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Planstrategien tager afsæt i Byrådets vision og fo-
kusområder og sætter retning for den kommende 
kommuneplanrevision. Planstrategien er dermed 
med til at sikre koblingen mellem vision og kon-
kret fysisk planlægning.

I Sønderborg Kommunes styringstrekant er 
planstrategien derfor placeret mellem visionen og 
kommuneplanen.

Med offentliggørelsen af planstrategien inviterer 
Byrådet alle til at bidrage til den kommende revi-
sion af kommuneplanen.

Kommuneplanen planlægger med en tidshorisont 
på 12 år. Det vil sige rammerne skal tilpasses den 
udvikling, som Byrådet ønsker at understøtte 
inden for de næste 12 år.

En væsentlig del af kommuneplanen er at afveje 
forskellige hensyn og på den baggrund beslutte 
hvilket hensyn, der skal veje tungest. Den tager 
konkret stilling til, om et område i fremtiden skal 
anvendes til fx boliger, erhverv eller skal friholdes 
til rekreative formål. 

Indledning



I Sønderborg Kommune er det besluttet at Byrådets Visi-
on og Planstrategi udarbejdes i løbet af det første år af en 
byrådsperiode. Derefter revideres kommuneplanen med 
udgangspunkt i planstrategien. Det giver det siddende byråd 
mulighed for at arbejde med at realisere kommuneplanen 
i den sidste halvdel af byrådsperioden. I den periode kan 
kommuneplanen ændres via kommuneplantillæg – typisk for 
et konkret område eller projekt.

I den kommende planperiode ønsker Byrådet at gennemfø-
re en midvejsvurdering af kommuneplanlægningen, for at 
sikre fremdrift og prioritering i planlægningen, og de bedste 
muligheder for vækst og udvikling.

4-årshjulet for den overordnede kommunale planlægning

14

3 2

4 års-hjulet for den overordnede kommunale planlægning 

Vision (med planstrategi) 
Kommuneplan
Realisere mål og handlinger 
Valg + evaluering
Økonomi- og budgetplanlægning 

Midtvejsvurdering
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Byrådets revisionsbeslutning
Der foretages en temarevision af kommuneplanen. Det vil 
sige, at kun udvalgte temaer revideres. Øvrige dele af kom-
muneplanen opdateres kun vedrørende redaktionelle rettel-
ser og konsekvensrettelser, der ikke ændrer på planlægnin-
gens råderum.

Med baggrund i Byrådets vision og fokusområder vil det 
primære fokus for kommuneplanrevisionen være:
•  Revidere temaerne boliger og erhverv for at sikre attraktive 

udbygningsmuligheder. Herunder se på mulighederne for 
fortætning og omdannelse fra andre funktioner. Desuden 
sikre samspil med udbygning af infrastrukturen.

•  Revidere udpegninger til detailhandel for at understøtte et 
aktivt byliv.

•  Revidere planlægningen for vedvarende energianlæg, her-
under områder til solcelleanlæg samt vindmøller. 

•  Revidere kommuneplanrammerne for at understøtte vækst 
og udvikling.

Desuden vil følgende ændringer blive fortaget med udgangs-
punkt i nationale udmeldinger:
•  Sikre overensstemmelse med Danmarks Havplan
•  Udlægge sommerhusområde i Nordborg Ferieresort, Dals-

gård og Marinavej i Marina Minde jf. landsplandirektiv.
• Stillingtagen til udviklingsområder udpeget i landsplan-

direktiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen. 
Herunder at udarbejde kommuneplanramme for Peber- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bjerg i Høruphav. 

Yderligere revideres følgende:
• Retningslinje for skovrejsning tilpasses for at muliggøre 

afslag på skovrejsning i områder med særlige landskabsin-
teresser.

•  Retningslinje for oversvømmelse og erosion tilpasses jf. ny 
klimatilpasningsplan.

