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FORSLAG TIL LOKALPLAN 636
Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til lokalplan for et 
område til boligformål ved Egenappevej, Svendborg

OFFENTLIG HØRING
Teknik- og Erhvervsudvalget har på Svendborg Byråds vegne den 7. 
marts 2019 vedtaget at dette lokalplanforslag skal fremlægges i of-
fentlig høring i minimum 4 uger.

Den off entlige høring gennemføres samtidig, som en partshøring af 
det konkrete projekt i henhold til forvaltningslovens principper. Even-
tuelle indkomne bemærkninger vil i det omfang det er relevant indgå 
i kommunens vurdering af, om det anmeldte projekt er omfattet af 
VVM-pligt.

INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG
Har du indsigelser, ændringsforslag, ideer og bemærkninger skal du 
sende dem til kommunen senest den 8. april 2019  og mrkt.  ”lokal-
planforslag 636”. 

Kommunen ser gerne, at du benytter muligheden for at sende indsi-
gelse via mail til: plan@svendborg.dk

Endvidere kan du sende brev til:
Svendborg Kommune, Plan og Erhverv
Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

KONTAKT
Har du spørgsmål til planen kan du kontakte Plan og Erhverv, plan-
lægger Nina Lindbjerg på tlf. 62 23 30 56. 

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 off entliggøre et forslag til lokalplan, 
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget 
annonceres og fremlægges off entligt i mindst 4 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
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer-
ne. Grundet en generel øget efterspørgsel på byggegrunde i Svend-
borg ønsker bygherre nu at udstykke området. 

Lokalplanen giver mulighed for at udbygge området med fritliggende 
énbolighuse i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanområdet
Planområdet ligger syd for Egenappevej ved i Svendborgs østlige by-
kant og har et areal på ca. 38.000 m². Området omfatter matr. nre. 
39a, 40b og del af 38b, Svendborg Markjorder og ejes af CAMO Pro-
ject IVS. 

Området er afgrænset som vist på ovenstående luftfoto.

Området ligger i dag som opdyrket eller græssået landbrugsjord uden 
bebyggelse. Området gennemskæres af to nord-sydgående levende 
hegn, ligesom der er levende hegn i skel mod tilstødende parcelhus-
bebyggelse i syd og vest. Plantebælterne har en meget blandet ka-
rakter med både graner, løvfældende træer og krat. Der er dog fl ere 

Lokalplanområdet vist på luftfoto

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2019

REDEGØRELSEForslag til Lokalplan 636, Svendborg

Lokalplanens redegørelse
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fl otte og markante træer imellem – bl.a. egetræer. 

Terrænet fremtræder let kuperet, hvor terrænet stiger fra kote ca. 
48 i syd til kote ca. 53 i nord ved Egenappevej. Den laveste del af 
området ligger i sydvest.

Svendborg Øst er kendetegnet ved store boligområder i rekreative 
omgivelser og præget af nærheden til det åbne land. Det boligområ-
de, der grænser til lokalplanområdet, har adgang til større off entlige 
rekreative friarealer, der har forbindelse til den syd for beliggende 
off entlige skov, Stevneskoven.

Det tilgrænsende eksisterende parcelhuskvarter er omfattet af Lo-
kalplan nr. 362. Dette område er fuldt udbygget. Her er bebyggelsen 
disponeret i ’vænger’, der dels er tilsluttet de omgivende veje og dels 
er forbundet til den grønne kile ved Linkenkærvej, der er udlagt til of-
fentligt rekreativt område. Området huser forskellige faciliteter som 
bypark, sø, legeplads mv. samt et veludbygget stisystem, der gør 
området lettilgængeligt for bydelens beboere.

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2019

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg REDEGØRELSE

Terrænforhold
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Lokalplanens formål 
Formålet med lokalplanen er at skabe et åben-lavt boligområde i 1-2 
etager i naturlig forlængelse af de omgivende boligområder. De do-
minerende levende hegn i området bevares i en vis udstrækning lige-
som nærmere angivne enkeltstående store egetræer.

