfremstillingen ikke nævnes, at Broholm-

møllernes højde på "lige under 150 m" går ud over det,  man hidtil har anset som 
muligt i Broholm-området - idet Energiplan Fyns kortlægning af muligheder for 

opstilling af vindmøller drejer sig om møller på "op til 125 m", ligesom der i den 
forudgående høring for tematillæg til Kommuneplan 2017-2029 står, at man har 
"valgt at følge anbefalingerne fra Energiplan Fyn og undersøge mulighederne for 

opstilling af vindmøller på "op til 125 meter i fire kortlagte områder", heriblandt 
Broholm. 

Broholm-ansøgningen blev behandlet i Teknik- og Erhervsudvalget 11. oktober og i 
Økonomiudvalget 23. oktober forud for behandlingen i Byrådet 30. oktober - men 
mærkeligt nok ikke i Miljø- og Naturudvalget. 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-09-10-2018) 
 

 
Møde i Teknik- og Erhvervsudvalget 11. oktober 2018 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-11-10-2018  

Pkt. 7: 
Ansøgning om planlægning for vindmøller ved Broholm Gods 

"Beslutningstema 
Beslutning om videre proces for ansøgning om planlægning for tre vindmøller ved 
Broholm Gods. 

Indstilling 
Direktionen indstiller til Byrådet, at der tages principbeslutning om, hvorvidt 

administrationen skal igangsætte planlægning for det ansøgte projekt med tre 
vindmøller i op til 150 m højde ved Broholm Gods. 
Sagsfremstilling 

Baggrund 
I forbindelse med den forudgående høring for tematillæg til kommuneplan 2017 for 

vindmøller og solenergianlæg har Svendborg Kommune modtaget en ansøgning om 
mulighed for opstilling af tre vindmøller ved Broholm Gods... 
...På Byrådsmøde den 26. juni 2018 besluttede Byrådet at ”ansøgninger om nye 

vindmøller behandles efter ansøgning”. Byrådet skal tage stilling til, om 
administrationen skal igangsætte en planproces for det ansøgte projekt." 

"Indstilles, idet det forudsættes, at der igangsættes en forudgående høring." 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4149_5139882/bilag_1_-_projektbeskrivelse_-_vindmoeller_ved_broholm_-_7._maj_2018.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4149_5139882/bilag_1_-_projektbeskrivelse_-_vindmoeller_ved_broholm_-_7._maj_2018.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-09-10-2018
https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-11-10-2018
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Møde i Økonomiudvalget 23. oktober 2018 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-23-10-2018  

Pkt. 11 
Ansøgning om planlægning for vindmøller ved Broholm Gods 

Med samme beslutningstema, indstilling fra direktionen samt sagsfremstilling som på 
Teknik- og Erhvervsudvalgets møde 11. oktober. 
"Indstilles." 

 
Byrådsmøde 30. oktober 2018 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-30-10-2018 
Pkt. 10: Ansøgning om planlægning for vindmøller ved Broholm Gods 
"Beslutningstema 

Beslutning om videre proces for ansøgning om planlægning for tre vindmøller ved 
Broholm Gods. 

Indstilling 
Direktionen indstiller til Byrådet, at der tages principbeslutning om hvorvidt 
administrationen skal igangsætte planlægning for det ansøgte projekt med tre 

vindmøller i op til 150 m højde ved Broholm Gods." 
Beslutning i Byrådet:  

Godkendt. (Tilsyneladende enstemmigt). 
 

Forudgående høring vindmøller ved Broholm Gods 16. april 2019  
https://www.svendborg.dk/nyheder/vindmoeller-ved-broholm-gods 
 

Indkomne høringssvar til vindmøller ved Broholm Gods 12. maj 2019 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4328_5391405/bilag_1_-

_hvidbog_for_vindmoeller_v_broholm_forudgaaende_hoering_maj_2019.pdf.pdf 
Høringssvarene i fuld længde: 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4328_5391405/bilag_2_-

_hoeringssvar_samlet.pdf.pdf 
 

Byrådsmøde 25. juni 2019  
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-25-06-2019 
Pkt. 9 Vindmøller ved Broholm. Indkomne høringssvar i forudgående høring 

"Beslutning: 
Processen for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt 

udarbejdelse af miljøvurdering fortsættes, som beskrevet under dagsordensafsnittet 
”Videre proces”, de indkomne høringssvar i Bilag 2 tages til efterretning, spørgsmål 
rejst i de indkomne høringssvar afklares i miljøvurdering for det konkrete projekt, for 

så vidt angår de emner der er nævnt i dagsordensafsnittet ”Miljøvurdering”. 
 

