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Det gode liv
Svendborg har som første 
danske kommune tilsluttet sig 
den internationale Cittaslow-
bevægelse, der arbejder for 
at forbedre livskvaliteten for 
deres indbyggere. Byplanlæg-
ning, byliv og bykvalitet indgår 
som centrale temaer.
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Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et om-
råde og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete 
tiltag i sammenhæng med kommuneplanens øvrige mål.

En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse 
af kommuneplanen.

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 byrådet skøn-
ner, at det er nødvendigt.

Lokalplaner er en plan, hvori byrådet 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,
først en ”Redegørelse”
og dernæst ”Lokalplanbestemmelser”.

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

Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af 
et kortbilag.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger 
og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, 
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget 
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændrings-
forslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestem-
melser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i 
området.

Hvad regulerer lokalplanen?
Lokalplanen regulerer kun fremtidige handlinger som kræver en tilla-
delse, mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Kan der dispenseres ?                                                                                                      
Byrådet 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.

Hvad er en lokalplan ?
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Lokalplanens baggrund
Projektet, som danner grundlag for nærværende lokalplan, indehol-
der dagligvarebutik og kontorer i stueetagen og boliger på 1. og 2. 
sal i området ud mod Nyborgvej og Lerchesvej. I området mod Ør-
kildsgade og den nordlige del af Lerchesvej indeholder det aktuelle 
projekt boliger i tre etager. 

Lokalplanområdet er udlagt til henholdsvis blandet bolig- og er-
hvervsformål og centerformål som, udover nævnte anvendelse, giver 
mulighed for en række funktioner så som privat og offentlig service, 
administration, butikker, liberale erhverv, hoteller, undervisning og 
værksted.

En stor del af lokalplanområdet er købt af privat investor, i en ud-
budsrunde i foråret 2017 under forudsætning af, at Svendborg Kom-
mune vedtager en byggeretsgivende lokalplan, hvilket er hensigten 
med nærværende lokalplan. Den resterende del af lokalplanområdet 
er købt af investor for at udvide projektområdet.

En del af lokalplanområdet er i dag omfattet af rammelokalplan 349 
for Svendborg Havn og banearealer, som fastsætter overordnede be-
stemmelser for anvendelse og bebyggelse. Nærværende lokalplan 
tager afsæt i rammelokalplanen, der blandt andet fastlægger, at om-
rådet skal anvendes til centerformål. 

Lokalplanområdet vist på luftfoto

Nyborgvej

Ørkildsgade
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Lokalplanens redegørelse
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Rammelokalplan 349 blev udarbejdet i 2005 efter at havnen, dens 
virksomheder og jernbanen i en årrække havde undergået store for-
andringer, hvilket resulterede i ubenyttede sporarealer og en om-
dannelsesproces fra havnerelaterede virksomheder til nye former for 
erhverv. 

Projektforslag
Det aktuelle projektforslag består af to dele. Én bebyggelse mod Ler-
chesvej og Nyborgvej (delområde A, jvf. kortbilag 2) og en anden 
mod Ørkildsgade og Lerchesvej (delområde B, jvf. kortbilag 2).

Langs det nye byggeris facade mod Lerchesvej friholdes et areal for 
al byggeri, beplantning mv. over 80cm, for at sikre at trafikken ind og 
ud fra lokalplanområdet har gode oversigtsforhold. Arealet afgrænses 
af en oversigtslinje der defineres i forbindelse med projektering af 
vejprojekt.

Delområde A
Det aktuelle projektforslag består i delområde A af en randbebyggelse 
med adgangsveje ved gavlene. I stueetagen etableres erhvervsareal 
der præsenterer sig mod gaden. Enten i form af dagligvarebutik, kon-
tor eller en kombination af disse. 

På 1. og 2. sal opføres omkring 30 mindre boliger på mellem 50-
80m2. Boligerne er tænkt til at fungere som bl.a. studieboliger for det 
kommende SIMAC. Boligerne forventes indrettet som 2-3 værelses 
lejligheder. Alle boliger får adgang til fælles opholdsarealer på et fri-
areal på 1. sal mod bygningens gårdrum (over dagligvarebutik) eller 
i gårdrummet.

Princip for fremtidig bebyggelse: 
Forskydninger af bygningshøjder 
og facadelinje.

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2018

Lokalplan 584, Svendborg REDEGØRELSE
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Luftfoto 1954. Rundremise
© Cowi A/S

Luftfoto 1992. Busterminal
© Cowi A/S og Geo Fyn A/S

Luftfoto 2004. Nyborgvej omlæg-
ges

© Cowi A/S

Luftfoto 2017. Området i dag
© SDFE

Uddrag af snit udarbejdet i forbindelse med skitsering af projektet 
der danner baggrund for nærværende lokalplan

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2018
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Delområde B
De rekreative friarealer placeres enten på terræn eller hævet over 
terrænniveau i 1. sals niveau. Med disse placeringer opnås de bedste 
støj- og solindfaldsmæssige forhold. 

I delområde B består det aktuelle projektforslag af en randbebyggel-
se med adgangsvej fra Lerchesvej. I de tre etager opføres omkring 
12 mindre boliger på mellem 50-80m2. Boliger forventes indrettet 
som 2-3 værelses lejligheder. 

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger centralt i Svendborg by, op ad hhv. Lerches-
vej og Nyborgvej. Det omfatter matrikel nr 769f og 681a, Svendborg 
Bygrunde, som er i alt på ca. 3850m2. 

Oprindeligt har der i delområde A, jvf. kortbilag 2 ligget en rundre-
mise, med spor der udgik radialt fra en drejeskive uden for bygnin-
gen. I 1960erne blev remissen erstattet af en busterminal, busgara-
ger og værkstedshaller. I forbindelse med godsbanens afvikling og 
Nyborgvejs omlægning i 2006 blev hallerne nedbrudt. Arealet har 
siden 2006 stået tomt og har i perioder været benyttet til sporadisk 
parkering og oplagring. 

Delområde B jvf. kortbilag 2 ligger op ad Ørkildsgade, som grænser 
op til et område, hvor der i begyndelsen af 1800’erne blev anlagt en 
stor virksomhed med vind- og vandmølle og senere et savværk. Med 
grundlæggelsen af disse virksomheder bar det naturligt, at mange 
håndværkere og arbejdere erhvervede sig grunde og byggede boliger 
i Ørkildsgade-området. Da byggeriet gik hurtigt for sig, opnåede ga-
den en klar ensartethed og dermed harmoni i det bygningsmæssige 
miljø.

