Oversigt over indkomne høringssvar - Kommuneplanforslag Nyborg
Ref.

Akt-ID

Dato

Høringspart

1

D2021-122663 04-06-2021 Energistyrelsen

2

D2021-99499 24-04-2021 Tårup Landsbyråd

3

D2021-103564 06-05-2021 Martin Lund Andersen

4

D2021-116294 26-05-2021 Kystdirektoratet

5

D2021-119660 01-06-2021 Camilla Bauer

6

D2021-122039 03-06-2021 Ann-Louise og Christian Petersen

Tema
Manglende retningslinjer om
geotermi

Misvisende antal byggegrunde
Bekymring over høj bebyggelse på
Nettogrundens P-plads

Type

Myndighed

Forening
Borger

Vejledende bemærkninger om
ændret arealanvendelse inden for
strandbeskyttelseslinjen samt
søterritoriet
Myndighed
Bekymring om nyt sundhedshus
placeret på grønt areal og tæt op ad
huse
Borger
Forslag til placering af
naturlegeplads
Borger

Opsummering
Energistyrelsen bemærker, at forslaget til Kommuneplan ikke indeholder retningslinjer om
geotermi og oplyser at hele landet er åbent for ansøgninger om efterforskning og indvinding
af geotermisk energi, og det er derfor også muligt, mht. grønne energiprojekter, at der kan
komme lokale geotermi projekter.
Landsbyrådet fremhæver, at der i forslag til kommuneplan fremgår 15 byggegrunde som er
privatejede og ikke er byggemodnede. Det reelle tal er to som er sat til salg og måske op til 5
som kan byggemodnes.
Som beboer i området vil hans ejendom blive udskygget i en stor del af året ved byggeri af 4
etagers ejendom på Strandvejen 12 (Netto grunden)
Ingen bemærkninger til risikostyringsplan, idet denne endnu ikke er indarbejdet i
kommuneplanen. Planen skal være afsluttet og godkendt senest 22. oktober 2021.
KDI anbefaler præciseringer af kortmateriale mht. retningslinjer for oversvømmelse, erosion
og kysttilbagerykning.
Derudover juridisk vejledende bemærkninger om søterritoriet, strandbeskyttelseslinje og
kommunal planlægning i relation til klitfredning og strandbeskyttelse.
Det ser ud til, at sundhedshuset bliver placeret tæt op ad husene på Knudshovedvej og
Ingolfsgade. Ønsker placeringen ændret til mindre gene for boliger. Ærgerligt at bygge i
grønt område fuldt af dyreliv, når kommunen ellers gerne vil fremme naturen.
Anbefaler at kigge på det grønne område imellem Åløkkevej 1 og 3 i Aunslev, til placering af
naturlegeplads. Der tilflytter mange børnefamilier
Der planlægges nye stilleområder som af Vejdirektoratet vurderes at vil blive overskredet
mht støj fra eksisterende infrastruktur. Det kan være nødvendigt med støjdæmpning herfra
og Vejdirektoratet er i denne situation uvedkommende mht eventuelle krav. Retningslinje 2
om støj kan være i strid med planlovens bestemmelser om trafikstøj i visse tilfælde.
Vejdirektoratet anmoder om at skovrejsningsområder redigeres, så der ikke er overlap med
statsveje og byggelinjer herfra.

7

D2021-124475 07-06-2021 Vejdirektoratet

Støjforhold i nye stilleområder. Fejl i
data indberettet til Plandata.
Skovrejsningsområder på statsveje. Myndighed

8

D2021-126820 09-06-2021 Nanna Trava

Bekymring over høj bebyggelse på
P-pladsen ved Kvickly

Borger

9

D2021-128354 11-06-2021 Nyborg Kommune

Administrativ rettelse af afsnit
Nyborg og omverden er nødvendig

Myndighed

Data indberettet til Plandata.dk ser for skovrejsning ønsket/uønsket samt
støjkonsekvensområder ud til at indeholde fejl.
Ønsker ikke bebyggelse på parkeringsplads. Fjernelse af parkeringsplads vil give
parkeringsudfordringer i området, idet den ofte er fuld og udnyttes af beboere. Ny beboelse
vil give nye støjgener og fald i naboers ejendomsværdi. Kommende boligtyper og
befolkningsmålgruppe er ligeledes bekymrende.
Der er foretaget ændringer af opslaget ”Nyborg og omverdenen” i afsnittet om FYN2030.
Baggrunden for rettelserne er at FYN2030 var under udarbejdelse da udkastet til afsnittet
blev skrevet.
Afsnittet var derfor baseret på indholdet fra Grønt Topmøde på Fyn. Der er derfor foretaget
rettelser af afsnittet, så det afspejler FYN2030 som er vedtaget i byrådet.
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D2021-131965 17-06-2021 Merethe Simonsen og Lars-Hågen Lange

