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Lb: Anlæg at ny vej fla Sbla!icsvuj til Maz1ga~elUnf~

16 m bredc, bestående at b m
2 x 3~,om græsrabatter, over matr; nre0 21~bt • 2l~bu
2ltfg 2~ft 2tefr 2legi 2l~$q alle ai~~XUP?

• • •

d~Anlæg aL Apotekerveja forlængelse mo&~
Nølmaztsvej0 9 ifl brede over matr0 ure0
fl~da. alle at Børup~ “

• e~Udvidelse at Belvedere til l2~5om°sbredde og ny
• ‘I~dføring vinkelret på. Vestergade over•debe at Str

H~I53~ö53wg 54em 54in 54co 54ø1 •55?a56Q4 eg
YIfle—atSerup~

~tue1le nye. veje udbver de i stk0 1 nævnte; skal
stgtsfflBassig retning og i en bredde at 8 m~

3.;lFor eventuelle nye korte blinde veje eller interne vejs
ved •boligkomplek~er0 ved hvilke der kun ér mulighed for en megét
begræùset bebyggelse0 kan byrådet tillade udlæflbreddeu nedSat
til 6~ooin0 Planer for sådanne i pkt, I ikke nævnte nje Ska].
1. hvert énltelt tU,fælde godkendes at byrådet0

• tn5 •~~:::~:.:~~T~i

b. Der pålægges ny vej ~ 2 stk~ I b en byggelinie på 18 ~
fra vejmidtsn over matr0 ure0 21~bt ~l~tbu 21ctfg 21$i 2l~fr.
2l~agiog 21~fq alle at Sørup~ For Enemærkets sydlige byggelinie~
gælder at den følger naturligt terrain 3 m under kantetensltnie0
Langs alle øvrige veje pålægges en byggflinie på b m fra vej~

2c Hjørnerne at grundene ved fllslutningerne at vejene
afrun4es med ©iztelbuer med mindet 6 mLs radius eller afskærea
med en kàrd~ til en ©irkeibue mod samme radius0

3~Ved bia~ : ~tem~.eflovU der blive pålagt vojtilslut
ntiagene 0? sL?;tu~TvItuttGf t re:c teraraelas med dG af aLn:.~
steri~t ft~r ~:&~11~.-:e arhe~der ~adarbejd~dc vejregler
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Endvtd~rekan fa~dela~ngdeu1. diaee til~lde tillado~ ~deat
uudez’ 17 m~•

3~i~n.del. at det Zae~atte ind~txda~al k~ u~L~gee
til Zællee ophold~ og lep1acùs~.•

15~o
l5~dg

r

l5~ov 15~~dol5~dd

57~aa 57’uab 57~~’ao
57l5~al ~. - 57~n
57~au~

3~a
9~’k

3~b

9~,p

3~’d~)
9.~Vq



i

~sentte1~

1.~Inden for dette område må kun opferes åben og lav
boli gbebyggelse~.

2e På hver grund må kun opføres en beboelseeejendom med
sædvanlig til~ierende udhus og garagso Beboe1eeaby~ngen må
højst indeholde 2 lejlighederG.

3~Udstykkede paroel1er~ der ikke benyttes som gårdeplade
eller lignende~ skal anlægges og vedligeholdes som have0

~ e~endonitaenemå ikke uden byrådets tilladelse drives
f ~ :~..4 ~ ~

an~d~1vo~nmendsvirksomhed~fabri1c~ v~xtsted eller indrettes
oplagspleds0 Der må endvidere ikke drives nogen art at vtrk~

~ som ved ste3.~ steve reg~ lugt~ rystelser eller ved
alt udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til
gene for de omboendeG

5G Det ekal være tilladt at drive sådan vtrksomhed~. ~
almindeligvl$ udf~ros i beboeleee1e~1lgheder afler beboe1ses~
huae~når det efter byrådete ~k~n kan eke~uden at ejendommens
karaktor at beboelsesejend ~mfo~andres~eller kvarterets p~g
at boli~kvarter bryd

6~Endvidere kan byrådet tillade indretning at de til
behi~nes f yning nødvendige forretningslokaler og mindre
~ateder~ Lagerpladeer må alene indrettes i Zorbindelao med
sê~dannetorrotnin~slokaler og mindre værksteder og kun på en
eåden måde~ at de ikke ~red ilde lugte ubehageligt skue eller
li~iend~ er t2~l ~jçönefor det ~mgivende boligområde~

~
~

Per bygninger til de i ~ 5 næ~te formål g~der byggelor-~.
v~n~beate~ olr~e~fc~ byg o~7u~åd~(L~ jt~. bniugovedt~tene
Ç~ 19.~. ~

FIe~ ~ ~ ~



Fox’ den del at området0 der på ved1agte kort~]~ger~
-.rnær~etmed dobbelt akraver&n~ nemlig matr.nre0:

2l~fe 2L’ga 2l~~gg2lc~~gh 57~’f 57~~’z
samt dele afg 2l~o 2l~t 2l~ad 2l~gi

alle at Sørup under Svendborg købstads jorder

er ~ 7 og 8 ga~ldende~.•;. :~ -

to ömråd~forbeholdes til boligbebyggelse.

endommene må ikke drives hendel~vo~mendss~m~
værksted eller indrettes oplageplads. Der må endvt~

I~ves nogen art at virksomhed0 som ved støv0 røg0 lugt
a:r~e1eer eller ved sit udseende eller på anden måde efter
byrådets skøn er til gane for de omboende~

3.~Det skal vare tilladt at drive sådan flrksomhed~ s~m
almindeligvis udføres i beboelseslojlighedez’~ når det efter
byrådets eken kan ske0 uden at ejendommens -karaktei

1 at. beboelsee~
ejendom torandres~ eller kvarterets px~gat boligkyarl

1er bxydee~
4~Byrådet kan tillade indretning at de til’b~boerne ~

syning nødvendige forretningslokaler og mindre v~eztBted!~sô~
L~gerpiadsex’i~åalene lndre~*tesi forbindelse med sådanne ferret~
ningelokaler o~mindre væzkuteder og kun på en sådan måde~ at de
ikke ved ilde lug~ ubehageligt ski~oeller lignende er til g~ne
for det omgivende boligområde0

T~orby~ii~or til de I ~ 7 n~avnteformål gælder byggelovens
bestemmelser för by~eområde H 3~ jvfr0 bygningevedtægten ~ l9~

Se.



Per den del at området~ der på vedlagte kortbtlag er mærket
med fiiimasket dobbeitekravering~ nemlig matr~nre0~

2l~d 2l~aa 2l~cp 2lii~db 2l~dd 2l~dn 2l~~dp0
5~~aa 53~~’b 53~C 534~d 53” è 53~f 53~~h 53~k 53~a~l~

5~frg 54~~h 54’~i 54c~k 54a.Ø

2l~ar 2l~’as 2l~df 2l~~do2l~dq 2l~ep~

53~g~54~

a]jIe~aZ~ørup

l5~i

57~e~

2l9~a 2l9~.c~

samt dele aZ~

57~d 57~k~

54c~’m 54~e 54~t 54~ao 54~bd 54~be~

under $vendborg købstads jorder~

l5~p l5~x l5e~1i0

57 ~g 57~h 57~n~

alle at Svendborg købstads markjorder.

er H 9 og b gældonde~

le. Dette or1iråde forbeholdes til f~rretnlng~ erhvorvs~
og boligbebyggaiae0

2: I dette o~r~.demå ikke opføres siler indrettes bygc~
ninger aller andre anlæg til indust~ elier anden t~omhed~
der efter byr~det~skøn kan v&3re til ulempe for kvarteret ved
røg~, støj~Ilde lugt aller ubehage1i~t skue~

~

?or ~ til de i ~ 9 ~vn~e ~~å1 ~lder by~gelo’~
vens b teael~ez to:~by~g~o~e D l~. jvfr. by~vt~gten~
ç l8~ i~iii~

54’o 54~e
.54~aa 54~br

samt dele afg

S4~



• le ~

§i1~
.Transformorstattoner~

Inden ror enn~ådatkan opføres trarisformerstationor til
kvarterets daglige forsyning0 når de ikke har mero end. 30
bebygget areal og ikke gives en h~sjdoat more end 3 m over
terv~n,og når de udformes i overensatommelse mod d,n Øvrige
bebyggelse i kvartorete

§ i2~

De med signätur for offentlige bygninger viste arealer
at rnatr~~nre~ 5?~nog 5?.~a.i Svendboig købstads markjorder

..‘:4orb~bo1des til vandv~rksbrug.o

§ 130
fl!~O~m!å~d!~

Det mod signatur for grønne områder viste areal matr~ nr
~1.a af S~rupforbeboldes udsigtsplads og anlmg.~

§114’o

Det mod signatur for ‘ubebyggede, beplantede (dyrkede)
arealer viste områder på. matr~ nreos•

2i~co 2l~f~, samt dele at 2l~c 2l~.t 2i~ad 2l~gi
alle at S~rupunder Svendborg købstads jordor~

9.~a0 •d.ölo at 9.g 9~4i 9~~i ~ 9..m 9-o,

alle at Grmsholmöne under Svendborg købstads jorder,
tilsigtes bevaret som landbrug0 gartneri, kolonihaver og

1ignende~
Det kan tillades at mindre dele at arealet udl~gges til

parkeringspladser for n~rliggendeboliglcomploksor0 når bil
pladserne indpasses således i området~ at dettes karakter af
be~plantat områc1~ ikke ~dres dervod~



~‘ 11.