Lokalplan 584, Svendborg



8

Eksisterende bebyggelse på Ør-
kildsgade er blandt andet præget 
af lodrette vinduer og sadeltag

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2018
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I begyndelsen af 1990’erne var Ørkildsgade en del af et byfornyelses- 
og boligforbedringsprogram foretaget af Svendborg Kommune. Af en 
registrering fra 1994 fremgik det, at ud af de 52 boliger i Ørkildsgade 
var 38 i middel stand mens 10 boliger var i dårlig stand. I de følgende 
år skete nedrivninger og opførelse af nye bygninger, der sammen 
med lukningen af gaden mod Nyborgvej var med til at ændre gadens 
karakter til det miljø og arkitektoniske udtryk gaden har i dag. Gaden 
er i dag domineret af en variation af byhuse primært med lodrette 
vinduer og sadeltag.

Lokalplanens formål og indhold 
Det er lokalplanens formål at sikre, at den nye bebyggelse indpasses 
i omgivelserne i skala og arkitektur. Nyborgvej er én af de primære 
indfaldssveje til Svendborg, og lokalplanen indeholder derfor bestem-
melser, der sikrer en facadeløsning, der er tilpasset det eksisterende 
miljø.  
For eksempel stiller lokalplanen krav til, at facaden mod hhv. Nyborg-
vej og Lerchesvej skal opdeles, så bebyggelse tilpasses vejens forløb, 
og så det undgåes, at bebyggelse opleves som én lang “mur” langs 
vejen. For byggeri ud mod Ørkildsgade stilles der blandt andet krav 
til sadeltag og lodrette vinduer, så bygningsudtrykket ligger indenfor 
rammerne af gadens eksisterende bebyggelse og gadens arkitekto-
niske udtryk.

Lokalplanen giver mulighed for i delområde A (jvf. kortbilag 2), at 
opføre en bebyggelse i op til tre etager og med en maksimal byg-
ningshøjde på 12m. Stueetagen er forbeholdt butiksformål, kontorfa-

21. juni kl. 17

Uddrag af skyggediagrammer udarbejdet i forbindelse med skitsering af projektet 
der danner baggrund for nærværende lokalplan

21. december kl. 13 21. december kl. 17

21. marts/september kl. 1721. marts/september kl. 13 21. juni kl. 13
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ciliteter og lignende funktioner. De øvrige etager er forbeholdt boliger. 
Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre en dagligvarebutik 
i stueetagen på op til 1.000m2 og 30-40 lejligheder på 50-80m2, som 
er det aktuelle projektforslag. 

I delområde B (kortbilag 2), gives mulighed for boliger i op til tre 
etager med en maksimal bygningshøjde på 12m.

De primære friarealer skal etableres mod gårdsiden hvor det forven-
tes at støjkrav fra Nyborgvej kan overholdes. Friarealer etableres i 
overensstemmelse med kommuneplanens friarealnorm hvor mindst 
10% af etagearealet skal udlægges til friareal.

For hele lokalplanområdet gælder, at den maksimale bebyggelsespro-
cent er 110 for den enkelte ejendom.

Lokalplanens forhold til anden planlægning 
og lovgivning

Kommuneplan 2017 - 2029
Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hovedstruktur om frem-
me af kvaliteten i det ønskede projekt virkeliggøres. Lokalplan 584 er 
udarbejdet i overensstemmelse hermed. 

Kommuneplanens rammebestemmelser 
Lokalplanens område er ved udarbejdelse af nærværende lokalplan 
omfattes af følgende kommuneplanrammer for lokalplanlægningen: 
• 01.01.C4.278 Blandet bolig- og erhvervsområde Lerchesvej. 

Maksimale antal etager er 4 og maksimal bygningshøjde er 12m. 
Bebyggelsesprocent max. 110.

• 01.01.C3.258 Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade. 
Maksimale antal etager er 2½ og maksimal bygningshøjde er 
11,5m. Bebyggelsesprocent max. 75.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, bl.a. 
ift. maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Derfor er der 
udarbejdet et kommuneplantillæg (2017.11), som sikrer, at der er 
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommune-
plan.

Kommuneplantillægget ændrer områdeafgrænsningen sådan, at 
del af 01.01.C3.258 indlemmes under kommuneplanramme 01.01.
C4.278. Ramme 01.01.C4.278 skærpes desuden så det maksimale 
antal etager bliver tre.  

Lokalplan 584, Svendborg
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Byudvikling
Nærværende lokalplans anvendelse til centerformål er i overens-
stemmelse med kommuneplanens målsætning om, at en del af byud-
viklingen skal ske via byomdannelse og fortætning.

Byomdannelse i de enkelte lokalområder skal ske ud fra et bæredyg-
tigt perspektiv og i relation til den forventede befolkningsudvikling. 
I lokalområdet Svendborg bymidte forventer kommunen en befolk-
ningsudvikling på omkring 140 personer frem mod 2029. Boligbeho-
vet kan delvist optages i den aktuelle bebyggelse, hvor der planlæg-
ges for 30-40 mindre lejligheder på omkring 50-80m2. Lejlighederne 
er tænkt som studieboliger i forbindelse med det kommende SIMAC 
på nærliggende areal.

I lokalområdet Svendborg bymidte er der ud over denne lokalplan 
igangværende planlægning/byggeri for boligbyggeri af forskellig 
karakter. Det drejer sig om almene boliger på Pjentemøllerstræde, 
alment boligbyggeri med bofællesskab ved Søkildevej og ejerlejlig-
heder på Jessens Mole. Dette er i overensstemmelse med kommune-
planens målsætning om, at der sikres varieret bosætningsmuligheder 
i lokalområderne, med et passende, varieret og fleksibelt udbud af 
boliger til borgere i alle aldre og i alle livssituationer.

På baggrund heraf er det vurderet, at projektet omkring Lerchesvej 
er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for by-
udvikling.

Gældende lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplaner: 
• Lokalplan 349 - Svendborg Havn og banearealer
• Lokalplan 290 - Facade- og skiltelokalplan 

Den røde skravering markerer det 
område, der er omfattet af ramme 
01.01.C3.258 men med kommune-
plantillæg 2017.11 vil være omfat-
tet af ramme 01.01.C4.278
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Bymidteafgrænsning for detailhan-
delsanalysen. Lokalplanområdet er 
markeret med rødt.

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2018
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Med byrådets vedtagelse af lokalplan 584 ophæves lokalplan 349 
for den del af lokalplanområdet, der omfattes af lokalplan 584.

Redegørelse for detailhandel
Svendborg Kommune fik i 2017 foretaget en detailhandelsanalyse. 
Udover et statusbillede af detailhandelen i Svendborg Kommune in-
deholder analysen også vurderinger og anbefalinger til en videre ud-
vikling af detailhandelen.