Diverse tilkendegivelser og forslag
til indhold/behandling af
Kommuneplanforslag samt
spørgsmål til Kommunen. Mange
punkter om beskyttelse/benyttelse
og frivillighed

* Kommuneplanforslaget mangler afsnit om affald og lysforurening(herunder på fauna) og
foreslår tilkobling til verdensmål.
* Det ønskes at kommunen fornyer medlemskab af fonden "Hold Danmark ren". Visionen om
Nyborg 2030 vækker glæde.
* Et forslag om solcellepark indsendt til kommunen kan ikke lade sig gøre på grund af
manglende kapacitet. Visionen om grøn omstilling er derfor i modsætning til virkeligheden.
* Der stilles spørgsmål om hvad Kommunen vil gøre med urenset spildevand og hvor ofte
dette udledes til recipient.
* Der stilles forslag til præcisering af retningslinje for sammenhængende stisystemer.
* Der stilles spørgsmål om hvorfor Vejdirektoratet kan reservere areal til noget som er
uønsket i Kommunen.
* Der argumenteres for, at en sti langs Ørbæk å vil være ødelæggende for naturen og
ejerene, vil være dyr og politisk problematisk samt at idéen ikke er ny (set første gang i
2005) og vil møde massiv modstand.
* Det bør præciseres, at forbedring af landskabelige oplevelsesmuligheder ikke må gå på
kompromis med naturen.
* Beskyttelse og benyttelse af økologiske forbindelser skal afvejes.
* Hvorfor er Ørbæklunde ikke udpeget som beskyttet landskab?
* Brug af ordet "skal" omkring potentielle økologiske forbindelser ved private/sårbare
økosystemer er uheldig. At en privat ejer udlægger områder til natur betyder ikke, at
lodsejeren vil acceptere offentlig adgang til området.
* Ønsker præcisering af at retningslinje om bynær skovrejsning med løvskov gælder på
offentligt ejede arealer og ikke private arealer.
* Diverse øvrige tekstnære forslag til rettelser.
* Der bør gives tilskud til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.
* Fremhæver privat ejendomsret i forbindelse med sætning om offentlig adgang til kysten
skal sikres, samt naturen skal beskyttes.
* Ønsker ikke forbedret adgang til søer/åer og dette skal fjernes fra målet.
* Ønsker præciseret at konstaterede pesticider i grundvand ikke er fra landbrug men
privat/offentlig ukrudtsbekæmpelse mm.
* Ønsker mere uvished i sætninger om fremtiden, inden for turisme, økonomi, ferie og fritid.
* Er ked af at afsnit om nye attraktioner udtages af kommuneplanforslaget. Pointerer igen
frivillighed og dialog mht friluftsliv.
* Der ønskes et svar på de stillede spørgsmål.
Borger
Af Nyborg Kommuneplan 2017 fremgik det, at Lindholm Havn skal kunne anvendes til
færgedrift over Storebælt i tilfælde af længerevarende afbrydelse af Storebæltsforbindelsen.
Det fremgik i forlængelse heraf, at Sund & Bælt skal høres, såfremt der ønskes foretaget en
ændring af de fysiske anlæg, herunder af det relevante vejnet og havnearealer, hvis disse
ændringer kan virke forhindrende eller på anden måde besværliggøre en gennemførelse af
beredskabsplanerne.
Ovenstående er fortsat gældende og bør fremgå af kommuneplanen 2021. Der ønskes
bekræftelse på indarbejdelse af teksten.
Ældre Sagen har noteret sig, at antal ældre borgere 80+ stiger kraftigt frem mod 2033, det
gælder ikke mindst i Nyborg by.
Ældre Sagen skal derfor opfordre til, at der i Kommuneplanen afsættes plads til/mulighed for
et bynært plejehjem (institutionsbyggeri), gerne med flere muligheder af hensyn til
Interesseorganisation fleksibiliteten.
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg,
herunder eltransmissionens elanlæg, og de begrænsninger der er i arealanvendelsen omkring
dem. Tekst og figurer herom er vedlagt.
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D2021-137145 25-06-2021 Sund & Bælt Holding A/S

