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1 Indledning
Nyborg Kommune offentliggjorde den 5. maj 2021 "Forslag til Kommuneplan 2021". 
Kommuneplanen indeholder rammer og retningslinjer for den fysiske planlægning i Nyborg 
Kommune og det efterfølgende arbejde med kommuneplanen. Kommuneplanen fastlægger ud 
fra en samlet vurdering arealanvendelsens udvikling for en 12 årig periode. Kommuneplanen er 
udarbejdet i henhold til planloven1.

Nyborg Kommune har vurderet, at Kommuneplan 2021 er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. 
miljøvurderingsloven2. Der er derfor gennemført en miljøvurdering og udarbejdet en 
miljørapport. 

Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport har været i otte ugers offentlig 
høring i perioden 5. maj til 2. juli 2021.

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk.2, skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan 
udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

 hvordan miljøhensyn er integreret i planen

 hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i 
betragtning

 hvorfor den godkendte eller vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, 
der har været behandlet

 hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger der kan være på miljøet 
som følge af planen

Den sammenfattende redegørelse indgår i grundlaget for den endelige politiske vedtagelse af 
kommuneplanen, og den skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af 
kommuneplanen.

Den nye Kommuneplan 2021 afløser Kommuneplan 2017.

2 Integration af miljøhensyn
Miljøvurderingen har været gennemført for at sikre en integration af miljøforhold i 
kommuneplanen. Emnerne i miljøvurderingen er fastsat i afgrænsningsrapporten, hvor det blev 
vurderet, at der især skal være fokus på påvirkningen af følgende miljøfaktorer: biologisk 

1 Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020
2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 
25/06/2020



mangfoldighed herunder flora og fauna, befolkningen og menneskers sundhed, vand, klimatiske 
forhold, materielle goder landskab og kulturarv.

Miljøvurderingen konkluderede følgende om de udvalgte miljøfaktorer:

2.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

2.1.1 Byudvikling
Byudviklingsområdet ved kirkegården i Nyborg er beplantet med træer, som kan være leve- og 
ynglesteder for fredede eller beskyttede arter. Der er ikke registreret rødlistede eller bilag IV-
arter inden for byudviklingsområderne. En eventuel påvirkning på fredede og beskyttede arter 
vil afhænge af den efterfølgende detailplanlægning, og kan derfor ikke vurderes nærmere på 
dette planniveau.

Der vil i forbindelse med vurderingen af biologisk mangfoldighed, flora og fauna ikke blive 
gennemført en væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000. Det skyldes, at 
byudviklingsområderne ikke er beliggende i forbindelse med Natura 2000-områder, hverken 
direkte eller indirekte. Dermed vurderes det, at der ikke vil ske påvirkning af arter på Natura 
2000 områdets udpegningsgrundlag. 

2.1.2 Lavbundsarealer og vådområder
Kommuneplanen udpeger flere nye lavbundsarealer og potentielle vådområder, der vurderes at 
have en positiv påvirkning på den biologiske mangfoldighed, da naturområderne udvides og 
vandmiljøets tilstand forbedres. Påvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig, da en del af 
arealerne allerede er udpeget som lavbundsarealer i den gældende Kommuneplan 2017 og 
dermed i dag henligger som våde naturområder med positiv betydning for vandmiljøet. 

2.2 Befolkningen og menneskers sundhed 

2.2.1 Byudvikling
Der kan være en trafikal påvirkning som følge af byudvikling nord for Fynsvej. Omfanget af 
påvirkningen kendes ikke på nuværende tidspunkt og kan først vurderes i forbindelse med den 
mere detaljerede lokalplanlægning, hvor de konkrete planer for bebyggelse og infrastruktur 
kendes.



2.2.2 Støj
Øget trafik som følge af byudvikling nord for Fynsvej kan medføre øget støj. Påvirkningen kan 
først vurderes i forbindelse med den mere detaljerede lokalplanlægning, hvor de konkrete 
planer for bebyggelse og infrastruktur kendes.

Med forslag til Kommuneplan 2021 udlægges fire nye stilleområder. Udpegning af stilleområder 
vurderes at medføre en positiv påvirkning på menneskers sundhed.

