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Punkt 12 Offentliggørelse af lokalplanforslag 672 for
et boligområde ved Mølmarksvej, Svendborg
Beslutningstema

Den 18. september 2018 vedtog Byrådet en principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan og efterfølgende
støttetilsagn til opførelse af almene boliger på ejendommen beliggende Mølmarksvej 101, Svendborg. Forslag til
lokalplan 672 for et boligområde ved Mølmarksvej fremlægges nu til offentliggørelse.

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalgets godkendelse,

at forslag til lokalplan 672 sendes i offentlig høring i 6 uger,
at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget,
at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførsel af byggeprojektet Nordre Park, på Nordre Skoles tidligere arealer, var der i 2018
behov for at fastlægge den fremtidige anvendelse af ejendommen Mølmarksvej 101, den daværende SPAR butik,
for at der kunne indgås aftale om flytning af butikken til Nordre Park. Forslag til lokalplan 672 udarbejdes efter
Boligselskabet Sydfyns ønske om at erhverve ejendommen, med henblik på opførelse af almene boliger.
 
Da daværende Byråd i 2018 igangsatte udarbejdelse af lokalplanen, var det hensigten for både Svendborg
Kommune og Boligselskabet Sydfyn, at boligerne ud mod Mølmarksvej skulle opføres som 8-10 almene
familieboliger med en samlet størrelse på 640 m2.
 
Efterfølgende har kommunen oplevet en alvorlig mangel på mindre boliger til mennesker med særlig boligsocialt
behov. Som resultat af den videre dialog mellem Svendborg Kommune og Boligselskabet Sydfyn ønskes der nu
opført mindre boliger på ejendommen, heraf 14 almene boliger indenfor de samme 640 m2 ud mod Mølmarksvej.
 
Det bemærkes, at boligselskabet med Jægermarken, Toftemarken, Hjerteparken og projektet Nordre Park på
Mølmarksvej, ikke vil have problemer med at drifte denne nye lille afdeling.
 
Lokalplanforslaget
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af etageboliger i 2 byggefelter. Herunder fastlægges et byggefelt langs
Mølmarksvej og et yderligere byggefelt midt på ejendommen. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2,5 etager.
 
Inden for lokalplanområdet fastsættes bebyggelsesprocenten til maksimalt 80 %. Arealet omdannes fra butiksareal
til boligformål, hvorfor lokalplanen stiller krav om et minimum opholdsareal svarende til mindst 10 % af
etagearealet, jf. kommuneplanens generelle bestemmelser.
 
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af maksimalt 22 boliger. Heraf maks. 14 boligenheder i et byggefelt langs
Mølmarksvej, og maks. 8 boligenheder, som placeres i et byggefelt midt på ejendommen.
 
Bag randbebyggelsen langs Mølmarksvej udlægger lokalplanen et beplantet friareal til fælles ophold. Friarealet vil
kunne tilknyttes boligerne langs Mølmarksvej og til boligbebyggelse midt på matriklen. Derudover forbindes det
centrale friareal til Mølmarksvej ved en handicapvenlig passage.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bjergvænget, som ligger syd for lokalplanområdet.
 
Parkeringskravet fastsættes til 0,5 p-pladser per etagebolig i forbindelse med Svendborg Kommunes
parkeringsnormer for boliger under 55 m2. Parkering etableres på egen grund, på den sydlige del af ejendommen.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
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Udgiften til udfærdigelsen af til lokalplanen, finansieres indenfor Plan og Udvikling eksisterende driftsramme.
 
Opførelsen af de 14 nye almene boliger vil medføre en udgift for kommunen i form af, at kommunen skal betale et
grundkapitalindskud. Godkendelse af Skema A vil blive politisk behandlet i en selvstændig sag, når konkret projekt
foreligger. Der er reserveret finansiering af grundkapitalindskuddet. De op til 8 boliger placeret midt på
ejendommen er ikke indeholdt i aftalen om almene boliger.

CO2-Konsekvensvurdering

Ny planlægning for området gør det muligt at etablere etageboliger på matriklen. Forøges bygningsmassen vil det
medføre en øgning i CO2-udledningen i forbindelse med realiseringen af byggeriet samt ved den efterfølgende
opvarmning af den nye bebyggelse.
 
Lokalplanområdet er udpeget til kollektiv varmeforsyning i gældende varmeplan. Matriklens eksisterende
bebyggelser er tilsluttet fjernvarme, og ejendommen skal fortsat være tilsluttet fjernvarme. 
 
Hvis bygningsmassen øges, vil det på nuværende tidspunkt påvirke det pågældende områdes CO2-udledning
negativt, da fjernvarmen endnu ikke er CO2-neutral. Det antages, at fjernvarmen vil være CO2-neutral inden 2030,
hvilket betyder, at de langsigtede konsekvenser for CO2-udledningen vurderes ikke væsentlige.
 
I forhold til elforbruget vurderes CO2-udledningen for ikke væsentlig, under forudsætning af elproduktionen senest
i 2030 vil være omstillet til vedvarende energi, og dermed vil være CO2-neutral.

Lovgrundlag

Planloven

Sagen afgøres i

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 08-03-2022

Udvalget godkendte indstillingen.
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