Området disponeres med rekreative forbindelser, der også kan an-
vendes til lokal håndtering af regnvand, samt gennemgående stier 
med tilslutning til det omgivende stinet. 

Der sikres friarealer i tilknytning til de eksisterende hegn. Ved at 
etablere friarealer omkring hegnene bevares ledelinjer for dyrelivet i 
området, herunder fl agermus, ligesom der sikres en afstand mellem 
hegn og parcelhusgrundene. I områdets opholdsareal er der mulig-
hed for at etablere naturtilpassede regnvandsbassiner.

Et andet formål med lokalplanen er at skabe et helstøbt område med 
fokus på arkitektonisk kvalitet og anvendelse af gode materialer, men 
med rum for variation. Der sikres mulighed for, at området kan ind-
rettes  med grønne tage, regnbede eller lignende tiltag til forsinkelse 
af regnvand.

Endelig fastlægger planen vejadgangen til området fra Egenappevej.  
Der etableres kun én vejadgang fra Egenappevej til lokalplanområ-
det med en placering i områdets vestlige del, dels for at en eventuel 
fremtidig forlængelse af cykelstien på Egenappevej mellem Krone-
vænget og den nye adgangsvej ikke gøres unødig lang og dels for at 
adgangsvejen ikke munder ud lige over for eksisterende boliger ved 
Egenappevej.

Lokalplanens indhold
Disponering
Området tilsluttes Egenappevej via én overkørsel placeret mod vest 
og udstykkes i ca. 27 grunde med størrelser mellem ca. 900 og 1.100 
m². Grundene tænkes disponeret i to “afdelinger”, der opdeles af en 
central grøn kile, som også fremadrettet bliver den grønne “rygrad” i 
området i princippet som vist på omstående dispositionsplan.

Opdelingen muliggør samtidig, at området kan byggemodnes og ud-
vikles i 2 etaper.

De interne boligveje skal udformes således, at kørsel sker med lav 
hastighed (maksimalt 30 km/t). Veje afsluttes med vendepladser. 

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2019

REDEGØRELSEForslag til Lokalplan 636, Svendborg
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De interne veje udlægges i op til 9 meters bredde og som hovedprin-
cip anlagt med 5,5 m kørebane samt en 1 m grøn rabat i den ene 
vejside og 2 m fortov i den anden.

Den dobbeltrettede cykelsti langs Egenappevej slutter umiddelbart 
vest for lokalplanområdet. Den forventes ikke videreført i forbindelse 
med udstykning af området, men der friholdes areal i 6 meters bred-
de langs Egenappevej omkring en eksisterende kloakledning. 

Dette areal skal henligge som græssået forareal med spredt træ- 
og buskbeplantning, som dels sikrer “luft” mellem bebyggelsen og 
vejen, og dels kan fungere som buff er for en eventuel fremtidig ve-
judvidelse, cykelsti eller eventuelt som et supplement til den lokale 
afl edning af regnvand (LAR). 

Der etableres fælles opholdsarealer, stiforbindelser samt mulighed 
for et naturtilpassede regnvandsbassiner, der kan indgå i et tæt re-
kreativt samspil med de fælles opholdsarealer.

Den grønne struktur omfatter også levende hegn mod syd og vest  
med bevarelse af fl ere større egetræer. Mod øst etableres et levende 
hegn, der sikrer en harmonisk og naturlig overgang mod det åbne 
land. 

Bebyggelse
Den nye bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maks. byg-
gehøjde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 30 for 
den enkelte ejendom. 

Ved byggemodning lægges vægt på at bevare de naturlige terræn-
former og sikre, at eventuelle terrænforskelle på den enkelte grund 
optages i bebyggelsen. Dog gives der altid mulighed for at terrænre-
gulere +/- 0,5 m samt i nødvendigt omfang ifm. anlæg af veje, stier, 
regnvandsbassin o.l. fællesanlæg.

Med lokalplanen gives der rum for en vis fl eksibilitet i forhold til ar-
kitektur og formsprog, så de kommende beboere får mulighed for at 
opføre netop deres drømmehus. Samtidig udelukker planen ikke, at 
én eller fl ere etaper opføres som en samlet helhed med et ensartet 
bygningsudtryk.