2.3 Vand

2.3.1 Grundvand
Udpegning af flere arealer til skovrejsning kan have en positiv påvirkning på 
drikkevandsressourcen. Skovvækst kan beskytte grundvandet mod forurening, da der anvendes 
mindre gødning og pesticider ved skovbrug end ved landbrug, og samtidig reduceres 
udvaskningen af nitrat til grundvandet. Udpegningerne muliggør skovrejsning, men stiller ikke 
krav om skovvækst. Omfanget af den positive påvirkning på drikkevandet, vil afhænge af, hvor 
meget ny skov der plantes. Den reelle påvirkning kan derfor ikke vurderes på nuværende 
planniveau.

Udlæg af nyt byudviklingsområde i området ved Lindenborgvej i Nyborg, samt øgede 
bebyggelsesmuligheder i rammeområdet ved Telegrafen kan have en påvirkning på 
drikkevandet. Der er risiko for forurening af grundvandet i forbindelse med byudvikling af 
arealer, som i dag fremstår ubebyggede, da der kan ske udslip af forurenende stoffer fra 
byggeri og køretøjer. Der vil samtidig være en reduceret risiko for forurening med stoffer fra 
landbruget, da områderne udtages af landbrugsdrift. Omfanget af påvirkningen på grundvandet 
vil afhænge af den efterfølgende detailplanlægning, og kan derfor ikke vurderes på dette 
planniveau.

2.3.2 Overfladevand
Udvidelse af områder med lavbundsarealer vurderes at have en positiv påvirkning på 
overfladevand, både hvad angår håndtering af vand i forbindelse med oversvømmelser samt 
vandmiljøets tilstand. Udpegningerne omfatter mindre arealer i forhold til de eksisterende 
udpegningerne, og påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig.

Vådområder vurderes at have en positiv påvirkning på overfladevand, da genopretning af 
lavbundsområder til vådområder kan medvirke til at nedbringe landbrugets udledning af 
næringsstoffer til vandmiljøet samt til binding af CO₂. Påvirkningen vurderes ikke at være 
væsentlig, da en del af arealerne i dag henligger som våde naturområder med positiv betydning 
for vandmiljøet. 



Udlæg af nye arealer til byudvikling vil medføre flere befæstede arealer, hvilket kan have en 
påvirkning på overfladevandet, da forurenende stoffer fra de befæstede arealer kan blive 
transporteret videre til vandmiljøet. Samtidig vil der være en hydraulisk påvirkning, når der 
tilføres en større mængde vand til vandløb, søer og vådområder. Påvirkningen kan først 
vurderes nærmere i forbindelse med den efterfølgende detailplanlægning, når de konkrete 
planer for bebyggelse og infrastruktur kendes.

2.4 Klimatiske faktorer 

2.4.1 Vedvarende energi
Mulighed for opstilling af vindmøller vil bidrage positivt til den grønne omstilling, sikre stigning i 
vedvarende energi og bidrage til en reduktion i CO₂-udledningen, hvilket vurderes at have en 
positiv påvirkning på klimaet. Omfanget af fremtidige vindmøller kendes ikke på nuværende 
tidspunkt, og påvirkningen på klimaet kan derfor ikke vurderes på dette planniveau.

Øget mulighed for placering af solcelleanlæg vurderes at kunne bidrage til at øge andelen af 
vedvarende energi i kommunen og have en positiv påvirkning på nedbringelse af udledningen 
af CO₂. Omfanget af fremtidige solcelleanlæg kendes ikke på nuværende tidspunkt, og 
påvirkningen kan derfor ikke vurderes på nuværende planniveau.

2.4.2 Skovrejsning
Ved skovrejsning bindes CO₂ i træerne og skovrejsning kan derfor bidrage til at reducere 
mængden af CO₂ i atmosfæren, hvilket vurderes at have en positiv påvirkning på klimaet. 
Omfanget af den positive påvirkning på klimaet, vil afhænge af, hvor meget ny skov der plantes. 
Den reelle påvirkning kan derfor ikke vurderes på nuværende planniveau.

2.5 Materielle goder 
Der udpeges lavbundsarealer i tilknytning til eksisterende lavbundsarealer. Udpegningen 
vurderes ikke at påvirke den eksisterende lovlige landbrugsdrift, og vurderes derfor ikke at 
medføre en væsentlig påvirkning på arealanvendelsen.

