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Hvad er et kommuneplantillæg ?

Et kommuneplantillæg er et tillæg 

til kommuneplanen. Kommunepla-

nens hovedformål er at regulere 

anvendelsen af  arealer og skabe 

overblik over kommunens udvikling 

i en længere periode. 

Efter lov om planlægning har by-

rådet ret/pligt til at tilvejebringe 

nye planer, eller til at ændre eller 

ophæve eksisterende planer. Disse 

ændringer foretages gennem udar-

bejdelse af et kommuneplantillæg.

Hvad er en lokalplan ? 

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et om-
råde og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete 
tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. 

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 
større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i 
gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Lokalplaner indeholder  en fysisk plan, hvori byrådet kan fastsætte 
bindende bestemmelser for et område, f.eks. om

- anvendelse,
- udstykning,
- vej-, sti- og parkeringsforhold,
- placering, udformning af bebyggelse og materialer

- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg

En lokalplan omfatter to hoveddele - først en ”Redegørelse” og der-
næst ”Lokalplanbestemmelser”.

I Redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt pla-
nens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser 
og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt 
baggrunden for og formålet med lokalplanen.

Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en 
række kortbilag mv., som findes bagerst i planen.  

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger 
og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, 
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget 
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.
 
Når offentlighedsperioden er slut vurderer Byrådet i hvilket omfang 
man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag

Lokalplanen regulerer kun fremtidig adfærd mens den hidtidige (indtil 
offentliggørelssen af lokalplanforslaget) lovlige anvendelse kan fort-
sætte.

Formål
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Lokalplanområdet består i dag af herregårdslandskab med store 
marker og Sofielundskoven op mod Svendborgs vestlige bydel.

Her findes motorvejens indfletning i byen, jernbanestationen Svend-
borg Vest, Svendborg Idrætscenter samt virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner ved Ryttervej. Mod nord Fåborgvej til Hvidkilde 
Slot.

Bagrund

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanområdet i dag

Byrådet har som sin byudviklingsstrategi besluttet at koncentrere 
byudviklingen i Svendborg bys vestlige udkant. Tæt på indføringen 
af den nye motorvej og ved Station Vest (jernbanen Svendborg-
Odense), så der er en optimal tilgængelighed til den nye bydel.

Udformningen af den nye bydel(Tankefuld) blev i 2008 genstand for 
en arkitektkonkurrence, hvor vinderforslaget er blevet benyttet som 
grundlag for Masterplan 2009 for Tankefuld og for Kommuneplan 
2009-2021.

I kommuneplanen er udlagt et samlet byområde, der kan rumme 
3-4.000 boliger, virksomheder og offentlige institutioner (som folke-
skole mv.), et overordnet vejnet og store natur- og landskabsområ-
der.
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Det mangfoldige landskab

Det gode liv

Kunst i bydelen

Med denne lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord vil der blive 
fastlagt rammer for de første bebyggelser, veje og tekniske anlæg, 
fællesarealer og landskabshensyn. I denne første etape kan der 
opføres mellem 600-900 boliger af forskellige typer sammen med 
virksomheder og private og offentlige servicetilbud.

Værdibaseret byudvikling

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvikle en ny 
spændende bydel med særlige værdier (værdibaseret byudvikling), 
der sikrer området en helt særlig profil, der vil kunne tiltrække nye 
borgere og virksomheder til Svendborg.

De værdier som byudviklingen i Tankefuldområdet skal bygge på, 
er:

I byudviklingen skal de eksisterende naturkvaliteter bevares og den 
biologiske mangfoldighed i bydelen skal øges. Der skal skabes et 
sammenhængende netværk af bynære landskaber, hvor nye rekrea-
tive tilbud udvikles for alle borgere i Svendborg og for områdets  
nye beboere. Der skal skabes en god balance mellem landskab og 
by, og eksisterende og nye landbrugsdriftsformer skal kunne foregå 
i god og fornyet samklang med byudviklingen.

Svendborgs medlemskab af det internationale bynetværk Cittaslow 
skal inspirere til at udvikle bydelen med omtanke og med fokus på 
livskvalitet for de nye beboere. Landskabsbydelen skal give indby-
dende og kreative rammer for “det gode liv”, som de nye beboere 
selv skal give indhold. Bydelen skal (som det øvrige Svendborg) 
være rummelig med højt til loftet og med lyst til at hente inspiration 
udefra. Den nye teknologi skal bruges kreativt til at løse fremtidens 
udfordringer med respekt for Svendborgs lokale særpræg, traditio-
ner og historie. 

I Tankefuld-området skal kunst integreres i byudviklingen for at 
give bydelen oplevelsesmæssige og tankevækkende indslag i byg-
gerier og på udendørs arealer. De visuelle, æstetiske og kunstneri-
ske elementer skal understrege og udfordre bydelens samlede idé 
(landskabsbyen) og kan komme til udtryk på bygninger, i farvesæt-
ninger af facader eller andre enkelte arkitektoniske elementer, by- 
landskabsinventar (sidde, stå og legeinstallationer), i vandbassiner, 
beplantninger, jordbearbejdning mv.
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Byudviklingen skal foregå på et bæredygtigt grundlag og som en 
integreret del af Tankefuld-områdets udvikling på flere niveauer 
- miljømæssigt, økonomisk og socialt/kulturelt. Det betyder, at 
forbruget af naturressourcer til byudviklingen skal minimeres og 
der skal arbejdes for at gøre bydelen CO2-neutral. Der skal bruges 
miljøvenlige teknologier til byggeri(krav om lavenergiklasse 2015) 
og energiforsyning(sol- og jordvarme), bæredygtige transportformer 
(cykel, gang, kollektiv trafik) skal fremmes, og der skal bebygges 
med en tæthed, der sikrer en økonomisk og social/kulturel bære-
dygtig omkring fælles faciliteter. hvor fælleskaber kan skabes på 
tværs af sociale og kulturelle barrierer.

Tankefuld-bydelen skal være eksponent for en sund levevis. Mu-
lighed for bevægelse og motion skal integreres i bydelen og især 
de selvforvaltede og selvorganiserede motionsaktiviteter skal have 
optimale rammer. Der skal endvidere lægges vægt på muligheder 
for at producere lokale fødevarer i form af nyttehaver, fælleshaver 
med frugttræer og bærbuske og udnytte/omdanne landbrugsarealer 
til vinmarker, frugtplantager og græsningsområder til får og kvæg.

Tankefuld er et eksperimenterende byudviklingsprojekt, hvor der i 
mange henseender ikke er foregangseksempler at læne sig op ad. 
Tankefuld skal være sig denne rolle bevidst og derfor defineres som 
en nytænkende byudvikling, der forsøger at sætte nye dagsordener 
for byudvikling i Danmark. 

Tankefuld skal være en lærende bydel, som via eksperimenter og 
forsøg bygger sin egen viden op og bruger den aktivt i udviklingen. 
Åbenhed, dialog og vidensdeling er derfor centrale dyder for alle, 
der deltager i udviklingen. 

Som led i byudviklingsstrategien for Tankefuld er den overordnede 
målsætning for bydelen, at den er udviklet via åbne og lærende 
processer, under løbende vidensopsamling og evaluering. Bydelen er 
fortrolig med moderne teknologier, og den er eksponent for ekspe-
rimenterende og nytænkende byudvikling som kan være et fore-
gangseksempel for andre Cittaslowbyer

Sund levevis

Læring og udvikling

Bæredygtighed
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Lokalplanens indhold 

Den gamle kystskov (Sofielundskoven), Herregårdslandskabet med 
sine store let kuperede markfelter og markante hegn, Egense Ås 
(skiftevis beplantet og fritlagt/dyrket) udgør de store landskabstræk 
i lokalplanområdet.

Et hovedhensyn i lokalplanlægningen er at udnytte disse land-
skabskvaliteter til at give den ny bydel (Tankefuld Nord) en særlig 
karakter (landskabsbyen) samtidig med, at naturen respekteres og 
videreudvikles, så der bevares og skabes nye levesteder for dyr og 
planter.

Sofielundskoven går fra at have været en produktionsskov, drevet 
med jagtinteresser til at være en rekreativ byskov med tilbud til 
beboerne i området og Svendborgs borgere om naturoplevelser og 
motionstilbud. Der bliver taget udstrakte hensyn til dyrelivet i sko-
ven (bl.a. de EU-beskyttede dyrearter).

Landbrugsjorderne op til Hvidkildes Herregårdsjorde ændres løben-
de fra dyrkede marker til nye bebyggede byområder i takt med den 
fremadskridende byudvikling. Markante hegn i området og eksiste-
rende vandhuller bevares og anvendes i en ny grøn og blå struktur, 
som sikrer biotoper for flora og fauna. Ny bebyggelse skal respek-
tere hegn/diger og vandhuller samt indpasses i det eksisterende 
landskabs form.

De dyrkede marker op mod Egense Ås friholdes for ny bebyggelse 
for at sikre indkig og fremtræden af åsens særlige bakkekarakter. 
Dyrkningsfelterne mod åsen kan overgå til overdrev til høslet eller 
afgræsning (kødgræsserlaug), eller der kan etableres nye afgrø-
der i form af plantager (frugt eller vin) etableret som fælles dyrk-
ningslaug.

De eksisterende vandløb og vådområder i området sikres ved 
istandsættelse og løbende pleje, så der samtidig med, at der kan 
drives landbrug på de (til byudvikling) ubenyttede arealer sikres 
godt naturindhold i vådområderne, og mulighed for ny rekreativ 
anvendelse. 

De store landskabstræk

Landskabskvaliteter

Vandløb og vådområder

Landbrugsjorderne

Sofielundskoven



 

Grøn struktur
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Ny grøn struktur i lokalplanområdet

Der etableres en ny grøn struktur i lokalplanområdet, der skal sikre 
bebyggelsen og beboerne grønne rammer om hverdagslivet med 
mulighed for naturindhold og opsamling af regnvand tæt på boli-
gerne.

