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Beslutningstema
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.11 og lokalplan 584 for et centerområde ved 
Lerchesvej.

Indstilling
Direktionen indstiller til udvalget, at der træffes beslutning om,

 Kommuneplantillæg 2017.11 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Ørkildsgade 
vedtages endeligt.

 Lokalplan 584 for et centerområde ved Lerchesvej 2 vedtages endeligt med de forslag til 
rettelser, der fremgår af hvidbogen.

 Indsigelser besvares som foreslået i hvidbogen.

Sagsfremstilling
Baggrund
Udvalget besluttede på møde den 16. august 2018 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 
og forslag til lokalplan for et centerområde ved Lerchesvej til offentlig høring i 4 uger.

Planforslagene giver mulighed for at etablere dagligvarebutik og kontorerhverv i stueetagen ud 
mod Nyborgvej og Lerchesvej og boliger på 1. og 2. sal. I området mod Ørkildsgade og Lerchesvej 
planlægges at etablere boliger i op til 3 etager.

Forslagene var offentliggjort i 4 uger:
Lokalplanforslaget fra d. 22. august til d.19. september 2018.
Kommuneplantillægget fra d. 6. september til d. 4. oktober 2018.
I offentlighedsperioden blev der d. 3. september afholdt et borgermøde om planforslagene.

Lokalplanafgrænsning på luftfoto
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I ét af de indkomne høringssvar blev der stillet spørgsmål ved, om skyggediagrammerne 
udarbejdet af bygherres rådgiver var retvisende.
Udvalget besluttede på møde d. 11. oktober 2018 at, 

 Bygherres rådgiver skulle udarbejde retvisende skyggediagrammer, som skulle 
underbygges af et tværsnit, der viser terrænfald og bygningshøjder på det ønskede byggeri 
og de eksisterende nabobygninger

 Der skulle gennemføres en ekstraordinær nabohøring på 14 dage, når de ønskede 
diagrammer og snit var udarbejdet

 Sagen skulle behandles når høringssvar fra ekstraordinær nabohøring kunne indgå i 
beslutningsgrundlaget.

Den ekstraordinære nabohøring blev herefter afholdt fra d. 21. november til d. 5. december 2018. 

Høringssvar fra supplerende nabohøring
Administrationen har inden for høringsfristen modtaget ét høringssvar, der omhandler følgende 
temaer i lokalplanen:

 Skyggevirkning
 Tagform og hvilken betydning et sadeltag vil have for bygningens geometri og volumen og 

dermed mindre vindturbulens og skyggepåvirkning på sine omgivelser.
 Byggeriets arkitektur og ønske om yderligere krav hertil.

Indsiger har udarbejdet et diagram der viser, at skyggepåvirkningen på naboejendomme vil 
reduceres betydeligt, hvis det nye byggeri etableres med saddeltag. Bygherres rådgiver har efter 
den supplerende høring udarbejdet yderligere snit og skyggediagrammer, for at præcisere, hvor 
meget naboer vil påvirkes af skygger ved byggeri med henholdsvis fladt tag og sadeltag. Begge 
scenarier er udarbejdet med den maksimale bygningshøjde på 12m.

Når skyggediagrammerne for byggeri med sadeltag sammenholdes med skyggediagrammerne for 
fladt tag, vurderes den ændrede skyggepåvirkning af naboejendommene ikke at være væsentlig, 
idet det udelukkende er for skyggediagrammet d. 21. december kl. 13, der umiddelbart kan 
aflæses en øget skygge på naboejendommene i Ørkildsgade.

Det indkomne høringssvar giver derfor ikke anledning til ændringer i lokalplanen. 

Rådgivers snit viser desuden, at lejlighederne på 2. sal vil blive 30-35m2 ved sadeltag, i 
modsætning til lejligheder på 55m2 som tiltænkt. 

For at kunne udnytte 2. sal til lejligheder på 55m2, vil sadeltaget skulle udføres med trempel, den 
maksimale tilladte bygningshøjde vil skulle hæves fra 12m til 14,5m, og dermed give anledning til 
en større skyggepåvirkning. Den øgede tilladte højde vil samtidig betyde, at der vil være behov for 
endnu en supplerende høring jævnfør Planlovens §27 stk.2. 

Administrationen anbefaler derfor, at der ikke ændres i lokalplanens bestemmelser vedrørende 
bebyggelsens maksimale højde (12m) eller tagform (mulighed for at etablere fladt tag, tag med 
ensidigt fald eller saddeltag).
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Høringssvaret er indført i hvidbogen og gengivet i resumé med forslag til besvarelse.

Høringssvar
Administrationen modtog i alt fire høringssvar indenfor høringsfristen, der omhandlede følgende 
temaer:

 Håndtering af regnvand
 Skyggevirkning
 Efterlysning af bedre visuel projektbeskrivelse
 Placering og højde af støjskærm
 Placering af sekundære bygninger
 Indkigsgener i nabohaver
 Placering af solceller
 Altangange
 Hilser de nye naboer velkomne
 Tagform
 Krav til arkitektur

Høringssvarene gengives som resumé i bilag ”Hvidbog” med forslag til besvarelse og ændringer til 
lokalplanforslaget. De originale høringssvar er desuden vedlagt som bilag ”Høringssvar”.

Høringssvarene fra den offentlige høring giver anledning til, at lokalplanens redegørelse og 
bestemmelser præciseres indenfor følgende emner:

 Placering og højde af støjskærm: Bestemmelse om placering af støjskærm er præciseret.
 Placering af sekundære bygninger: Bestemmelse om placering af sekundære bygninger er 

præciseret.
 Placering af solceller og tekniske anlæg: Bestemmelse om placering af solceller og 

tekniske anlæg er præciseret.

De indkomne høringssvar omhandler ikke kommuneplantillægget eller miljøvurderingsscreeningen 
og giver derfor ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget eller 
miljøvurderingsscreeningen.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af trafikløsning og indhentning af tilladelser til overkørsler 
afholdes af sælger og udgør ca. 60.000 kr. excl. moms.
Efter endelig vedtagelse af lokalplan 584, kan salget af matrikel 769f, Lerchesvej 2, afsluttes.
Ny vejadgang fra matrikel 769f til Nyborgvej etableres af investor.

Realisering af projektet vil blandt andet medføre etablering af en dagligvarebutik. Projektet 
indeholder desuden boliger, som er tænkt til at fungere som studieboliger for det kommende 
SIMAC.

Lovgrundlag
Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget  den 17-01-2019
Indstilles.

Der var afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (Ø). Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø).

Afbud:
Jens Erik Laulund Skotte

Beslutning i Økonomiudvalget  den 22-01-2019
Indstilles.
Liste Ø tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2019
Godkendt. Ø, F og Jens Munk (løsgænger) var imod, idet man ikke ønsker, at der etableres 
udkørsel for lastvognstog over cykelsti til Nyborgvej.

Afbud fra byrådsmedlem Hanne Klit (A). Som suppleant deltog Christian Kaastrup (A).

Afbud:
Hanne Klit

BILAG:
Høringssvar
Lokalplan 584
Kommuneplantillæg 2017.11
Hvidbog