"Beslutning i Byrådet den 25-06-2019 
Godkendt. Liste O, Morten S. Petersen og Jesper Larsen var imod". 
 

Byrådsmøde 27. august 2019 
Punkt 15: Solcelleprojekter ni steder i kommunen 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-27-08-2019  
"Beslutningstema 
Beslutning om prioritering af ni projekter samt igangsættelse af planlægning for 

solceller. 
Indstilling 

Direktionen indstiller til Byrådet, at der tages beslutning om: prioritering af de ni 
projekter for solcelleanlæg, herunder om der er projekter, der ikke ønskes 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-23-10-2018
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-30-10-2018
https://www.svendborg.dk/nyheder/vindmoeller-ved-broholm-gods
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4328_5391405/bilag_1_-_hvidbog_for_vindmoeller_v_broholm_forudgaaende_hoering_maj_2019.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4328_5391405/bilag_1_-_hvidbog_for_vindmoeller_v_broholm_forudgaaende_hoering_maj_2019.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4328_5391405/bilag_2_-_hoeringssvar_samlet.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4328_5391405/bilag_2_-_hoeringssvar_samlet.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-25-06-2019
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-27-08-2019
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planlægning for fremadrettet. Igangsættelse af planlægning for det højest prioriterede 
område. 
Sagsfremstilling - Baggrund 

Beslutning om prioritering af ni projekter samt igangsættelse af planlægning for 
solceller. 

Byrådet besluttede den 26. juni 2018 at standse planlægning for udpegningen af 
områder til vindmøller og solceller til kommuneplanen...Det blev samtidig besluttet, at 
byrådet vil forholde sig til alle indkomne ansøgninger om solcelleanlæg, uanset hvor i 

kommunen de ønskes placeret. 
Svendborg Kommune har modtaget ansøgninger om 9 forskellige projekter for 

solcelleanlæg rundt om i kommunen... 
...I screeningen af de ni projekter er følgende udpegninger, bindinger, retningslinjer 
samt planmæssige overvejelser inddraget: 

- Kommuneplanens retningslinjer for solcelleanlæg, herunder hvor kuperet arealerne 
er 

- Udpegninger i kommuneplanen: kystnærhedszone, landskaber der skal beskyttes, 
herregårdslandskaber, kulturmiljøer samt særlig værdifuldt landbrugsland 
- Grundvandsinteresser 

- Afstanden til naboer 
- Konkret vurdering af det konkrete projekt og det konkrete landskab 

- Statens vejledning til placering af solcelleanlæg" 
Vedtaget, at der igangsættes planlægning for prioritet nr. 1.  

Forud for byrådsmødet godkendt af såvel Miljø- og Naturudvalget som Teknik- og 
Erhvervsudvalget. Og begge udvalg indstillede til byrådet, at "der i september 2019 
afholdes workshop for byrådet om dilemmaet mellem hensynet til kulturelle- og 

landskabelige værdier og vores ambition om både at styrke den grønne 
omstilling ved at planlægge for flere solenergianlæg og at sikre rent 

drikkevand". Hvilket blev godkendt.  
(Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er sket en tilsvarende screening og 
prioritering af de indkomne ansøgninger om opstilling af vindmøller, der indkom i 

foråret 2018 - samt at dilemmaet mellem hensynet til kulturelle og landskabelige 
værdier og ambitionen om at styrke den grønne omstilling alene påpeges for 

solenergianlæg.) 
 
Miljøministeriet 6. september 2019 

Revision af bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af 
vindmøller 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/ny-bekendtgoerelsen-om-planlaegning-og-
tilladelse-til-opstilling-af-vindmoeller 
Revisionen ophæver højdebegrænsning for almindelige produktionsmøller på 

150 meter. "Kommunerne skal i deres planlægning fortsat tage hensyn til bl.a. 
naboer samt værdifulde natur og landskaber."  