En del af lokalplanområdet ligger i Svendborg bymidte hvor detail-
handelsundersøgelsen konkluderer, at nye daglivarebutikker bør sø-
ges placeret, så de bedst muligt støtter det nuværende udbud.
Lokalplanområdet ligger mellem to dagligvarebutikker (hhv Føtex og 
Rema1000). Det vurderes derfor, at en ny daglivarebutik i lokalplan-
området vil understøtte det nuværende udbud. 

Ifølge rammelokalplan 349, som nærværende lokalplan tager afsæt 
i, kan der etableres dagligvare- eller udvalgsvarebutikker med op til 
1.000 etagemeter i den del af lokalplanområdet, der ligger indenfor 
bymidteafgrænsningen.  

Cittaslow
Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den inter-
nationale Cittaslow-bevægelse, der bl.a. har byliv og bykvalitet som 
centrale temaer. Cittaslow arbejder for at fremme det gode liv og en 
holdbar udvikling.

Fortætningen af området på Lerchesvej er en bæredygtig tilgang til byom-
dannelse og underbygger dermed de tanker, der ligger bag Cittaslow. 

Regn- og spildevandsforhold - klimaplan
Lokalplanområdet ligger indenfor et fokusområde ift. havvandssikring 
ifølge retningslinjerne for vand- og klimatilpasning i gældende kom-
muneplan. 

Det er op til bygherren at sikre bebyggelse mod eventuelle over-
svømmelser.

Oversvømmelseskort over regnvand i området viser, at det primært 
er arealerne der grænser op til lokalplanområdet, hvor regnvand i 
dag kan være en udfordring. Dog er det vigtigt, at bygherre klart ta-
ger stilling til, hvordan regnvand på grunden afledes så det undgåes, 
at oversvømme naboarealerne ved kraftigt nedbør. Jvf. kommunepla-
nens retningslinje om klimatilpasning ved byomdannelse og nybyg-

Lokalplan 584, Svendborg
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geri: “Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages ændringer af 
terræn, der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risiko for 
oversvømmelse på omkringliggende arealer ved kraftig nedbør, med 
mindre der kan udføres afværgeforanstaltninger.” 

Befæstelsesgrad må højest være 35% for den enkelte ejendom. 

Lokalplanområdet er i Spildevandsplan 2008-2012 kortlagt hvilket 
betyder, at overfladevand ikke må nedsives.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger indenfor OSD (område med særlige drikke-
vandsinteresse), men udenfor indvindingsopland og BNBO (borings-
nære beskyttelsesområder). Nærmeste vandindvindingsboringer er 
Svendborg Vands boringer ved Grubbemølleværket. Der er omkring 
820 m til den nærmeste af de to boringer. Boringerne ligger opstrøms 
og afstrømningen fra og under lokalplanområdet løber mod syd ud i 
havnen. Arealet ligger lige på grænsen til OD, og der er ingen reelle 
drikkevandsinteresser på havnen.  

Lokalplanen omfatter dagligvarebutik/kontorerhverv og beboelse. 
Arealanvendelsen vurderes ikke at være en aktivitet, der er grund-
vandstruende og kan som udgangspunkt udlægges i OSD uden pro-
blemer.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen 170m fra ky-
sten og er som helhed udlagt som byzone. Der skal jf. planlovens § 
16, stk. 3 redegøres for bebyggelsens påvirkning af de kystnære dele 
af byzonen.

Lokalplanområdet er som helhed beliggende bag store bygninger i 
tilknytning til havnen og således uden direkte visuel kontakt med 
kysten.

På denne baggrund vurderes det, at fremtidig bebyggelse ikke vil
påvirke eller skæmme kystzonen, og der er derfor heller ikke behov
for en visualisering.

Veje, sti og parkering
Indkørsel for biler og lastbiler til lokalplanområdet skal ske fra Ler-
chesvej, som vist i princippet på kortbilag 2. Biler har udkørsel sam-
me sted, mens lastbiler kører ud på Nyborgvej. 

Udkørslen for lastbiler til Nyborgvej skal sikres med bom eller lignen-
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de, så det ikke er muligt for andre end lastbiler at benytte adgangen 
og det ikke er muligt at køre ind på området fra Nyborgvej. 

Parkerings- og gangareal indenfor lokalplanområdet skal etableres 
med fast belægning af hensyn til at fremme tilgængeligheden i om-
rådet.

Etablering af førnævnte adgangsforhold, kræver vejmyndighedens og 
politiets godkendelse. I den forbindelse vil der blive stillet en række 
krav til udformning af vejarealerne. Se afsnittet ”Tilladelse/dispensa-
tioner i medfør af anden lovgivning/vejloven”. 

Byggeri skal overholde kommuneplanens parkeringsnorm:
• Etageboliger: 1 plads pr. bolig
• Kontorerhverv: 1 p-plads pr. 100m2 etageareal
• Udvalgsvarebutik: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal
• Dagligvarebutik: 1 p-plads pr. 25 m² etageareal
Boliger under 55m2 er dog undtaget, idet det vurderes, at behovet 
for p-pladser her kan opfyldes ved etablering af ½ p-plads pr. bolig.

Parkeringsarealerne skal begrønnes for at bryde de ubebyggede fla-
der og for at skabe rum. Der skal således plantes minimum ét træ 
til fem parkeringspladser. Træer skal være løvfældende. Træerne kan 
placeres i rækker eller små grupper.

I det tilfælde, hvor der ikke er plads til det krævede antal parkerings-
pladser på egen grund, er det muligt at etablere parkeringsarealer 
på en anden grund i nærheden – andet forpligtende grundlag. Par-
keringsarealerne skal have en hensigtsmæssig placering i forhold til 
den ejendom, hvor parkeringspladserne skulle have været anlagt. 
Tinglysningen af aftalen om det andet forpligtende grundlag, kan 
tinglyses som en meddelelse på den ejendom, hvor parkeringskravet 
fraviges, men skal tinglyses som en deklaration på den ejendom, 
hvor parkeringspladserne etableres.

I grænsen mellem lokalplanområdet og de tilstødende ejendomme 
langs Ørkildsgade, skal der etableres foranstaltninger som fast hegn 
eller lignende med en højde på mindst 1,5 meters, til brug for af-
skærmning mod lys fra biler og parkeringsarealets belysning. 

For at kunne overholde støjkrav viser indledende beregninger, at der 
skal etableres en støjskærm på 2m. Den nødvendige afskærmning 
for henholdsvis lys fra parkerende biler og fra støj kan etableres med 
én skærm.

Lokalplan 584, Svendborg
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Teknisk forsyning

Vand og renovation

Lokalplanområdet ligger i et område hvor vandforsyning og renova-
tion varetages af Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.
Der henvises til gældende Spildevandsplan, regulativer og vedtægter.
Området er på nuværende tidspunkt fælleskloakeret men ved ny-
byggeri stilles der ifølge Spildevandsplan 2008-2012 krav til seperat 
kloakering.