De vigtigste grønne (og blå)elementer indenfor lokalplanområdet er:
- byskoven (Sofielundskoven)
- det rekreative fællesområde (tidligere område for juletræer)
- naturkilerne til fælles ophold og regnvandsopsamling 
- naturkilerne til lokalt ophold og regnvandsopsamling 
- landskabskorridorer, nye stianlæg og beplantning af fælles 
  opholdsarealer.



Tankefuld Nord
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Tankefuld Nord

Lokalplanen udgør den første etape af bebyggelse i området Tanke-
fuld Nord.

I Tankefuld Nord skal der etableres et overordnet vejsystem fra Få-
borgvej til Egense Ås og en overordnet vej ind til Svendborg (Johan-
nes Jørgensens Vejs forlængelse).

Som udlagt i Kommuneplan 2009-2021 er der disponeret med et 
erhvervsområde mod nord og blandede bolig- og erhvervsområde i 
det midterste område og et boligområde mod syd(op mod Åsen)

Der opereres med 3 mindre bydelscentre og en infrastruktur, der 
binder dem sammen.



B
Rekreativt areal

C  Adgangsvej

D
Havehuse

E  Centerområde

F  Byområde etape 1

G  Byområde etape 2

A  Sofielundskoven

Tlf.
Fax.

Målforhold: 1:5000 Sagsnr.
Dato Init. Godk.
19.08.2010 kpgjav

Tankefuld Nord
Kortbilag 2

Lokalplanens delområder
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Lokalplanens afgrænsning og delområder

Lokalplan nr. 540, Sofielund, Tankefuld Nord afgrænses som set på 
nedenstående kort og med en opdeling i 7 områder.
A (fredskov, Sofielundskoven) 
Rekreativ byskov.

B (fredskov, tidligere område med juletræer) 
Rekreativt ophold og stianlæg

C (Svendborg Idrætscenter) 
Adgangsvej til området (Johannes Jørgensensvejs forlængelse)med 
installationer (landskabskorridor og vandhuller) for dyrepassage og 
naturbeskyttelse. 

D (kommunal ejendom ) 
Dele af ejendommen anvendes til små helårsboliger (Cotta Slow) 

E(nyt bydelscenter) 
Erhverv og servicevirksomhed for bydelens beboere.

F (bæredygtigt byområde med blandede boligtyper) 
Udgør 1. boligudbygningsetape.

G (bæredygtigt byområde med blandende boligtyper) 
Udgør 2. boligudbygningsetape.



Sti og vejplan

Svendborg Kommune - Kultur, Planlægning og Erhverv, januar 2011 12

Lokalplan 540 Sofielund, Tankefuld Nord

Delområderne D; E, F og G udlægges til boligformål med en blan-
ding af åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri (i alt 7 forskellige boligty-
per, se lokalplanens bestemmelser § 4 anvendelse)

Der er bestemmelser om opførelse af bæredygtigt boligbyggeri med 
grønne, beplantede tage. Der tilstræbes boligbyggeri i tætte struk-
turer og i flere etager. 

Der lægges vægt på etablering af fælleshuse i de større bebyggel-
ser, ligesom grundejerforeninger vil udgøre rygraden i det fælles liv 
i området.

Der udlægges nye veje, cykel og gangstier i lokalplanområdet, som 
vist på nedenstående kort. Veje og stier giver adgang til bydelens 
center, rekreative områder og Sofielundskoven samt god forbindelse 
til Svendborg by.

Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Ryttervej (Johannes Jør-
gensens Vejs forlængelse). Midlertidig adgangsvej fra Hellegårdsvej 
de første 3-4 år.

Lokalplanområdets bebyggelse

Bæredygtigt byggeri

Fælleshuse

Stier og veje

Adgangsvej



Skitse af hvordan centeret kan 
indrettes og bebygges.
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Der lægges vægt på at understrege boligvejenes karakter af 
natur- og opholdsarealer. Udlæg i ekstra vejbredde er med til at 
skabe åbne vejrum med plads til beplantning og indretning af min-
dre ”lommer” til ophold samt afledningsrender til regnvand.

Lokalplanområdets mødested og centrum udgøres af det udlagte 
bydelscenter med offentlige og private servicevirksomheder, detail-
handel, etageboliger samt bydelsplads med opholdsmuligheder og 
trafikalt mødested. Der kan etableres kultur- og fritidsfunktioner i 
bydelscenterets område, ligesom ”bydelshus” for områdets beboere 
kan lokaliseres her.

Der planlægges for en tæt bygningsstruktur i 4 etager med facader 
mod bydelspladsen. Med mulighed for butikker og erhverv i stueeta-
gen (og evt. 1. sal) og med boliger i de øvrige etager. Bydelscente-
ret forventes udbygget over en lang årrække og i en takt, svarende 
til udbygningen med boliger i bydelen.

Bydelscenter

Lokale grønne kiler
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Redegørelse for etablering af detailhandel 

Der udlægges areal til etablering af detailhandel i lokalplanområdets 
bydelscenter. Der kan etableres et samlet bruttoareal til detailhandel 
på 3.000 kvm. Størst tilladte butiksstørrelse til dagligvarehandel er 
1.000 kvm., og 500 kvm. for udvalgsvarebutikker.

Udlægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021 `s 
detailhandelsbestemmelser, der skal skabe rammerne for en lokal 
bæredygtig detailhandel i lokalsamfundene,

Lokalplanen giver mulighed for en god forsyning med butikker i 
Svendborg bys nye bydel, lokalområder, samtidig med, at butiksli-
vet i det centrale Svendborg styrkes. Lokalcenteret ligger 1,2 km. i 
fugleflugtslinje fra nærmeste dagligvarebutik.

For område 07.01.C3.920 gælder 

Max butiksstørrelse for dagligvarer: 1.000 kvm.
Max butiksstørrelse for udvalgsvarer:    500 kvm.
Max bruttoetageareal detailhandel: 3.000 kvm.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2009-2021, 
bestemmelser for detailhandel.

Butikkerne integreres i bydelscenterets stueetage med mulighe-
der for erhverv og boliger op til 4 etager. Dette skal medvirke til at 
skabe et godt bymiljø i bydelscenteret, hvor service for området kan 
lokaliseres.

Friarealer for beboere og ansatte lokaliseres dels på bydelens torv 
og dels på de rekreative arealer og til bydelscenteret,

Parkering foregår enten integreret i bygningskroppene (parkerings-
kældre) eller på udlagte arealer bag centerhusbebyggelsen. Der 
kræves etableret de nødvendige p-pladser til kunder, ansatte og 
beboere efter kommuneplanens parkeringsnormer.

Detailhandel

Bymiljø

Friarealer

Parkering
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Lokalplanens formål 

Det er lokalplanens formål at udvikle en ny og spændende, bære-
dygtig bydel med blandede boligtyper i en tæt bymæssig struktur, 
som udnytter og bevarer kontakten til natur og landskab.

Ny bebyggelse skal udformes ud fra miljømæssigt bæredygtige hen-
syn og proportioneres så den fremstår som nutidig arkitektur ind-
passet i landskab og omgivelser. Den ny bebyggelse opføres i tætte 
strukturer med udnyttelse af flere etager, for at spare på landbrugs-
jorden, men især for at skabe et stort befolkningsunderlag for fælles 
aktiviteter og privat og offentlig service i bydelen.

Nye beboere i området skal gives mulighed for at “leve det gode 
liv” med vægt på fremme af sundhed og bevægelse i lokalområdet, 
opleve og tage vare på naturen i nærområdet, opbygge og deltage i 
gode nabofællesskaber, hvor rammerne om bydelens liv diskuteres 
og nye tiltag gennemføres. De projekter, som lokalplanen muliggør, 
skal understøtte de værdier, som kommunen har tilsluttet sig i det 
internationale bynetværk Cittaslow.

Der skal skabes gode forbindelser til Svendborg by, hvor de nye 
beboere let kan gå og cykle (og med kollektiv trafik) nå til byens 
tilbud. 

Ny bebyggelse

CittaSlow

Gode forbindelser
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Lokalplanens særlige fokus 

I denne første lokalplan i Tankefuld-området sættes særlig fokus 
på følgende hensyn, som lokalplanens bestemmelser er bygget op 
omkring, og som vil udgøre administrationsgrundlaget for tilladelser 
til byggeri og anlæg i bydelen:

Det er intentionen med lokalplanen at opbygge en tæt bymæssig 
struktur i den nye bydel. Der tilskyndes til byggeri i flere etager, 
forholdsvis små grunde til villaer og havehuse og etablering af by-
delscenter med butikker, offentlige og private servicetilbud i nær-
området. Den tætte bydel muliggør brug af gåben og cykel, som det 
naturligste transportmiddel.

Der tilstræbes en stor variation af boligtyper og boligstørrelser for at 
skabe en varieret bydel med en stor mangfoldighed af boligtilbud og 
dermed beboere. Der ønskes en blanding af boligtyperne, så byde-
len opnår at indeholde en blanding af børnefamilier, enlige, unge og 
ældre, økonomisk velstillede og beboere med små og mellemstore 
indkomster. Der planlægges for en alsidig beboersammensætning, 
der kan udgøre en oplevelsesrig bydel med mange forskellige talen-
ter og ressourcer, der skal til for at udvikle bydelens tilbud og fælles 
liv.

Bæredygtigt byggeri og infrastruktur

Det langsigtede mål er at gøre bydelen til et CO2- neutralt område.

Der stilles i lokalplanen krav om etablering af bæredygtigt byggeri. 
Nye boliger kræves opført som lavenergibyggeri med tilskyndelse 
til opførelse som passivbyggeri eller energiplusbyggeri. Der stilles 
krav om at nye bygninger, der efter anvendelse kræver opvarmning, 
jf. bygningsreglementets bestemmelser, skal opføres som lavener-
gibygninger, så de efter bygningsreglementet kan klassificeres som 
lavenergiklasse 2015.