I forbindelse med revisionen anfører Erhvervsstyrelsen om udpegning af områder til 
vindmøller, at "kommunerne skal planlægge for vindmøller og skal i deres 
kommuneplan udpege områder hvor det er muligt at placere vindmøller". 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vindmoeller 
 

Byrådsmøde 26. november 2019 
Pkt. 6: Vedtagelse af klima- og energipolitik 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-11-2019 

Klima- og energipolitikken: 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/klima-_og_energipolitik_2019.pdf 

Side 20: 
"Hele kommunens elforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Det sker enten ved 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/ny-bekendtgoerelsen-om-planlaegning-og-tilladelse-til-opstilling-af-vindmoeller
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/ny-bekendtgoerelsen-om-planlaegning-og-tilladelse-til-opstilling-af-vindmoeller
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vindmoeller
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-11-2019
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/klima-_og_energipolitik_2019.pdf
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produktion, der kommer fra kommunalt ejede selskaber eller ved køb af grøn 
strøm." 
Side 24: 

"Vi vil...Medvirke til udbygning af vind- og solenergianlæg, hvor det er muligt. 
Facilitere mere lokalt ejerskab af VE-anlæg hvor muligt. 

Etablere vedvarende energianlæg på kommunale arealer..." 
 
Møde i Miljø- og Naturudvalget 5. maj 2020 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-05-05-2020 
Pkt 9: Vindmøller ved Broholm - Offentlig høring af miljøvurdering og udkast 

til VVM-tilladelse  
"Beslutningstema 
Offentlig høring af miljøvurdering og udkast til VVM-tilladelse for tre vindmøller øst for 

Broholm Gods.... 
...Liste V ønsker indstillingen til afstemning. For stemte 6 medlemmer: Liste Ø, liste A, 

liste F, liste C og løsgænger Jens Munk. 
1 medlem, Liste V undlader at stemme. 
Indstillingen var herefter godkendt." 

 
Møde i Teknik- og Erhvervsudvalget 7. maj 2020 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-07-05-2020 
Pkt 10: Vindmøller ved Broholm - Offentlig høring af planforslag og 

miljøvurdering af plangrundlag 
"Liste V kan ikke støtte indstillingen, og har følgende mindretalsudtalelse:  
”Venstre har den holdning, at vindmøller ikke bør opføres på land ,hvor der er naboer, 

men alene i øde egne, hvis det er ønskeligt, men ellers alene på havet. Energiforliget 
fra 2018, vedtaget af et stort folketingsflertal, siger at antallet af vindmøller på land 

skal halveres. Derfor kan Venstre ikke støtte op om et vindmølleprojekt i et område, 
hvor vindeffektiviteten oveni købet er begrænset.  I stedet ønsker Venstre at få sat 
gang i opsætningen af nogle flere solcelleparker, som sætter et langt mindre aftryk i 

naturen”. 
Indstillingen godkendes. 

 
Møde i Økonomiudvalget 19. maj 2020 
Pkt 12: Vindmøller ved Broholm - Offentlig høring af planforslag og 

miljøvurdering af plangrundlag 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-05-2020 

"Indstillingen godkendes... 
Liste O og Liste V var imod. Liste V var imod med henvisning til mindretalsudtalelsen 
fra Teknik- og Erhvervsudvalget." 

 
Byrådsmøde 26. maj 2020 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-05-2020 
Pkt. 12:  Vindmøller ved Broholm - Offentlig høring af planforslag og 
miljøvurdering af plangrundlag 

Beslutning i Byrådet: 
"For stemte:  18 (A, F, Ø, C, og Jens Munk). 