•  Retningslinje for Grønt Danmarkskort opdateres og rede-
gørelsen suppleres jf. nyt krav.

•  Retningslinje for grund- og drikkevand opdateres.
• Retningslinje for værdifulde landskaber rettes pga. fejl i 

data.
•  Retningslinje for støjkonsekvenszoner opdateres med nye 

data.
•  Bevaringsværdier overføres til kommuneplan fra vedtagne 

lokalplaner.
•  Retningslinje for parkering opdateres til at understøtte 

”grøn transport”.
•  Retningslinje for konsekvensområder opdateres til at om-

fatte tekniske anlæg.
•  Undersøge mulighederne for at udpege areal til jorddepo-

ni.

Samarbejde for udvikling
Byrådet er bevidst om, at vækst og udvikling sker i et sam-
arbejde mellem kommune, erhvervsliv, borgere, organisati-
oner med flere. Derfor er håbet at alle vil bidrage med viden 

Planstrategien er indledning til den kommende kommuneplanrevision. Med 
planstrategiens offentliggørelse indledes en høring, hvor alle har mulighed for 
at komme med bemærkninger til den kommende kommuneplan. Efterfølgende 
udarbejdes et forslag til ny kommuneplan, som sendes i offentlig høring, før det 

kan endeligt vedtages. Det er forventningen, at kommuneplanen er endeligt vedtaget i 
efteråret 2023. 

Processen

og ideer i processen, så kommuneplanen på bedste vis kan 
underbygge væksten.

Sønderborg Kommune ser en vigtighed i at stå sammen med 
nabokommuerne, også når det gælder planlægning for den 
fysiske udvikling. Derfor vil Sønderborg Kommune invitere 
til dialog med de øvrige sønderjyske kommuner angående 
emner, der går på tværs af kommunegrænser. Det kan give 
mulighed for at koordinere og samtænke indsatser.

Idehøring: Kom med dine bemærkninger
Med planstrategien beder Sønderborg Kommune alle bor-
gere, erhvervsliv og interesseorganisationer om input til den 
kommende kommuneplanlægning.

Har du kendskab til et projekt, der kræver ændring i kom-
muneplanen? Fx et større byggeri eller en ændret anvendelse 
af et areal. 

Kommuneplanen er den overordnede planlægning, der 
sætter rammerne for den fremtidige udvikling af kommunen. 
Derfor er det vigtigt, at store projekter tages med i planlæg-
ningen nu.

Læs mere om Byrådets hensigt med kommuneplanrevisio-
nens primære emner på de følgende sider.

Fristen for at aflevere dine bemærkninger er 19. 
august 2022. Forslag og bemærkninger sendes til: by-land-
skab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan & 
Myndighed, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Miljøvurdering
Planstrategien fastlægger ikke rammer for fremtidige an-
lægstilladelser til projekter, derfor er det vurderet, at plan-
strategien ikke er omfattet af miljøvurderingsreglerne.
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Kommuneplanen sætter rammerne for 
hvor, der kan bygges nye boliger samt 
typen af boliger.

Prognoserne for befolkningsudviklin-
gen i Sønderborg Kommune viser en 
negativ kurve de kommende år. For at 
vende denne udvikling skal området 
kunne tilbyde noget særligt. Attraktivt 
beliggende boliger er en brik i dette 
spil. 

Strækningen fra Gråsten over Sønder-
borg til Høruphav og Augustenborg, 
rummer fortsat området med den 
primære byværkst.

Kommuneplanen kan udlægge nye 
områder til boligformål, og ofte vil der 
blive stillet krav om, at andre områder 
af tilsvarende størrelse fjernes i kom-
muneplanrammerne. Denne vurdering 
og afvejning skal foretages i kommune-
planen.

Byrådets målsætning
Byrådet er optaget af at sikre attraktive 
byggemuligheder i kommunen. Der 
skal i den forbindelse også ses nærmere 
på, at skabe mulighed for forskellige, 
nye boligformer.