Den supplerende varmeforsyning skal bygge på vedvarende ener-
gikilder (varmepumper, jordvarme, solfangere, solceller og evt. 
husstandsvindmøller). Der kræves ikke tvungen tilslutning til kol-
lektiv varmeforsyning med fjernvarme eller naturgas, men derimod 
mulighed for individuelle eller kollektive løsninger byggende på 
vedvarende energikilder. Solvarmeanlæg kan placeres på tag og 
facader. Elementerne skal som udgangspunkt integreres i bebyggel-
sens arkitektur.

Tæt bymæssig struktur

Variation af bebyggelse

Bæredygtigt byggeri

Vedvarende energi
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Der laves bestemmelser i lokalplanen om at opsamle og anvende 
overfladevand (regnvand) i åbne render og små bassiner i området. 
Derved undgås bekostelig bortskaffelse med pumper og i ledninger 
til rensningsanlæg og med mulighed for at få rekreativ og natur-
mæssig glæde af vandet i bydelen.

Der stilles krav om, at byggematerialer er bæredygtige forstået 
således, at materialer anvendt i lokalplanens bebyggelser til facader, 
tage, vinduer og døre skal være naturlige og/eller genanvendelige. 
Det anbefales herudover, at byggematerialer, der efter endt levetid 
kun kan bortskaffes ved deponering, fravælges.

Alle bygninger (undtagen småhuse under 10 kvm.) skal have 
grønne, beplantede tage.
Bebyggelsernes tage i lokalplanområdet skal udgøre ”en aktiv 5. 
facade”, som udnyttes til ophold (i form af tagterrasser), energi-
produktion (i form af solceller/solfanger mv.) eller være etableret 
som grønne tage (med beplantning) for at bidrage til en bæredygtig 
udvikling. Der kan tillades en kombination af de 3 formål. 

Lokal anvendelse af regnvand

Bæredygtige byggematerialer

Aktive tage
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Grønne , beplantede tage

Biotop på taget Opsuger og fordamber regnvand

Bæredygtighedsfordele ved grønne, beplantede tage:

● Absorberer 50-80% af nedbør, der falder på taget
● Bibringer en afkølende og isolerende effekt på bygningen og mind     

sker refleksionen
● Bidrager til at gøre bydelen grønnere, hvilket reducerer den så-

kaldte ”varmeeffekt”, altså modvirker øget temperaturstigning i 
byområderne.

● Bidrager til en visuel og æstetisk variation, der har en positiv ef-
fekt på borgernes livskvalitet

● Fordobler tagets levetid, da tagmembranen er beskyttet mod UV-
strålernes nedbrydende effekt

● Absorberer støj og dæmper lyden i bebyggelserne og i omgivel-
serne

● Biotop på taget, giver plads til liv

Det er hensigten med lokalplanen at de grønne tage skal give en 
meget karakteristisk ydre fremtoning i bydelen og et synligt udtryk 
for et vigtigt, aktivt bæredygtigt element. Således vil Tankefuld blive 
den første bydel i Svendborg, på Sydfyn og måske i Danmark, der 
fremstår ”helt grøn” på et luftfoto!
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I lokalplanområdet opprioriteres de bløde trafikanter, så de nemt og 
sikkert kan færdes i bydelen (og på vej ind til Svendborg) til fods 
og på cykel. Der etableres højklassede cykelstier centralt i bydelen, 
nord/sydgående hovedsti i eget trace og øst/vestgående langs Hel-
legårdsvej. Der etableres cykel/gang-stier langs den nye adgangsvej 
til lokalplanområdet og på den nye fordelingsvej i lokalplanområdet. 
Der er et finmasket net af vandrestier mellem boligbebyggelserne, 
de fælles grønne arealer, Sofielundskoven og det nye bydelscenter.

Hvor cykler og gående skal krydse veje med biler (planlagt så få 
krydsningssteder som muligt) prioriteres de bløde trafikanter med 
sikkerhedsforanstaltninger, der begrænser bilernes færden (hajtæn-
der, hastighedsnedsættelser, chikaner mv.) Der arbejdes i lokalplan-
lægningen med et 1-bilsprincip (højst brug for èn bil per familie og 
man kan godt leve uden), så ressourcer anvendt i byggemodningen 
til parkering og veje kan begrænses mest muligt. Der forberedes for 
elbiler i området, med rette dimensionering af elnettet og etablering 
af centrale og lokale ladestationer for elbiler. Der søges oprettes 
delebilordning med centralt beliggende opsamlingssteder i bydelen.

De nødvendige parkeringspladser kræves indrettet så de også kan 
bruges til leg, ophold og naturindhold, eller gerne placeret under 
terræn og i kældre under bebyggelserne.

Bløde trafikanter prioriteres

Reduceret bilforbrug

Multianvendelighed
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I værdigrundlaget for bydelens opbygning og lokalplanområdets 
nærmere indretning og bebyggelse står hensynet til naturen og 
den biologiske mangfoldighed højt prioriteret. Med store udlæg af 
arealer til natur og ophold, krav om grønne rum i byplanen og i de 
enkelte bebyggelser og etablering af beskyttelsesforanstaltninger 
for de truede dyrearter i området er det målet at øge den biologi-
ske mangfoldighed i området, samtidig med at området overgår fra 
dyrkede marker og produktionskov til ny bydel.
De karakteristiske hegn bevares og udbygges som grønne korrido-
rer, vandhullerne bevares og oprenses. Ligesom nye våde områder 
etableres (åbne render og bassiner). Sofielundskoven drives med 
naturnær drift og der etableres ”stille områder” i skoven, hvor flora 
og fauna lades uforstyrret.

Det sidste, men ikke mindst vigtige fokus i lokalplanen, er erken-
delsen af, at alle ting ændrer sig på den ene side meget hurtigt (for 
mange fastlåste løsninger kan være forældede få 2-3 år) men også 
at nyskabelser ikke kommer af sig selv (de skal hjælpes på vej) og 
der skal eksperimenteres.

Der skal gives plads til at afprøve forskelligartede former for ekspe-
rimenterende byggeri og hermed anderledes boligformer samtidig 
med, at de traditionelle boligkoncepter fastholdes og videreudvikles. 
Det kan være vanskeligt at ændre radikalt på de gængse bebyggel-
sesformer, men intentionerne i lokalplanen er at udstikke rammer, 
der giver plads for nyorienteret og eksperimenterende byggeri og 
anlæg.

Det er kommunens intention at drage løbende læring af de vellyk-
kede (og mislykkede) tiltag, sammen med de investorer, bygherrer, 
der vil stå for realisering af nybyggeri og anlæg, og de beboere, der 
vil opleve og bruge rammerne for hverdagslivet i bydelen. Med hen-
blik på hurtigt at ændre plangrundlaget, den administrative praksis 
og løbende drift, hvis det viser sig, der er brug for det.

Biologisk mangfoldighed

Eksperimenter, læring og 
løbende udvikling

Nye bebyggelsesformer

Cotta Slow

Tæt/Lav Tæt/Lav
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CittaSlow-hjulet

Arkitektkonkurrencer

Kunst i bydelen

Kvalitetsprogram

Supplementer til lokalplanen

Til at supplere lokalplanen er kommunens plan- og byggeadmini-
stration indstillet på at anvende en udvidet dialog med investorer og 
bygherrer omkring mulighederne for at realisere byggeprojekter i 
bydelen, og få mest mulig nytte af de ambitiøse mål og de detalje-
rede bestemmelser i lokalplanen.

Til dette formål udvikles et dialog-redskab (”Cittaslow-hjulet”) af 
kommunen, som på en enkel og overskuelig måde kan belyse de 
indkomne byggeprojekters kvaliteter og udpege eventuelle områder, 
der trænger til nærmere afklaring for at kunne opfylde lokalplanens 
bestemmelser.

I denne lokalplan udlægges et nyt område ved skoven og Helle-
gårdsvej til fremtidigt bydelscenter. Den nærmere udformning af 
torvet og detaljerede retningslinjer for trafikafviklingen og bebyg-
gelsens proportioner og udtryk tænkes nærmere belyst i en særskilt 
arkitektkonkurrence for centerområdet. Hvis der bliver behov vil 
der blive udarbejdet ny lokalplan særskilt for bydelscenteret med 
udgangspunkt i konkurrencevinder-projektet.

For at fremme kunstens integration i byudviklingen og kunstneri-
ske indslag i byggeriet opfordres private og offentlige bygherrer 
i lokalplanområdet til at integrere kunstnere i projektering af nye 
byggerier, så den kunstneriske dimension har mulighed for at finde 
udtryk og give spændende bidrag og sikre visuel sammenhæng i 
det fysiske miljø. Som en del af byggemodningen afsættes midler 
til kunstnerisk bearbejdning og opsætning af kunstproduktioner på 
fælles torve og friarealer.

