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Om lokalplanen

Lokalplanens baggrund

Figur 1 - Lokalplantillæggets område er vist med rød stiplet linje.

Området omkring Ydunshave er omfattet af den eksisterende lokalplan 566
som udlægger området til boligformål. Lokalplan 566 blev endeligt vedtaget
af Svendborg Kommunes byråd d. 26. juni 2013.

Efterfølgende udstykkes området til parcelhuse og rækkehuse af private
grundejere. Under kommunens sagsbehandling i 2015 sker der en fejl i
udstykningerne, så to parcelhusgrunde udstykkes så de ligger helt eller
delvist i et område udlagt til fælles friareal. Enkelte andre parcelhuse er også
delvist placeret henover fælles friarealer.

De godkendte udstykninger har efterfølgende dannet grundlag for, at der er
meddelt byggetilladelser til opførelse af parcelhuse på de udstykkede
grunde.

Godkendelsen af udstykningsplanen og de meddelte byggetilladelser er
efterfølgende konstateret i strid med principperne i lokalplan 566 i
forbindelse med en byggeansøgning om opførsel af 38 rækkehuse i området
forbeholdt tæt-lav bebyggelse. Udstykningerne af parcelhusgrundende
kunne derfor kun være sket via en ny lokalplan.

Svendborg Kommune erkender, at der er begået fejl i forbindelse med
udstykningen, og politisk besluttes det at kompensere for fejlen, så
parcelhusene kan lovliggøres og der kan tilvejebringes et grønt friareal. Det
sker ved, at Svendborg Kommune har frikøbt et jordstykke som skal
anvendes til fælles friareal. Det betød samtidig en reduktion i antallet af
rækkehuse fra 38 til nu 34.

Svendborg Kommune ønsker med dette lokalplantillæg til Lokalplan 566, at
tilvejebringe en retlig lovliggørelse af udstykninger og bebyggelse ved
Ydunshave. Omfang og placering af fælles friarealet og de faktiske opførte
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parcelhuse anses for at være planlægningsmæssigt velbegrundet.

Nærværende lokalplantillæg til lokalplan 566 tilretter den retningsgivende
udstykningsplan i lokalplan 566 Kortbilag 2, så de faktiske forhold stemmer
overens med den retningsgivende udstykningsplan.

Bemærk: Lokalplantillægget aflyser ikke lokalplan 566, som fortsat vil
være gældende med de tilføjelser og ændringer, der fremgår heri.

Lovliggørelse

Lokalplan 566 udlægger arealer til fælles friareal F2.. 

Det følger af henvisningerne til Kortbilag 2 i Lokalplan 566 § 4.4 og § 10.1, at
kortbilaget er bindende for så vidt, angår de markerede udlæg til grønne
friarealer. I anvendelsesbestemmelsen § 3.6 er det endvidere eksplicit
nævnt, at fælles friarealet F2 ikke kan bebygges.

Etablering af fælles friarealer skal dog jf. Lokalplan 566 § 10.1, etableres
efter det princip som er vist på lokalplanens Kortbilag 2.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at formuleringen ”i princippet” må
fortolkes sådan, at mindre fravigelser af den nøjagtige afgrænsning af fælles
friarealerne umiddelbart er tilladt.

Figur 2 - Fælles friarealet F2 som det er vist i Lokalplan 566.

De gennemførte udstykninger og bebyggelser fraviger dog i et sådant
omfang fra det viste Kortbilag 2, at Svendborg Kommune har vurderet, at
fravigelserne ligger uden for det, som kan tillades som følge af
formuleringen ”i princippet”.
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Figur 3 - Fravigelserne fra F2 er markeret for hhv. bebyggelse og udstykninger.

Helt generelt gælder det, at en udstykning eller et byggeri er ulovligt i
planlovsmæssig forstand, hvis det ikke lever op til de bestemmelser som en
lokalplan har fastsat. Eller hvis der ikke er meddelt dispensation hertil.

Kommunalbestyrelsen har efter planloven kun lovhjemmel til at dispensere
fra en bestemmelse i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen.

Principperne i en lokalplan er lokalplanens formålsbestemmelse og de
anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen.
Principperne omfatter derudover også den planlagte struktur, fordeling
mellem friarealer og bebyggede arealer.

Videregående afvigelser, altså forhold som er i strid med en lokalplans
principper, kan kun foretages ved at tilvejebringe en ny lokalplan.

Svendborg Kommune er forpligtiget til at foranledige et ulovligt forhold
lovliggjort.

En lovliggørelse kan ske på følgende 3 måder:

Ved retlig lovliggørelse – enten via en lovliggørende dispensation eller
en lovliggørende lokalplan,
Ved fysisk lovliggørelse – hvor berørte udstykninger og enfamiliehuse
fysisk bringes i overensstemmelse med Lokalplan 566,
Eller ved en kombination af både retlig og fysisk lovliggørelse.

Da fordelingen mellem bebyggede arealer og fælles friarealer er en del af
planens principper, er det kommunes vurdering, at der ikke er lovhjemmel til
at meddele en lovliggørende dispensation fra Lokalplan 566.

En fysisk lovliggørelse vil i denne sag omfatte større matrikulære ændringer,
nedrivning af mindst ét enfamiliehus samt ombygning af mindst ét
enfamiliehus i en væsentlig grad.

Svendborg Kommune ønsker som nævnt at lovliggøre de ulovlige forhold
retligt via dette lovliggørende lokalplantillæg.
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Det er Kommunes vurdering, at en retlig lovliggørelse i dette tilfælde vil være
det mindst indgribende middel. Samtidig vurderer Svendborg Kommune, at
lovliggørelsen er planlægningsmæssigt velbegrundet.