Varmeforsyning

Der er kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet. På nuværende 
tidspunkt er området fjernvarmeforsynet med tilslutningspligt for 
ejendomme. Der er forbud mod elopvarmning (f.eks. el-radiatorer).

Elforsyning

Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning Net A/S. Der henvises 
i øvrigt til det liberale elmarked.

Kollektiv trafik

Fra Lerchesvej er der busforbindelse mod hhv. Tved, Tåsinge og 
Odense. Desuden ligger Svendborg banegård og busterminal få hun-
drede meter fra lokalplanområdet. 

Miljøforhold

Miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).
Svendborg Kommune har i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke 
medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, 
da lokalplanens indvirkninger på miljøet hverken hver for sig eller 
samlet vurderes som væsentlige. 

Det begrundes med: 
• At planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde
• At planen ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af kystlandskabet
• At planen omfatter et mindre område idet lokalplan 584 fastlæg-

ger anvendelsen af ca. 0,3 ha til centerformål i form af 30-40 
boliger, en dagligvarebutik, kontorerhverv og parkeringsplads.

• At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet
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Screeningen og afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering 
offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan 584. Afgørelsen 
kan påklages indenfor en frist på fire uger efter offentliggørelsen.

Habitatbekendtgørelsen §6
Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer 
og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter op-
ført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i lokalplanområdet. 
Lokalplanen giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder 
for bilag IV arter. 
Lokalplanen vurderes derfor ikke at påvirke arter opført på habitatdi-
rektivets bilag IV.

Jordforurening
Lokalplanområdet er kortlagt på hhv. V1 og V2. Det betyder, at byg-
geri og anlæg i lokalplanområdet forudsætter en §8-tilladelse fra 
Svendborg Kommune på baggrund af en ansøgning fra bygherre. I 
en §8-ansøgning skal der bl.a. redegøres for projektet både mht. 
beskyttelse af grundvand, indeklima og arealanvendelse og bortskaf-
felse af overskudsjord ved en jordhåndteringsplan, som redegør for 
gravefelter, jordkvalitet, bortskaffelse og evt. genanvendelse af op-
gravet jord.

Ved etablering af parkeringsplads kan myndigheden på området stille 
krav om at der skal etableres olieudskiller.

Støj
Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i planlovens §15a, som 
fastlægger, at der kun må udlægges arealer til støjfølsom anvendelse 
(fx boliger), hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod 
støjgener. Lokalplanens udarbejdelse er sket på baggrund af en kort-
lægning af omkringliggende støjkilder og en beregning af, om disse 
støjkilder forventes at overskride Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier for de enkelte støjkilder. 
Der er for bygherres regning og ved anerkendt rådgiver udarbejdet 
en støjrapport for lokalplanområdet, som efterfølgende har dannet 
baggrund for lokalplanens indhold. Rapporten er udarbejdet med en 
fremskrivning af trafikken til år 2027. Det er bygherres ansvar, at 
Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj er overholdt.  

Lokalplan 584, Svendborg

Udarbejdede støjrapporter:

•	 Vejtrafikstøjberegning,	 Be-
byggelse ved Lerchesvej 2, 
Svendborg. November 2017. 
Dokument ref. 1100030613

•	 Dagligvarebutik i bebyggelse 
på Lerchesvej 2. 5. december 
2017. Dokument ID: Støjnotat 
for fremtidig dagligvarebutik 
på Lerchesvej 2, Svendborg.
docx.

•	 Lerchesvej 2, Svendborg. Re-
degørelse vedr. overholdelse 
af krav til det maksimale in-
dendørs	 støjniveau	 fra	 trafik-
støj i boliger samt på udendørs 
opholdsarealer. 15. december 
2017. Notat nr. 02.
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Efterfølgende støjkonflikter som følge af senere ændringer i forhol-
dene skal som udgangspunkt håndteres efter miljøbeskyttelseslovens
bestemmelser.

Trafik- og rekreativ støj 
Miljøstyrelsens planlægningsgrænse for vejtrafikstøj udendørs ved
boliger er Lden = 58 dB(A) og indendørs ved boliger er Lden = 46 
dB(A).

Grænseværdien skal være overholdt på boligernes udendørs opholds-
arealer.

Indledende beregninger viser, at vejtrafikken vil belaste de nye lejlig-
heders facader mod Nyborgvej med op til 71-72 dB og mod Lerches-
vej med op til 70 dB. 

For at de vejledende støjgrænser overholdes, viser indledende be-
regninger, at der vil være behov for 3. generationsvinduer (russer-
vinduer), særligt lyddæmpende udluftningslemmer eller en egentlig 
dobbeltfacade. 

Støjkrav skal overholdes i boligerne med åbne og lukkede vinduer. 
Den endelige løsning fastlægges i forbindelse med den videre projek-
tering af byggeriet, da kravene afhænger af størrelser og disponering
af rum, samt størrelse af vinduer.

Boligerne bør så vidt muligt indrettes med sove- og opholdsrum ud
mod den stille facade (støjbelastning under 58 dB(A)).

Virksomhedsstøj
Det skal sikres, at dagligvarebutikken i stueetagen overholder Mil-
jøstyrelsens vejledende grænser for støj. Grænseværdien skal være 
overholdt på boligernes udendørs opholdsarealer og ved facaderne 
ud for alle etager. 

Indenfor lokalplanområdet må dagligvarebutikken ikke påføre boli-
gernes facader eller udendørs opholdsarealer en støjbelastning, der 
overstiger 55/45/40 dB(A) for hhv. dag/aften/nat.

I forhold til boliger udenfor lokalplanområdet, skal butikken over-
holde en støjgrænse målt ved boligens skel på 45/40/35 dB(A) for 
hhv. dag/aften/nat.

For at sikre, at støjkravene vil være opfyldt, viser indledende bereg-
ninger, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, ved etablering 
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af en ca. 2m høj, absorberende skærm, i skel mod de udvendige 
arealer ved naboområderne. 

Der skal i forbindelse med den endelige disponering af butikkens are-
aler foretages nærmere undersøgelser af den forventede støjbelast-
ning fra butikkens aktiviteter og faste installationer.

Ekstern støj fra virksomheder
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivel-
serne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gæl-
dende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Grænsevær-
dierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold 
til naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte
anvendelse.

For ekstern støj fra virksomheder er der fastsat støjgrænser i Miljø-
styrelsens vejledning 5/1984. Området er i kommuneplan (2017-29)
klassificeret som område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 
med deraf følgende vejledende grænseværdier for støjbelastningen i
skel til naboejendomme: 55/45/40 dB(A) for dag/aften/nat.

