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Hvad er en lokalplan
En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte
bindende bestemmelser for et område, f.eks. om
- anvendelse,
- udstykning,
- vej-, sti- og parkeringsforhold,
- placering og udformning af bebyggelse samt
   materialer,
- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en
lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde
eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten
hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere be-
stemmelser for et område i en lokalplan.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, be-
mærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget,
og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden
lokalplanen kan vedtages endeligt.

Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen
tinglyst på ejendommene inden for planens område.

Svendborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Centrumpladsen 7,
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 59 61
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Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er at skabe rammer for at
kunne tillade at indrette mere end 2 boliger på de en-
kelte ejendomme.

Lokalplanens baggrund
I forbindelse med salg og ansøgning om ændret an-
vendelse af flere ejendomme ved Dronningholmsvej
og Enghavevej har Teknisk Forvaltning  på baggrund
af Byplanvedtægt nr. 5-1963 meddelt afslag på ny-
indretning af boliger i eksisterende bygninger.
For at imødekomme ansøgning om nyindretning af
boliger har Svendborg Byråds Udvalg for Teknik og
Miljø den 18. december 2001 besluttet at lade udar-
bejde denne lokalplan og kommuneplantillæg.

Eksisterende forhold
Beliggenhed
Lokalplanområdet omfatter tilgrænsende ejendomme
nord for Dronningholmsvejs i hele vejens længde og
tilgrænsende ejendomme syd for Dronningholmsvej
på strækningen mellem Ravnemøllevej og Enghavevej
samt ejendommene Enghavevej 37-51.
Området er omkranset af boligbebyggelse og herud-
over grænser området mod syd op til Zoologisk Mu-
seum, et garveri og et vaskeri.

Området er i hovedtræk udbygget, og eksisterende
bebyggelsen er opført fra 1900-tallet og frem til i

dag. Bebyggelsen består af en blandet boligbebyg-
gelse i op til 2½ etage og enkelte erhvervsbygninger.

Lokalplanens indhold
I lokalplanen fastlægges bestemmelser for områdets:

Anvendelse
Områdets ejendomme må som hidtil anvendes til
boligformål med mulighed for etablering institutioner,
liberale erhverv samt kollektive anlæg til brug for om-
rådet.

Bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse, der
skal opføres i eksisterende facadeflugt og i en hus-
dybde svarende til den fremherskende i området.
Maksimal etageantal er fassat til 2½.

Trafik- og parkeringsforhold
Området vejbetjenes fra Dronningholmsvej og Eng-
havevej.
Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse skal der
udlægges parkeringsplads på egen grund.
Ved parcelhuse mindst 2 plader og ved etagebyggeri
skal udlægges 1½ p-plads pr. bolig.

Opholdsarealer
Ved ny bebyggelse eller indretning af nye boliger skal
der udlægges areal til privat eller fælles ophold.

Lokalplanens redegørelse

Eksisterende bebyggelse nord for Dronningholmsvej
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Regionplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan
2001-2013.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hoved-
struktur virkeliggøres. Lokalplaner skal derfor være i
overensstemmelse med kommuneplanens retningsli-
nier for arealanvendelse, trafikbetjening, service-
forsyning m.m.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde 003.B07 og
003.B08, som er omfattet af følgende bestemmelser:

Generelle bestemmelser
Parkering
Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig ved
fritligende parcelhuse og ved øvrig boligbebyggelse
1-2 parkeringspladser pr. bolig afhængig af
bebyggelsesform og -anvendelse, samt 1 parkerings-
plads pr. 25-100 m2 erhvervsareal, afhængig af
erhvervstype.

Opholdsarealer
Der skal udlægges opholdsarealer svarende til
byggelovens bestemmelser.

Spildevand
Bebyggelser i lokalplanområdet skal tilsluttes
spildevandsanlæg i henhold til bestemmelser i
Spildevandsplanen.

Støj
Støjbeslastning fra eksisterende eller planlagte veje til
lokalplanområdet må ikke overstige 55 dB(A).

Rammebestemmelser
Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens
rammeområde 003. B07 og 003.B08, hvor følgende
rammer er gældende:
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål - par-
celhuse, men at der samtidig gives mulighed for etab-
lering af institutioner, butikker og kollektive anlæg til
brug for området, samt nærmere angivne erhvervs-
typer.
Bebyggelsesprocent må for hver enkelt ejendom til
parcelhuse eller større samlede bebyggelsesplaner
ikke overstige 25%.
Etageantallet må ikke overstige 1½ etage, og
bygninghøjden fastsættes til maksimalt 8,5 m.
Langs Dronningholmsvej er der dog mulighed for by-
rådets tilladelse til at opføre 2½ etages bebyggelse.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Lokalplanområdet vist på udsnit af kommunens rammekort
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Områderne er er berørt af lokalplanerne 290 og 136
samt byplanvedtægt. nr. 5.1963.

