
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse af idéer samt forslag til afgrænsning 

SUKKERFABRIKKEN MØN 
 

 

HØRINGSFRIST 

08. juli 2021 



 

Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet 

2021 

 

Idéoplægget er sendt til relevante 

myndigheder, foreninger og interessenter, der 

kan have en væsentlig interesse i ændring af 

kommuneplanens rammeudlægninger samt det 

konkrete projektforslag 

 

Forside: © Sukkerfabrikken A/S



 

IDÉFASENS FORMÅL 

Formålet med denne høring er at inddrage 

parter i sagen, offentligheden og berørte 

myndigheder i at få beskrevet, hvad 

bygherren skal undersøge og/eller redegøres 

for i miljøkonsekvensrapporten. Parter i 

sagen kan være dem, som af den ene eller 

anden årsag bliver særligt berørt af projektet. 

Offentligheden er beboere i nærområdet og 

foreninger, der varetager natur- og 

miljøinteresser. Berørte myndigheder kan 

være myndigheder, som skal give en 

tilladelse for at projektet kan realiseres. 

 

IDÉFASENS OPBYGNING 

Det første skridt i processen er at fastlægge, 

hvilke hensyn og overvejelser der bør indgå 

for at projektet vil kunne realiseres. Dette 

gælder miljøforhold, hvor de ændringer 

projektet medfører kan have indvirkning på. 

Eksempler kulturelle, miljø- og naturmæssige 

forhold. 

 

Idéfasen er opdelt i to dele hvor 

Kysdirektoratet i samarbejde med 

Vordingborg Kommune ønsker at kortlægge 

forhold, der kan have indvirkning på området 

ved vedtagelse af et plangrundlag samt det 

konkrete projekt. 

 

Der er derfor også tale om et samarbejde 

mellem Vordingborg Kommune som er 

myndighed for projektet på land og 

Kystdirektoratet der er myndighed for den del 

af projektet beliggende på søterritoriet.  

 

DEL 1 – VURDERING AF PLANEN 

Den første del omhandler udarbejdelsen af et 

plangrundlag for Sukkerfabrikkens område 

bestående af en ændring i kommuneplanens 

retningslinjer for hoteller samt en lokalplan, 

der fastsætter mere konkrete bestemmelser. 

 

Vordingborg Kommunes Udvalg for Plan og 

Teknik besluttede i 2018 at igangsætte 

arbejdet med planlægningen af et større 

omdannelsesprojekt på baggrund af en 

ansøgning fra Sukkerfabrikken A/S, som 

ønsker at etablere et nyt ferie- og 

oplevelsescenter på Sukkerfabrikken Møn. 

 

Kommuneplan 2018-30 giver allerede i dag 

mulighed for placering af et feriehotel i Stege 

på op til 350 ferieenheder (lejligheder). Da 

ansøger ønsker at etablere 500 ferieenheder, 

vil dette kræve at den nuværende ramme 

udvides fra 350 til 500 ferieenheder. Denne 

ændring forudsætter politisk vedtagelse af et 

plangrundlag bestående af et 

kommuneplantillæg og en lokalplan, der 

fastsætter overordnede bestemmelser for 

området. 

 

 

Illustration: Øverst - Sukkerfabrikkens arealer omfatter i dag de 

tre gældende rammeudlægninger, C 15.10, C 15.14 og C 

15.16. Nederst - Den foreslåede opdeling imellem rammer til 



 

centerformål vist med rødt og rammer til rekreative formål vist 

med grønt. 

 

Som en del af vurderingsgrundlaget for den 

ønskede udvidelse af rammeudlægningen for 

hoteller fra 350 til 500 ferieenheder 

(retningslinje 23.8 i Kommuneplan 2018-30) 

bliver der udarbejdet en turistpolitisk 

redegørelse, der kortlægger nuværende 

status over turismen på Møn generelt, og 

kortlægger nuværende potentialer og rammer 

for indpasning af enkelte og konkrete 

turismeanlæg i relation til udviklingsarbejdet 

indenfor turismen i Vordingborg Kommune. 

 

DEL 2 – VURDERING AF PROJEKTET 

Den anden del omhandler selve projektet. 

Bygherre (Sukkerfabrikken) har frivilligt 

besluttet at der udarbejdes en 

miljøkonsekvensvurdering og har indsendt en 

ansøgning herom til myndighederne. Med et 

vedtaget plangrundlag vil der være skabt 

mulighed for etablering af et konkret projekt. 

Det konkrete projekt vil i denne forbindelse 

skulle vurderes efter Kystbeskyttelses- og 

Miljøvurderingsloven. Omfanget og 

detaljeringsgraden fastsættes af 

myndighederne i et afgrænsningsnotat, som 

fremsendes til bygherren. Myndighedernes 

afgrænsning af rapportens indhold sker bl.a. 

ud fra oplysninger, som bygherren indleverer 

sammen med ansøgningsmaterialet, 

myndighedernes kendskab til miljøforhold og 

miljøpåvirkninger og de svar, som 

myndighederne modtager i forbindelse med 

denne høring af berørte myndigheder og 

offentligheden. 

 

I udkastet til afgrænsning er det kortlagt 

hvilke emner i miljøvurderingen af projektet 

der efter bygherres vurdering bør tages med. 

Dette beskrives nærmere i næste afsnit. 

 

 
Illustration: Sukkerfabrikken er tiltænkt at kunne indskrive sig 

og agere flagskib for turismen i området. © Sukkefabrikken 

A/S. 