Imod stemte: 11 (V, B og O)" 
 
Høring vindmøller ved Broholm Gods planforslag, miljøvurdering af planer og 

projekt samt udkast til VVM-tilladelse 27. maj 2020 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/lokalplanforslag_658_-

_vindmoeller_oest_for_broholm.pdf 
 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/miljoe-og-naturudvalget-05-05-2020
https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-07-05-2020
https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-05-2020
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-26-05-2020
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/lokalplanforslag_658_-_vindmoeller_oest_for_broholm.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/lokalplanforslag_658_-_vindmoeller_oest_for_broholm.pdf
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TV2 Fyn Nyhedsudsendelse: 19:30 - 24. jul. 2020 
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/24-07-2020/1930/kaempemoller-pa-vej-til-
broholmHer  

Den sjællandske godsejer, Lars Kronshage, der ønsker at opsætte tre 150 meter høje 
vindmøller ved Broholm: "..Broholm, hvor der ikke er specielt meget vind - så 

har man lavet en vindmølletype, som passer specielt til det område dernede. Derfor 
er de 150 meter høje." 
 

Fyns Amts Avis 4. august 2020 
Debatindlæg fra Flemming Madsen, formand for Svendborg Kommunes  

Teknik- og Erhvervsudvalg  
Under overskriften "Vindmøller er en konsekvens af byrådets beslutning" skriver  
udvalgsformanden, at "Der er flere ansøgninger om opstillinger af vindmøller i 

Svendborg Kommune. Men ansøgningen fra området ved Broholm er den mest 
oplagte og er derfor behandlet først." 

(Denne oplysning er ny - for af referaterne fra møderne i udvalg og byråd fremgår det 
ikke, hvor og hvordan ansøgningerne om vindmøller er behandlet, prioriteret og 
besluttet - og hvorfor ansøgningen fra Broholm skulle være "den mest oplagte."  

I Svendborg Kommunes eget høringsmateriale til forudgående høring til tematillæg til 
Kommuneplan 2017-2029 om vindmøller og solenergianlæg står side 10: 

"Broholm: Vindressource: Mindre god" 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_1_-

_bilag_1_debatoplaeg_09-04-2018_vindmoeller_og_sol.pdf.pdf 
I Energiplan Fyns kortlægning fremgår det ligeledes, at vindressourcen ved Broholm 
ligger i den lave ende - og desuden, at Broholm-området ligger dårligt, hvad angår 

miljøpåvirkninger, landskab samt naturbeskyttelsesinteresser. Også 
produktionsmæssigt ligger Broholm i den lave ende. 

http://www.energiplanfyn.dk/wp-
content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_hovedrapport.pdf - 
side 36 og 13. 

Desuden advarer Energistyrelsen mod, at "kommuner opstiller vindmøller på arealer 
med dårlige vindforhold, hvilket resulterer i suboptimering af vindkraftmulighederne."  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/varme-
regulering/strategisk_energiplanlaegning_kommuner-2016.pdf  
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at et projekt med en ikke-lokal investor vælges 

fremfor projekter med lokale investorer, idet der i kommunens Klima- og Energipolitik 
netop står, at kommunen vil "facilitere mere lokalt ejerskab af VE-anlæg.") 

-------------------------------- 
 
Vindmøller og solceller i Svendborgs nye  

Kommuneplan 2020-2032 
Byrådsmøde 25. juni 2019 

Punkt 6 Kommuneplan 2020-2032 - Igangsættelse og forudgående høring 
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-25-06-2019   
Solceller og vindmøller er ikke med blandt de temaer, der er nævnt under 

sagsfremstillingen. 
 

Indkomne høringssvar ved forudgående høring Kommuneplan 2020-2032  
1. december 2019 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4516_5705662/bilag_1_-

_bilag_1_hvidbog_forudgaaende_hoering_paa_kp21.pdf 
Hvidbogen over høringssvar er inddelt i 6 temaer, og her er solceller og vindmøller 

pludseligt kommet med som det 6. punkt. I indholdsoversigten hedder det 
herom:  
"Forslag til nye solcelleanlæg, udvidelse af eksisterende, højere vindmøller mv. 