Udpegningen af potentielle vådområder kan have en påvirkning på arealanvendelsen, da 
områderne omfatter landbrugsarealer. Der kan ske en ændring i anvendelsen af arealerne, da 
etablering af vådområder medfører genskabelse af den naturlige vandstand og vandstrømning, 
hvilket kan føre til oversvømmelser. Ved gennemførelse af vådområdeprojekter kan arealerne 
ikke længere anvendes til landbrugsdrift. Påvirkningen på arealanvendelsen vurderes ikke at 
være væsentlig, da en del af arealerne allerede i dag er udlagt som lavbundsareal og henligger 
som våde naturområder.



Der udlægges to områder til byudvikling ved henholdsvis Lindenborgvej og Vindinge-Rosilde, 
sidstnævnte er beliggende inden for et særligt værdifuldt landbrugsareal. Arealet ved 
Lindenborgvej var i kommuneplan 2017 udpeget til særligt værdifuldt landbrugsareal. Denne 
udpegning udgår med forslag til kommuneplan 2021. 

Påvirkningen på landbrugsarealet som materiel gode vurderes ikke at være væsentlig, da 
arealerne, der udtages af landbrugsdrift, er mindre arealer. Driften af de landbrugsarealer, som 
grænser op til byudviklingsområderne, kan fortsætte. Samtidig vil opførelse af nye boliger i 
områderne også have en positiv påvirkning på de materielle goder hvad angår 
bosætningsmuligheder.

2.5.1 Oversvømmelse og erosion
Oversvømmelser i forbindelse med skybrud og vandstandsstigninger kan have store negative 
indvirkninger på ejendomsværdi og andre materielle goder i form af skader på bebyggelse og 
anlæg. Nye retningslinjer til sikring af bebyggelse og anlæg mod skader fra oversvømmelse og 
erosion kan reducere de negative konsekvenser, og vurderes derfor at have en positiv 
påvirkning på de materielle goder. Den konkrete effekt af retningslinjerne kan først vurderes 
nærmere i forbindelse med den efterfølgende detailplanlægning.

2.6 Landskab

2.6.1 VE-anlæg 
Forslag til kommuneplan 2021 åbner op for muligheden for at der indenfor allerede udpegede 
områder for vindmøller eventuelt kan placeres møller på over 80 m. Retningslinjerne for de 
enkelte vindmølleområder fastholdes dog med en maks. højde på 80 m. Derfor vil 
vindmøllernes placering og højde bero på konkret planlægning i hvert enkelt tilfælde. Store 
vindmøller kan have visuel påvirkning af meget store områder. Nogle af de allerede udlagte 
områder for placering af vindmøller ligger indenfor området udpeget som værende 
bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber i Nyborg Kommunes 
gældende kommuneplan 2017. Mulighederne for placering af solcelleanlæg i det åbne land 
forbedres, uden at der udpeges konkrete områder for solceller. For både solceller og vindmøller 
gælder, at den landskabelige påvirkning først vil kunne vurderes ved den konkrete planlægning. 

2.6.2 Skovrejsning 
Der udpeges arealer til skovrejsning indenfor kystnærhedszonen, og indenfor områder udpeget 
til bevaringsværdige landskaber (særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav) og større 
sammenhængende landskaber. I forhold til kystnærhedszonen vurderes påvirkningen at være 
ikke væsentlig, da de udpegede arealer placeres bag eksisterende kystbebyggelse samt at 
skovrejsningen på arealerne, vurderes ikke at påvirke de kystnære landskabelige værdier eller 
at begrænse offentlighedens adgang til kysten. 



Der udlægges også positive skovrejsningsarealer i det åbne land i den resterende del af 
kommunen. Det fremgår af retningslinjerne for skovrejsning i forslag til kommuneplan 2021 at 
når der plantes skov skal der tages hensyn til landskab og kulturhistorie. Desuden skal 
skovrejsningsprojekter screenes i henhold til VVM-reglerne. Skovrejsningen skal derfor i 
forbindelse med konkrete projekter vurderes i forhold til landskabelig påvirkning.

2.6.3 Byudvikling 
Der udlægges tre byudviklingsområder indenfor større sammenhængende landskabsområder. 
For området ved Vindinge vurderes påvirkningen at være ikke væsentlig, da byudviklingen 
vurderes at være en naturlig udvidelse af den eksisterende byzone. Byudviklingsområdet ved 
Lindenborgvej vurderes at have en væsentlig landskabelig påvirkning. Det nye byområde 
placeres på en skråning ned mod Ladegård Å, indenfor beskyttelseslinjen omkring åen gives 
der mulighed for at bygge 0,5 m højere end den bagvedliggende bebyggelse. Dog vil den 
foreslåede nye bebyggelse komme til at ligge lavere i terrænet end den bagvedliggende, hvilket 
vil udjævne højdeforskellen.  