Det samlede område skal fremstå harmonisk og med god kvalitet.
Materialemæssigt er der fokus på at sikre kvalitetsbyggeri, med tegl, 
træ og natursten som primære materialer samt beton, glas og metal-
ler som sekundære materialer. 

Egenappevej 
set mod Gammel Skårupvej

Områdets sydlige hegn og de rekreative 
arealer syd for lokalplanområdet

Den østlige del af lokalplanområdet set fra 
Egenappevej

Store egetræer i de eksisterende hegn 
i området
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Visualisering set fra nordøst.

Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2019

REDEGØRELSE

Der gives mulighed for at tage og facader kan begrønnes, det vil sige, 
at der etableres et vækstlag af planter og græs, der optager en stor 
del af nedbøren, der rammer bygningen. 

Ingen udvendige bygningsfl ader må give anledning til refl ektionsge-
ner. Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i mate-
rialernes naturlige farve, jordfarver, sort, hvid eller de nævnte farvers 
indbyrdes blanding. Mindre bygninger som carporte, garager o.l. kan 
gives et andet udtryk, blot der sikres harmoni med selve huset f.eks 
ved materialevalg, taghældning, farver eller lignende.

Tekniske anlæg som aftræk, anlæg for solenergi og lignende skal 
tilpasses husets arkitektur. Solfangere og solceller på bygningernes 
tage skal integreres i tagfl aden.

Fri- og opholdsarealer
Fri- og opholdsarealer skal generelt fremtræde med naturpræg og 
dermed et lavt plejeniveau. 

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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Det centrale eksisterende nord-sydgående hegn udtyndes, og arealet 
omkring hegnet udlægges som rekreativt opholdsareal i en bredde 
på minimum 7 m. Ved udtyndingen lægges vægt på at bevare de fl ot-
teste og mest karakterfulde træer og beplantninger, mens meget af 
det vildtvoksende krat kan fjernes. 

I opholdsarealerne kan etableres naturtilpassede regnvandsbassiner.

Der er desuden udlagt friarealer langs områdets hegn for at sikre 
hegnenes naturmæssige værdier.

Stier 
I opholdsarealet er der stiforbindelse fra Egenappevej til det off ent-
lige rekreative areal syd for lokalplanområdet. Stier i området skal 
være private fællesstier med off entlig adgang.

Hegning
Hegning omkring de enkelte parceller skal bestå af levende hegn 
(hække), mens faste hegn kun kan etableres i direkte tilknytning til 
huset f.eks. ved terrasser o.l. 

I skel mellem parcelhusgrundene og det åbne land etableres et fæl-
leshegn bestående af en eller fl ere af følgende hæktyper: Bøg, Avn-
bøg, Spiræa Vanhouttei, tjørn, hyld eller hassel. Hegnet skal have en 
naturpræget karakter.Visualisering af en intern boligvej
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 
og lovgivning

Kommuneplan 2017 - 2029
Kommuneplanen beskriver, hvordan der skal ske en balanceret byud-
vikling i hele kommunen, som fremmer bosætning og erhvervsudvik-
ling. Den enkelte by eller bydel skal udvikles og styrkes på baggrund 
af dens særlige karakterer, kvaliteter og potentialer.

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rækkefølgeplan for bolig-
udbygning som 1. prioritet i kommuneplanperioden.

Lokalplan 636 er med til at skabe nye bosætningsmuligheder, og sik-
rer en fortsat udvikling af bydelen og er udarbejdet i overensstem-
melse med kommuneplanens hovedstruktur.

Kortet viser kommuneplanrammerne for den østlige del af Svendborg med lokalplanområdet.