Yderligere gælder der i denne type områder om natten (kl. 22-07) en 
grænse for maksimalværdien af lydtrykniveauet på 55 dB. 

Akkumuleret støj
I forbindelse med udviklingen af havnen har COWI i 2013 udarbejdet 
en detaljeret støjmodel for de omgivende virksomheder i havneom-
rådet:
- Petersen & Sørensen Motorværksted A/S på Frederiksø
- J, Ring-Andersen Værft A/S

Lokalplan 584, Svendborg

Grøn streg viser absorberende 
skærm i skel ind til naboarealer
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- DLG/FAF
- Færgerne
- Busterminal

Der er foretaget beregninger af både den potentielle støjbelastning, 
hvor virksomhederne støjmæssigt antages at udnytte deres gælden-
de rammer fuldt ud, samt den vurderede faktiske støj baseret på 
måling og vurdering af de enkelte virksomheders egentlige drift.

De eksisterende støjmæssige rammer for virksomhederne er opstillet
i Kommuneplan (2017-29), hvor støjgrænserne for de enkelte områ-
der er klassificeret i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 
”Ekstern støj fra virksomheder”. Grænserne gælder i skel.

Forhold til produktionsvirksomheder
Da området ved Lerchesvej 2 i kommuneplanen allerede i dag er 
udpeget som område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse er de
enkelte virksomheder forpligtet til, at overholde støjgrænserne ved 
eksisterende bygninger i området. Opførslen af boliger på grunden vil 
således ikke medføre skærpede støjgrænser over for virksomhederne 
i området.

Værdierne i støjkortet ovenfor angiver den faktiske støjbelastning i 
maksimalt støjniveau udfra de kortlagte virksomheders godkendel-
ser/tilladelser.

Der vurderes ikke at være andre virksomheder i nærheden af lokal-
planområdet der giver et væsentligt støjbidrag.

Beregnet akkumuleret støj for 
Svendborg havn, COWI 2013.
Lokalplanområdet er markeret med 
rød cirkel. 
Støjpåvirkning indenfor lokalplan-
området op til 45 dB (gul).
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På baggrund af støjkort udarbejdet af COWI er det vurderet, at de 
kortlagte virksomheder ikke vil påføre de nye boliger støjbelastning 
over Miljøstyrelsens grænseværdier ud fra deres eksisterende drift.

Fredede- og naturbeskyttede områder 
I følge § 3 i naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændring af 
tilstanden af beskyttede naturtyper.

Indenfor selve lokalplanområdet er der ikke arealer med beskyttet 
natur. Der er ca. 280m til nærmeste beskyttede naturområde – en 
mose umiddelbart syd for Caroline Amalieskoven. Et areal som lokal-
planen ikke vil påvirke.

Servitutter 
En lokalplan kan ophæve tilstandsservitutter eller danne grundlag for 
ekspropriation af rådighedservitutter.

Der er ved gennemgang af tinglyste servitutter for lokalplanens om-
råde ikke fundet tilstandsservitutter som lokalplanens gennemførelse 
er i strid med. 

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, 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.  

Tilladelse/dispensationer i medfør af anden  
lovgivning

Museumsloven
Det vides ikke, om der er grundlag for en arkæologisk forundersø-
gelse, der skal afklare, om der er fortidsminder på grunden. I god 
tid forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, der med-
fører 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 udta-
lelse 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

Lokalplan 584, Svendborg
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Vejloven
Etablering af nye adgange (både gående og kørende) til/fra offent-
lig vej, kræver tilladelse fra vejmyndigheden i Svendborg Kommune 
med samtykke fra politiet jævnfør vejlovens § 49. Der kan i forbin-
delse med en tilladelse stilles krav om ændringer/ombygninger af de 
offentlige veje.

Vejmyndighed og politi har kigget på det aktuelle projektforslag. Der 
vil ved godkendelse af det aktuelle projektforslagets adgangsforhold 
blive stillet krav om ændringer/ombygning af de offentlige veje. 

VVM
Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal kommunen i nogle tilfælde vurdere
virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. 
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Lokalplanens bestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. 
januar 2018) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område. 

§1 - Lokalplanens formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre: 
• At ny bebyggelse opføres som randbebyggelse med facadevirk-

ning ud til Nyborgvej, Lerchesvej og Ørkildsgade. 
• At bebyggelsen afskærmes mod trafikstøj.
• At ny bebyggelse varierer i facadehøjde mod Lerchesvej og Ny-

borgvej. 
• Etablering af tilstrækkelige parkeringspladser.

§2 - Område og status
2.1 Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter 
matrikel 681a og 769f, Svendborg Bygrunde. 

2.2. Lokalplanområdet er og forbliver i byzone.

§3 - Anvendelse
3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til centerformål.

3.2 Området må kun anvendes til butikker, liberale erhverv, mindre 
ikke generende fremstillings- og værkstedsvirksomhed i tilknytning 
til butikkerne, offentlig og privat servicevirksomhed, boliger samt lig-
nende formål, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. 

3.3 Lokalplanområdet er opdelt i delområde A og B som vist på kort-
bilag 2.

3.4 Delområde A kan anvendes til dagligvarebutik. Enkeltstående 
dagligvarebutikker, må ikke overstige 1.000m2 bruttoetageareal.

3.5 Det samlede bruttoareal til butiksformål i lokalplanområdet må 
ikke overstige 3.000m2. 
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§4 - Udstykninger
4.1 I lokalplanområdet må der ikke foretages udstykninger der er i 
strid med planens principper. 

4.2 Ved udstykning indenfor lokalplanområdet eksempelvis til ejerlej-
ligheder, skal det sikres, at den enkelte bolig har nære opholdsarealer 
i form af have og/eller terrasser og altaner på egen matrikel, jvf. §8.

§5 - Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske som vist på kortbilag 2:
• Vejadgang til lokalplanområdet skal for biler ske til og fra Ler-

chesvej.
• For lastbiler gælder det, at vejadgang sker ensrettet med indkør-

sel fra Lerchesvej og udkørsel til Nyborgvej.

5.2 Udkørsel til Nyborgvej skal lukkes med bom eller lignende. 

5.3 Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med 
kommuneplanens parkeringsnorm:
• Etageboliger: 1 plads pr. bolig
• Kontorerhverv: 1 p-plads pr. 100m2 etageareal
• Udvalgsvarebutik: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal
• Dagligvarebutik: 1 p-plads pr. 25 m² etageareal

5.4 Undtaget fra kommuneplanens parkeringsnorm er boliger under 
55m2 hvortil der kan regnes ½ p-plads pr. bolig. I tilfælde af et ulige 
antal boliger under 55m2 skal antallet af parkeringspladser rundes 
op.