~l5e..

le. ?ør noget byggeri påbegyndes~ skal der til godkendelse a
dets overon8éte~1else~medbyplanen forelmgges ~ te~tnger~
ter vise gr~un&e~g~4teusomgivelser0 saint byguiùgernes beliggen
hed på gr~d~1og$ez,Ô størralser~ form og indx’etntng~ ligesom

cten påtænkte’ anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses~

i danne byplanvedtægt g&ildor forud for
til enhver tid fo~kommunen gælde~tdebyg~-

5l6~

I~’~ i~ciide‘~ nvedt~agtskel ikke være til hinder for
bibehoide18eafdeasksi~terende lovlige benyttelse og behyggels

2~ U ~ o~tilbygning eller ibr~.agtagen til
anden anvendelse i strid med byplauvedtægtens bestemmelser må

ik:&e finde sted~,

• Ç’lT~

?~taleret Ifølge n~rv~rendebypianvedtægt har alene -

Svendborg byrå.de.

~18e.

1.. ~indre betydende lempelser I bestemmelserne I denne
vt3dt~gt~z~n2i d~nnee af byrâdet~.

‘2~JøvrI~tk~xiboligni2.nisteriet iudrøn~melampe1~eraf
~la~~ev~ be~teiixnelsor~.

3.~I~ ~an dispensatI~ner fra de i ~ 3 handbode byggeli~-
nier ved ~feutligeveje ku~~eddeiee efter rh~ndi~.n~,~ed den
~±~ter vej~t~rrelt~e~jiovanmpe~ente ~ncU.ghed~. avfr~ ~ nrL, 95
aZ 29e. I~I~t~ 1957, ~



.1//i

4~Æ~driugeri byplanvedtægten kan ske efter byr4dete

~ved~ageloe:og godkendel~e’af bolig~InIter1et.eft~~g1erne
Lor vedtagelse og godkendelse af nye. byplaner0 jvfr0. byplan~
lovene ~ 5e •

Så1ed3~,64t~getaf svendborg byråd0
29. juli ;1963e

P0b.

Sv. 1. Andersen0
‘I

2. kt. j. nr. 32 53/64.

af § 1. i lov om bypianer (1ovbeke~dtgøre1se nr. 16o
af 9. maj 1962) godkendes foranstående. af Svendborg byråd vedtagne
forslag til partiel byplanvedtægt nr. 6 for et område i Svendborg
kommune.

Boligministeriet, d. t2 OKT. 10Ç4

P.MOVO
E.B

t2d-~~~te~
ç y ~. a oed-Hansen

Under sagens behandling er følgende matrikeisnumre tilkommet
ved udstykning:

‘~l—gf,~2l—g].og~’56—naf Sør~p under Svendborg købstads jorder samt

‘
tll—aø af Svendborg købstads markjorder,

Byplanvedtægten bedes tinglyst på disse.

Svendborg byråd, den 13’ ivtouei~eu(q~Cf••
P. b. v.

S. j. Andersen
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Miljøministeriet
Departementet, 6.—7. kontor
Slotsholmsgade 12• 1216 København K Dato 2 5 JANS 1974
Tlf. (01) 11 02 01

J.nr. 7.kt.B—32—188—71
(Bedes anført svarskrivelsen).

Svendborg. byråd
Rådhuset
5700 Svendborg ___________________

tndg. S.K.T.F. d, 2 9 JAN. ¶974
~i 139 IA

.

Sot~~_~

I medfør af § 1 ~ .1.0v om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63

af 20. februar 1970) godkender. miljØministeriet det af byrådet
vedtagne forslag til tillæg nr. 2 til partieÏ by.planvedtægt nr.

6-1963 for et område. ved MØlmarks.vej i Svendbörg by~i Sven.dbörg
kommune.

. /.. Vedtægtsforslaget forsynet med påt.egning om godkendeIse~ ved-
lægges.

b eksemplarer af den godkéndte. vedtægt med vedhæftede planer
bedes indsendt hertil umiddelbart efter tinglysningen.

Svendborg
Borgmesterkontor

1974 -Ol- 2 8
Jour, nr.
KassationsfrisL_~2~_år

a 00-9



SV~NDBO~G~OIYIIVLJN.~ - - &:~‘ç~.f I ~

‘)~j5~7j rj’7~ .- ~ .- 1ö1,

~.If. ~.. (~ u L ~ . . . ~ ‘~ Z
Tillæg nr. 2 til b~plannr. 6—1963 for en del af Svendborg k~bs~d~

.Lnordvestre bydel), et omr:~.de ved ~lm~rksvej~

I medfør af b~yplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2Q.2.1970

fastsætt’~s følgende bestemmelser for det i § i nævnte område ved
MellnErksvej i Svendborg kommune.