Der påtænkes udarbejdet særligt kvalitetsprogram, der beskriver 
normer og standarder for beplantning, belægninger, byudstyr mv. 
som inspiration til kommunens driftsafdeling og som rådgivning til 
private lodsejere om god praksis med etablering af udendørs anlæg 
og beplantning.
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§ 1 – Lokalplanens formål 

§ 1 – Lokalplanens formål

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. 
juni 2007) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

Lokalplanens formål er at sikre, at:

1.1 - lokalplanområdet udvikles til en spændende og bæredygtig 
bydel med blandede boligtyper, privat og offentlig service til 
områdets forsyning og fælles opholdsarealer i en tæt struktur, som 
udnytter og bevarer kontakten til natur og landskab,

1.2 - der gives en stor variation af boligtyper og boligstørrelser for 
at skabe en mangfoldighed af boligtilbud og dermed beboere,

1.3 - al bebyggelse opføres som bæredygtigt byggeri. Det betyder, 
at der stilles krav om lavenergibygninger (minimum klasse 2015 
, jf. bygningsreglementet), at den supplerende varme-forsyning 
i boligerne skal bygge på energi fra vedvarende energikilder, at 
overflade-vand(regnvand) opsamles og anvendes i lokalområdet og 
at byggematerialer er naturlige og/eller er genanvendelige,

1.4 - tage i lokalplanområdet skal udføres som ”grønne tage” med 
beplantning. Taget kan herudover udnyttes til ophold (i form af 
tagterrasser) og energiproduktion (i form af solfangere/solceller 
mv.),
 
1.5 - bløde trafikanter (gående og cyklende) opprioriteres, så alle 
løsninger i anlæg af veje, stier, opholdspladser og bebyggelser skal 
have dette for øje, så lokalplanområdet samlet er trafiksikkert og 
opfordrer til færdsel på cykel og til fods,

1.6 - lokalplanområdets biologiske mangfoldighed øges, så 
naturindholdet beskyttes og udvikles, samtidig med at nye 
bebyggelser og anlæg etableres i området,

1.7 - der gives mulighed for og tilskyndelse til at afprøve 
eksperimenterende byggeri og eksperimenter med energiforsyning 
og bæredygtige tiltag. Der skal lægges vægt på løbende udvikling 
og læring,

1.8 - der oprettes grundejerforeninger til at varetage fællesopgaver 
i området,

BESTEMMELSER, LOKALPLAN 540 
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§ 2 - Lokalplanens område 
og zonestatus

§ 2 – Lokalplanens område og zonestatus

2.1. Matrikeloversigt
Lokalplanens område er afgrænset som vist på kortbilag 1 og 
omfatter følgende matrikelnumre: 3ba, 23b, 23d, 24b, 24c og 66 
samt del af 3be, del af 23a, del af 23e, del af 24a samt del af 27a, 
alle Sørup, Svendborg Jorder, samt alle parceller, der efter den 
1. august 2010 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for 
lokalplanområdet.

2.2 Zoneforhold
Området er i dag delvist i landzone. Område i landzone overføres til 
byzone med denne lokalplan.

2.3 Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på ejendommene med følgende 
matrikelnumre: 24a, 24c samt 27a alle af Sørup, Svendborg Jorder. 
Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens 
regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. (Ophævelse 
af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i 
forbindelse med ejendommens udstykning).

§ 3 – Lokalplanens områdeinddeling

3.0. Delområder 
Lokalplanområdet opdeles i 7 delområder (A-G) som vist på 
kortbilag 2.

3.1. Delområde A (fredskov, Sofielundskoven)
Rekreativ byskov.

3.2 Delområde B (fredskov, tidligere område med juletræer) 
Rekreativt ophold og stianlæg

3.3 Delområde C (i kanten af Svendborg Idrætscenter) 
Adgangsvej til området (Johannes Jørgensensvejs forlængelse) med 
installationer for dyrepassage og naturbeskyttelse. 

3.4 Delområde D (kommunal ejendom ) 
Dele af ejendommen anvendes til små helårsboliger (Cotta Slow). 

3.5 Delområde E (nyt bydelscenter) 
Erhvervs- og servicevirksomheder for områdets beboere.

§ 3 - Lokalplanens områdeind-
deling
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3.6 Delområde F (bæredygtigt byområde med blandede boligtyper) 
Udgør 1. boligudbygningsetape.

3.7 Delområde G (bæredygtigt byområde med blandende 
boligtyper) 
Udgør 2. boligudbygningsetape.

§ 4 – Lokalplanområdets anvendelse

4.0. Områdernes anvendelse.
Anvendelsen i lokalplanens 7 delområder (A-G) fastlægges ud fra 
det overordnede helhedssyn, at alle delområderne skal bidrage til 
opbygningen af en bæredygtig og oplevelsesrig ny bydel (Tankefuld) 
i Svendborg, jvf. Kommuneplan 2009-2021 og Masterplan 2009 for 
Tankefuld.

4.1. Delområde A (fredskov, Sofielundskoven)
Området anvendes til rekreativ byskov for bydelens beboere, såvel 
som alle Svendborgs borgere

4.2 Delområde B (fredskov, tidligere område med juletræer) 
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt ophold for bydelens 
beboere. 

4.3 Delområde C (i kanten af Svendborg Idrætscenter) 
Området anvendes som ny hovedadgangsvej til lokalplanområdet 
samt landskabskorridor for dyrepassage.

4.4 Delområde D (kommunal ejendom i landzone) 
Anvendelsen af ejendommen fastlægges til område for mindre 
helårsboliger på små grunde (Cotta-Slow).

4.5 Delområde E (bydelscenter) 
Områdets anvendelse fastlægges til bydelscenter med offentlige 
og private servicevirksomheder, detailhandel, etageboliger samt 
bydelsplads med opholdsmuligheder og trafikalt mødested.

4.6 Delområde F (byområde med blandede boligtyper) 
Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med en blanding 
af åben-lav boliger, tæt-lave boliger og etageboligbebyggelse, samt 
landskabskorridorer.
Delområde F udgør 1. boligudbygningsetape i lokalplanområdet.

§ 4 – Lokalplanområdets 
anvendelse
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4.7 Delområde G (byområde med blandede boligtyper) 
Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med en blanding 
af åben-lav boliger, tæt-lave boliger og etageboligbebyggelse, samt 
landskabskorridorer.
Delområde G udgør 2. boligudbygningsetape i lokalplanområdet.

§ 5 – Udstykninger

5.1 Område A, B og C må ikke udstykkes (byskov, fælles rekreativt 
areal og adgangs-vej/biotop-område). Se kortbilag 2.

5.2 Udstykning i områderne D, E, F og G skal ske efter den 
retningsgivende udstykningsplan (kortbilag 3) og med arealer og 
mindstegrundstørrelser, som angivet i tabel 1.

Områder til villaer og små helårsboliger(Cotta-slow)
5.3 I disse områder skal udstykning ske efter den retningsgivende 
udstykningsplan, og der må ikke ske yderligere udstykning.

Ved udstykning af villagrunde til dobbelthusgrunde (maksimalt 
2 boliger pr. grund) må ingen grund udstykkes med en mindre 
størrelse end 1.000 m2 i princippet som vist på den retnings-
givende udstykningsplan. Endvidere må ingen grund til den enkelte 
bolig i et dobbelthus udstykkes med en mindre størrelse end 500 
m2.

Områder til gårdhuse
5.4 På den enkelte storparcel 9, 10 og 11 må der ikke ske yderligere 
udstykning.

Områder til tæt/lav
5.5 Der er mulighed for udstykning af tæt/lave boliger med 
tilhørende mindre haver. De private havers størrelse skal afpasses, 
så der udlægges reelle, brugbare arealer til fælles ophold på 
storparcellen, hvorfra der udstykkes.

Område til punkthuse og etagebyggeri.
5.6 I storparcellerne nr. 16,17,18,19,23,25 og 27 kan der ske 
opdeling i ejerlejligheder.

§ 5 – Udstykninger
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Tabel 1 Oversigt over storparcellernes arealer og mindste grundstør-
relser.

Parcel Boligtype Parcel areal Mindste 
grundstør-
relse

1.01 - 1.23 D Cotta-Slow 6.684m2 250m2

2 E Centerbebyggelse 2.645m2 -

3 E Centerbebyggelse 2.197m2 -
4 E Centerbebyggelse 2.216m2 -
5 E Centerbebyggelse 2.471m2 -
6 E Centerbebyggelse 4.398m2 -
7 E Centerbebyggelse 1.976m2 -
8 E Centerbebyggelse 3.187m2 -
9 F Gårdhuse 4.338m2 3.000m2

10 F Gårdhuse 4.330m2 3.000m2

11 F Gårdhuse 3.408m2 3.000m2

12 F Rækkehuse 2.254m2 120m2

13 F Rækkehuse 4.484m2 120m2

14 F Rækkehuse 2.167m2 120m2

15.01 - 15.30 F Villaer 17.454m2 500m2

16 F Punkthuse 5.501m2 -
17 F Etage/Tæt-Lav 8.035m2 -

18 F Etage/Tæt-Lav 7.467m2 -

19 G Punkthuse 5.589m2 -
20.01 - 20.22 G Villaer 13.781m2 500m2

21 G Daginstitution 1.765m2 -
22 G Rækkehuse 11.740m2 120m2

23 G Etage/Tæt-Lav 13.910m2 -

24.01 - 24.21 G Cotta-Slow 4.974m2 250m2

25 G Etage/Tæt-lav 8.651m2 -
26 G Tæt-lav 11.300m2 -
27 Etage/ Tæt-lav 9.334m2 -
28 Tæt-lav 9.484m2 -
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§ 6 – Bebyggelsens omfang og placering

6.0 Bebyggelsens omfang
Der tilstræbes generelt en høj tæthed og byggeri i flere etager 
i lokalplanområdet med variationer efter bebyggelsens art. De 
enkelte storparcellers og boligtypers maksimale bebyggelses-
procenter, og bygningshøjder og maksimalt bebygget areal fremgår 
af tabel 2.

Den enkelte ejendoms andel af fælles friarealer må ikke tillægges 
grundarealet ved beregning af bebyggelsesprocenten.

6.1 Der kan anlægges kælder til forråd, opbevaring, parkering mv. i 
henhold til bygningsreglementet.
 
6.2 Enkelte bygningsdele som trappe- og elevatortårne og tekniske 
installationer (energiproduktion etc.) kan tillades opført med en 
større højde end angivet i tabel 2 dog højst 3,5 meter over øverste 
etagedæk.