5.5 Begrønning af p-plads skal ske ved beplantning af mindst ét træ 
pr. 5 parkeringspladser. Træer kan placeres i rækker eller mindre 
grupper. Plantning sker ved højstammede træer. Træplantning skal 
ske ved etablering af et rodvenligt bærelag med ilagt vandingsled-
ning. 

5.6 I grænsen mellem lokalplanområdet og de tilstødende boliger 
langs Ørkildsgade, skal der etableres foranstaltninger som fast hegn 
eller lignende med en højde på mindst 1,5 meters, til brug for af-
skærmning mod lys fra biler og parkeringsarealets belysning. Se 
kortbilag 2.

5.7 Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med kom-
muneplanens parkeringsnorm:
• Etageboliger: 3 stativer pr. 100m2 etageareal.
• Kontorerhverv: 2 stativer pr. 100m2 etageareal.

Lokalplan 584, Svendborg
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• Udvalgsvarebutik: 2 stativer pr. 100m2 etageareal.
• Dagligvarebutik: 4 stativer pr. 100m2 etageareal.
 
5.8 Adgang til bebyggelsen i delområde A skal ske som vist i princippet 
på kortbilag 2. 

5.9 Parkerings- og stiarealer skal etableres med fast belægning af 
hensyn til at fremme tilgængeligheden i området.

5.10 Stiarealer skal etableres langs den nordlige facade i delområde 
A, som vist i princippet på kortbilag 2. 

§6 - Bebyggelsens placering og omfang
6.1 Bebyggelsen må kun opføres indenfor de på kortbilag 2 viste byg-
gefelter. Undtaget herfra er udvendige trapper. Udvendige trapper må 
ikke være lukkede, så de fremstår som trappetårne.

6.2 Byggefelternes afgrænsning mod vest (se kortbilag 2 og 3), er 
defineret udfra oversigtslinjer i forbindelse med aktuelt vejprojekt. 
Se note og figur 1.

6.3 Bebyggelseprocenten indenfor lokalplanområdet fastlægges til 
max. 110 for den enkelte ejendom.

6.4 Bebyggelsen i delområde A skal opføres i min. 4,5m højde, maks. 
12m og maks. 3 etager.  

6.5 Sekundære bygninger udenfor byggefelter må ikke være over 4m 
høje.

6.6 Sekundære bygninger på over 2m i højden, må ikke etableres 
nærmere skel end 2,5m.

6.7 Bebyggelsen i delområde B må opføres i maks. 12m og maks. 3 
etager. 

6.8 Boligbebyggelsens dybde må maks. være 11m. Til bebyggelsens 
dybde medregnes ikke altaner og karnapper. 

6.9 Tekniske anlæg og installationer, som er nødvendige for bygnin-
gens drift, skal så vidt muligt placeres inden for bygninges volumen. 
Såfremt de placeres på tag, må de højest være 1,25m over den mak-
simale bygningshøjde og placeret minimum 5m fra en facade

6.10 Altaner, karnapper, kviste, påbygninger og lignende tillades på 

Note:	 Oversigtslinjer	 defineres	 i		
det vejprojekt der udarbejdes i for-
bindelse med det aktuelle projekt.  
Vejprojekt og oversigtslinjer skal 
godkendes af politiet og vejmyn-
dighed

I forbindelse med aktuelt projekt 
for nærværende lokalplan er der 
udarbejdet vejprojekt med over-
sigtslinjer	 som	 vist	 i	 figuren	 ne-
denfor. Det er disse oversigtslinjer 
der	 har	 defineret	 byggefelternes	
afgrænsning mod vest. 

Figur 1. Blå stipling viser oversigts-
linjer i aktuelt vejprojektet. 

IngenIngen

Byggefelt

Byggefelt
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bebyggelsens facade i de tilfælde, at bygherre kan dokumentere, at 
Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj, er overholdt. Se redegø-
relsens afsnit om støj.

6.11 For altaner, karnapper, kviste, påbygninger og lignende, der går 
ud over vejskel gælder følgende:
• Udhæng skal være minimum 3,5m over terræn
• Udhæng må maksimalt gå 80cm ud fra facaden

6.12 Område F/P på kortbilag 2, kan udnyttes til parkering og fri-
areal. Arealet kan ikke dobbeltudnyttes. Dvs. parkeringspladser ikke 
kan godkendes som friareal.

6.13 I område F/P på kortbilag 2, må der ikke opføres bebyggelse 
med undtagelse af varegård, samt sekundære bygninger som eksem-
pelvis overdækkede cykelstativer, skur til overdækkede kundevogne, 
miljøstationer og lignende.

6.14 Arealet vest for byggefelterne, og som afgrænses af oversigtslin-
jer, skal friholdes for alt nyt byggeri, beplantning mv. over 80cm over 
terræn, oversigtsforhold sikres for trafikken ind og ud fra lokalplanom-
rådet. Se figur 1 og 2.

§7 - Bebyggelsens ydre fremtræden
For delområde A gælder:

7.1 Bebyggelsens facadeudsnit skal opdeles blandt andet så den til-
passes vejens forløb.

7.2 Hvert facadeudsnit må derfor højest være 22m mod Nyborgvej og 
15m mod Lerchesvej. Se figur 3. 

7.3 Hvert facadeudsnit skal markeres med et frem- eller tilbagespring 
i facadelinjen på min. 50cm. 

7.4 Hvert af de i 7.2 beskrevne facadeudsnit skal variere i højden så 
der opstår en forskydning af taghøjden (kiphøjde) på minimum 90cm 
for hvert spring. Se figur 4.

7.5 Bygnigen skal udformes med en høj stueetage med stor åbenhed 
i stuefacaderne. Mindst 40% af bygningens facadelængde i stueeta-
gen ud mod henholdsvis Lerchesvej og Nyborgvej skal være glas. 

7.6 Facader indenfor byggefelt, må kun opføres i: 
• Murværk i blank mur af blødstrøgne røde tegl

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2018
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Figur 3
Princip for forskydning i facade-
linjen

50cm

Figur 4
Princip for bygningshøjder og for-
skydning af kip 

90cm

Figur 2
Området indenfor oversigtslinjer , 
markeret med rød, skal fritholdes 
for al byggeri og beplantning over 
80cm.

IngenIngen
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• Røde teglskaller, teglspån eller skærmtegl 

7.7 Tage må kun udføres som:
• Fladt tag (dog med hældning svarende til mindst 2,5cm pr. lø-

bende meter)
• Tag med ensidigt fald
• Saddeltag med symmetrisk eller asymmetrisk snit, men uden 

valm.