Sønderborg by ligger skønt ud til ky-
sten, med Sønderskoven mod øst, det 
historiske Dybbøl-landskab mod vest 
og Kærhalvøen mod nord. Men herlig-
heden kommer med en pris, for udbyg-

ningsmulighederne begrænses. Byrådet 
vil arbejde for at fremme udviklingspo-
tentialerne, så der kan skabes rum til 
udbygning. Et af grebene kan være øget 
omdannelse og fortætning.

Kommunen rummer mange perler, be-
varingsværdier, landskaber og kultur-
miljøer, som vi skal værne om. Samti-
dig skal der være plads til nytænkning 
fx hvor udvalgte områder så vidt muligt 
”sættes frit” og boligerne kan udvikle 
sig forskelligartet.

Landdistriktet rummer et vigtigt sup-
plement til bosætningen i byerne. I de 
fleste landsbyer er der plads til udvik-
ling via enkeltstående huludfyldninger 
eller mindre boligrammer. Det skal 
ske på en måde så landsbyens karakter 
bevares. Udbygningsmulighederne i 
landsbyerne blev i væsentlig grad revi-
deret i 2019.

Kom med dine bemærkninger
Hvad mener du, der skal til for at sikre 
attraktive muligheder for udbygning af 
boligområderne i kommunen?

Hvilke typer boliger skal der planlæg-
ges for?

Boligudvikling

Hovedby

Områdeby

Lokalby

Landsbyer i bymønsteret

Landsbyer

Bymønster

Signaturforklaring

Sønderborg-
Vollerup-Dybbøl

Augustenborg

Gråsten-Egernsund-
Rinkenæs

Broager

Nordborg-Havnbjerg

Høruphav

Guderup

Vester Sottrup

Svenstrup

Fynshav

Tandslet

Lysabild

Skovby

Nybøl

Blans

Ullerup

Avnbøl

Pøl

LavensbyHolm

Himmark
Torup

Mjels

Broballe

Oksbøl

Brandsbøl

Stevning

Stolbro

Dyndved

Sjellerup

Elstrup

Egen

Østerholm

Helved/Frederiksgård

Hundslev/Almsted/Notmark

Ketting

Asserballe Station

Asserballe

Sebbelev

Mjang

Majbøl

Mommark

Sarup

Vibøge

Østerby

Sønderby

Kær/Ormstoft

Øster Snogbæk

Øster Sottrup

Sottrupskov

Stenderup

Adsbøl

Skodsbøl Smøl

Dynt

Gammelgab

Skelde

Tørsbøl

Kværs
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Det gode butiksliv og tilbud i detailhandlen i Sønderborg 
Kommune er vigtigt for at gøre kommunen attraktiv i forhold 
til bosætning samt tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og 
studerende.

Datailhandelen er i konstant udvikling. Tendenserne er at 
e-handel er stigende og antallet af fysiske butikker er falden-
de. Butikkerne bliver færre, men generelt set større. For at 
sikre et hyggeligt og attraktivt byliv er det væsentligt at kon-
centrere butikkerne. Byliv er i dag mere end handel og for at 
støtte bymidterne skal der fokus på at skabe et aktivt bymiljø 
med mødesteder, oplevelser og servicefunktioner, der kan 
understøtte bylivet.

Byrådet målsætning
Byrådet ønsker at kommuneplanen skal understøtte et aktivt 
byliv i alle byer. Konkret betyder det, at detailhandelsområ-
derne nogle steder skal koncentreres i bymidten for dermed 
at frigive yderområderne til andre funktioner, som fx boliger. 

Udpegningerne skal være fremsynede og kunne rumme nye 
tiltag med en attraktiv placering. Der skal fortsat være en 
klar rollefordeling mellem bymidter og aflasningsområder/
lokalcentre.

Kom med dine bemærkninger
Har du input til, hvordan vi bedst underbygger et aktivt byliv 
i alle byer?