Byudviklingsområdet ved Lindenborg ligger også indenfor skovbyggelinjen foruden å-
beskyttelseslinjen. Det er en væsentlig del af området der er beliggende indenfor 
beskyttelseslinjerne og det vurderes at en udbygning af området vil komme til at påvirke 
beskyttelseslinjerne. I rammen er der dog tilføjet at der ikke må bebygges på arealer omfattet af 
å-beskyttelseslinjen, men at disse kan anvendes til grønne arealer og haver indenfor rammerne 
af beskyttelsen. Påvirkningen af å-beskyttelseslinjen vurderes derfor ikke at være væsentlig. 

Byudviklingsområdet ved kirkegårdsgrunden har et meget begrænset sammenfald med 
skovbyggelinje. Sammenfaldet vurderes at være så begrænset at påvirkningen ikke er 
væsentlig. 

2.7 Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser
Nyborg Kommuneplan 2021 udpeger tre herregårdslandskaber indenfor kommunens grænser. 
To af de eksisterende vindmølleområder ligger indenfor en sådan afstand til 
herregårdslandskaberne, at der ved opsætning af højere møller vil kunne være en væsentlig 
påvirkning. Den konkret vurdering vil skulle fortages i forbindelse med en eventuel konkret 
planlægning. Det samme gør sig fældende for kirkelandskaber, hvor fire kirker er beliggende 
indenfor en sådan afstand til vindmølleområderne at opsætningen af meget høje møller vil 
kunne have en væsentlig påvirkning af ind og udsigten ved kirkerne.  

Muligheden for placering af solceller i det åbne land forbedres med forslaget til kommuneplan 
2021. Påvirkningen af udpegede kulturmiljøer kan ikke vurderes på nærværende strategiske 
niveau, og derfor vil en konkret vurdering skulle fortages i forbindelse med planlægning herfor. 

Der udlægges positive skovrejsningsområder indenfor herregårdslandskaberne. 
Herregårdslandskaberne er karakteriseret ved store åbne markflader, med gode muligheder for 



landskabelige oplevelser ved udsigtspunkter. Etablering af skov indenfor 
herregårdslandskaberne vil kunne påvirke områdernes landskabskarakter. En konkretpåvirkning 
vil skulle fortages i forbindelse med det konkrete projekt.  

3 Miljørapport og udtalelser (høringssvar)
Da høringsperioden udløb var der indkommet 20 høringssvar, heraf otte fra borgere, et fra en 
større virksomhed, tre fra foreninger/partier og otte fra andre myndigheder. Fire høringssvar fra 
andre myndigheder og en fra en borger får konsekvens for miljøvurderingen da 
kommuneplanen ændres på baggrund af høringssvarene. De seks høringssvar er gengivet i en 
forkortet version nedenfor. Herudover kan alle høringssvarene læses som resumé i hvidbogen 
eller i deres fulde længde i hvidbogens bilag A. 

Udover nedenfor beskrevne ændringer i kommuneplanen er der på baggrund af flere 
høringssvar foretaget en række mindre ændringer, fejlretninger og tekniske 
justeringer/opdateringer. Disse er dog af mindre karakter og har ingen indflydelse på 
miljøvurderingen.

3.1.1 Bemærkninger fra borgere
Der har i forbindelse med høringen af forslaget til kommuneplanen indkommet en forespørgsel 
fra ejeren af området ved Telegrafen vedrørende tilretning af naturarealer samt lavbundsarealer 
på området, idet ejeren fandt at disse udpegninger ikke har været i overensstemmelse med de 
egentlige forhold i området. 

3.1.2 Bemærkninger fra myndigheder 

Grønt Danmarkskort

Bolig- og planstyrelsen har gjort indsigelse til Nyborg Kommuneplanforslag 2021, på baggrund 
af Miljøstyrelsens krav mht. Grønt Danmarkskort, som Nyborg kommune jf. meddelelse af d. 30. 
juni ikke imødekom på grund af en, på dette tidspunkt, igangværende stævning af kommunens 
Grønt Danmarkskort. 