7.8 Ved saddeltag gælder den i §7.4 beskrevne variation af facade-
højde for taghøjde (kiphøjde), såvel som for facadeafslutningen ved 
tagrende (gesimshøjde). Se figur 5.

7.9 Bebyggelsens vinduer skal fremstå ens i samme materiale/-r og 
med samme farve. 

7.10 I butiksvinduer må der ikke anvendes mørke vinduesglas, som 
forhindrer indkig. Butiksvinduer skal have karakter af udstillingsarea-
ler og/eller sikre visuel kontakt med butikken. Butikkens vinduespar-
tier kan forsynes med streamers eller afdækningsfolie svarende til 
højst 30% af vinduespartiets areal. 

7.11 Bebyggelsens døre skal fremstå ens i samme materiale/-r og
med samme farve. 

7.12 Bebyggelsen skal have mindst én indgang fra Lerchesvej eller 
Nyborgvej såvel som fra parkeringsarealet, som vist i princippet på 
kortbilag 2.

For delområde B gælder:

7.13 Bebyggelsens facade skal opdeles, så den tilpasses de facade-
længder og spring i bygningshøjder, der er kendetegnende for den 
omkringliggende skala på henholdsvis Ørkildsgade og Lerchesvej.

7.14 Hvert facadeudsnit må derfor højest være 15m i bredden mod 
Lerchesvej. Det enkelte facadeudsnits bredde skal markeres fra sok-
kel til kip. Se figur 3, 4 og 5.

7.15 Facader indenfor byggefelt i delområde B, ud mod Ørkildsgade, 
må kun opføres i: 
• Murværk i blank mur af blødstrøgne tegl eller pudset murværk
• Murværk må kun pudses i farver indenfor jordfarveskalaen eller 

disses farver blanding med hvidt og sort. Jordfarver defineres i 
denne sammenhæng med farvekode: S6020-Y30R, S7510-Y80R,  

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2018

Lokalplan 584, Svendborg BESTEMMELSER

Farvebetegnelse

Rå umbra S6020 - Y30R

S7510 - Y80R

S8505 - R20B

S8005 - R20B

S4550 - Y80R

S4050 - Y80R

S5040 - Y80R

S2070 - Y70R

S2570 - Y40R

S4040 - Y40R

S2540 - Y20R

S8010 - B70G

Brændt umbra

Mørk dodenkopf

Lys dodenkopf

Oxydrød

Gammel oxydrød

Svenskrød

Rød okker

Engelsk okker

Rå sienna

Okker

Vogngrøn

NCS farve-
kode

Eksempel

Figur 6
Farveeksempler i tryk og på 
skærmen kan afvige væsentligt fra 
originalfarven

Figur 5
Princip for bygningshøjder og for-
skydning af kip og gesimshøjde.

90cm
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S8505-R20B, S8005-R20B, S4550-Y80R, S4050-Y80R, S5040-
Y80R, S2070-Y70R, S2570-Y40R, S4040- Y40R,S2540-Y20R eller 
S8010-B70G jf. Natural Color System, NCS. Se figur 6

• Teglskaller, teglspån eller skærmtegl 

7.16 Tage på bebyggelse, ud mod Ørkildsgade, må kun udføres som 
saddeltag med symmetrisk eller asymmetrisk snit, uden valm.

7.17 Bebyggelsens vinduer skal have et lodret format, skal fremstå 
ens i samme materiale/-r og med samme farve i hele bebyggelsen 
på Ørkildsgade.

7.18 Bebyggelsens døre skal fremstå ens i samme materiale/-r og
med samme farve i bebyggelsen på Ørkildsgade. 

7.19 Facader indenfor byggefelt i delområde B, ud mod Lerchesvej, 
må kun opføres i: 
• Murværk i blank mur af blødstrøgne røde tegl
• Røde teglskaller, teglspån eller skærmtegl

7.20 Tage på bebyggelse ud mod Lerchesvej må kun udføres som:
• Fladt tag (dog med hældning svarende til mindst 2,5cm pr. lø-

bende meter)
• Tag med ensidigt fald
• Saddeltag med symmetrisk eller asymmetrisk snit, uden valm.

7.21 Bebyggelsens døre og vinduer skal fremstå ens i samme 
materiale/-r og med samme farve i bebyggelsen på Lerchesvej.

For hele lokalplanområdet gælder:

7.22 Ved anvendelse af teglskaller, teglspån eller skærmtegl skal det 
sikres at dilatationsfuger skjules i lysninger og stenen trækkes med 
rundt om hjørner, så byggeriet fremstår som fuldmuret. 

7.23 Hvis træfacader eller træpartier ønskes malet, så skal de frem-
træde i farverne sort, hvid, i farver indenfor jordfarveskalaen eller 
disses farver blanding med hvidt og sort. Jordfarver defineres i denne 
sammenhæng med farvekode: S6020-Y30R, S7510-Y80R,  S8505-
R20B, S8005-R20B, S4550-Y80R, S4050-Y80R, S5040-Y80R, S2070-
Y70R, S2570-Y40R, S4040- Y40R,S2540-Y20R eller S8010-B70G jf. 
Natural Color System, NCS. Se figur 6.

7.24 Synlige tagrender og nedløb skal udføres i metal. Sekundære 
bygninger er undtaget.
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7.25 For altaner, karnapper, kviste, påbygninger og lignende gælder:
• De skal respektere bebyggelsens arkitektur og tilpasses det en-

kelte facadeudsnit med hensyn til proportionering og materiale-
valg beskrevet i §7.1, 7.3 og 7.13. 

• De må ikke være transparente i siderne.

7.26 Der må ikke etableres altangange.

7.27 Værn, vind- og støjafskærmning, skal udføres som en integreret del 
af bygningens arkitektur og tilpasses denne i materiale og udformning.

7.28 For solceller gælder det, at de skal være integreret i tagfla-
den. At være integreret i tagfladen betyder f.eks. at solceller ikke 
må etableres som et selvstændigt anlæg oven på taget, men skal 
være nedfældet i niveau med tagfladen. I de tilfælde, hvor hældnin-
gen er så lav, at det ikke er optimalt at montere solcellerne i samme 
hældning som taget (eksempelvis ved fladt tag), kan vinklen hæves 
til maksimalt 40 grader. Dog gælder det, at den maksimale højde af 
solcellerne ikke må overstige 50cm.