De nuværende udpegninger til detailhandel kan findes i 
kommuneplanen:  
www.sonderborg.dk/kommuneplan/detailhandel

Detailhandel
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Mulighed for vækst og udvikling i erhvervsområderne er 
væsentligt for kommunens samlede udvikling. Sønderborg 
Kommune oplever en positiv efterspørgsel på erhvervsjord 
særligt omkring Sønderborg by og motorvejsnært. 

Omkring Sønderborg by ligger tre erhvervsområder med 
rummelighed til nybyggeri: Ragebøl, Sønderborg Nord og 
Vollerup/Glansager. Planlægningen tager tid, derfor er der 
behov for at afklare, hvilken retning udviklingen skal tage på 
længere sigt.

Den overordnede infrastruktur spiller en afgørende rolle for 
erhvervsområdernes tilgængelighed og dermed deres at-
traktivitet. Her er adgangen til motorvejen vigtig for mange 
virksomheder.

Byrådets målsætning
Det er væsentligt for Byrådet at sikre gode vækstmuligheder 
for både nuværende og nye virksomhederne i hele kommu-
nen. Der skal være mulighed for at udflytte virksomheder, 
der er vokset ud af deres eksisterende rammer. 

Omkring Sønderborg by overvejer Byrådet at udvide er-
hvervsområder eller udpege udviklingsretninger for en 
fremtidig udvidelse af områderne. 

Byrådet er opmærksom på, at udviklingen af erhvervsom-
råderne skal ses i lyset af en mulig kommende Als-Fyn bro, 
som i væsentlig grad vil påvirke den overordnede infrastruk-
tur.

Kom med dine bemærkninger
Hvor skal nye erhvervsområder placeres for at være attrakti-
ve og understøtte virksomhedernes vækstmuligheder?

De nuværende udpegninger til erhverv i hele kommunen kan 
findes i kommuneplanen: www.sonderborg.dk/kommune-
plan/erhverv

Erhverv
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Der er et stort fokus på at udfase olie og 
gas i energiproduktion og opvarmning. 
Det skal primært ske ved større elek-
trificering, hvilket betyder, at behovet 
for elproduktion stiger. Samtidig er 
der kamp om arealerne til blandt andet 
byudvikling, natur, fødevareproduktion 
og energiproduktion. 

Solcelleparker kræver store arealer, og 
de kan være en fordel i områder med 
grundvandsinteresser. Samtidig kan 
de give vilkår for insekter og smådyr. 
Vindmøller kræver langt mindre areal, 
som i stedet kan bruges til fx fødevare-
produktion. 

Sønderborg Kommune har modtaget 
en række ansøgninger om nye vedva-
rende energianlæg: Solcelleparker ved 
Vester Sottrup, Langesø og Mjang; 
udskiftning af syv vindmøller ved Pøl 
med to til tre nye; samt en kombineret 
solcelle og vindmøllepark ved Sven-
strup/Brandsbøl. Projekterne beskrives 
nærmere i bilag.

Under høringsperioden på Planstra-
tegi 2022 er der modtaget en række 
bemærkninger til de ansøgte pro-
jekter. Der er desuden modtaget nye 
projektansøgninger. Byrådet har med 
vedtagelsen af Planstrategien ikke 
taget stilling til projekterne, men lader 
projekterne og høringssvarene indgå i 
det kommende arbejde med forslag til 
Kommuneplan 2023.

Byrådets målsætning
Byrådet ønsker at skabe rammer for 
øget produktion af vedvarende energi 
for at understøtte den grønne omstil-
ling og muliggøre en afkobling af gas til 
opvarmning. 

I den forbindelse vil Byrådet drøfte 
vilkår og rammer for nye projekter. 
Desuden vil de ansøgninger, som kom-
munen allerede har modtaget, blive 
undersøgt nærmere.