Miljøstyrelsen vurderer, at Nyborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 ikke understøtter 
de nationale interesser for natur og miljø, da: 

1) kommunalbestyrelsens vægtning af hensynet til områderne inden for Grønt Danmarkskort 
ikke er udformet som en eller flere retningslinjer, 

2) der ikke er redegjort for, hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes 
udpegning af Grønt Danmarkskort, 



3) det samlede areal under Grønt Danmarkskort for tidligere og ny kommuneplan ikke er 
angivet, samt at der ikke er redegjort for, i hvilket omfang planlægningen af 
naturgenopretningsprojekter under Grønt Danmarkskort er realiseret. 

Miljøstyrelsen har meddelt at indsigelsen kan frafaldes, hvis ovenstående punkter tilrettes i 
Kommuneplan 2021. 

Krav til diverse præciseringer

Bolig- og planstyrelsen har stillet en række krav til justeringer i retningslinjer og rammetekster 
vedr. planlægning på arealer, der er støjbelastede og planlægning i nærheden af 
produktionsvirksomheder og risikovirksomheder, samt til supplerende redegørelse vedr. nye 
byudviklingsudlæg. 

Krav om frafald af forslag til nyt rammeområde

Bolig- og planstyrelsen har stillet krav om, at den foreslåede ramme 1.BL.XA til bolig og erhverv 
ved Lystbådevej i Nyborg frafaldes. Kravet skyldes at styrelsen ikke mener, at Nyborg 
Kommune har godtgjort, at ændringen i planlægningen ikke kan få konsekvenser for den risiko, 
der tilknyttet risikovirksomhedens Koppers Denmark A/S’ drift. 

Forslag om præciseringer vedr. energiinfrastruktur

Energinet har sendt to høringssvar der vedrører begrænsninger i den fysiske planlægning 
omkring energiinfrastrukturanlæg i Nyborg Kommune – hhv. gastransmissionsledninger og et 
jordkabel til eltransmission. Energinet stiller i høringssvarene forslag om præciseringer og 
tilføjelser til retningslinjer, kort og redegørelse i kommuneplanen for at tydeliggøre lovgivne 
begrænsninger i den fysiske planlægning omkring disse infrastrukturanlæg. 

Forslag om præciseringer vedr. støj og bemærkning vedr. stilleområdeudpegning

Vejdirektoratet har i et høringssvar foreslået en præcisering af en retningslinje vedr. 
planlægning på støjbelastede arealer. Vejdirektoratet har endvidere gjort opmærksom på, at 
kommuneplanens udpegningen af støjbelastede arealer langs statsveje ikke synes at være 
baseret på opdateret data. Slutteligt, og i forlængelse af punktet vedr. data for de støjbelastede 
arealer, gør Vejdirektoratet opmærksom på, at stilleområdet ved Teglværksskoven i Nyborg er 
belastet af støj fra motorvejen.

3.1.3 Opsummering af Nyborg Kommunes bemærkninger til høringssvarene
Ovenstående høringssvar medfører følgende indstillinger fra administrationen om ændringer i 
Kommuneplan 2021. 

Boliger ved Telegrafen 
Nyborg Kommunes administration har gennemgået området ved Telegrafen, som omfatter 
rammeområde 1.B.40, med henblik på at fastsætte udpegningerne til naturområder samt 



lavbundsarealer, og for at kunne konkretisere udstrækningen af det ønskede boligområde. 
Undersøgelserne viser, at en del af arealet har vist sig ikke egnet til boligudlæg. Dele af 
området er omfattet af naturinteresser, eller overlapper på bufferzoner omkring vandboringer, 
hvor kommuneplanen opsætter bestemmelser om, at disse arealer så vidt muligt skal friholdes 
for bebyggelse for at sikre rent drikkevand. På det foreliggende grundlag kan der ikke opstilles 
en endelig afgrænsning af et bygbare område.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke på det nuværende grundlag kan fastsættes et 
maksimalt boligantal for rammeområdet. Administrationen finder, at den mest hensigtsmæssige 
måde at regulere bebyggelsesomfanget i rammeområdet på dette planniveau er gennem en 
kombination af boligtyper (åben-lav, tæt-lav og etageboliger) og bebyggelsesprocenter, hvilket 
rammen også fastsætter.