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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Kommuneplanens rammebestemmelser
Lokalplanens område omfattes af følgende kommuneplanramme for 
lokalplanlægningen:

Plandistrikt: Svendborg Øst 
Plannummer: 04.01.B.015
Plannavn: Boligområde Egenappevej
Eksisterende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Byzone
Bebyggelsesprocent: 30
Maks. antal etager: 2
Maks. bygningshøjde: 8,5 meter
Områdets anvendelse: Boligformål i form af fritliggende énbolighuse
Særlige bestemmelser: De grønne rekreative forbindelser skal sikres 
i området.

Cittaslow
Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den inter-
nationale Cittaslow-bevægelse, der bl.a. har byliv og bykvalitet som 
centrale temaer.  

Tilgængeligheden og nærheden til natur og naturoplevelser har stor 
betydning for bosætning og sundhed. 

Nærværende lokalplan er med til at understøtte dette. 

Arkitektur
Lokalplaner kan medvirke til at skabe gode rammer for arkitekturen 
og være med til at fastlægge karakteren af nye boligområder. 

Planer for et nyt boligområde skal rumme både friheden til at forme 
egne omgivelser, men også samtidig sikre naboens og mange andres
omgivelser, så der opnås en helhed.

Når der bygges nyt eller bygges til, er udformning, materiale- og
farvevalg således ikke alene ens egen investering, men en investering
i et områdes samlede arkitektur og kvalitet.

Det er ikke kun byggeriet, der præger det omgivende. Også
i afgrænsningen mod vejen – i udformningen af hækken er den en-
kelte ejer være med til at præge karakteren af bebyggelsen.

Der tilstræbes med lokalplanen at skabe en arkitektonisk helhed i
disponeringen, i materialevalget, hegning og bevarelse af eksiste-
rende beplantninger.
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Klimaplan samt regn- og spildevandsforhold
Fremtidens klima med skybrud og forventede stigende regnvands-
mængder stiller krav til, at byer kan håndtere regnvand, da det er 
vigtigt at sikre, at kloakker ikke fl yder over i forbindelse med sky-
brud. I henhold til retningslinjerne for klimatilpasning i gældende 
kommuneplan er lokalplanområdet ikke udpeget som fokusområde 
ved regn- og havvandsstigninger.

I lokalplanens nordvestlige del er en mindre risiko for oversvømmelse 
ved skybrud i hht. skybrudskort i kommunens klimaplan.

Lokalplanområdet er omfattet af tillæg til kommunens spildevands-
plan, hvor der kun kloakeres for hus- og processpildevand. Regn-
vand skal håndteres på egen grund med etablering af regnbede og 
nedsivning, eller ved etablering af private fælles regnvandssystemer, 
der aftager regnvand fra fl ere ejendomme. Det er først og fremmest 
grund- og anlægsejernes eget ansvar at sikre at regnvand, der falder 
på egen ejendom, nedsives eller ledes forsvarligt væk uden gene for 
naboer.

Ved etablering af private fælles regnvandssystemer skal der opret-
tes et “regnvandslav”, der skal stå for etablering og vedligehold af 
systemerne. Regnvandslavet skal sikre, at drift og vedligehold kan 
fi nansieres solidarisk af de, der har gavn af anlægget. Projektet skal 
forhandle en aftale på plads med Vand og Aff ald, hvis der skal la-
ves fælles løsninger. Håndteringen af “regnvandslavet” skal sker i en 
grundejerforening. 

Der skal i forbindelse med udlæg af fælles friarealer i lokalplanområ-
det sikres arealer til den fælles regnvandshåndtering.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for den i kommuneplanen udpegede 
kystnære del af landzonen. Lokalplanområdet overføres med den en-
delige vedtagelse fra landzone til byzone. 

I følge planlovens § 5 skal der være en særlig planlægningsmæssig 
eller funktionel begrundelse for at inddrage nyt areal i byzonen inden 
for kystnærhedszonen. 

Lokalplanområdet blev med kommuneplan 2017 - 2029 inddraget  til 
byvækstområde i form af fritliggende boliger. Baggrunden var, at un-
derstøtte en begrænset byudvikling i Svendborg Øst, i et område, 
hvor der kun var få muligheder tilbage.

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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Området ligger ca. 1,3 km fra kysten, bynært i forlængelse af eksi-
sterende boligområder samt nær på natur og skov. 