Bebyggelsens placering og orientering

Området generelt
6.3 Bebyggelsens optimale placering på grunden i forhold til vej/
gade/plads og fælles friarealer i lokalplanområdet er med til at give 
bebyggelsen en vigtig kvalitet for samspillet mellem det private, 
nabofællesskabet og medvirke til at opbygge det fælles liv i bydelen.
Lokalplanens bestemmelser herom er fastlagt i det følgende opdelt 
efter bebyggelsesart og placering i lokalplanområdet.

6.4 Bebyggelsen skal placeres på grunden, så regnvand så vidt 
muligt kan afledes i åbne regnvandsrender.

I områder til mindre helårsboliger (Cotta-slow)
6.5 Boligbebyggelse skal minimum placeres 2,5 m fra skel mod 
naboer og evt. fællesstier i området.

6.6 Bygninger må ikke opføres højere end 4,5 m foruden eventuel 
kælder.

§ 6 – Bebyggelsens omfang 
og placering
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Tabel 2   Oversigt over bebyggelsens art, mindste henholdsvis største antal boliger fordelt på storparceller. 
Herudover angives bebyggelsesprocent, bygningshøjde og bebygget areal.

Parcel Boligtype Min./Max. 
Boligantal

Max. 
Bebygget  
areal/
parcel

Max. 
Bygnings-
højde

Bebyg-
gelses 
procent

1.01 - 1.23 D Cotta-Slow 20/25 60m2 4,5m -

2 E Centerbebyggelse 15/30 50% 14,5m 200%

3 E Centerbebyggelse 12/25 50% 14,5m 200%
4 E Centerbebyggelse 12/25 50% 14,5m 200%
5 E Centerbebyggelse 12/25 50% 14,5m 200%
6 E Centerbebyggelse 25/50 50% 14,5m 200%
7 E Centerbebyggelse 10/20 50% 14,5m 200%

8 E Centerbebyggelse 17/35 50% 14,5m 200%
9 F Gårdhuse 4/10 25% 8,5m 25%
10 F Gårdhuse 4/10 25% 8,5m 25%
11 F Gårdhuse 4/8 25% 8,5m 25%

12 F Rækkehuse 7/11 50% 8,5m 100%

13 F Rækkehuse 14/21 50% 8,5m 100%
14 F Rækkehuse 7/10 50% 8,5m 100%
15.01 - 15.30 F Villaer 30/30 150m2 8,5m 50%
16 F Punkthuse 20/30 25% 14,5m 100%
17 F Etage/Tæt-Lav 30/65 25% 14,5m 100%

18 F Etage/Tæt-Lav 30/60 25% 14,5m 100%

19 G Punkthuse 20/30 25% 14,5m 100%
20.01 - 20.22 G Villaer 22/22 150m2 8,5m 50%
21 G Daginstitution 1/1 25% 11,0m -
22 G Rækkehuse 45/65 50% 8,5m 100%

23 G Etage/Tæt-Lav 70/100 25% 14,5m 100%
24.01 - 24.21 G Cotta-Slow 15/20 60m2 4,5m -
25 G Etage/Tæt-lav 35/70 25% 14,5m 100%
26 G Tæt-lav 25/50 25% 11,0m 75%

27 Etage/ Tæt-lav 35/70 25% 14,5m 100%
28 Tæt-lav 30/55 25% 11,0m 75%
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I villaområderne
6.7 Boligbebyggelse skal minimum placeres 2,5 m fra skel mod 
naboer og evt. fællesstier i området.

Bebyggelse kan placeres i skel mod vej.

6.8 Garager, carporte og udhuse må ikke placeres nærmere skel 
mod vej end 5,0 m.

6.9 Bebyggelsen skal placeres på grunden, så regnvand så vidt 
muligt kan afledes i åbne regnvandsrender.

6.10 Ved opførelse af villaer som dobbelthuse kan bebyggelsen 
placeres i skel.

I rækkehusområder
6.11 Bebyggelsen skal have facade i byggelinje. Se kortbilag nr. 3.

6.12 Bebyggelsen skal placeres på grunden, så regnvand så vidt 
muligt kan afledes i åbne regnvandsrender.

I områder til etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse
6.13 Ny bebyggelse i form af tæt-lav boligbebyggelse og 
etagebebyggelse og evt. fælleshus skal placeres indenfor de på 
kortbilag nr. 3 angivne byggefelter, idet bebyggelsen dog kan bry-
des af stier, parkeringslommer, vendepladser samt opholds- og 
friarealer beliggende inden for byggefelterne.

6.14 Der kan herudover alene opføres op til 10m2 udhuse og 
småbygninger per bolig. I tæt/lav som fritliggende bygninger eller 
sammenbyggede med boligen og i etagebyggeri samt punkt-huse 
som indbyrdes sammenbyggede bygninger.

6.15 For hver tæt/lav bolig skal der være et udendørs opholdsareal 
på min. 25 m2. 

6.16 For etagebyggeri skal hver bolig have mindst én altan eller 
adgang til terrasse i stueplan.
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I områder til punkthuse 
6.17 Punkthuse skal opføres som etagehusbebyggelse i parkområde 
i form af fritliggende bygninger med højst 4 boliger per etage. Den 
enkelte bygning skal kunne ligge i et kvadratisk byggefelt på 25x25 
m. 

6.18 I tilknytning til den enkelte boligbygning(punkthus) skal der 
kunne opføres fælles carport med plads til èn bil per bolig og èn 
bygning til opsamling af renovation samt en åben konstruktion til 
parkering af cykler. Disse bygninger må gerne sammenbygges. Der 
må ikke opføres yderligere udhuse.

I områder til centerbebyggelse
6.19 Bebyggelsen i form af centerbebyggelse skal placeres inden for 
de på kortbilag 4 angivne byggefelter. 

6.20 Centerbebyggelsen kan opføres som etagebyggeri i 4 
etager med detailhandel, offentlige og private service- og 
kontorvirksomheder i stuetagen i facaden ud mod bydelspladsen. 
Indgange og indgangspartier skal orienteres mod den indre 
pladsdannelse. Sekundære indgange terrassedøre, vare/service/
personaleindgange kan dog placeres væk fra pladsen.

6.21 Boliger tillades placeret i de 3 øverste etager.

§ 7 – Bebyggelsens udseende og ydre fremtræden

Bæredygtighed, variation og arkitektonisk helhedsvirkning

7.0 Alle nye bygninger i lokalplanområdet skal opføres med henblik 
på en bæredygtig produktion og forbrug af energi og råmaterialer. 
De bygningsmæssige bæredygtige løsninger vil være en bærende 
del af det arkitektoniske udtryk. Herunder grønne, begroede facader 
og grønne tage og partier med solceller/solfangere integreret i 
bebyggelsens arkitektur.

7.1 Inden for samlede bebyggelser på en storparcel eller en etape 
heraf skal bygningernes proportioner, materialer og farvesætning 
understrege en arkitektonisk helhedsvirkning.

§ 7 – Bebyggelsens udseende 
og ydre fremtræden
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7.2 Der skal være en variation i bebyggelserne i valg af 
arkitektoniske elementer som spring eller ophold i facaden, 
fremspringende eller tilbagetrukne partier, spring i højder, 
varierende taghældninger, farve og materialevalg. 

7.3 Der skal sikres tilgængelig for alle, og med indretninger af 
ramper mv., der er integreret i bygningens og udearealernes 
arkitektur, for at tilgængeligheden er en del af naturlig helhed, uden 
at virke skæmmende og særligt iøjnefaldende.

Facader
7.4 Facader kan fremstå i blank, pudset eller vandskuret mur, i træ 
evt. kombineret med lette facadeelementer i træ, metal eller plade.

Facaderne kan fremstå som bevoksede.

Altaner og terrasser
7.5 Hver bolig i etagebyggeri skal have mindst en terrasse eller 
altan. 
Tagterrasser og udvendige trapper skal udformes således, at der 
opnås en arkitektonisk helhed.

Tage
7.6 Bebyggelsernes tage skal etableres som grønne tage, med 
beplantninger som eksempelvis Sedum. Herudover kan dele af 
tagfladen udnyttes til enten ophold (i form af tagterrasser) eller 
til anlæg til indvinding af solenergi (i form af f. eks. solceller og 
solfanger)

7.7 Af hensyn til gener for omgivelserne må blanke og reflekterende 
tagmaterialer ikke anvendes.

Det er tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse.

7.8 På mindre bygninger, under 10 m2, er det tilladt at benytte 
andre tagmaterialer end de i 7.6 nævnte.

Farver og materialer
7.9 Farver på facader, døre og vinduer er et vigtigt arkitektonisk 
virkemiddel, som skal understøtte den enkelte bebyggelses 
arkitektoniske helhedsvirkning.

Materialer anvendt i lokalplanens bebyggelser til facader, tage, 
vinduer og døre skal være naturlige og/eller genanvendelige. Det 
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anbefales herudover, at byggematerialer, der efter endt levetid kun 
kan bortskaffes ved deponering, fravælges.

Småbygninger.
7.10 Småbygninger i form af garager, carporte, udhuse og lignende 
mindre bygninger må opføres i andre materialer og med en 
anden taghældning (end boligerne), hvis der kan opnås en god 
helhedsvirkning. Det er dog vigtigt at småhusene har et ensartet 
præg, der spiller sammen med hovedhusenes arkitektur.

Skiltning 

Som udgangspunkt gælder følgende bestemmelser for 
skiltning:
7.11 Skiltning skal fremtræde enkel, informativ og i et omfang, 
udformning og farve tilpasset bygningens størrelse og fagdeling. 
Skiltning for enkeltprodukter tillades ikke.
Skiltning må ikke få karakter af facadebeklædning. 

Udstillingsvinduer skal have karakter af udstillingsarealer og må 
ikke tilklistres eller blændes med reklame- eller afdækningsfolie
Der må kun placeres ét facade- og/eller udhængsskilt for hver 
forretning. Skiltning for forskellige virksomheder på samme facade 
eller ejendom skal samordnes. 