Da der ikke er overensstemmelse mellem lokalplan-
forslagets bebyggelsesprocent og kommuneplanens
rammebestemmelser for rammeområderne 003.B07
og 003. B08, er der udarbejdet forslag til kommune-
plantillæg.

Kommuneplantillæg nr. 4.15
Det nye kommuneplantillæg skal sikre at området
kan bebygges med en maksimal bebyggelsesprocent
på 40 på hver enkelt ejendom og benævnes ramme-
område 003.B10.

Tidsfølgeplan
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune-
planens tidsfølgeplan for udbygning af boligområder.

Miljøforhold
Jordforurening
I lokalplanområdet, er der ikke registreret forurening
på vidensniveau 1 eller  2 efter Jordforureningsloven.
Der er heller ikke kendskab til jordforurening i øvrigt
i lokalplanområdet.

Støj fra virksomheder
I støjmæssig henseende defineres lokalplanområdet
som et boligområde. Det betyder at virksomheder
indenfor lokalplanområdet har en støjgrænseværdi
Leq maks. på:
45 db(A) man-fre kl. 07-18, lør kl. 07-14
40 db(A) man-fre kl. 18-22, lør kl. 14-22 og

søn/hell kl. 07-22
35 db(A) alle dage kl. 22-07.

Ny støjfølsom anvendelse skal placeres i en pas-
sende afstand fra eksisterende eller planlagte virk-
somheder.
Syd for lpkalplanområdet er udlagt et område til
erhvervsformål med en støjgrænseværdi Leq maks
på 60/60/60 dB(A).
Der er ikke kendskab til eksisterende virksomheder,
der ikke vil kunne overholde ovennævnte støjkrav
ved lokalplangrænsen.

Trafikstøj
Trafikbelastningen på Dronningholmsvej og Enghave-
vej er i målt i 1998 med en årsdøgntrafik på hen-
holdsvis 182 og 380.
Ved en fremskrivning skønnes der maksimalt at være
en årsdøgntrafik på 1000 biler.

Det vil sige at  Miljø- og Trafikhandlingsplanen for
Svendborg Kommune krav til, at eksisterende eller
planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke påføres et
støjniveau på mere end 55 dB(A) opfyldes.

Spildevandsforhold
Området er medtaget i spildevandsplanen som
fælleskloakeret.

Teknisk Forsyning
Varme
Området forsynes med fjernvarme efter Varmeplan
for Svendborg Kommune.
Der er tilslutningspligt.

Vand
Vandforsyningen varetages af  Svendborg Vandforsy-
ning.

El
Elforsyning varetages af Svendborg Elforsyning.

Renovation
Området er omfattet af den kommunale renovations-
ordning efter gældende regulativ.

Der henvises til ovennævnte selskabers regulativer,
vedtægter m.m..

Kollektiv trafik
Området betjenes af Svendborg Bytrafik.

Kystnære arealer
Efter Planlovens § 16 skal der i lokalplanforslag for
bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af
byzonerne, gøres rede for om nyanlæg vil påvirke
kysten visuelt.

Lokalplanområdet ligger ca. 0,4-0,9 km fra kysten.
Området mellem kysten og lokalplanområdet er fuldt
udbygget. Den påtænkte nye bebyggelse er hul-
udfyldning, der ikke vil påvirke kystlandskabet.
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Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan nr. 003.358 for et område ved
Dronningholmsvej

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse
nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes hermed følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1. Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er:

At fastlægge områdets anvendelse til boligformål
med mulighed for etablering af institutioner,
kollektive anlæg til brug for området samt ad-
ministration og andre lignende ikke generende
erhverv,

at fastlægge bestemmelser for placering og ud-
formning af ny bebyggelse,

at fastlægge retningslinier for parkerings- og
opholdsarealer.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1

og omfatter matrikelnummer 6-x, 6-v, 6-ad,
6-ar, 6-bb, 6-be, 6-bf, 6-bk, 6-bl, 6-bu, 6-bv
6-bz, 6-cb, 6-ce, 6-cf, 6-cl, 6-cm, 6-co, 6-cx,
6-cø, 6-dx, 6-ea, 6-eb, 6-ee, 6-ek, del af
6-el, 6-fe, del af 6-ff, 6-fm, 6-fn, del af 6-fs,
del af 6-fx, 27-d, 27-ø, 27-ac, 27-ax, 27-ay,
27-az, 51-e, 51-ac, 58-d, 70-a, 70-d, 70-e,
70-h, 70-k, 70-l, 70-m, 70-o, 70-z, 70-ah,
70-ai, 215-b, 215-c, 215-d, 215-g, 215-h,
215-k, 215-n, af Svendborg Markjorder og
680-a, 680-b, 680-d, 680-f, 680-i, 680-k, af
Svendborg Bygrunde,  vejareal  mrk. „cd“,
„dn“, del af „ef“, „es“, samt alle parceller, der
udstykkes fra ovennævnte ejendomme efter
den 1. januar 2003.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3. Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdet må anvendes til boligformål,

kontorformål med mulighed for institutioner og
kollektive anlæg til brug for området, liberale
erhverv og lignende ikke generende erhvervs-
formål.
Der må ikke etableres butikker.