Byrådets prioritering på vindmølle-
området er at det kystnære vindmølle-
projekt i Lillebælt Syd skal realiseres. 
Desuden kan der ses på modernisering 
af eksisterende vindmøller på land. 
Derudover vurderes behovet for nye 
projekter.

Kommuneplanen rummer i dag en 
række ledige arealer til solcelleparker. 
Aktualiteten af disse vil blive under-
søgt, og udlæg vil blive fjernet, hvis de 
ikke er aktuelle.

Kom med dine bemærkninger
Hvad er væsentligt at sikre, når der 
planlægges for vedvarende energianlæg 
som solceller og vindmøller? 

Energianlæg
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Den seneste revision
Kommuneplanen blev senest revide-
ret i 2019, hvor der blev foretaget en 
fuld revision med fokus på: Rammer 
til boliger og erhverv, arealer til sol-
celleparker, Grønt Danmarkskort, 
områder med risiko for oversvømmelse 
og erosion, udpegning af områder til 
produktionserhverv, strategisk plan-
lægning for landsbyer samt opdatering 
af landsbyafgrænsninger. 

Den kommende kommuneplanrevisi-
on skal bygge videre på den hidtidige 
planlægning. Desuden skal den følge 
op på nationale krav til kommuneplan-
lægningen.

Planlægningen siden sidst
Siden vedtagelsen af Kommuneplan 
2019-2031 er der igangsat 15 kommu-
neplantillæg.

Godkendte tillæg: 
•  Nordborg Ferieresort (nr. 2)
• Ulsnæs Centeret, Gråsten (nr. 3)
•  Naturpark Nordals (nr. 4)
•  Solceller ved Stevning (nr. 5)
•  Solceller ved Lysabild (nr. 7)
•  Spang Vade og Madehusvej, Vollerup

(nr. 8)
•  Boliger Sydvang, Sønderborg (nr. 14)
•  Børnehave Bomhusvej, Trappen,

Gråsten (nr. 16)

Tillæg i proces:
•  Teknisk anlæg ved Pøl, Nordborg (nr.

1)
•  Teknisk anlæg ved Danfoss, Sven-

strup (nr. 12)
•  Teknisk anlæg ved Gyden, Fynshav

(nr. 13)
•  Centralrenseanlæg ved Vestermark

(nr. 11)
•  Badevandsområde, Sønderborg Hav-

nebad (nr. 18)
•  Sommerhusområde ved Fiskerløk-

ken, Mommark (nr. 19)
•  Bådehal på Holmgade i Nordborg

(nr. 20)

Nationale krav til kommuneplan-
lægningen
Staten stiller en række krav til forhold, 
der skal indarbejdes i nye kommu-
neplaner. Det sker blandt andet via 
udmeldinger om ”nationale interes-
ser i kommuneplanlægningen”. Den 
glædende udgave er fra marts 2018. 
Således lever Sønderborgs nuværende 
kommuneplan op til kravene. Sædvan-
ligvis revideres de nationale interesser 
hvert fjerde år. Når det sker, vil Søn-
derborg Kommune vurdere, hvilken 
betydning udmeldingen vil have for 
kommuneplanlægningen.

I 2021 har Danmarks første Havplan 
været i høring. Det skal sikres at kom-
muneplanen ikke er i konflikt med 
Havplanen.

En ændring i Planloven i februar 2020 
indfører et nyt krav til redegørelsen for 
Grønt Danmarkskort. Der skal således 
tilføjes en beskrivelse af realiseringen 
af det grønne Danmarkskort.

Bilag: Forudsætninger for revisionen
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Der er siden seneste kommuneplanre-
vision udgivet to landsplandirektiver 
vedrørende planlægning i kystnær-
hedszonen med betydning for Sønder-
borg Kommune. 

Sønderborg Kommunes ansøgning 
til landsplandirektiverne fremgår af 
”Planstrategitillæg 2019 for udvikling i 
kystnærhedzonen” vedtaget af Byrådet 
27. november 2019.