Laserlys og i øvrigt alt bevægeligt lys tillades ikke. Oplysning af 
facader tillades normalt ikke.

Lysskilte og belyste skilte skal være afdæmpede og afstemt efter 
forholdene. 

Erhverv i forbindelse med bolig
Skiltning for erhverv i forbindelse med en bolig placeres på eget 
areal og ingen del af skiltningen må være ud over matrikelgrænsen.
Skiltning ved adgangsdøren må være 0,2 m2  og en kan placeres 
et mindre oplysningsskilt. Højden må ikke overstige 1,0 meter, 
størrelsen må højest være 0.4 m2 og skiltets overkant må ikke 
være mere end 0,5 meter over terræn.

Erhverv i boligområder og centerområder
Facadeskiltning
Facadeskiltning skal begrænses til forretningens hovedfacade 
og begrænses til stueetagen og holdes fri af gesimser og anden 
facadeudsmykning.
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Højden på tekst / skilteflade må maksimalt være 35 / 50 cm. 
Facadeskiltning tillades kun udført med udskårne enkeltbogstaver 
og/eller udskåret logo monteret direkte på facaden.

Udhængsskilte
Udhængsskilte må være 0,5 m2 og må ikke have et fremspring 
større end 0,8 m2 fra facaden.

Fritstående skilte
Intet fritstående emne må være højere end facadehøjden, dog 
højest 4 meter målt fra terræn til skiltets overkant.

Andre skiltetyper
Flagning sidestilles med skiltning. Der må opsættes én flagstang på 
eget areal til firmaflag i maksimal højde på 5 meter. 

Gavlreklamer kan tillades som en integreret del af arkitekturen. 
Motivet have selvstændige æstetiske, idémæssige og kunstneriske 
kvaliteter.

Reklameduge tillades kun ophængt på stilladser, der er nødvendige i 
forbindelse med nybyggeri eller renovering og ombygning af facader 
og tag, men tillades ikke på fritstående stilladser opstillet direkte i 
reklameøjemed.
Midlertidig ophængning af bannere godkendes i nærmere 
afgrænsede perioder (maksimalt 14 dage) i forbindelse med 
kulturelle arrangementer af almen offentlig interesse.

7.12 Der må ikke opsættes almindelige udendørs radio- og tv-
antenner og paraboler på bygninger, hvis de rager mere en 100 cm 
over bygningens højeste punkt.

7.13 Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller 
lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på 
bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens 
øvrige ydervægge.

7.14 Til sikring af ovenstående bestemmelser og øvrige 
lokalplanbestemmelser må bebyggelsen på den enkelte storparcel 
for etagebyggeri eller tæt-lav bebyggelse eller for en etape heraf 
kun ske på grundlag af en af Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, 
godkendt bebyggelsesplan. 
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Bebyggelsesplanen skal redegøre for: 
● Placering af beboelse med udendørs opholdsareal.
● Eventuel udstykning.
● Placering af evt. fælleshus.
● Placering af garager/carporte/ (og/eller evt. fællesparkering).
● Placering af småbygninger og udhuse (herunder renovation).
● Bebyggelsens bæredygtighed (energianlæg og materialekvalitet).
● Terrænreguleringer. Eksisterende og fremtidigt terræn.
● Etablering af beplantning.
● Storparcellens interne vej, sti- og parkeringsforhold, herunder 

tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, nabostorparceller og 
fællesarealer.

● Fælles opholdsarealer for bebyggelsen.
● Redegørelse for bortledning af regnvand for storparcellen.

§ 8 – Landskabet og nye grønne strukturer

Ny grøn struktur i lokalplanområdet

8.1 Der etableres en grøn struktur i lokalplanområdet, der skal sikre 
bebyggelsen og beboerne grønne rammer om hverdagslivet med 
mulighed for naturindhold og opsamling af regnvand. På kortbilag 5 
fremgår den fastlagte grønne struktur.

8.2 Kommunen anlægger og vedligeholder anlæg i byskoven, på 
det rekreative fællesområde og i naturkilerne til fælles ophold. 
Kommunen anlægger naturkilerne til lokalt ophold i villaområderne. 

8.3 Efter anlæg overgår driften af vandrender og naturkiler med 
opholdsarealer til grundejerforeningerne.

Landskab og beplantning
8.4 Veje, rekreative anlæg og bebyggelser skal tilpasses det 
eksisterende landskabets terrænform.

8.5 Der må kun foretages terrænregulering på over 0,5 m for at 
sikre lokal afledning af regnvand, og der må etableres bassiner til 
opmagasinering af regnvand under forudsætning af, at bassinet og 
dets afgrænsning tilpasses omgivelserne. 

8.6 Placering og afgrænsning af beplantning skal ske i 
overensstemmelse med principperne på kortbilag 5.

§ 8 – Landskabet og nye 
grønne strukturer
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8.7 Villa-parcellerne skal tilplantes med 6 assorterede frugttræer 2 
meter fra skel mod nabo som del af byggemodningen. 

8.8 Cotta-Slow-parcellerne skal tilplantes med 2 assorterede 
frugttræer 2 meter fra skel mod nabo som del af byggemodningen. 

8.9 Vejanlægget langs stamvej og boligveje skal tilplantes med 
fuldkronede løvtræer i græs eller i lav underplantning af buske, 
se kortbilag 5. Beplantning skal respektere gældende regler for 
oversigtslinier.

Vådområder og vandafledning
8.10 Vådområder skal sikres og udvides som vist på kortbilag 5.

8.11 De øvrige vådområder skal sikres ved eventuel istandsættelse 
samt løbende pleje.

Regnvand
8.12 Regnvand skal afledes lokalt som vist på kortbilag 5.

8.13 Regnvand føres i tætte og så vidt muligt åbne render 
til opsamlingsbassiner. Hvor det ikke kan lade sig gøre, kan 
regnvandet afledes via rør til fælles opsamlingsbassin eller nedsi-
ves.

8.14 De på kortbilag 5 markerede tracéer til regnvandsafledning 
skal udlægges i en bredde på minimum 5 m. Udlægget kan 
gøres bredere, hvor der etableres åbne forløb. Placering og ud-
formning af regnvandsafledning skal fastlægges for de enkelte 
bebyggelsesområder.

Naturbevarelse
8.15  I delområde C skal der udføres naturgenopretning med 
henblik på varetagelsen af hensynet til Bilag-IV arter. Se kortbilag 5.

8.16  I øvrige delområder skal der under anlæg og drift tages 
vidtstrakt hensyn til eksisterende flora og fauna, herunder bilag4 
arter.

8.17 Eksisterende beplantning, som skal bevares fremgår 
af kortbilag 5. Herunder skal eksisterende vegetation 
i lokalplanområdets vådområder, hegn samt rester af 
markskelplantninger sikres som naturmiljø og kulturspor. 
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§ 9 – Ubebyggede arealer(opholdsarealer, hegn og 
beplantning)

Storparcellerne

De indre grønne rum
9.1 Som en del af bydelens fri- og opholdsarealer skal der gives 
offentlig adgang til storparcellernes indre grønne rum.

9.2 Udformningen af de indre rum skal indbyde til leg, ophold og 
fælles aktiviteter, ligesom grønne elementer som beplantet høj, 
urtehaver, små søer kan indgå. 

9.3 Jorddiger med levende hegn (markeret på kortbilag 5) skal 
bevares urørt ligesom der ikke må foregå terrænregulering i en 
afstand af 5 m målt fra digts top.

Bydelscenteret – en pladsdannelse
9.4 Pladsdannelse ved bydelscenteret skal have et 
sammenhængende bymæssigt/urbant præg, bl.a. via belægninger, 
inventar og belysning. Den gennemgående vej (Johannes Jørgen-
sensvejs forlængelse) skal integreres i pladsen, ligesom de 
højklassede cykelstier (nord-sydgående og øst-vestgående) skal 
sikres god og sikker gennemkørsel på pladsen.

9.5 Der skal sikres gode færdsels- og opholdsarealer for gående 
i tilknytning til serviceerhverv og butikker. Der skal etableres 
elementer på pladsen til ophold(sidde, stå,lege) ligesom der kan 
etableres kunstværker, vandbassiner og træbeplantning mv.

9.6 Der skal udarbejdes en samlet plan for pladsdannelsen i 
bydelscenteret for at sikre bestemmelserne i pkt. 9.4 og 9.5 samt 
øvrige lokalplanbestemmelser. 

Hegn
9.7 I villaområderne (storparcel nr.15 og 22) må der ikke 
opsættes hegn i skel mod boligvej. Eventuel beplantning skal som 
udgangspunkt udgøres af fritvoksende buske og fritvoksende træer, 
der skal plantes minimum 1 meter fra skel mod vej.

§ 9 – Ubebyggede arealer 
(opholdsarealer, hegn og 

beplantning)
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9.8 I havehusområderne (storparcel nr. 1 og 24) skal der mod 
naboer og fælles opholdsarealer hegnes med espalierede æble/
frugttræer. Eventuel anden beplantning af fritvoksende buske og 
fritvoksende træer på grunden, skal som udgangspunkt plantes 
minimum 1 meter fra skel.

9.9 I tæt-lave områder og rækkehusområder og 
etageboligområderområder(øvrige storparceller) må der ikke 
etableres fast hegn i skel mod naboer, fællesarealer eller vej. 
Hegning kan ske ved etablering af klippede hække eller uklippede 
hække eller buske. Fast hegn kan dog opsættes mellem terrasser i 
tilknytning til bygninger i en maksimal længde af 2½ Meter.

9.10 Institutioner, tekniske anlæg mv. kan hegnes, hvis det er 
nødvendigt for sikker driftsfunktion. Hegn skal i disse tilfælde 
etableres, så de fremtræder med en grøn karakter, i princippet som 
et plantehegn (f.eks. beplantet trådhegn) eller hækbeplantning.