Lokalplanens område

Lokalplantillægget omfatter følgende matrikler:

109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 109f, 109g, 110h, 110k, 110l, 110m, 110n,
110q, 110p alle tilhørende ejerlav Nyby By, Bregninge.

Lokalplantillægget har et areal på ca. 14.000 m .

Øst for området ligger et villaområde med bebyggelse i 1 til 1½ etage. Nord
for området ligger et blandet område med både rækkehus og
villabebyggelse i 1 til 1½ etage. Vest for området ligger en æbleplantage i
landzone som i kommuneplanen er udlagt til kommende boligområde. Mod
syd ligger det resterende område af lokalplan 566, hvor der bl.a. opføres de
førnævnte 34 rækkehusbebyggelse.

Ved lokalplantillæggets udarbejdelse er området fuldt udbygget og de fælles
friarealer, herunder også et regnvandsbassin, er delvist etableret. 

Figur 4 - Eskærvej og udsigt ned til sundet. Ydunshave ligger mod syd (til
højre).

2
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Figur 5 - Bebyggelse ved den nordlige del af Ydunshave og inden for
lokalplantillæggets område er opført som åben og lav bebyggelse.
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Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen skal sikre, at de nuværende udstykninger og opførte boliger kan
lovliggøres samt sikre, at der udlægges et område til fælles friareal til gavn
for hele boligområdet.

Disponering af området

Lokalplantillæggets område vil fortsat udlægge området for den nordlige del
af Ydunshave til fritliggende parcelhuse. Delområderne A3 og A4 fastholdes
dermed mens deres afgrænsning tilpasses de gennemførte udstykninger.

En grøn kile, delområde F2, vil også fortsat skære sig igennem, men med et
ændret forløb og med et mindre areal end vist i lokalplan 566 på Kortbilag 2.

Det er vigtigt for området, at der fortsat er tilstrækkelige friarealer og en
gennemgående grøn kile. Hermed sikres afvanding af overfladevand samt
det gennemgående grønne element som særligt de fritliggende parcelhuse
orienterer sig omkring. Den grønne kile er også med til at skabe afstand
mellem parcelhusene og rækkehusene mod syd (i det eksisterende B3
område).

Figur 6 - Delområder

Anvendelse

Anvendelsen for delområderne A3 og A4 fastholdes til boligformål i form af
åben-lav enfamiliehuse.

Lokalplantillægget sikrer at frikøbte arealer kan sikres en anvendelse som
fælles friarealer for hele lokalplan 566. Anvendelsen for delområde F2
fastholdes derfor som fælles friareal for bebyggelsen med fortsat mulighed
for placering af forsinkelsesbassiner for regnvand på friarealerne.

Ubebyggede arealer
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Det frikøbte areal vil sammen med de i forvejen allerede udlagte friarealer
være med til at sikre nære rekreative arealer for området.

Særligt udformningen af det nye friareal er væsentligt. Man har ved
lokalplantillægget lagt stor vægt på at følge de tidligere intentioner fra
lokalplan 566. Her er vist en sammenhængende grøn kile som slynger sig
igennem området.

De samlede friarealer har en størrelse på 4.169 m  inkl. regnvandsbassin.
Regnvandsbassin skal dog kun medregnes med 50 % af størrelsen af
friarealet, jf. lokalplan 566. De samlede friarealer er derfor 3.700 m  når man
fratrækker 50 % af regnvandsbassinet.

Der forventes opført i alt 46 boliger for den nordlige halvdel af Ydunshave
(delområderne A2, A3, A4 og B3). Herefter er området fuldt udbygget.

Friarealerne overholder dermed kommuneplanens generelle bestemmelser
om mindst 80 m  pr. bolig – hvilket for 46 boliger svarer til at friarealet skal
være mindst 3.680 m .

Lokalplanen tilvejebringer passende friarealer i størrelsen, placering,
udformning, kvalitet og i forhold til det antal boliger, som forventes.
Lokalplanen vil derved lovliggøre de nuværende forhold.

Beplantning

Friarealet kan udover at være et rekreativt areal også fungere som
afskærmning mellem parcelhuse og rækkehuse. 

Der gives af denne årsag yderligere muligheder med lokalplantillægget for
beplantning af fælles friarealet, således at man har øget mulighed for at
tænke afskærmende beplantning, som kan medvirke til at mindske
indbliksgener.

Beplantningen skal give mulighed for at arealerne kan indrettes med en
parklignede karakter, hvorfor der kan plantes både hjemmehørende og
udenlandske arter som f.eks. prydtræer og prydbuske. Der opfordres til at
der ved plantningen tages hensyn til om træet vil kunne få negative
påvirkninger som skygge på omkringliggende grunde.

Inden for lokalplansområdet må der ikke udplantes planter der af de danske
myndigheder er registreret som uønskede i den danske natur eller som er
registreret som invasive.

2

2

2

2
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Figur 7 - Eksempel på beplantningsplan som kan mindske indbliksgener.

Veje og stiforbindelser

Vejbetjening af Ydunshave sker fortsat fra nord via Eskærvej og der ændres
ikke på principperne for vejbetjening i den gældende lokalplan 566.

Der er i dag udlagt en sti mod nordvest i forlængelse af den blinde vej som
skaber en gangforbindelse mellem Ydunshave og Eskærvej.

Med lokalplantillægget gives der mulighed for at tilpasse vejudlæg en smule,
da der ændres fra krav om 12 m brede veje med krav om 5,5 m kørebane til
at bredder er minimumsbredder. 

Der kan som hidtil etableres stiforløb som forbinder de grønne friarealer og
som giver adgang gennem friarealerne.