Lindholm Havn skal kunne anvendes
til færgedrift over Storebælt
Moderselskab

12

D2021-138476 28-06-2021 Ældresagen

Flere ældre frem mod 2033 og
behov for plejehjem

13

D2021-139389 29-06-2021 Energinet Eltransmission

Eltransmissionsnettet

Myndighed

14

D2021-142047 01-07-2021 Eggert Christiansen

Matrikelrammer ønskes ændret til
boligformål

Borger

15

D2021-142283 02-07-2021 Region Syddanmark

Råstofplan 2020 ønskes indarbejdet Myndighed

Der påpeges fejl som skal rettes i "Andre tekniske anlæg" og "Vindmøller". Hertil er der
medsendt kort og tekniske bemærkninger.
For matriklerne 29t og 29bc i Ullerslev by ønskes rammer ændret fra blandet bolig og erhverv
til bolig, så der kan ske udstykning til byggegrunde. Hvis Matrikel 29 fs (legeplads ved
Mågevænget) samt 29 dg (tidligere oversvømmelsesbassin) endnu ikke er udlagt til boliger
ses dette gerne, idet det kan give forbedret brugbarhed for boligprojekter.
Råstofplan 2020 opfordres indarbejdet i kommuneplanens side 303-306 under afsnittet
”Råstoffer” Derudover ønskes præcisering i retningslinje om råstoffer, således at både kort og
lang tidshorisont indgår.

Bekymring om vådområde,
regnvandsbassin og kulturarv
vedligeholdelse

16

D2021-142285 01-07-2021 Kirseten Johansen

17

Ønsker alternative placeringer af
D2021-142315 02-07-2021 Charlotte Kirketerp på vegne af Enhedslisten Nyborg solcelleparker

Borger

Politisk organisation

Borgeren er bekymret for at et vådområde på matrikel 23p Aunslev By, Aunslev kan give
afvandingsproblemer. Der efterspørges konsekvenser for nærområdet i forhold til dræning,
kommende naturbeskyttelse og sprøjtning. Det kritiseres, at der er foretaget undersøgelser
på borgerens jord uden forudgående kontakt eller aftale. Påpeger desuden at et
regnvandsbassin ikke må nedsive tagvand idet der er givet afslag herom til borgers eget
vandhul. Sidst påpeges det at kulturarven er dyr at vedligeholde og at indtægter til dækning
heraf forringes af skatter og udgifter
Anlæg af solcelleparker i det åbne landskab hvor der ellers kunne skabes mere vild og
uberørt natur er uheldigt, og Kommunen har ikke råd til negative landskabelige påvirkninger
med solcelleanlæg. Solceller bør inddrages i erhvervslivet nær/i industriområder på f.eks.
store industritage.
Der gengives resultatet af en dialog mellem kommunen og styrelsen af d. 11- juni, i
forbindelse med nye arealudlæg inden for kystnærhedszone, produktionsvirksomheder,
risikovirksomheder, og grundvandsinteresser: ingen yderligere bemærkninger.
Vedrørende naturinteresser gøres der indsigelse til Nyborg Kommuneplanforslag 2021, på
baggrund af Miljøstyrelsens krav mht. Grønt Danmarkskort, som Nyborg kommune jf.
meddelelse af d. 30. juni ikke imødekommer.
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D2021-142559 02-07-2021 Bolig- og planstyrelsen

Indsigelse på baggrund af uenighed
mellem Kommune og Miljøstyrelse.
Tekniske bemærkninger
Myndighed

19

D2021-143278 02-07-2021 Energinet

Naturgastransmissionsnettet

Myndighed

D2021-143284 02-07-2021 Gregers Juel

Diverse tilkendegivelser og forslag
til indhold/behandling af
Kommuneplanforslag

Borger

20

Sidst gives der tekniske bemærkninger til kommuneplanen hvori indholdsfortegnelse og
sidetal ønskes at omfatte bilagene (OCR læsbarhed), idet kun 439 ud af 1.017 sider er
omfattet. Desuden mange henvisninger til kort/figurer/tekstbokse der er
mangelfulde/forkerte/fraværende. Fejl i kortbillede af rammebeskrivelser. Det oplyses, at der
ikke kan gøres indsigelse over disse forhold, men at de bør rettes.
Flere skovrejsningsområder er udpeget på arealer over gastransmissionsledninger. Energinet
ønskes inddraget i planlægning da der ikke kan tillades skovrejsning nærmere end 5 meter
fra disse. Kommuneplanens hovedstruktur under Tekniske Anlæg / Andre tekniske anlæg
ønskes suppleret med et afsnit omkring transmissionsledninger for naturgas samt at digital
kortviewer suppleres med lag herom. Energinet skal underrettes og høres om lokalplanforslag
der ligger inden for gastransmissionsledningers observationszoner/reserverede arealer.
Derudover oplyses generelle bestemmelser
Borgeren giver tilkendegivelser om harmoni mellem Auernakkes værdier og Kommuneplanen.
Derudover fremgår der: forslag om nye stiforbindelser, ønske om at sætning om god
forvaltningsskik mm. som fremgik af kommuneplanen i 2008 genindskrives, at Kommuneplan
11.1 bør trækkes tilbage og arbejdet startes forfra i dialog med lodsejere, at opdele
skovrejsning i kommunen i kategorierne klimaskov og biodiversitetsskov samt et ønske om
opdatering af 15 år gamle kort om landskabelige beskyttelsesområder.