Li. Byp1anved-tær~tens område.

Området begrænses som vist på vedhæ~’tede kortbilag (mærket

Stadsingeniøren,~,2~v~dborg;~r~c720l3 ) og omfatter følgende

matr.nr.e’21—c, i2~—co,~ —~i Sørup under Svendborg købstads jorder~

samt alle parceller, der efter den 1.3.1972 udstykkes fra de nævnte
ejendomme.

§2. Områdets anvendelse.

Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til bolig—
formå~, og der må kun opføres etagehusbe~:ygge1se.

De på kortbilaget viste tre nordøstligste bygninger forbeholdes

institutionsformål (vuggestue, børnehave og lign.).

~ Vejforhold. .

~Der ud].ægges de på kortbilaget viste veje, stier og parkerings-
pladser.

~ 4~ Beby~gelsens omfang og placering.

;Bebygge1~11udføres med højst 4 etager og med placering, som
angivet på kortbilaget.

•.~.De i § 2, stk. 2, omhandlede institutionsbygninger opføres dog

kun med èn etage.

~ ~‘ Bypianvedtæ~ens overholdelse.

Føl: noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige an-

vendelse ændres, skal der — medmindre byrådet ansøges om godkendelse

i henhold til byggelovgivningen — forelægges byrådet tegninger, der
viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed ~å

grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte
anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at by~å—

det kan påse overenssternmelsen med byplanvedtægten.



§~6. Eksisterende beby.~gelse.

Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse
af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den

hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om— eller

tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplan—

vedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

jj. Påtaleret.

byråd.
Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Svendborg

8. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten.

Mindre betydende lempelser åf bestemmelserne i nærværende by—

planvedtægt kan indrømmes af byrådet, såfremt karakteren af det

kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved

ændres.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter byrådets vedtagelse
og med boligministeriets godkendelse efterrreglerne om védtagelse

og godkendelse af ny byplaner.

§9. Ophævelse af ældre byplanvedtægt.

Den under 12.10.1964 af boligministeriet godkendte byplanved—
tægt nr. 6—1963 for en del af Svendborg kebetad (nordvestre bydel)

ophæves for de af nærværende byplanvedtægt omfattede ejendommes

vedkommende.

N 7. kt. j.nr. ~-32

~ -

~

7. kt. i.nr. B-32 -1FF-?,
Foranståend~bvc r~’.’ed:æ~t~

medfør ar ~ i øv om ~yp~a. .:

Kendtgørelse nr. 63 af 20. februar iS~J)...
Miljøministeriet, d. ~ JAN 1974

Således vedtaget af Svendborg byråd.

Svendborg, den . marts 1972.

Sv. • Andersen
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Miijcr.:ini~’teriet
Dr~e~entet, 7. kontor,
S1øbolw~&de 12

1216 KøbenhavnK

361 l.~74...C 3-.26

I henhold til ministeriets skrivelse af 25.1.1974 (j.nr.

7.kt.B—32—138—71) indsendes hermed b eksemplarer af til1~gnr.
2 til pertiel byplan nr. 6~l963 for et område ved Mølmarksvoj
i Svendborg.

E. b.

Knud Pedersen.
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Matr.nr. 53-c og 53-g,
SØrup under Svendborg jorder

24.1177 1478~

•\/~ ‘~J~

Anmelder:
Svendborg kommunes
tekniske forvaltning,
Gåsestræde 14,
57oo Svendborg.

SVENDBORG KOMMUNE

.

Partiel byplanvedtæqt nr. 6—1963

.

Tillæg nr. 3 til partiel byplanvedtægt nr. 6—1963.

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.

februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

nedenstående omhandlede vejanlæg

Veje.

Den i § 2, stk. 2, punkt e, omtalte vejforlægning af Bel—

vedere over matr.nr. 53—c og 53—g, Sørup, udgår af planen.

Således vedtaget af Svendborg byråd, den b. januar 1977.

P. b. v.

(

.~/~1_c.5’ ~

Knud Pedersen.

d,i ?UEC.197

~2166 A

Set

1i~kt. J.nr. P4401 ~t /~Ç,
P~ranståendebyptanvedtægt godkendes i medfør at

stk. 1, i lov nr. 287 at 26. juni 1975 om kommune-
; ~~ning, jfr. § 17, stk. 2, i miljoministeriets be-
I~: .~•~relsenr. 23 at 21. januar 1977 om henlæg-
~ at opgaver og beføjelser til ~lanst~~pn.
P~~istyre1senden 1? MAJ W((

P.D.V.
‘~

J. F. BUCH-LARSEN
LANDINSPEKTØR

/ /

/
/

E. ~

Tholander.
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