Hvad denne lokalplan ikke indeholder

Lokalplan 566 vil fortsat være gældende og lokalplantillægget ophæver ikke
bestemmelser for følgende forhold:

Placering og omfang af byggeri på den enkelte matrikel,
Materialevalg,
Udformning af veje og stier med undtagelse af at vejbredder gøres til
mimumsafstande,
Parkering,
Regnvandshåndtering,
Støj,
Grundejerforening.
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Forhold til anden lovgivning og
planlægning

Kommuneplan 2021-2033 - Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanens
hovedstruktur. Nedenstående overskrifter er et udsnit af
kommuneplantemaer, som er relevante for nærværende lokalplan. 

Byudvikling

Lokalplanområdet er beliggende indenfor lokalområdet Vindeby-Troense,
som udgør den nordligste del af Tåsinge.

Vindeby-Troense-bydelen fungerer hovedsageligt som boligforstad til
Svendborg By.

Lokalplantillægget understøtter den gennemførte byudvikling ved
Ydunshave og sikrer den fortsat kan bibeholdes.

Kulturarv

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kulturarvsarealer,
kirkebeskyttelsesområder eller bevaringsværdige bygninger.

Kulturmiljø

Lokalplanområdet er beliggende uden for udpeget kulturmiljøer.

Nærmeste kulturmiljø er Troense Skipperby som er beliggende ca. 100 m
mod øst.

Det vurderes derfor, at lokalplantillægget ikke vil påvirke kulturmiljøet ved
Troense Skipperby negativt grundet afstanden hertil og da lokalplantillægget
ikke ændre væsentligt på forhold som kan påvirke kulturmiljøet. 

Landskabsområder

I planlægningen er det vigtigt at tage hensyn til kystforlandet og undgå tiltag,
som vil bryde med eksisterende karakter med byområder med et lavt og
grønt udtryk. Der skal derfor lægges vægt på at sikre et
grønt strøg i nye bebyggelser.

De smalle sunde omkring området betyder, at større ændringer på de
modstående kyster kan have stor virkning på området.

LKM – landskabskarakterområde 21, Bregninge Bakke
Lokalplanområdet ligger inden for det område, der er udpeget som sårbart
kystlandskab som en bølget bakkeformation Bregningen Bakke der
skrånende ned mod kysten. Området er karakteristisk landbrugsflade med
enkelte gårde, småskove og kraftige levende hegn.

I området er der endnu reminicenser af et helt århundredes tradition med
frugtavl i form af æbleplantager og omgivelserne er næsten
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uforstyret af tekniske anlæg. Det er en målsætning i kommuneplanens
retningslinjer for særlige værdifulde landskaber, at kystforland skal
behandles med varsomhed.

Topografi
Lokalplanområdet er en del af en gammel kystskråning stigende terræn fra
kote 8 til kote 19.

Kyst

Den kystnære del af byzonen

Hele lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er en
planlægningszone, hvor der i henhold til planlovens § 16, stk. 5 i
lokalplanen skal oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved
planens realisering.

Lokalplanen giver mulighed for at bibeholde opført byggeri samt udlægge
nyt fælles friareal. Lokalplanen skal dermed være med til at sikre
tilstrækkelige rekreative friarealer til brug for boligområdet ved Ydunshave. 

Byggeriets omfang og højde er uændret og stemmer overens med
eksisterende bebyggelse i området. Lokalplanens område ligger fortsat bag
eksisterende kystbebyggelse.

Der er med lokalplantillægget tale om en mindre lokal omdisponering
mellem åben-lav boligbebyggelsen og friarealerne i forhold til den tidligere
disponering i den gældende lokalplan 566.

Den ændret disponering vurderes ikke at påvirke kystlandskabet i
nævneværdig grad. Det vurderes derfor, at projektet ikke kræver en
visualisering. 

Figur 7 - Foto af området set fra luften (i retning mod øst)

Tekniske anlæg

Lokalplanområdet ligger indenfor Vindeby Vands forsyningsområde.

Geologi og grundvand

Boligområder vurderes som udgangspunkt ikke at være i strid med
drikkevandsinteresser, mens der kan være overvejelse om, etableringen af
boliger indenfor et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) vil kunne øge
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risikoen for en forurening.

I dette tilfælde ligger lokalplanområdet indenfor område med særlig
drikkevandsinteresse (OSD), men der er godt 1 km til den nærmeste almene
vandindvindingsboring og dennes BNBO (Se figur 7).

Boring er tilknyttet Vindeby Vand, og vandet der indvindes, bliver dannet vest
for boringen. Boringen er den nordligst af to boringer, og der planlægges for,
at der bliver etableret endnu en boring mellem de to eksisterende boringer.

Lokalplanlægningen for boligområdet vurderes dermed ikke at være i strid
med drikkevandsinteresserne.

Figur 8 - Oversigtskort. Lokalplanområdet ligger indenfor område med særlig
drikkevandsinteresse, og der er omkring 1 km til nærmeste almene
vandværksboring og dennes BNBO. Grundvandet der indvindes dannes
overvejende vest for boringen.

Klimatilpasning

Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2020.

Der er etableret en spilde- og regnvandsledning gennem området med
forventet kapacitet til afledning for bebyggelsen.

I tilknytning til denne ledning - som forløber gennem områdets fælles
friarealer - er der etableret et regnvandsbassin.  Regnvandsledningen fra
boligbebyggelse ved Badstuen er ført til forsinkelsesbassinet.

Der er derudover anlagt et mindre regnvandsbassin på det nordligste
friareal.

Lokalplantillægget ændrer ikke på placering af regnvandsledninger eller
regnvandsbassiner.
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Regnvandsbassinerne indgår som et rekreativt element for fælles
friarealerne i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer
herfor.