Der vil ikke være en visuel påvirkning af kystlandskabet, da der mel-
lem lokalplanområdet og kysten ligger eksisterende bebyggelse og 
skove.

Landskabsområder
Landskabspåvirkning med reference til kommuneplanens landskabs-
analyse:

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens landskabsanaly-
seområde: Skårup landbrugsfl ade – Hallindskovhuse - 19.M2. 

Arealanvendelsen i området domineres af landbrugsjord i omdrift. De 
dyrkede marker opdeles og afgrænses af bevoksede diger og kraftige 
levende hegn bestående af en bred vifte af løvfældende arter. Be-
voksningen er primært tæt og sammenhængende dog med områder 
med mere transparent fremtoning.

I området skal der ved nybyggeri ske en tilpasning i forhold til land-
skabets skala, visuelle sammenhænge, terræn, eksisterende bevoks-
ning og karaktergivende strukturer. 

Da området er medtaget i kommuneplanens rammer kan byggeri i 
overensstemmelse med rammerne realiseres.

Skårup landbrugsfl ade - Hallindskovhuse - 19.M2. 
Lokalplanområdet vist med rød afgrænsning
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Teknisk forsyning

Vand og renovation

Lokalplanområdet ligger i et område, hvor vandforsyning og renova-
tion varetages af Vand og Aff ald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.
Der henvises til gældende Spildevandsplan, regulativer og vedtægter.
Området skal kun kloakers for hus- og processpildevand. 

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

Kollektiv trafi k

Der er adgang til bybusser på Gammel Skårupvej, ca. 400 m fra lo-
kalplanområdet.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning. 

Miljøforhold

Miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).
Svendborg Kommune har i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke 
medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, 
fordi 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 omfatter et område på lokalt plan og fastlægger an-

vendelsen af et ca. 3,8 ha til boligformål i form af åben-lav bo-
ligbebyggelse.

• At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
• At planen ikke ændrer på oplevelsen af kystlandskabet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering off entliggøres
sammen med forslaget til lokalplan 636. Afgørelsen kan påklages fi re
uger efter off entliggørelsen.

Habitatbekendtgørelsen §6
Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller øde-

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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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.

Med lokalplanlægningen bevares den overvejende del af de levende 
hegn i området og samtidig etableres et nyt hegn mod øst. Dette 
bidrager til at sikre ledelinjer for dyrelivet i området herunder for 
fl agermus. 

Kommunen har screenet lokalplanområdet og vurderet samlet, at lo-
kalplanforslaget ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af 
yngle- eller rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag 
IV (bilag IV-arter).

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.

Natura 2000
Lokalplanområdet ligger ca. 4,75 km fra nærmeste Natura 2000 om-
råde, Thurø Rev sydøst for lokalplanområdet. Grundet afstanden og 
den planlagte anvendelse vurderes det, at lokalplanområdet ikke vil 
påvirke Natura 2000 området.

Trafi kstøj 
Miljøstyrelsens planlægningsgrænse for vejtrafi kstøj udendørs ved
boliger er Lden = 58 dB(A). Grænseværdien skal være overholdt på 
boligernes udendørs opholdsarealer og ved facaderne ud for alle eta-
ger.

Lokalplanområdet grænser til Egenappevej, hvor der kun er en be-
skeden trafi k. Det vurderes på den baggrund, at området ikke vil 
blive belastet af trafi kstøj.

Vandindvindingsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget, som område 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), hvor grundvan-
det i særlig grad skal beskyttes.

Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid
med grundvandsbeskyttelsen, idet området anvendes til boligformål.
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Bevaringsværdig beplantning og diger
Der er foretaget en besigtigelse af områdets eksisterende hegn og  
træer. 

Det eksisterende hegn mod vest og mod syd bevares i vid udstræk-
ning, herunder også fl ere af de store egetræer. Der bevares også 
enkeltstående egetræer i det fælles opholdsareal midt i området. I 
det sydlige hegn gives mulighed for at etablere en åbning ind til det 
tilgrænsende off entlige rekreative opholdsareal.