Befæstigelser (forskellige belægningstyper)
9.11 Befæstigelser skal i videst mulige omfang give mulighed for at 
regnvand kan sive igennem.

9.12 I Villa- og rækkehusbebyggelsen må vandbremsende 
befæstigelser ikke udgøre mere end 20% af det ikke bebyggede 
areal på den enkelte matrikel.

9.13  I øvrige bebyggelsestyper må vandbremsende befæstigelser 
ikke udgøre mere end 40 kvm pr. boligenhed i terræn udover 
nødvendige tilkørselsarealer.

Øvrigt
9.14 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både 
må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller andre 
ubebyggede arealer.

9.15 Regnvandsbassiner skal udformes som et rekreativt element 
og indgå som en naturlig del af de fælles friarealer.

9.16 Regnvand fra veje, tage og befæstede arealer skal så 
vidt muligt afledes overjordisk og tilsluttes regnsvandsanlæg i 
lokalplanområdet. Hvor dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
terrænets eller byggeriets udformning, kan regnvand afledes i rør 
eller nedsives.
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§ 10 – Veje, stier og parkering

Vejadgang
10.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra forlængelse af Johannes 
Jørgensens Vej ved tilslutning ved Ryttervej.

10.2 Der etableres midlertidig adgangsvej fra Hellegårdsvej til 
lokalplanområdet under etape 1 og 2.

10.3 Areal til nye veje og stier udlægges i princippet som vist på 
kortbilag 4. 

10.4 Fra grunde og storparceller i lokalplanområdet, bortset fra 
parcellerne 1.xx, 9, 10 og 11, må der ikke være vejadgang til 
Hellegårdsvej.

Vej C-E-B Bydelsplads
10.5 Ved bydelscenteret skal der etableres en plads omkring 
Johannes Jørgensensvejs forlængelse, adgangsvejen fra 
Hellegårdsvej, de højklassede cykelstier og fordelingsvej til 
boligområderne.

Pladsen skal have en udformning eller belægning på det angivne 
vejstykke, der medvirker til at nedsætte hastigheden til 30 km./t.

Vej A-B og I-J Landskabsvej m. gang/cykelsti, kommunal vej
10.6 Vej A-B og C-D udlægges i en bredde af 22 m. 

Vejen udformes med fælles gang/cykelsti og kørebane til en tilladt 
hastighed på 50 km./t. Der forudsættes busbetjeninger i begge 
retninger.

Fra vej A-B tillades én ny vejtilslutning til Idrætscenterområdet 
(parkering/klubhus mv.)

Vej E-F-G-H-I Stamvej (1)med gang/cykelsti, kommunal vej
10.7 Vej C-D-E-F udlægges i en bredde af 17 meter.

Vejen udformes med fælles gang/cykelsti og kørebane til en tilladt 
hastighed på 50 km./t. Der forudsættes busbetjeninger i begge 
retninger.

§ 10 – Veje, stier og parkering
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Veje G-J-K og F-P-O Stamvej (2), kommunal vej
10.8 Veje udlægges i en bredde af 11 meter.

Vejen udformes med kørebane til en tilladt hastighed på 50 km./t. 

Veje J-L, L-M, M-N, M-O, L-P Boligveje (1), private fællesveje
10.9 Vej E-F udlægges i en bredde af 30 meter.

Vejen udformes med græsrabatter, regnvandsafledning og kørebane 
til en tilladt hastighed på 30 km./t. Boligvejene, som er private 
fællesveje, vedligeholdes af grundejerforeningerne.

Vej H-X og U-V Boligveje (2 og 3)
10.10 Vejen udlægges i en bredde af 7 meter
Boligvejene, som er private fællesveje og p-pladser vedligeholdes af 
grundejerforeningerne. 

Interne boligveje på storparceller
10.11 Interne boligveje på storparcellerne skal anlægges som lege/
opholdsområde med hastighedsgrænse på 15-20 km./t. De enkelte 
bebyggelser på storparcellerne anlægger og vedligeholder interne 
veje og p-pladser.

Stier

Sti R-Q og S-T. Højklassede cykelstier, kommunale stier
10.12 Der etableres højklasset cykelsti i eget tracé i et nord/
sydgående forløb i 7 meters bredde med asfalt kørebane og 
rabatter.

Cykelstien skal udformes til en tilladt hastighed på 30 km./t, jvf. 
Vejreglerne.

10.13 Hellegårdsvej overgår med Landskabsvejens etablering til 
højklasset cykelsti med lokal biltrafik.

Rekreative stier, kommunale stier
10.14 Der anlægges rekreative stier i overensstemmelse med 
kortbilag 4. Rekreative stier skal udlægges i 4 meters bredde og 
anlægges som fællesstier. Stierne befæstes med grus eller græs.

Rekreative stier uden for storparcellerne er offentlige stier, mens 
de inden for storparcellerne har status som private stier og 
vedligeholdes af grundejerforeningerne.
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Parkering
10.15 Inden for lokalplanområdet skal der etableres de nødvendige 
parkeringspladser til beboere, gæster og erhverv. De nødvendige 
parkeringspladser kræves indrettet, så de også kan bruges til leg, 
ophold og naturindhold og gerne placeret under terræn og i kældre 
under bebyggelserne.

I villaområder
10.16 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads 
per bolig i åben-lav bebyggelse, der skal etableres på egen grund. 
Øvrige p-pladser etableres i de fælles parkeringsområder.

Fælles parkeringsområder til gæsteparkering skal udformes som 
lege- og opholdsarealer.

I områder til mindre helårsboliger (Cotta-slow)
10.17 udlægges 3/4 p-plads per bolig.

Der etableres ikke p-plads på egen grund, men kun i fælles 
parkeringsarealer.

Fælles parkeringsområder udformes som lege- og opholdsarealer.

I områder til gårdhusområder
10.18 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads 
per bolig i gårdhus-områder. P-pladser skal placeres på egen grund. 

Yderligere parkeringspladser til gæsteparkering skal etableres i 
fælles parkeringsområde på grunden.

I områder til tæt-lav og etageboliger
10.19 Der skal udlægges parkeringspladser svarende til 1 p-plads 
per bolig
P-pladser skal placeres på egen storparcel.

Fælles parkeringsområder udformes som lege- og opholdsarealer.

I bydelscenteret (erhverv, service og etagelejligheder)
10. 20 Der skal udlægges parkeringspladser svarende til 1 p-plads 
per 25 kvm. butik eller 50 kvm. liberalt erhverv eller offentlige 
institutioner. Derudover udlægges p-pladser svarende til 1 p-plads 
per bolig.

P-pladser til kunder, ansatte og beboere skal placeres på egen 
storparcel.
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§ 11 Ledningsanlæg

§ 12 Energi

§ 13 – Støjforhold

Fælles parkeringsområder udformes som lege- og opholdsarealer, 
som kan bruges uden for virksomhedernes arbejds- og åbningstid.

§ 11 Ledningsanlæg

11.1 Der er inden for lokalplanområdet en gasledning langs 
Sofielundskoven. Ledningen skal respekteres og adgangen til den 
sikres.

§ 12 Energi

12.1 Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal som minimum 
opføres som Lavenergiklasse 2015 i henhold til gældende 
bygningsreglement og byrådets vedtagelse herom.

§ 13 – Støjforhold

Vejtrafikstøj
13.1 Ved opførelse af nyt byggeri skal det sikres, at det konstante 
udendørs støjniveau på boligbebyggelsen og opholdsarealer ikke 
overstiger 58 dB(Lden) på døgnbasis fra trafikstøj. 

13.2 Ved etablering af virksomheder jf. § 3 skal det sikres at 
virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der 
overstige de grænseværdier for blandede bolig og erhvervsområder, 
som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser.
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§ 14 – Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse

Generelt gælder, at ny bebyggelse i det enkelte område og på den 
enkelte storparcel ikke må tages i brug før:

14.1 De i § 13 nævnte støjgrænseværdier er dokumenteret 
overholdt.

14.2 Der på den enkelte storparcel eller for den enkelte bebyggelse 
er etableret fælles sti- og vejadgang, fælles sti- og opholdsarealer 
på grunden, etableret levende hegn og hække, foregået tilslutning 
til fællesantenneanlæg og opført anlæg til opbevaring af renovation 
eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med 
byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til 
kommunen.

14.3 Bebyggelsen er tilsluttet de fælles private og offentlige anlæg 
for regn- og spildevand.

§ 15 – Ophævelse af lokalplan

15.1 Lokalplan nr. 512,  Svendborg Idrætscenter, af 27. maj 2008 
aflyses for så vidt angår denne lokalplans område C (vejadgang og 
landskabskorridor).

§ 16 – Evt. tilladelser og dispensationer fra andre 
myndigheder

16.1 Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, 
at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark ophæver 
landbrugspligten for de områder, der er nævnt i § 2.

16.2 Lokalplanen forudsætter at Miljøcenter Odense ophæver den 
300 m skovbyggelinje fra Sofielundskoven. Såfremt skovbyggelinjen 
ikke ophæves, vil bebyggelse i lokalplanområdet i stedet forudsætte 
dispensation fra kommunen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 
65 stk 2.

§ 14 – Forudsætninger for 
ibrugtagning af ny bebyggelse

§ 15 – Ophævelse af lokalplan

§ 16 – Evt. tilladelser og 
dispensationer fra andre 

myndigheder
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§ 17 – Grundejerforening

§ 18 – Lokalplanens 
retsvirkninger

§ 17 – Grundejerforening

17.1 Der skal stiftes en grundejerforening til varetagelse af de 
fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. (Evt. fodnote) 
Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforening 
findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. 
Grundejerforeningen skal omfatte hele lokalplanområdet.

17.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 100 boligenheder 
er taget i brug eller når byrådet kræver det.