I Spildevandsplan 2020 er der fastsat en befæstelsesgrad på 30 %. Hvis
afledning af regnvand fra befæstede arealer (tag og belagte arealer)
overstiger 30 % skal der ske en forsinkelse inden udledning fra den enkelte
ejendom. Dette følger også af den gældende lokalplan 566.

Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere tiltag for håndtering af
regnvand for området.

Kommuneplan 2021-2033 - Rammer

Kommuneplanens generelle rammer for
lokalplanlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens generelle
rammer for lokalplanlægning.

Opholdsarealer

I lokalplaner skal der udlægges areal til fælles opholdsarealer svarende til
mindst 80 m² pr. bolig. De fælles opholdsarealer skal være fælles for
områdets beboere i form af grønne områder, legepladser og lignende fælles
fritidsformål. Arealernes udformning fastlægges ud fra en nøjere vurdering
af bebyggelsens sammensætning og områdets størrelse og karakter. 

Lokalplantillægget er i overensstemmelse hermed og det vurderes at
udformningen af fælles friarealerne er hensigtsmæssig, da der fortsat er en
grøn kile gennem området som binder parcelhusområdet og
rækkehusområdet sammen om det grønne friareal.

De fælles friarealer indgår som udgangspunkt ikke ved beregning af
grundstørrelser for de enkelte grunde udlagt til boligformål og indgår dermed
heller ikke ved beregningen af bebyggelsesprocenten.

Regnvandsbassinet er udformet som et væsentligt rekreativt element og
indgår med maksimalt 50 % af regnvandsbassinets størrelse til fælles
opholdsareal. 

Kommuneplanens rammebestemmelser

Lokalplanens område omfattes af følgende kommuneplanrammer for
lokalplanlægningen:

06.02.b.717 - Boligområde Ydunshave Troense

Anvendelse Boligområde
Zonestatus Byzone
Bebyggelsespocent 45 % beregnet ud fra den enkelte grund
Max. antal etager 1½
Max. bygningshøjde 8,5 m
Specifik anvendelse Tæt-lav boligbebyggelse

Områdets anvendelse Boligformål i form af overvejende tæt-lav
boligbebyggelse

For områder udlagt til boligformål i form af overvejende tæt-lav
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boligbebyggelse gælder, at området skal fremstå som værende
hovedsageligt bestående af tæt-lav boligbebyggelse, mens mindre dele af
området kan fravige herfra. 

For rammeområdet ved Ydunshave Troense vurderes retningslinjen for
overvejende tæt-lav boligbebyggelse overholdt, da størstedelen af boligerne
er udlagt som tæt-lav via den gældende lokalplan 566. Lokalplantillægget
ændrer ikke ved den hidtidige disponering af området. 

 

Lokalplaner og servitutter

Gældende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplaner:

Lokalplan 566 for boligområde ved Grønnedal-Badstuen, Tåsinge

Den gældende lokalplan ophæves ikke med vedtagelsen af
lokalplantillægget og vil derfor fortsat være gældende.  

Figur 9 - Lokalplan 566 er med en blå markering.

Servitutter

Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for at sikre sig overblik over tinglyste
servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor bør
relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. 
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende servitutter, som
kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Svendborg Kommune påtager sig ikke eventuelle fejl og mangler.

Der er ikke registreret tinglyste servitutter som vil have betydning for
gennemførelse af planlægningen. Svendborg Kommune påtager sig ikke
eventuelle fejl og mangler.
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Forhold til andre planer og strategier

CittaSlow

Svendborg Kommune opnåede i 2008, som den første danske kommune,
medlemskab af den internation ale Cittaslowbevægelse.

Ved at være en del af Cittaslow, har Svendborg Kommune forpligtet sig på, at
planlægge og udvikle kommunen med udsyn, kvalitet og omtanke.

Vi skal bruge de moderne og teknologiske løsninger på en kreativ måde, med
afsæt i de lokale særpræg, traditioner og historien.

Svendborgs lokale særpræg, traditioner og historie er forankret i naturen,
landskaberne, det maritime, det kulinariske, de velbevarede historiske
bygninger, de snoede gader og de levende landsbyer, et aktiv foreningsliv, en
stærk høj- og friskole tradition, masser af kulturtilbud, levende havnemiljøer,
smukke landskaber - og uanset hvor du er, så er det hele tæt på.

Lokalplantillægget skal medvirke til, at udviklingen af området ved
Ydunshave Troense fremadrettet også indeholder kvalitative grønne
friarealer som kan understøtte det nye boligområde. 

Natur og Miljø

Svendborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Nature 2000- områder, eller
yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer
og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-
områder eller strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er Thurø Rev som ligger ca. 4 km øst for
lokalplanområdet, samt Sydfynske Øhav som ligger ca. 4 km syd for
lokalplanområdet.

Svendborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med
andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.
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Habitatbekendtgørelsen §6

I habitatsbekendtgørelsen er opført dyre- og plantearter, hvor Danmark har
særligt ansvar for at kræve streng beskyttelse - de såkaldte bilag IV-arter.
Der skal træffes foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige
udbredelsesområde.

Svendborg Kommune har registreret bilag IV-arter i området.

Der er fundet springfrø i søen på matrikel 110h, Nyby By, Bregninge.
Springfrø er en bilag IV-art. Det betyder, at Svendborg Kommune skal sikre,
at dens yngle- og rasteområder ikke kan blive beskadiget eller ødelagt som
følge planlægningen. Da søen på matrikel 110h ikke ændres som følge af
lokalplantillægget, vurderes det, at springfrøens yngle- og rasteområder ikke
kan blive beskadiget eller ødelagt, som følge af planlægningen.