Der sikres et areal - et respektareal - til hegnene på minimum fem 
meters bredde fra hegnenes midte og ind i lokalplanområdet. I heg-
nene fi ndes diger, der opfattes som skeldiger mellem markerne. De er 
ikke beskyttet af lovgivningen, men har en kulturhistorisk betydning 
i Egenappe-området. Disse diger bevares de steder, hvor hegnene 
bevares.

Forhold til produktionsvirksomheder
Nærmeste produktionsvirksomheder ligger mere end 1 km fra lokal-
planområdet. Der ligger eksisterende boligområder nærmere produk-
tionvirksomhederne end lokalplanområdet. De boliger lokalplanom-
rådet giver mulighed for, vil derfor ikke begrænse virksomhedernes 
drift og produktion.

Tilladelse/dispensationer i medfør af anden 
lovgivning

Museumsloven
Svendborg Museum har over en årrække foretaget udgravninger i 
udstykningsområdet mellem Stevneskovvej og Egenappevej. 

Senest har museet foretaget udgravninger forud for byggemodnin-
gen af Kronevænget, Bærvænget og Knopvænget. Ved disse under-
søgelser blev der fundet omfattende bebyggelsesspor fra både yngre 
stenalder og yngre bronzealder foruden grave fra yngre stenalder. 
Udgravningerne viste desuden, at bebyggelserne fra stenalder og 
bronzealder forsatte ind på matriklerne 39a og 40b, der er omfattet 
af denne lokalplan.

Bygherre eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, skal i god 
tid forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, der med-
fører udgravning i lokalplanområdet, i henhold til Museumslovens §25 
kontakte museets arkæologiske afdeling med henblik på at få foreta-

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg



18 Svendborg Kommune - Miljø, Erhverv og Teknik - 2019

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg REDEGØRELSE

get en arkæologisk forundersøgelse, som kan belyse udstrækningen 
af fortidsminderne i området.

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

Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på matr. nr. 38b, 39a og 40b Svendborg Mark-
jorder.

Realisering af lokalplanen forudsætter at grundejer søger landbrugs-
pligten ophævet efter Landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 1.

Naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje)
Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for skovbyggelinje fra 
Troldeskov og Stevneskov dels nordvest og syd for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet med skovbyggelinjer
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Skovbyggelinjer henhører under Naturbeskyttelseslovens § 17. Skov-
byggelinjers formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skov-
byggelinjer regnes 300 meter fra skovbrynet, og inden for denne 
afstand er der, med enkelte undtagelser, forbud mod at bygge.

Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver skov-
byggelinjerne inden for lokalplanens område.

På baggrund af en endelig vedtaget lokalplan vil Svendborg Kommu-
ne anmode Naturstyrelsen om en administrativ ophævelse af skov-
byggelinjerne inden for lokalplanområdet. 

Vejloven/Privatvejsloven
Etablering af nye adgange fra privat ejendom til off entlig vej og/el-
ler privat fællesvej kræver tilladelse fra vejmyndigheden (Svendborg 
Kommune) med samtykke fra politiet, jf. Vejloven §49 og Privatvej-
lovens §62. I forbindelse med tilladelsen kan der blive stillet krav om 
tinglysning af oversigtsarealer.

Udlæg, anlæg og ibrugtagning af private fællesveje og -stier kræver 
godkendelse af vejmyndigheden, jf. Privatvejslovens §27 og §41.

Den ny vej i lokalplanområdet navngives Agernvænget. Vejnavnet 
skal godkendes i henhold til Bekendtgørelse om Vejnavne og adres-
ser.

Vandløbsregulativ
Der kan forefi ndes rørlagt vandløb på arealet. Det er ikke tilladt at 
hindre dræn i at lede vand væk. Kommunen skal søges om tilladelse 
til at omlægge dræn.

Jordforurening
I følge Jordforureningsloven kan Region Syddanmark som kortlæg-
ningsmyndighed kortlægge forurening på 2 niveauer:

- Vidensniveau 1 (V1): Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en 
given ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning 
til mistanke om risiko for forurening.