7.29 Solceller på facader skal ligeledes integreres i facaden ved at 
være nedfældet i niveau med facaden. 

7.30 Solenergianlæg skal være antirefleksbehandlet så der ikke op-
står væsentlige reflektionsgener for omkringboende.

7.31 Tyverisikring i form af gitre eller lignende må ikke opsættes 
udvendigt. 

7.32 Facader og tage må begrønnes med planter.

7.33 Sekundære bygninger som eksempelvis overdækkede cykelsta-
tiver, kundevogne, miljøstationer skal udføres med facader i træ og/
eller stål. Tage skal udføres i pap eller lignende let materiale. Tage 
skal udføres med fladt tag eller med ensidig taghældning på højest 
10 grader. Tage må desuden udføres som grønne tage – dvs. begrøn-
nede med sedum, græs, mos eller lign. 

7.34 Varegård skal udføres med lukkede facader i træ og/eller stål. 
Tag skal udføres i pap eller lignende let materiale. Tag skal udføres 
med fladt tag eller med ensidig taghældning på højest 10 grader. 
Tag må desuden udføres som grønne tage – dvs. begrønnede med 
sedum, græs, mos eller lign.
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Figur 7. Princip for placering af 
skure mindst 3m fra friarealets 
kant (orange markering).

tagterrasse

boligernes facade 

minimum 3m
tagterrasse
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§8 Ubebyggede arealer
8.1 Der skal etableres fælles friarealer svarende til mindst 10% af 
etagearealet. De fælles friarealer skal placeres hensigtsmæssigt så 
der er gode adgangsforhold, læ, solindfald og fri for støj og anden 
forurening som vist på kortbilag 2.

8.2 I tilknytning til friareal på tagterrassen i delområde A må red-
skabsskure være maks. 6m2. Skurene skal placeres mindst 3m fra 
friarealets kant, se figur 7.

8.3 Alle boliger skal have direkte adgang til de fælles friarealer. Fra 
2. sals boliger skal adgang til friarealer ske fra indvendige trapper.

8.4 Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj skal overholdes på 
alle udendørs såvel som indendørs arealer. Se redegørelsens afsnit 
om støj.

8.5 Bygherre skal sikre sig, at bebyggelsen er sikret imod eventuelle 
oversvømmelse samt etablere nødvendige afværgeforanstaltninger.

§9 - Skiltning 
9.1 Skiltning skal fremtræde enkel, informativ og skal i omfang, ud-
formning og farve tilpasses bygningens størrelse, fagdeling og det 
samlede gadebillede.

9.2 Skilte for forskellige virksomheder på samme facade skal samord-
nes, så der opnås en god helhedsvirkning. Det er kun virksomheder,
der har adresse inden for lokalplanområdet, der må skilte.

9.3 Facadeskiltning må kun finde sted med enkeltbogstaver og/eller
firmalogo i en maksimal højde på 50 cm.

9.4 Arealet på eventuelle udhængsskilte må ikke overstige 0,8 m2.

9.5 Skiltning må kun opsættes i stueetagen.

9.6 Butiksvinduer skal have karakter af udstillingsarealer og/eller 
sikre visuel kontakt med butikken. Butikkens vinduespartier kan for-
synes med streamers eller afdækningsfolie svarende til højst 30 % af
vinduespartiets areal.

9.7 Belysning af skilte må ikke være til gene for fodgængere, trafi -
kanter eller naboer.

9.8 Der må kun opsættes én fritstående pylon indenfor lokalplan-

Note: §9 - Skiltning tager udgangs-
punkt i §8 i facade- og skiltelokal-
plan 290 fra 1999, som lokalplan-
området er omfattet af. 
De aktuelle bestemmelser er gen-
taget i nærværende lokalplan.
Herudover er der tilføjet yderligere 
bestemmelser om skiltning inden-
for lokalplanområdet.

Lokalplan 584, Svendborg
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området. Pylonen skal udføres i forholdet ca. 10:3 og må maksimalt 
have en højde på 4m målt fra terræn.

9.9 Der må opsættes henvisningsskilte til parkering og til vareindle-
vering. Henvisningsskilte skal stå på terræn og må maksimalt være 
1,5m høje.

§10 - Belysning
10.1 Belysning af stier, opholds- og parkeringsarealer skal udføres 
som pullertarmatur eller parkbelysning med nedadvendt afskærm-
ning af lyskilden med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5m. 

§11 - Grundejerforening 
11.1 Ved udstykning, hvor der opstår flere ejerforhold, er der pligt til 
at oprette en grundejerforening. 

11.2 Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelse af fælles fri-
arealer og parkeringsarealer.

§12 - Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse
12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
• Bygherre skal dokumentere, at Miljøstyrelsens vejledende græn-

ser for støj, er overholdt. 
• Der er etableret stiarealer og parkeringspladser inkl. beplantning 

som nævnt i §5.3, 5.4, 5.5 og 5.10. 
• De fælles friarealer et etableret.

§13 Ophævelse af del af lokalplan 349
13.1 Ved byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 584 ophæves lo-
kalplan 349 inden for nærværende plans område. 

§14 Servitutter
14.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortrænges indenfor lokalplanens om-
råde af lokalplanen. Der er ikke konstateret servitutter i strid med 
lokalplanens indhold.

§15 Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen        
Efter Planlovens §47 stk 1 kan kommunalbestyrelsen ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriation vil være af væ-
sentlig betydning for virkeliggørrelse af lokalplanen.

§16 - Lokalplanens varige retsvirkninger 
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun 
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udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den 
ek¬sisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de byg-
ninger og anlæg, som er indeholdt i planen.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforene¬lige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlo-
vens § 13.
Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens 
juridiske grundlag.

Dispensation fra lokalplanen
Byrådet kan, ifølge Planlovens § 19 og § 20, meddele dispensation fra 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

§14 Vedtagelsespåtegning
Lokalplan 584 for et centerområde ved Lerchesvej 2.
Således vedtaget af Byrådet den 29. januar 2019.
Dato for den offentlige bekendtgørelse, er den 7. februar 2019.

Kortbilag
Kort 01 - Matrikelkort    
Kort 02 - Lokalplankort 
Kort 03 - Byggefelter med mål  

Lokalplan 584, Svendborg
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Lokalplanområde

Matrikelskel
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Kortbilag 2 - Lokalplankort

IngenIngen

1 etage + tagterrasse

1-3 etager

F

F/P

F/P

A

B

1-3 etager
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Lokalplanområde

Friareal/parkering/
adgangsarealF/P

F

Vejadgang - biler

Adgang - gående

Vejadgang - lastbiler

Opholdsareal/tagterrasse

Delområder A og B

Stiareal

Del af oversigts-
linje for biltrafik

Afskærmning 
mod lys fra biler

Byggefelter med angivelse 
af antal etager
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Kortbilag 3 - Byggefelter med mål

IngenIngen

10m3,5m

15m

1,5m

1 etage + tagterrasse

1-3 etager

1-3 etager
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Lokalplanområde

Byggefelter med angivelse 
af antal etager og maksimale mål
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