Derudover har Svendborg Kommune kendskab til, at der er flagermus, som
søger føde i området omkring de levende hegn og beskyttede diger.
Kommunen har ikke kendskab til, at flagermus bruger området som yngle-
eller rasteområde.

Der er ingen beskyttede diger eller levende hegn indenfor det aktuelle
lokalplantillægs område, der er heller ingen store gamle træer, som kunne
være levested for flagermus. Vi vurderer derfor, at yngle- og rasteområder for
flagermus ikke kan blive beskadiget eller ødelagt, som følge af projektet.

Ifølge Bilag IV-håndbogen, (som viser om de enkelte arter kan findes
indenfor et 10 x 10 km kvadrat), kan der også forekomme hasselmus,
markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø i lokalplanområdet.

Svendborg Kommune har dog ikke konkret kendskab til forekomst af nogle
af disse bilag IV-arter inden for lokalplanområdet. Hasselmus er knyttet til
særlige løvskovsområder, hvilket ikke forekommer i lokalplanområdet.
Markfirben findes på åbne og solrige lokaliteter som jernbane- og
vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge,
kystskrænter og sandede bakkeområder, hvilket ikke forekommer i
lokalplanområdet. Stor vandsalamander og spidssnudet frø, kunne potentielt
forekomme indenfor lokalplanområdet, men i så fald ville det være i
tilknytning til søerne, som ligger i områder, der er lokalplanlagt som friarealer,
og dermed ikke ændres, som følge af lokalplanen.

Det vurderes derfor samlet, at lokalplanen ikke kan beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter optaget i habitatdirektivets
bilag IV. Det vurderes desuden, at lokalplanområdet ikke rummer plantearter
optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Naturbeskyttelsesloven

Fredede- og naturbeskyttede områder

Indenfor lokalplantillæggets område er der registreret to beskyttede søer, en
på matr. 1109a og en på matr. 110h - se figur 9.

Begge søer er beskyttede jf. naturbeskyttelsesovens § 3. Søerne anvendes
som regnvandsbassiner.  

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i
regnvandsbassinernes tilstand uden dispensation - det er Svendborg
Kommune som er myndighed. 
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De to regnvandsbassiner er ikke omfattet af søbeskyttelseslinje grundet
deres størrelse.

Det vurderes derfor, at søernes tilstand ikke vil ændre sig, som for følge af
lokalplantillæggets ændringer. 

Figur 10 - Beskyttet søer vist med blå skravering.

Skovbyggelinje

En del af området er omfattet af skovbyggelinjen, men er omfattet af
undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3
(husrækkefølgen), da området er beliggende bagved væsentligt, lovlig
bebyggelse.

Figur 11 - Skovbyggelinjen som lokalplantillæggets område er undtaget.

Kirkebeskyttelseslinjer 
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Lokalplanområdet er ikke omfattet af kirkebeskyttelseslinjer.

Strandbeskyttelse

Lokalplanområdet er ikke omfattet af strandbeskyttelse.

Sten- og jorddiger

Lokalplanområdet er ikke omfattet af sten- og jorddiger. 

Jordforureningsloven

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

I henhold til loven skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge-
eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal
anmeldes til Svendborg Kommune, og arbejdet må først genoptages fire
uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede
forurening.

Drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger i et område med Særlig Drikkevandsinteresse
(OSD), men der er ingen almene vandindvindinger i området eller planer
herfor.

Der er ikke registret, at der skulle være private brønde eller boringer i
Troense.

Den planlagte anvendelse af lokalplanområdet anses ikke for at udgøre en
væsentlig fare for grundvandet og ændrer ikke på forureningspotentialet for
grundvandet. 

Kulturarv

Museumsloven

Fortidsminder

Inden for lokalplantillæggets område er der registreret to fortidsminder:

En affaldsgrube fra bronzealderen (sted- og lokationsnr.: 090502-133)
En bosættelse fra bronzealderen (sted- og lokationsnr.: 090502-134)

Begge fortidsminder er placeret inden for de udlagte fælles friarealer, men er
ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens fredning og er derfor heller ikke
omfattet af beskyttelseslinje. 

Fortidsminderne er registret gennem foretagelse af en mindre udvidet
forundersøgelse forud for udstykning af området.

For synlige fortidsminder gælder, at der ikke må foretages ændringer i
tilstanden af fortidsminder. Forbuddet mod tilstandsændringer gælder alle
fysiske indgreb i selve fortidsmindet.

Lokalplantillæggets tilretning af friarealerne vurderes ikke at påvirke
tilstanden af fortidsminderne.  
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Figur 12 - Ikke fredet fortidsminder markeret med rød prik.

Støj

Vejstøj

Der ændres ikke på eksisterende vejanlæg og påvirkningen fra de 46 boliger
vurderes umiddelbart at være så begrænset, at der fortsat ikke forventes at
opstå behov for støjafskærmende foranstaltninger. 

Virksomhedsstøj

Der er ikke registreret støjpåvirkning fra virksomheder i eller uden for
lokalplanområdet.

Infrastruktur

Vej, sti og parkering

Vejbetjening af Ydunshave sker fortsat fra nord via Eskærvej og der ændres
ikke på principperne for vejbetjening i den gældende lokalplan 566 (hvor
delområde A2, A3, A4 og B3 betjenes fra nord og delområde A1, B1 og B2
betjenes fra syd).

Der er i dag udlagt en sti mod nordvest i forlængelse af den blinde vej som
skaber en gangforbindelse mellem Ydunshave og Eskærvej.