§ 4. Udstykninger
4.1 Ved yderligere udstykning må der ikke frem

         komme grunde på mindre end 700 m2 for par-
celhuse og mindre end 400 m2 ved tæt sam-
menhængende bebyggelse.

§ 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1 Vejadgangen til ejendommene skal ske fra

Dronningholmsvej og Enghavevej.
5.2 Ved ny bebyggelse skal der udlægges areal til

pakering svarende til 2 p-pladser pr. bolig ved
parcelhuse og 1½ p-plads pr. bolig ved tæt
sammenhængende boligbebyggelse.

§ 6. Lednings- og antenneforhold
6.1 Der må ikke opsættes paraboler med større

diameter end 1 m på bygninger eller terræn.
Parabolerne skal i ydre fremtræden og place-
ring indpasses i bebyggelse og beplantning, så
de ikke dominerer eller virker visuelt forstyr-
rende.

6.2 Ved ny bebyggelse og ændret anvendelse af
eksisterende bebyggelse skal der sluttes til
fællesantennanlæg/hybridnet.

§ 7. Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40

for hver enkelt ejendom.

7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på
kortbilag 2 viste byggefelter. Derudover må
der kun opføres mindre tilbygninger og udhuse
efter byggelovgivningens bestemmelser.

7.3 Det maksimale etageantal for de enkelte
byggefelter er angivet på kortbilag 2.

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Ved ny bebyggelse og ændret anvendelse af

eksisterende bebyggelse skal ydervægge udfø-
res i tegl, eventuelt med partier af glas/træ.
Tegl skal fremstå som blank mur, vandskuret
eller indfarvet.
Hvis træbekædning udføres i ubehandlet træ,
skal det være med hertil egnede træsorter som
thuja, lærk, mahogni eller cedertræ. Hvis
træbekædninger males skal farven holdes in-
den for jordfarveskalaen.

8.2 Tage skal udføres som symetriske saddeltage
med en vinkel med vandret mellem 20-50o.



8

8.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke
anvendes til tagbeklædning. Tagbeklædning
skal udføres i tagsten, skifer/eternitskifer, eller
tagpap på listedækning.

8.4 Ny bebyggelse og tilbygning til eksisterende
bebyggelse skal tilpases nuværende topografi
og gives en udformning, der skaber arkitekto-
nisk harmoni i den samlede bebyggelse inden
for lokalplanområdet.

8.5 Tekniske anlæg, aftræk mv. skal integreres i
bebyggelsen.

8.6 Skiltning og reklamering må kun finde sted
med byrådets tilladelse i hver enkelt tilfælde.

§ 9. Ubebyggede arealer
9.1 Ved ny boligbebyggelse og ændret anvendelse

af eksisterende bebyggelse skal der etableres
opholdsarealer svarende til etagearealet på de
enkelte boliger.

9.2 Udendørs oplagring må kun indrettes med by-
rådets særlige tilladelse.

§ 10. Forudsætning for ibrugtagen
10.1 Før ny bebyggelse og ændret anvendelse af

eksisterende bebyggelse tages i brug skal de i
§ 5 nævnte parkeringspladser og de i § 9
nævnte opholdsareler være etableret.

§11. Ophævelse af Byplanvedtægt 5-1963
11.1 Byplanvedtægt nr. 6-1963 ophæves for det

område, der er omfattet af lokalplan nr.
003.358 ved den endelige vedtagelse af lokal-
planen.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokal-
plan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge
Lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges
eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med pla-
nens 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.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsent-
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under
forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige ka-
rakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt)
ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Således vedtaget af Svendborg Byråd den 18. august
2003.
Dato for offentliggørelse af endelig vedtagen lokal-
plan: 27. august 2003

P.b.v.
E.b.
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Bilag: Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj

LeQ er det gennemsnitlige, korrigerede støjniveau i dB(A) som

funktion af tidsrum og områdetype.

Grænseværdierne beregnes som gennemsnitsværdier over

følgende tidsrum:

Dagperioder kl. 7-18: de mest støjbelastede otte timer

Aftenperioder kl. 18-22: den mest støjbelastede hele time

Natteperioder kl. 22-7: den mest støjbelastede halve time


