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Kort over lokalplanområde     

 
Afgørelse 
 
Planforslagenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til ”Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (lovbe-
kendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021).  
 
Svendborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lo-
vens 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 antages at få væsentlig indvirkning på miljøet  
 At planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde  

Afgørelsen er truffet efter lovens § 10. 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøscreening af forslag til lokalplan 672   
 
Afgørelse om at planforslaget ikke udløser krav om miljø- 
vurdering  
 
Miljøscreeningen er udarbejdet af Svendborg Kommune. 
 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Plan og Udvikling  

Frederiksø 4, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

24.02.22 

 

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 
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Planens/planernes karakteristika  
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1.500 m² beliggende ved Møl-
marksvej, og omgivet af et fuldt udbygget byområde. Lokalplanen er udar-
bejdet på baggrund af et ønske om at nedrive eksisterende butiksbebyg-
gelse på ejendommen og skabe et nyt boligområde ved Mølmarksvej. 
 
Forslag til lokalplan giver mulighed for etablering af et boligområde til eta-
gebebyggelse i maksimalt 2,5 etager samt tilhørende fælles fri- og op-
holdsarealer. Lokalplanen muliggør randbebyggelsen langs Mølmarksvej 
og udlægger fælles opholds- og friarealer midt på ejendommen og ved en 
del af ejendommens sydlige skel. Friarealet forbinder lokalområdets boli-
ger sammen, og medvirker til et grønt præg på ejendommen. Største de-
len af friarealet vender mod syd og vest og giver gode rammer for både 
plantevækst og ophold. 
 
Det ansøgte er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, som 
udlægger området til boligformål i form af etageboligbebyggelse og tæt-
lav boligbebyggelse.  
 
Lokalplanområdet er omfattet af gældende byplanvedtægt 05-1 Butiksom-
råde i nordre bydel, der udlægger området til butik anvendelse. Med By-
rådets vedtagelse af lokalplan 672, ophæves byplanvedtægt 05-01 for 
den del af området, som er omfattet af lokalplan 672. 
 
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. 
 
Det væsentligste kriterie i miljøscreeningen er i forhold til: 
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 Bymiljø – Tæthed, indpasning og sammenhæng:  
Lokalplanen fastlægger randbebyggelse langs Mølmarksvej, som 
vil være med til at definere byrummet langs vejen. Lokalplanområ-
dets nye etageboligbebyggelse udgør en form for småskala byfor-
tætning, som indpasses til områdets eksisterende bebyggelse. 

 
 Befolkning og sundhed – Påvirkning af bymiljø: Lokalplanens ska-

ber et attraktivt tæt-bebygget boligområde, der kan styrke byliv i 
bydelen. Ved etablering af det nye boligområde fjernes en over-
kørsel fra lokalplanområdet til Mølmarksvej, som medvirker til en 
øget sikkerhed langs vejen for fodgænger og andre bløde trafikan-
ter. Lokalplanen giver mulighed for etablering af altaner/altanop-
gange på ejendommens boligbebyggelser. Altanerne skal oprettes 
med særligt hensyn til minimering af indbliksgene overfor nabo-
ejendomme. 
 

 Støj og vibrationer – Trafikstøj og vibrationer: Lokalplanområdet 
omgives af lokalveje Mølmarksvej mod nord, og Bjergvænget mod 
syd. Mølmarksvej klassificeres som stamvej og registreres i kom-
munen som en klasse 4 vej - lokalvej med tung gennemkørsel. 
Bjergvænget klassificeres som boligvej og betjener i dag få ejen-
domme, som ligger syd og øst for lokalplanområdet. Lokalplanen 
fastlægger bestemmelse om, at ny boligbebyggelse skal isoleres 
som nødvendigt mod støj fra vejen, så den indendørs støjbelast-
ning ikke overstiger de gældende grænseværdier. Endvidere skal 
områder til fælles rekreativt ophold placeres bag bebyggelsen 
langs Mølmarksvej således, at opholdsarealerne isoleres fra vej-
støj. Den trafikale påvirkning fra vejene vurderes at ikke påvirke 
området i en grad, som kræver en nærmere vurdering. 

 
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 på Svendborg Kommunes hjemmeside i marts 
2022 ved offentlig høring af forslag til lokalplan 672, i overensstemmelse 
med lovens § 33. 
Afgørelsen kan findes via: www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgo-
erelser  
 
Klagevejledning  
Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet 
Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via Klageporta-
len.  
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Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, li-
gesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-
talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er i øjeblikket 900 kr. for 
privatpersoner, mens gebyret for virksomheder og organisationer er på 
1800 kr.  
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelse af denne af-
gørelse.  
 
Yderligere vejledning kan findes på hjemmesiden: https://naevnenes-
hus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/  
 
 
 