Med lokalplantillægget gives der mulighed for at tilpasse vejudlæg en smule,
da lokalplan 566 i dag kun giver mulighed for udlæg af veje som er præcist 12
m brede med en kørebane på 5,5 m. Der gives derfor større fleksibilitet ved
at ændre kravet for området til at være minimusbredder for vejudlæg og
kørebane. Bredden kan dog fortsat ikke være mindre end de hhv. 12 m og 5
m. 

Der kan som hidtil etableres stiforløb som forbinder de grønne friarealer og
som giver adgang gennem friarealerne.

Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 - lovliggørelse af et boligområde ved Ydunshave

Side 24 af 35



Parkering reguleres fortsat kun via gældende lokalplan 566.

 

Regn- og Spildevand

Spildevandsplan

I byerne handler klimatilpasning i høj grad om at undgå, at kloakkerne bliver
overbelastede.

Området er seperatkloakeret og omfattet af Spildevandsplan 2020-2031 for
Svendborg Kommune.

Der er etableret en spilde- og regnvandsledning gennem området med
forventet kapacitet til afledning for bebyggelsen.

I tilknytning til denne ledning - som forløber gennem områdets fælles
friarealer - er der etableret et regnvandsbassin. Regnvandsledningen fra
boligbebyggelse ved Badstuen er ført til forsinkelsesbassinet.

Der er derudover anlagt et mindre regnvandsbassin på det nordligste
friareal.

Lokalplantillægget ændrer ikke på placering af regnvandsledninger eller
regnvandsbassiner.

Regnvandsbassinerne indgår som et rekreativt element for fælles
friarealerne i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer
herfor.

I spildevandsplanen 2020 er der fastsat en befæstelsesgrad på 30 %.

Det er først og fremmest grund- og anlægsejernes eget ansvar at sikre, at
regnvand, der falder på egen ejendom, ledes forsvarligt væk og uden gene
for naboer. Dette gælder samtlige ejere f.eks. boligejere, erhverv og
boligselskaber. Hvis afledning af regnvand fra befæstede arealer (tag og
belagte arealer)
overstiger 30 % skal der ske en forsinkelse inden udledning fra den enkelte
ejendom. Dette følger også af den gældende lokalplan 566.

Håndtering af vand

Der må i tilfælde af terrænreguleringer mv. ikke ændres på de
strømningsveje der er på arealet, jf. vandløbslovens § 6. Det er grund- og
anlægsejernes eget ansvar at sikre, at der ikke ændres på vandtes frie
strømning og dermed skabes afvandingsmæssige problemer for
omkringboende naboer.

Der må ikke ligeledes heller ikke foretages ændringer ved eventuelt vandløb
eller dræn uden Svendborg Kommunes tilladelse som vandløbsmyndighed,
jf. vandløbslovens § 6. 

 

Tilladelse og dispensationer i medfør af anden
lovgivning
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Lokalplanen fritager ikke kommende bygherrer fra at søge og indhente
øvrige fornødne tilladelser, eksempelvis byggetilladelse.

Museumsloven

Det vides ikke, om der er grundlag for en arkæologisk forundersøgelse, der
skal afklare, om der er fortidsminder på grunden.

I god tid forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, der medfører
udgravning i lokalplanområdet, skal bygherren eller den, for hvis regning et
jordarbejde udføres, i henhold til museumslovens § 25 anmode Svendborg
Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige
fortidsminder.
Museet skal herpå indenfor en frist på 4 uger komme med en udtalelse om
dette. Udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel større forundersøgelse
afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf.
Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Naturbeskyttelsesloven

Inden for lokalplanens område findes søer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Planens bestemmelser respekterer
beskyttelsesinteresserne idet vandhullet indgår som en del af bebyggelsens
fælles grønne områder.

Oprensning eller forandringer i vandhullets tilstand kræver forudgående
dispensation. Svendborg Kommune er myndighed.
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Bestemmelser

I henhold til Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020
med senere
ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område i Svendborg Kommune.

§1 - Lokalplanens formål

(Supplerende § 1 i lokalplan 566)

§ 1.1 - Lokalplantillæggets formål er:

lovliggørelse af områder udstykket til åben-lav bebyggelse, samt
dertilhørende opførte parcelhus - således at disse områder fortsat kan
sikres en anvendelse til boligformål, 
at sikre udlæg af et nyt areal til fælles friareal.

§2 - Område og status

§ 2.1 - Område

Lokalplantillæggets afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter
matriklerne:

109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 109f, 109g, 110h, 110k, 110l, 110m, 110n,
110q, 110p alle tilhørende ejerlav Nyby By, Bregninge,

Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efterfølgende udstykkes inden
for lokalplanområdet.

§ 2.2- Status

Lokalplantillæggets område er i byzone og skal forblive i byzone.  

§3 - Anvendelse

(erstatter § 3.1 i lokalplan 566 for den del som lokaltillæggets område
dækker)

§ 3.1 Anvendelse

Lokalplantillæggets område opdeles i delområder:

Delområde A3: Åben-lav boligbebyggelse,
Delområde A4: Åben-lav boligbebyggelse,
Nyt F2 delområde: Fælles friareal.
Veje og stier

Lokalplantillæggets område skal fortsat anvendes til boligformål med
tilhørende fælles friarealer og vejanlæg.

Fælles friarealerne må fortsat kun anvendes som bebyggelsens fælles
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friarealer, hvor der fortsat må placeres forsinkelsesbassiner for regnvand. 

§4 - Udstykning

(erstattet § 4.1 og § 4.4 i lokalplan 566 for den del som lokalplantillæggets
område dækker)

§ 4.1 - Udstykning åben-lav

Grundstørrelse for åben-lav boligbebyggelse i delområder A3 og A4 skal
have en størrelse på mindst 800 m .