17.3 Grundejerforeningen skal efter krav fra Svendborg Kommune, 
Miljø og Teknik optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

17.4 Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligehold af det 
pågældende områdes fællesarealer, fællesanlæg, regnvandssystem, 
søer og vådområder samt vej og stianlæg.

§ 18 – Lokalplanens retsvirkninger

18.1 Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan 
må ejendomme, der omfattet af lokalplanen ifølge Lov om 
Planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

18.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan 
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i 
lokalplanen.

18.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, 
at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges 
skabt ved lokalplanen.
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§ 19 - Vedtagelsespåtegning § 19 - Vedtagelsespåtegning

Lokalplan nr. 540, Sofielund, Tankefuld Nord

Således vedtaget af Svendborg Byråd, 25. januar 2011

P.b.v

E. B

Jan Carlsson
Planchef

Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 
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De statslige interesser i byudviklingen - Miljøcenter Odense.
I forbindelse med kommunens forslag til Kommuneplan 2009-2021 
for Tankefuld-området (herunder nærværende lokalplanområde) har 
der været ført en række forhandlinger for at sikre de overordnede 
statslige interesser i det store byudviklingsprojekt mellem 
kommunen og Miljøcenter Odense.

Resultatet af forhandlingerne er kommet til udtryk i nogle ændringer 
i forslaget til Kommuneplan 2009-2021, der sikrer den rigtige 
balance mellem byudviklingsinteresserne, landskabsinteresserne og 
hensynet til jordbrugets interesser i området.

Se de nedenfor anførte rammebestemmelser for 
lokalplanområdet 

Kommuneplan 2009-21 for Svendborg Kommune er endelig 
vedtaget 21.december 2010.

Lokalplanen omfatter rammeområde 07.01.C3.919 og              
07.01.C3.920.

Forhold til anden planlægning

De statslige interesser

Kommuneplan

Plannummer 07.01.C3.919

Områdets anvendelse Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus Eksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone

Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)

100 %

Etageantal og 
bygningshøjde

Max etager: 4
Max højde: 14,5 m 

Opholds- og friarealer
(opholdsareal som % af etagearealet)

25

Detailhandel (etagemeter) Max bruttoetageareal: 0 m²

Særlige bestemmelser I lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej 
sikres en sammenhængende grøn struktur.

Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)

Se hele kommuneplanforslaget for bestemmelser der 
gælder for alle C3-områder

Plannummer 07.01.C3.920

Områdets anvendelse Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus Eksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone

Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)

200 %

Etageantal og 
bygningshøjde

Max etager: 4
Max højde: 14,5 m 

Opholds- og friarealer
(opholdsareal som % af etagearealet)

25

Detailhandel (etagemeter) Max butiksstørelse for dagligvarer: 1000 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 500 m²
Max bruttoetageareal: 3000 m²

Særlige bestemmelser

Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)

Se hele kommuneplanforslaget for bestemmelser der 
gælder for alle C3-områder
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Lokalplanen er i overenstemmelse med de nævnte rammeområder.
 
For område der tidligere var i kommuneplanramme nr. 02.01.R4.263 
til rekreative formål (Svendborg Idrætscenter) er der udarbejdet 
et kommuneplantillæg der giver mulighed for anvendelse til 
boligformål.

Sideløbende med lokalplan nr. 540 udarbejdes
kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009-2021
for det område, der tidligere var i kommuneplanramme nr. 
02.01.R4.263 til rekreative formål (Svendborg Idrætscenter).

På et mindre areal (1,4 ha), som angivet på kortbilag 1 foreslås
Kommuneplanrammen ændret til 

Nyt rammeområde: 07.01.B3.932  

Områdets anvendelse Boligformål blandet åben-lav 
Zonestatus  Eksisterende:  Byzone/landzone
   Fremtidig:       Byzone
Bebyggelsesprocent 25%
Etageantal/bygningshøjde 1/ 6m  
Kortbilag nr. 1
Opholds- og friarealer 50%

Udbygning af boliger i Svendborg og lokalbyerne skal ske i 
overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgeplan i 
prioriteret rækkefølge inden for hvert lokalområde.

Lokalplanområdets udbygningstakt er i overensstemmelse med 
rækkefølgeplanen.

Nyt rammeområde

Rækkefølgeplan for boliger

Kommuneplantillæg nr. 1 til 
Kommuneplan 2009-2021
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Miljøvurdering

Der er foretaget en vvm-screening, der er indledende vurdering af 
anlæggets mulige miljøpåvirkninger. Efterfølgende er udarbejdet 
en VVM-redegørelse med efterfølgende kommuneplantillæg for 
anlæg af nye overordnede veje i området. For lokalplanområdet 
betyder dette,  at der i forbindelse med nye vejanlæg skal 
etableres afværgeforanstaltninger, der sikres bilag-IV arter gode 
levemuligheder og spredningskorridorer i landskabet.

Lokalplanens udmøntning af de særlige fokusområder gør samlet 
set, at der i henhold til §3, Stk 2i Lov om Miljøvurdering af Planer og 
Programmer er truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet 
af kravet miljøvurdering, idet planen alene fastlægger anvendelsen 
af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Miljøforhold

Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet

Ny støjfølsom arealanvendelse skal som hovedrregel placeres 
således, at støjbelastninger fra eksisterende eller planlagte veje ikke 
overstiger 58 dB(Lden).

Der er ingen erhvervsvirksomheder i nærheden af 
lokalplanområdet. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger en 
erhvervsforberedende skole. Der er ikke konstateret støjgener her 
fra.

Området ligger uden for kommunens spildevandsplan, men 
inddrages med tillæg til spildevandsplanen. Regnvand skal nedsives 
eller opsamles i området.

VVM

Miljøvurdering

Jordforurening

Støj

Erhvervsvirksomheder

Spildevand
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Teknisk Forsyning

Området ligger uden for kommunens varmeplan. Området skal 
inddrages i varmeplanen som alternativ opvarmet område. Den 
primære energiforsyning af boliger i lokalplanområdet skal bygge 
på vedvarende energikilder (varmepumper, jordvarme, brint, 
solfangere/solceller mv.) Der er ikke tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning (fjernvarme/naturgas)

Området gennemskæres af en naturgasledning langs 
Sofielundskoven (delområde A)

Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning Net A/S. Der 
henvises i øvrigt til det liberale elmarked.

Området er omfattet af den kommunale renovationsordning efter 
gældende regulativ. 

Der etableres miljøstationer i lokalplanområdet efter nærmere aftale 
med Svendborg Affald.

Området betjenes af FynBus. Der er stoppesteder på Ryttervej.

Området ligger i kystnærhedszonen ca. 2 km fra kysten. Området 
ligger bag skovområder. Det vurderes ikke, at ny bebyggelse i 
lokalplanområdet vil være synligt fra kysten eller Svendborg Sund.

I området kan der være arkæologiske interesser, der er 
omfattet af Museumslovens §26. Bygherre har pligt til at 
kontakte Svendborg og Omegns Museum i god tid inden 
byggemodnings- og anlægsarbejder i området igangsættes for at 
foretage prøvegravning. Der vil i efteråret 2010 blive foretaget 
forundersøgelser.

Med vedtagelse af lokalplan 540 ophæves lokalplan 512 for idræts-, 
fritids- og kulturområdet ved Ryttervej for den del af området, som 
er omfattet af denne lokalplan.

Arkæologiske interesser

Eksisterende lokalplan

Varme

Naturgasledning

El

Renovation

Miljøstationer

Kollektiv trafik

Kystnærhedszone
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Tilladelser fra andre myndigheder

Området er delvis omfattet af skovbyggelinie i afstand af 300 m fra 
skoven Sofielund efter naturbeskyttelsesloven. Med lokalplanens 
endelige vedtagelse søges Skov- og Naturstyrelsen om at reducere 
skovbyggelinien til 30 m inden for lokalplanområdet.

Sofielundskoven
Overføres med lokalplanen til byzone.

I henhold til Landbrugsloven skal Ministeriet for Fødevareerhverv 
søges om ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 24 c og del af 
24 a, Sørup, Svendborg jorder.

Skovbyggelinje

Landbrugspligt
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Byggefelt

Byggelinje

Byggelinje for 
1. sal

Linje for 
carport etc.

Lokalplan-
grænse
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Udstykning og
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Signaturforklaring.

Landskabsvejen

Midlertidig adgangsvej

Stamvej 1

Stamvej 2

Boligvej 1

Boligvej 2

Boligvej 3

Højklasset cykelsti

Rekrative stier

Lokalplangrænse

A-B, C-D

Q-E

E-F-G-H-I

G-J-K og  F-P-N

J-L, L-M, M-N, 
M-O og L-P

H-X

U-V

R-Q og S-T
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Stier og veje
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Bydelstorvet
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Bydelsplads

Bydelsplads

Hellegårdsvej

So�elund Byskov
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Signaturforklaring.

Skov

Fælles grønne arealer

Haver og halvprivate arealer

Blå struktur (grøfter, vandløb 
og regnvandsbassiner)

Højklassede cykelstier

Cykel- og gangstier

Veje

Torve og pladser

Træer

Bygninger

Boldbaner og legearealer

Ny skovbakke

Beskyttede naturtyper

Beskyttede diger

Afværgeforanstaltninger, 
Bilag4-arter

Lokalplangrænse
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Landskab og 
grøn struktur
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Illustrationsplan

Hellegårdsvej

So�elund 
Byskov

Udsigtstårn

Fælleden

So�elunds
bjergetBørnehuset

Punkthusene

Villakvarteret

“Roerækkerne”

Bydels
huset

Egense 
Ås stien

Torvet

Gårdhusene

CottaSlow

Skovbyen

Skovbyen

“Sørup-
husene”

“Lehnshøjhusene”

“Herregårds
husene”

Parkområde

Hvidkilde stien

Regnvand
bassin

Lege
området

Pukkelpist 
boldbane

Gadekæret

Øen

Villakvarteret

CottaSlow