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/24-07-2020/1930/kaempemoller-pa-vej-til-broholmHer
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/24-07-2020/1930/kaempemoller-pa-vej-til-broholmHer
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_1_-_bilag_1_debatoplaeg_09-04-2018_vindmoeller_og_sol.pdf.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4032_5326355/bilag_1_-_bilag_1_debatoplaeg_09-04-2018_vindmoeller_og_sol.pdf.pdf
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_hovedrapport.pdf
http://www.energiplanfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/Vindm%C3%B8llekortl%C3%A6gning_hovedrapport.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/varme-regulering/strategisk_energiplanlaegning_kommuner-2016.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/varme-regulering/strategisk_energiplanlaegning_kommuner-2016.pdf
https://www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-25-06-2019
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4516_5705662/bilag_1_-_bilag_1_hvidbog_forudgaaende_hoering_paa_kp21.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4516_5705662/bilag_1_-_bilag_1_hvidbog_forudgaaende_hoering_paa_kp21.pdf
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Projekterne er indkommet løbende siden 2017, og fremlægges her samlet. 
Det enkelte sagsforløb beskrives nærmere i den enkelte sag i hvidbogen. På baggrund 
af Byrådets vedtagne Klima- og Energipolitik samt Bæredygtighedsstrategi behandles 

projekterne nu samlet i forbindelse med revision af kommuneplanen." 
(Det fremgår ikke af de enkelte sagsforløb, om de har været politisk behandlet. Men 

ingen af dem, ud over Broholm-ansøgningen, ses omtalt i referater fra udvalg og 
byråd.) 
Side 63-71 Solceller og vindmøller 

I foråret 2018 indkom - ud over ansøgningen fra Broholm - følgende af de i hvidbogen 
nævnte ansøgninger som høringssvar til tematillæg for vindmøller og solenergi:  

6 ansøgninger om solcelleanlæg fra Hvidkilde Gods (hvoraf et foreslås at indgå i den 
videre proces) og ansøgning om hhv solcelleanlæg og vindmøller fra Skjoldemose 
Gods.  

Senere indkom fra Rødkilde Gods ansøgning om to solcelleanlæg hhv efteråret 2018 
og efteråret 2019 (hvoraf et foreslås at indgå i den videre proces), ansøgning om 

solceller fra Valdemars Slot januar 2019 samt ansøgning om repowering af 
eksisterende vindmølle i Holmdrup Skårup med 1-3 møller fra Egon Sørensen 
(foreslås at indgå i den videre proces). 

(Men en god del af ansøgningerne fra foråret 2018 mangler - nemlig:   
- Mosegården Tåsinge om opstilling af vindmøller og solenergianlæg 

- Hvidkilde Slot om opstilling af vindmøller i to områder 
- Birger Jensen om fastholdelse af vindmølle-område samt mulighed for solceller ved 

Gundestrup 
- Ulbølle fjernevarmeselskabs ønske om mulighed for solvarmeanlæg 
- samt forslag om 10 mulige områder til solcelleanlæg rundt om i kommunen - 

foreslået af borgergruppe.) 
 

Byrådsmøde 31. marts 2020 
www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-31-03-2020 
Pkt 8 Prioritering af forslag og ideer til Kommuneplan 2021 -2033 indkommet 

ved forudgående høring 
To solcelleprojekter anbefaledes at indgå i den videre proces med revision af 

kommuneplanen. Byrådet vedtog, at "solcelleanlæg ikke inddrages i den 
igangværende kommuneplanrevision, men planlægges i forbindelse med konkret 
ansøgninger." Samt, på forslag fra Økonomiudvalget, at "Holmdrup/Skårup 

repowering af eksisterende vindmøller udgår af hvidbogen og den videre behandling." 
---------------------------------------- 

Om Svendborg som Klimakommune  
I ansøgning i 2016 om værtsskab for DGI landsstævne 2021 anførte Svendborg 
Kommune bæredygtighed på alle fronter og henviste til, at Svendborg er 

klimakommune.  
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/ansoegning_dgi_landsstaevne_202

1_1.pdf 
Side 17:  
"Bæredygtigt landsstævne 

Som Cittaslow-kommune er bæredygtighed på alle fronter en mærkevare i 
Svendborg. Svendborg Kommune har siden 2013 været klimakommune med en 

forpligtigelse til at reducere CO2-udledning med 2% årligt. Med særligt fokus på 
energirenovering og klimatilpasning vil Svendborg Kommune i efteråret 2016 blive 
certificeret Klimakommune Plus+." 