§ 4.2 Udstykning fælles friarealer

Nyt delområde F2 skal udstykkes som vist på Kortbilag 2 og må ikke
udstykkes til bebyggelse.  

Viste udstykninger af åben-lav boliggrunde på Kortbilag 2 er af nuværende
forhold. Der må ske udstykninger, arealoverførsler mv. under betingelse af
at minimumsgrundstørrelsen på 800 m  overholdes.  

§5 - Vej, sti- og parkeringsforhold

(erstatter § 6.2 i lokalplan 566 for den del som lokalplantillæggets område
dækker)

§5.1 - Boligveje

Boligveje udlægges i en bredde på minimum 12 m med en kørebane på
minimum 5,5 m.

Vejadgang for delområderne A3 og A4 skal fortsat betjenses fra Thorseng
(øst) som beskrevet i lokalplan 566. Viste vejudlæg på Kortbilag 2 er af
eksisterende forhold. Der må ændres på vejudlægget i overensstemmelse
med gældende bestemmelser herfor i lokalplan 566.

Udlagt sti mod nordvest (mellem Ydunshave og Eskærvej) i forlængelse af
den blinde vej/cirkelvejen, som vist på Kortbilag 2, kan bibeholdes eller
ændres i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor i
lokalplan 566.

Der kan som hidtil etableres stiforløb som forbinder de grønne friarealer
og som giver adgang gennem friarealerne.

§6 - Bebyggelsens omfang og placering

(Ingen nye bestemmelser)

§7 - Bebyggelsens udformning og fremtræden

(Ingen nye bestemmelser)

2

2
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§8 - Skiltning og belysning

(Ingen nye bestemmelser)

§9 - Ubebyggede arealer

(supplerer § 10.2 i lokalplan 566)

§ 10.1

Fælles grønne friarealer skal beplantes med buske og træer. Disse kan enten
være løvfældende eller stedsegrønne. Beplantningen skal sikre at arealerne
har en rekreativ karakter, hvorfor der kan plantes både hjemmehørende og
udenlandske arter som f.eks. prydtræer og prydbuske. Eksempler på planter
kan være: træer:

Skovfyr - Pinus sylvestris, Tyrkisk hassel - Corylus colurna, Lind - Tillia
cordata, Magnolie -  Magnolia, Prydkirsebær – Prunus. Af buske kan det
f.eks. være Kirsebærlaurbær, Prunus laurocerasus, Syren -Syringa,  Kornel –
Cornus, m.fl.

 

(supplerer § 10.3 i lokalplan 566)

§ 10.2

Inden for lokalplansområdet må der ikke udplantes planter der af de danske
myndigheder er registreret som uønskede i den danske natur eller som er
registreret som invasive. Invasive arter er anført i bemærkningen til § 10.2.

Der opfordres til, at fælles friarealer gives en parklignende karakter og at
der ved plantningen af fælles friarealer som beskrevet i § 10.1 tages
hensyn til om træet vil kunne få negative påvirkninger som skygge på
omkringliggende grunde. 

I forhold til § 10.2 er der registret følgende invasive arter pr. 13-01-2022:

Videnskabeligt navn Dansk navn Liste
Pinus mugo ssp. mugo Almindelig bjerg-fyr  
Pinus contorta ssp. contorta
var. contorta

Almindelig klit-fyr  

Symphoricarpos albus Almindelig snebær  
Elodea canadensis Almindelig vandpest Nationale liste
Pinus mugo ssp. mugo x
rotundata

Alpe bjerg-fyr  

Rubus armeniacus Armensk brombær  
Hymenoscyphus fraxineus Asketoptørre  
Pinus mugo Bjerg-fyr  
Pinus contorta ssp. contorta
var. latifolia

Brednålet fyr  

Gracilaria vermiculophylla Brunlig gracilariatang  
Sargassum muticum Butblæret sargassotang  
Solidago canadensis Canadisk gyldenris Nationale liste
Cabomba caroliniana Carolina cambomba EU-listen
Dasya baillouviana Dusktang  
Ophiostoma novo-ulmi Elmesyge  
Spartina anglica Engelsk vadegræs  
Dipsacus laciniatus Fliget kartebolle  
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Prunus serotina Glansbladet hæg Nationale liste
Lysichiton americanus Gul kæmpekalla EU-listen
Lamiastrum galeobdolon ssp.
argentatum

Have-guldnælde  

Reynoutria bohemica Hybrid-pileurt Nationale liste
Berberis thunbergii Hæk-berberis  
Heracleum persicum Hårfrugtet bjørneklo EU-listen
Heterosiphonia japonica Japansk havlyng  
Petasites japonicus Japansk hestehov  
Reynoutria japonica Japansk pileurt Nationale liste
Rosa rugosa var. kamtchatica Kamtchatka-rose  
Impatiens capensis Kap-balsamin Nationale liste
Pinus contorta Klit-fyr  
Aphanomyces astaci Krebsepest  
Cornus alba spp. stolonifera Krybende kornel, pile-kornel  
Impatiens glandulifera Kæmpe-balsamin EU-listen
Heracleum mantegazzianum Kæmpe-bjørneklo EU-listen
Reynoutria sachalinensis Kæmpe-pileurt Nationale liste
Asclepias syriaca Kæmpe-silkeplante  
Fucus evanescens Langfrugtet klørtang  
Pinus contorta ssp.
murrayana