På den baggrund indstilles det, at kommuneplanrammens formulering om et maksimalt 
boligantal udtages. 

Grønt Danmarkskort
Nyborg Kommunes administration indstiller til følgende ændringer i Kommuneplan 2021 på 
baggrund af Miljøstyrelsens indsigelse og bemærkninger vedrørende Grønt Danmarkskort, 
således at Kommuneplan 2021: 

 fastlægger retningslinjer for vægtning af hensynet til områderne inden for Grønt 
Danmarkskort. 

 redegør for hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegninger 
af Grønt Danmarkskort 

 at arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommuneplan 2017 samt arealerne 
dækket af Grønt Danmarkskort i kommuneplan 2021 angives, og 

 redegør for, i hvilket omfang planlægningen under Grønt Danmarkskort er realiseret og 
for den overordnede udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. 

Krav til diverse præciseringer

Nyborg Kommunes administration indstiller til, at Bolig- og planstyrelsens krav til justeringer og 
tilføjelser efterkommes. Administrationen bemærker, at ændringerne har til formål, at bringe 
retningslinjer og rammebestemmelser i overensstemmelse med gældende regler og at de 
supplerende redegørelser vedr. byudviklingsudlæg er krævet efter planloven.

Krav om frafald af forslag til nyt rammeområde

Nyborg Kommunes administration indstiller til, at Bolig- og planstyrelsens krav til frafald af 
forslag til nyt rammeområde 1.BL.XA til bolig og erhverv ved Lystbådevej i Nyborg 



efterkommes. Administrationen anbefaler, at den foreslåede ændring tages op i særskilt 
planarbejde, når spørgsmål om påvirkningen fra risikovirksomheden er belyst. 

Forslag om præciseringer vedr. energiinfrastruktur

Nyborg Kommunes administration indstiller til, at Energinets forslag til justeringer og tilføjelser 
efterkommes. Administrationen bemærker, at ændringerne har til formål, at bringe retningslinjer 
og redegørelse i overensstemmelse med gældende regler.

Forslag om præciseringer vedr. støj og bemærkning vedr. stilleområdeudpegning

Nyborg Kommunes administration indstiller til, at Vejdirektoratets forslag til justeringer 
efterkommes. Administrationen bemærker, at ændringerne har til formål, at bringe retningslinjer 
i overensstemmelse med gældende regler.

Nyborg Kommunes administration indstiller endvidere til, at støjudpegningen i kommuneplanen 
opdateres på baggrund af nyeste data.

Nyborg Kommunes administration indstiller slutteligt til, at den foreslåede udpegning af et 
stilleområde ved Teglværksskoven i Nyborg frafaldes, da området er støjbelastet.

Bilag A til den sammenfattende redegørelse består af Nyborg Kommunes Hvidbog, der 
indeholder forvaltningens svar på de konkrete spørgsmål og bemærkninger, der er stillet i 
høringssvarene. Spørgsmål og bemærkninger som ikke har givet anledning til indstilling om 
ændringer i kommuneplanen fremgår udelukkende af dette bilag.

4 Alternativer
Med 0-alternativet, som omfatter situationen, hvor Kommuneplan 2021 ikke vedtages, vil 
initiativerne i kommuneplanen ikke kunne realiseres og de ovenstående miljøpåvirkninger vil 
ikke finde sted. Initiativerne vil derfor heller ikke kunne implementeres i den fremtidige 
kommune- og lokalplanlægning. Der vil således ikke være positive påvirkninger på menneskers 
sundhed, grundvand og overfladevand, materielle goder og klima samt negative påvirkninger på 
befolkningen, materielle goder, landskabet og kulturarven. 

0-alternativet vurderes derfor at medføre færre miljøpåvirkninger, positive såvel som negative, 
end vedtagelse af planforslaget.

5 Overvågning
Miljøvurderingen identificerer ikke væsentlige miljøpåvirkninger, som skal overvåges. Der er 
flere miljøfaktorer, som ikke kan vurderes, da der endnu ikke er fastlagt konkrete initiativer, og 



hvor en væsentlig miljøpåvirkning derfor ikke kan udelukkes. En nærmere vurdering af 
miljøpåvirkningerne forventes at ske i forbindelse med den kommende lokalplanlægning, og der 
kan i den forbindelse fastsættes krav om overvågning, hvis det vurderes at være nødvendigt.