Landsplandirektiv for udlæg og 
omplacering af sommerhusgrun-
de
I landsplandirektivet får Sønderborg 
Kommune mulighed for at udlægge 
et nyt sommerhusområde i Nordborg 
Ferieresort med op til 25 sommerhus-
grunde. Det kræver at et udlagt som-
merhusområde ved Østerby på Kegnæs 
fjernes. Landsplandirektiv fra 2007 for 
området er ophævet.

Ligeledes gives der mulighed for, at et 
eksisterende område med ferieboliger i 
landzone ved Dalsgård kan overføres til 
sommerhusområde.

Sønderborg Kommune havde yderli-
gere ansøgt om, at kunne udlægge de 
eksisterende ferieboliger på Marinavej 
i Marina Minde til sommerhusområde. 
Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at 
området kan overføres fra byzonen til 
sommerhusområde uden landsplandi-
rektiv.

Ændringerne vil kræve nye kommune-
planrammer og lokalplaner. Planlæg-
ningen sommerhusområderne i Nord-
borg Ferieresort og Dalsgård skal være 
gennemført senest januar 2026.

Planlægning for nye sommerhus-
områder
I Sønderborg Kommune sker der rigtig 
meget på turismeområdet for tiden. 
Der er store forventninger til effekten 
af Nordborg Resort, som etableres i 
planperioden. Byrådet vil være op-
mærksom på vilkårene for turismeud-
vikling i hele kommunen. Herunder 
være forberedet på en eventuel ny 
ansøgningsrunde for omplacering og 
udlæg af sommerhusområder. Det er 
sandsynligt at muligheden for ansøg-
ning vil ligge i 2023.

Bilag: Sommerhuse i kystnærhedszonen
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Dalsgård
Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhus-
områder giver mulighed for at udlægge området i Dalsgård 
til sommerhusområde. Området er i dag udbygget med 13 fe-
riehuse. Det ligger landzone og eksisterende kommuneplan-
ramme beskriver, at området skal søges overført til sommer-
husområde. Med landsplandirektivet er der givet mulighed 
for dette. Det vil kræve ændring i ny lokalplan for området. 

Ved at overføre området til sommerhusområde vil det blive 
muligt at bygge og udnytte området i lighed med andre som-
merhusområder.

Marina Minde
På Marinavej ligger i dag 36 ferieboliger i byzone. Grundejer-
foreningen har anmodet om at få overført området til som-
merhusområde. Projektet har indgået i Sønderborg Kommu-
nes Planstrategitillæg 2019.

Hensigten med ændringen er at få samme mulighed for 
benyttelse af området som i de øvrige sommerhusområder. 
Ændringen vil kræve ny kommuneplanramme og efterføl-
gende lokalplan. Det er hensigten, at de nuværende bygning-
er bibeholdes. Det vil blive fastsat i lokalplan.

Nordborg Resort
Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhus-
områder er der giver mulighed for at udlægge et sommer-
husområde på indtil 25 sommerhuse i forbindelse med det 
kommende Nordborg Resort. 

Området er i dag udlagt til rekreative formål. Ændringen 
kræver ny kommuneplanramme og lokalplan for det konkre-
te område. 
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I kommuneplanprocessen skal det afgøres, om udviklings-
områderne skal rammelægges. Hvis det sker, vil der kunne 
udarbejdes lokalplan og sidenhen gives lov til bebyggelse af 
områderne. 

Landsplandirektiv for udviklingsområder
Områder inden for kystnærhedszonen må kun udvikles og 
bebygges, hvis der er en særlig begrundelse for den kystnære 
placering. I udviklingsområder får kommunen en lettere 
adgang til at foretage planlægningen. 

