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Lokalplanens afgrænsning er vist med rød linje. 

 

Afgørelse 

Planforslagenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til ”Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (lovbe-

kendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).  

 

Svendborg Kommune har vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af 

lovens krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Det be-

grundes med: 

  

 At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.  

 At planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 At planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde. 

Afgørelsen er truffet efter lovens § 10. 

 

Planernes karakteristika  

Kommuneplantillæg 2017.23: 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for lokal-

plan 652, for et område til boligformål i form af etageboliger.  

Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg 2017.23 
og forslag til lokalplan 652 for Boliger i Bagergade 28-30 
 

Afgørelse om at planforslagene ikke udløser krav om miljøvurdering  

 

Miljøscreeningen er udarbejdet af planlægger Rolf Gerster, Svendborg 

Kommune. 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Plan og Udvikling  

Frederiksø 4, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

11. marts 2020 

 

Afdeling: Plan og Udvikling  

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Kommuneplantillægget sikrer, at er overensstemmelse mellem Kommu-
neplan 2017-2029 og lokalplanen.   

Forlag til kommuneplantillæg og lokalplan har sammenfaldende afgræns-

ning og screenes derfor samlet med udgangspunkt i lokalplanen.  

 

Lokalplan 652: 

Formålet med lokalplanen er at etablere etageboligbebyggelse på matrik-

len. Der gives mulighed for både at omdanne eksisterende bebyggelse 

samt opføre ny bebyggelse på grunden.  

Endvidere er etablering af ny bebyggelse i bymidten er i tråd med kom-

muneplanens hovedstruktur, hvor målsætningen er, at byudvikling kan 

ske både ved byomdannelse og ved fortætning af eksisterende byområ-

der.  

Det skal samtidig sikres, at der etableres en offentlig forbindelse for gå-

ende gennem lokalplanområdet, der sikre en tryg og grøn forbindelse 

mellem Bagergade og Dronningemaen samt et skabe gode fællesskab-

ende forhold for bebyggelsernes beboere. 

 

Baggrund for afgørelse  

I miljøvurderingslovens § 8 er det fastsat, hvilke planer og programmer 

der skal udarbejdes en miljøvurdering for. Efter lovens § 8 stk. 1. nr. 1. 

skal der blandt andet udarbejdes en miljøvurdering for planer og program-

mer, som tilvejebringes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, 

og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, 

der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.  

En miljøvurdering kan dog efter omstændighederne undlades, hvis pla-

nen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og hvis 

planen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 

8 stk. 2.  

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, gennemført en miljø-

screening, idet planen omhandler fysisk planlægning, fastsætter arealan-

vendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internati-

onalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.  

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig 

væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lo-

vens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb. 

Screeningen viser, at plangrundlaget ikke medfører væsentlige indvirknin-

ger på de listede miljøparametre. Dog bemærkes følgende i forhold til mil-

jøparametrene: 
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Bymiljø: 

Planforslagene giver mulighed for ændret anvendelse af områdets eksi-

sterende bebyggelse til boliger og opførelse af ny bebyggelse til etagebo-

liger.  

Den eksisterende bebyggelse i Bagergade berøres kun i mindre grad, da 

omdannelse skal tage udgangspunkt i bygningens arkitektur. Ny bebyg-

gelse i områdets nordlige del, skal etableres med tilpasning til områdets 

karakteristika gennem materiale- og farvevalg.  

Der skal etableres en frugthave på grunden, som udgør det fælles fri-

areal. Haven tilfører nye elementer af grønt til området og skal samtidig 

håndtere regnvand ved tilbageholdelse og nedsivning, som kan etableres 

rekreativt. Der skal etableres en stiforbindelse med offentlig adgang.  

Plangrundlaget giver mulighed for byfortætning med tilpasning til omgivel-

serne og mulighed for etablering af nyt grønt område med offentlig ad-

gang. 

Det vurderes, at der er en mindre og positiv indvirkning på bymiljøet. 

De nærmeste omgivelser: 

Områdets ændrede anvendelse fra institution til boliger giver anledning til 

etablering af nye opholdsarealer. Der etableres blandt andet altaner til 

alle boligerne og et stort fælles friareal.  

På den eksisterende bygning placeres altanerne mod nord, hvor der lige-

ledes etableres adgang til boligerne. Boligbebyggelsen mod øst ligger ad-

skilt med en mur. Altaner på ny bebyggelse, som skal placeres i den lave 

ende af området, etableres ud til de fælles friarealer eller ud til offentligt 

areal. 

Der skal etableres en offentlig stiforbindelse gennem området og områ-

dets fælles friareal, frugthaven. Dermed skabes adgang til nyt fælles 

grønt område. 

Omdannelse og nybyggeri giver anledning til mindre påvirkning af de 

nære omgivelser. 

Forud for denne afgørelse har der været foretaget en høring af relevante 

myndigheder, jf. lovens § 32. Berørte myndigheder i den konkrete sag 

omfatter kun Svendborg Kommune.  

Offentlig bekendtgørelse  

Afgørelsen bekendtgøres d. 11. marts 2020 på Svendborg Kommunes 

hjemmeside i overensstemmelse med lovens § 33. 

Afgørelsen kan findes via: www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgo-

erelser   

http://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser
http://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser
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Klagevejledning  
 

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet.  

 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via Klageporta-

len.  

 

Klageportalen finder du på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger 

på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgænge-

lig for Svendborg Kommune via klageportalen.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er i øjeblikket 900,- kr. for 

privatpersoner, mens gebyret for virksomheder, organisationer og offent-

lige myndigheder er på 1.800,- kr.  

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kom-

mune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svend-

borg Kommune klagen videre til behandling i Planklagenævnet via klage-

portalen. Du får besked om videresendelsen.  

 

Yderligere vejledning kan findes på hjemmesiden:  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/  

 

Klagefrist 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt be-

kendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-

ges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvem kan klage 

Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget 

og kan klage over afgørelsen. Det er Planklagenævnet som i sidste ende 

afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

 
Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og 
miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som 
formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisatio-
nen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og re-
præsentere mindst 100 medlemmer. 

 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgiv-

ningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om, at fravige lovgivnin-

gens udgangspunkt i særlige tilfælde.  

 

Domstolsprøvelse 

Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag 

senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