(I debatten om Broholm-møllerne i 2020 har flere kommunalpolitikere hævdet, at 
vindmøllerne er nødvendige for at leve op til Klimakommune-aftaler indgået i hhv 

2013 og 2016 mellem Svendborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.  
Dette er imidlertid ikke korrekt.  
Aftalerne indebærer, at kommunen vil nedbringe CO2-udledningen fra egne bygninger 

file:///C:/Users/rlc/Downloads/www.svendborg.dk/dagsorden/byraadet-31-03-2020
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/ansoegning_dgi_landsstaevne_2021_1.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/ansoegning_dgi_landsstaevne_2021_1.pdf
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og egen kørsel med minimum 2 % om året. Desuden skal kommunen udføre mindst 
to andre initiativer, som rækker ud over Klimakommune-aftalen. Svendborg 
Kommune har valgt at tilbyde borgerne et tilskud til energitjek af deres huse samt 

etablering af mere skov.  
Der er intet i aftalen om vind. 

https://faa.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-kommunen-kan-ikke-bruge-klimaaftale-som-
et-argument  
Klimakommune-aftalen kan derfor ikke bruges som argument i vindmølledebatten, da 

aftalen om energiproduktion kun dækker komunen som virksomhed. Desuden er det 
ikke kommunen, der investerer i Broholm-møllerne, men en privat investor, så 

opsætningen af møllerne kan ikke bruges som et argument for kommunens 
klimaindsats.  
I Svendborgs Klima- og Energipolitik står der også klart om kommunens egen indsats: 

”Hele kommunens elforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Det sker enten ved 
produktion, der kommer fra kommunalt ejede selskaber, eller ved køb af grøn 

strøm.") 
------------------------------------------- 
Om vindmøller uden for kommunen  

(I debatten om Broholm-møllerne har flere kommunalpolitikere hævdet, at ingen 
kommuner vil lægge jord til vindmøller fra en anden kommune.  

Det er ikke nødvendigt at gå længere end til vores lokale Sydfyns El Forsyning, SEF 
Energi, som har 19 vindmøller i Tyskland, en i Sønderjylland - samt lejer sig ind på en 

vindmølle på Langeland. Og som derfor, ifølge SEF-direktøren, kan forsyne halvdelen 
af Svendborg med vindmøllestrøm! 
https://faa.dk/artikel/energiselskab-k%C3%B8ber-vindm%C3%B8llepark-i-tyskland 

I SEF's årsrapport for 2019 står der om vindmøllerne: "Koncernens investering i 
vindmøller har givet et tilfredsstillende resultat før renter på 6,8 mio. kr." 

http://www.sef.dk/wp-content/uploads/2020/03/fonden-sydfyns-elforsyning-
aarsrapport-2019_enkelt.pdf 
I 2017 var resultatet 13,6 mio. kr. og i 2018 8,1 mio. kr. 

Desuden er samarbejde om vedvarende energianlæg netop temaet og visionen for de 
samarbejder, som Svendborg Kommune har tilsluttet sig og indgår i med hhv øvrige 

fynske kommuner, Region Syddanmark og syddanske kommuner - og som fagudvalg 
og byråd har vedtaget. Det er samarbejder på tværs af forsyningsgrænser, 
kommunegrænser, regionsgrænser og også den dansk-tyske grænse - med 

tværkommunal planlægning og samarbejde og bedst mulig udnyttelse af de lokale og 
regionale muligheder. 

Ifølge Strategi Fyn-samarbejdet skal grøn omstilling være et fælles projekt: 
"...Bæredygtige løsninger kan ikke alene skabes lokalt 
Energiforsyning hænger sammen på tværs af hele Fyn og involverer både kommuner, 

energiselskaber og virksomheder. En effektiv omstilling kræver samarbejde om 
løsninger, der på samme tid er bæredygtige og skaber vækst på Fyn..." 

I Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik hedder det da også, at Svendborg 
"skal deltage aktivt i det tværkommunale samarbejde i regi af Energiplan Fyn.") 
----------------------------- 

Med venlig hilsen 
 

René Lund Chetronoch 
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