Med landsplandirektivet udpeges 19 udviklingsområder 
i Sønderborg Kommune. Dele af udviklingsområderne er 
udpeget med en betingelse om, at natur- og landskabsinte-
resser afvejes. Dette forhold skal behandles i den kommende 
kommuneplanrevision. De fleste områder er på nuværen-
de tidspunkt rammelagt. Det gælder dog ikke for området 
”Peberbjerg” ved Klinteskoven i Høruphav samt et område 
ved Egernsund Brovej. I kommuneplanrevisionen skal det 
afgøres om områderne skal rammelægges.

Planlægningen skal være gennemført senest oktober 2026.

Udviklingsområde ved Egernsund Brovej
Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde og 
er omgivet af byzone mod vest, nord og øst. Området er en 
mulighed for at skabe ny byudvikling i Gråsten. 

En del af området er udpeget med særlige landskabsinteres-
ser, hvilket skal behandles, før det eventuelt kan rammelæg-
ges.

Bilag: Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Udviklingsområde Peberbjerg
Området ligger i tilknytning til byzonen i Høruphav mod 
vest. Området anvendes i dag til landsbrugsformål. Hvis 
området rammelægges kan det give mulighed for et nyt 
boligområde i Høruphav.

Mod syd grænser udviklingsområdet op til strandbeskyttel-
seslinjen. Der er ikke særlige natur- og landskabsinteresser 
inden for området.

Planstrategi 2022 · 13



I dette bilag beskrives de ansøgte solcelle og vindmøllepro-
jekter. Projekterne er overordnet screenet. En detaljeret 
gennemgang og vurdering følger i kommuneplanprocessen.

Solcelleanlæg ved Vester Sottrup 
Projektet foreslår et udlæg på 77 hektar til solcelleanlæg 
med en kapacitet på 70 MW. Elproduktionen vil være cirka 
70.000 MWh/år. Projektet kan yde beskyttelse af drikke-
vandsindvinding i området.

Projektet konflikter ikke med natur- og landskabsudpegnin-
ger udpeget i kommuneplanen.

Solcelleanlæg ved Langesø
Projektet foreslår et udlæg til 87 hektar til solcelleanlæg 
med en kapacitet på 76 MW. Elproduktionen vil være cirka 
76.000 MWh/år. 

Projektet konflikter ikke med natur- og landskabsudpegnin-
ger udpeget i kommuneplanen. 

Bilag: Energiprojekter
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Solcelleanlæg ved Mjang
Projektet foreslår at udlægge 90 hektar til solcelleanlæg med 
en kapacitet på 60 MW og en forventet elproduktion på cir ka 
72.000 MWh/år. Projektet kan yde beskyttelse af drikke-
vandsindvinding i området. Projektudvikler er i dialog og 
samarbejde med flere interessegrupper, heriblandt Natursty-
relsen og Den grønne gruppe Sønderborg. 

Projektet er i konflikt med udpegning til større sammenhæn-
gende landskab og værdifuldt landskab udpeget i kommune-
planen.

Udskiftning af vindmøller Pøl
Ved Birkepøl nær Skovby på Sydals står i dag syv vindmøller 
med en totalhøjde på 72 meter. De er opsat i 1996 og har 
hver en kapacitet på 600 kW. 

En opstiller ønsker at udskifte de syv møller med enten to 
møller med en totalhøjde på 180 meter eller tre møller med 
en totalhøjde på 150 meter. Den samlede kapacitet vil være 
cirka 12,5 MW. Elproduktionen vil være cirka 45.000 MWh/
år.

Kombineret sol- og vindprojekt ved Svenstrup/
Brandsbøl
Projektet tænkes placeret mellem Svenstrup og Brandsbøl, 
syd for Danfoss, men den konkrete placering er endnu ikke 
ansøgt.

Potentielt set 20-40 hektar solceller og tre vindmøller med 
en totalhøjde på 150 meter. Projektet er endnu ikke vurderet 
i forhold til øvrig planlægning.

I høringsperioden for Planstrategi 2022 er projektansøgnin-
gen trukket tilbage af ansøger.
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