 

ÉN SAMLET MILJØVURDERING 

Som en del af processen skal både del 1 

omhandlende plangrundlaget samt del 2 

omhandlende det konkrete projekt 

miljøvurderes. Formålet med idéfasen er 

derfor at give det bedst mulige grundlag for 

denne vurdering på baggrund af en offentlig 

debat herunder berørte myndigheders 

vurdering af projektet og beslutningen om der 

skal gives tilladelse til projektet. Eksempler 

på forhold der kan påvirke området ved 

realisering af projektet kan være: 

• Nye bymønstre og forandring i 

kulturmiljøet ved nyt byggeri. 

• Lokalbefolkning. 

• Menneskers sundhed 

• Materielle goder. 

• Programmet for Biosfære Møn. 

• Udnævnelsen som Dark Sky Island. 

• Anlæggets påvirkning af landskabet 

og kystområdet herunder visuelle 

forhold. 

• Bynære grønne områder og rekreative 

arealer. 

• Støj-, lys- og lugtforhold. 

• Påvirkning af grundvand og 

håndtering af overfladevand. 

• Jordbundsforhold og forurening. 

• Forsyningsstrukturen. 

• Geologiske interesser og jordforhold. 

• Fredede natur- og kulturområder.  

• Sejlads og kystforhold 



 

For at give offentligheden og berørte 

myndigheder forudsætninger for at komme 

med forslag vil selve bygherres 

projektmateriale kunne findes på 

www.vordingborg.dk/høring/ under fanerne 

”planer” og ”miljøvurdering”. 

 

KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET 

I 2015 blev Sukkerfabrikken udpeget som en 

af 10 udvalgte destinationer i 

”Forsøgsordningen for Kyst- og naturturisme”, 

i  forsøg på at give udvalgte områder i 

Danmark en ekstraordinær mulighed for at 

udvikle kyst- og naturturismen. 

Siden da har projektet gennemgået en 

løbende udvikling som i dag består af flere 

tilbud, baseret på vand, natur/outdoor samt 

ferieboligbebyggelser i det tæt bebyggede 

fabriksområde, der tænkes integreret med 

den maritime natur rundt om Stege. 

Som en del af partnerskabet i projektet for 

Sukkerfabrikkens udvikling ønsker 

Vordingborg Kommune at videreføre og 

styrke denne proces som allerede er i gang 

på Sukkerfabrikområdet med forbilleder som 

Brandts Klædefabrik i Odense og 

Papirfabrikken i Silkeborg. På 

Sukkerfabrikken vil man kunne opleve og bo i 

et nyt ”kvarter i byen” mellem den blågrønne 

natur ved Lendemarke og den gamle 

middelalderby og købstad i Stege. Med byens 

tradition for værtskab er denne styrke ikke 

ekskluderende, men inkluderende. Det 

afspejler sig i konceptet for den nye ferieby, 

som ikke skal være et aflukket ’resort’, men 

tværtimod åben overfor den omgivende by. 

 

HVAD VIL VORDINGBORG KOMMUNE? 

Møn er én af Vordingborg Kommunes 

vigtigste turismelokaliteter. Med Møns Klint 

som en allerede internationalt kendt 

storattraktion kombineret med den 

kommende faste Femern-forbindelse vil 

Sukkerfabrikken Møn kunne bidrage 

betragteligt Sydøstdanmarks fremtidige 

turisme samt agere et væsentligt element i en 

positive udvikling, der allerede tæller andre 

kommunalt støttede udviklingsprojekter som 

Camønoen, Dark Sky og Unesco Biosfære. 

Visionen for Sukkerfabrikken Møn lægger sig 

på denne baggrund i fin tråd med 

Vordingborg Kommunes overordnede vision 

om at understøtte det varierede udbud af 

oplevelsestilbud indenfor turismen samt øge 

overnatningskapaciteten på Møn. 

Sukkerfabrikken Møn understøtter endvidere 

kommunens ambitioner for videreudvikling af 

Møns certificering som udpeget 

biosfærereservat med fokus på 

bæredygtighed, naturoplevelser og aktiv ferie 

i tråd med øens naturgivne styrker. 

 

DEN FREMADRETTEDE PROCES 

Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de 

indkomne idéer og forslag. Myndighederne 

foretager herefter en afgrænsning af 

materialet der vil indgå i selve udarbejdelsen 

af plangrundlaget samt miljørapporten. 

I den efterfølgende offentlighedsfase vil der 

være mulighed for at kommentere på 

forslaget til planerne, miljørapporten samt 

myndighedernes udkast til afgørelser. 

Høringssvarene som vil i så vidt muligt indgå i 

myndighedernes endelige behandling af 

materialet. 

  

http://www.vordingborg.dk/høring/


 

TIDSFRIST 

Vi opfordrer alle, der har forslag til, hvilke 

miljøemner, der skal behandles i rapporten, til 

at fremsende forslagene til Vordingborg 

Kommune, der er koordinerende myndighed.  

Bemærkninger bedes fremsendt til: 

 

Vordingborg Kommune 

Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg 

 

mærket ”Idéfase Sukkerfabrikken Møn” eller 

pr. mail med angivelse af journalnummer 

21/14971 på tekpost@vordingborg.dk.  

Fristen for at fremsende ideer og 

bemærkninger er senest den 8. juli 2021 kl. 

23.59. 

 

KONTAKT 

Spørgsmål vedr. projektet og 

miljøkonsekvensvurderingen kan rettes til 

Vordingborg Kommune:  

Ulla Olesen 

5536 2487 

uho@vordingborg.dk. 

samt Kystdirektoratet: 

Thomas Larsen 

9135 7442 

tla@kyst.dk. 

 

Spørgsmål til forslag til lokalplan og 

kommuneplantillæg kan rettes til Vordingborg 

Kommune: 

Andreas Munksgaard Weir 

5536 2407 

awei@vordingborg.dk. 
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