Lodgepole-fyr  

Lupinus polyphyllus Mangebladet lupin  
Crassula helmsii New Zealandsk korsarve Nationale liste
Pastinaca sativa Pastinak  
Robinia pseudoacacia Robinie  
Heracleum sosnowskyi Rundlobet bjørneklo EU-listen
Rosa rugosa Rynket rose Nationale liste
Petasites hybridus Rød hestehov  
Bonnemaisonia hamifera Rødtot  
Solidago gigantea Sildig gyldenris Nationale liste
Picea sitchensis Sitka-gran  
Ailanthus altissima Skyrækker EU-listen
Senecio inaequidens Smalbladet brandbæger  
Orthodontium lineare Smalbladet plydsmos  
Elodea nuttallii Smalbladet vandpest EU-listen
Impatiens parviflora Småblomstret balsamin Nationale liste
Buddleja davidii Sommerfuglebusk  
Azolla filiculoides Stor andemadsbregne Nationale liste
Nymphoides peltata Søblad  
Dictyota dichtoma Tvedelt bændeltang  

Campylopus introflexus Vestlig Bredribbe, Stjerne-
bred- ribbe, Filtet bredribbe

 

Colpomenia peregrina Østerstyv  
Chattonella verruculosa   
Heterosigma akashiwo   
Karenia mikimotoi   
Prorocentrum minimum   
Pseudochattonella farcimen   
Alexandrium minutum   
Alexandrium tamarense   
Odontella sinensis   
Cosconodiscus wailesii   

§10 - Miljø/klima

(Ingen nye bestemmelser)

§11 - Tekniske anlæg

(Ingen nye bestemmelser)

Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 - lovliggørelse af et boligområde ved Ydunshave

Side 31 af 35



Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Ifølge Lov om Planlægning § 17 må ejendomme, der er omfattet af
lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan
foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige
anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Efter udløbet af høringsfristen kan kommunalbestyrelsen tillade, at
ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget,
såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er
lokalplanpligtigt.

De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller
godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter
offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens varige retsvirkninger

Efter Svendborg Kommunes kommunalbestyrelses endelige vedtagelse og
offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen
jævnfør § 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg
med videre, der er indeholdt i planen.

Vedtagelsespåtegning og offentlighedsperiode
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Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020 indebærer, at offentlige myndigheder skal
foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Der er for en række planer og programmer pligt til at
foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først
skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan
have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, jævnfør LBK nr. 973 af
25/06/2020, gennemført en miljøscreening, idet planen omhandler fysisk
planlægning, fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt
plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig
væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af
lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jævnfør LBK nr. 973
af 25/06/2020.

Kommunens screeningsafgørelse offentliggøres før den endelige vedtagelse
af planen, jf. lovens § 33 og samtidig med annonceringen af planforslaget.
Kommunen har vurderet, at der ikke har været behov for at inddrage
eksterne myndigheder. Kommunens afgørelse om, at planen ikke skal
miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet, hvilket fremgår af
annonceringen på kommunens hjemmeside.

Planens status

Offentlig høring

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 8. marts 2022 besluttet at
fremlægge forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 i offentlig høring.

Høringsperioden finder sted fra den 11. marts til og med d. 6. maj 2022.

 

Forslag og bemærkninger til lokalplanforslaget

Har du indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger skal du sende dem
til planafdelingen senest den 6. maj 2022.

Benyt formularen til højre, hvis du ønsker at indgive et høringssvar eller send
en mail til plan@svendborg.dk, med emnefelt ”høring af lokalplantillæg nr. 1
til lokalplan 566”.

Du kan også sende et brev til: 
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Svendborg Kommune, Planafdelingen 
Frederiksø 4A
5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort i forbindelse med Plan- og
Lokalsamfundsudvalgets endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til planen kan du sende en mail til plan@svendborg.dk

Forslag

Plan- og Lokalsamfundsudvalget vedtog forslag til Lokalplantillæg nr. 1 til
lokalplan 566 den 8. marts 2022.

Forslag til lokalplanen offentliggøres den 11. marts 2022 og er i offentlig
høring i 8 uger.

Høringsperioden finder sted fra den 11. marts til og med den 6. maj 2022.

Vedtaget

Lokalplantillægget er ikke endeligt vedtaget.

Lokalplantillægget forventes endeligt vedtaget af Plan- og
Lokalsamfunsudvalget i  august 2021.

_______________

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den
XX. XXXX 2021.

Lokalplanen er offentliggjort og trådt i kraft den XX. XXXX 2021.

PDF - Kommunalbestyrelsesbeslutning

PDF - Hvidbog

 

Ændringer inden endelig vedtagelse

Her indskrives hvilke ændringer der er foretaget eller der henvises til
hvidbogen.

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et lokalt område
og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med kommuneplanens øvrige mål.
En lokalplan er desuden kommunalbestyrelsens redskab til at sikre
gennemførelse af kommuneplanen.
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Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større
byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes
i gang. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen
skønner, at det er nødvendigt.

Lokalplaner er en plan, hvori kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende
bestemmelser for et område, f.eks. om:

anvendelse
udstykning
vej-, sti- og parkeringsforhold
placering, udformning af bebyggelse samt materialer
bevaring af bygninger og landskabstræk
sikring af friarealer
fællesanlæg

En lokalplan omfatter to hoveddele - en redegørelse og bestemmelser

I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt en kort
præsentation af lokalplanområdet og baggrunden og formålet
med lokalplanen.

Bestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende
bestemmelser. Bestemmelserne understøttes af
kortbilag.

Offentlig høring

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til
lokalplan,
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.
Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og
ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens
bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i
området.

 

Hvad regulerer lokalplanen?

Lokalplanen regulerer kun fremtidige handlinger som kræver en tilladelse,
mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

 

Kan der dispenseres?

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende
ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige
ændringer
kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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