- Vidensniveau 2 (V2): Hvis der er konkret viden om forurening på 
en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser 
med analyser af jordprøver.

Der er ikke kortlagt forurening på V1 eller V2 efter Jordforureningslo-
ven inden for lokalplanområdet.

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassifi ceringen, og der 
er derfor ikke anmeldepligt ved bortskaff else af jord, jf. Jordforure-
ningsloven §50a. 

Ejeren eller brugeren skal sikre sig, at de øverste 50cm jord af det 
ubebyggede areal ikke er forurenet eller, at der er etableret varig 
belægning på arealet jf. Lov om forurenet jord § 72b. 

Ejeren eller brugeren skal ud fra de oplysninger, de kender, selv tage 
stilling til, om kravet er opfyldt eller om der skal foretages nærmere 
undersøgelser.

For yderligere oplysninger kontaktes Svendborg Kommune.

Såfremt der under et bygge- og anlægsarbejde opstår mistanke ved 
syn eller lugt om jordforurening, skal arbejdet standses og Svend-
borg Kommune kontaktes.

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

Der er ved gennemgang af tinglyste servitutter for lokalplanens om-
råde fundet tilstandsservitutter som bygherre skal undersøge nær-
mere i forbindelse med lokalplanens realisering.

I områdets nordlige del langs med Egenappevej ligger i følge LER 
(ledningsejerregistret) en spildevands- og regnvandsledning med et 
deklarationsbælte på 2,5 meter, hvor der ikke må foretages tiltag, 
der kan være til skade for ledningerne (tinglyst 22/1 2003). På matr. 
nr. 38b Svendborg Markjorder, er tinglyst en spildevands- og dræn-
ledning. (Tinglyst 27/3 1963).

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servi-
tutter, 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.  

Svendborg Kommune påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og 
mangler.  
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Skattemæssige forhold
SKAT ændrer ejendomsvurderingen på det tidspunkt, hvor lokalpla-
nen vedtages. Jorden, der er bragt i byzone, ændres til en råjords-
pris, som opgøres pr. m2 ud fra planlagt fremtidig anvendelse.

Der tages ved denne vurdering udgangspunkt i, hvad jorden er udlagt 
til, eksempelvis boligområde, erhvervsområde eller off entlige formål 
- og vurderingen fastsættes så på baggrund af SKATs beregninger. 
Når jorden senere byggemodnes og udstykkes til formålet, vurderes 
den igen.

Vedtages en lokalplan for en ejendom eller en del heraf vil den efter-
følgende ændring af ejendomsvurderingen ske den førstkommende 
1. oktober.

Foreløbige 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 indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at 
ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med for-
slaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og 
ikke er lokalplanpligtigt. 

De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne el-
ler godkendte lokalplan er off entligt bekendtgjort, dog længst i ét år 
efter off entliggørelse af lokalplanforslaget. 

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

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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Illustrationsplan med forslag til disponering af området.
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Lokalplanens bestemmelser

I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. 
april 2018) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
1.1. Lokalplanen har til formål at:

- sikre mulighed for opførelse af fritliggende énbolighuse,
- sikre en arkitektonisk helhed gennem områdets disponering, byg-
ningers materialevalg, hegning samt tilpasning af bebyggelsen til det 
eksisterende terræn,
- sikre områdets landskabelige værdier med delvis bevarelse af hegn 
og træer.

§ 2 Område og zonestatus
2.1. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfat-
ter matr.: 39a, 40b og del af 38b, Svendborg Markjorder samt alle 
parceller, der efterfølgende udstykkes i området.

2.2. Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres til byzone 
med lokalplanens endelige vedtagelse. 

§ 3 Arealanvendelse
3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af frit-
liggende énbolighuse (åben-lav) med tilhørende sekundære bygnin-
ger, parkering, fri- og opholdsarealer samt adgangsvej.

3.2 Området må kun anvendes til helårsbeboelse.

3.3 I forbindelse med boligen kan der drives virksomhed, som sæd-
vanligvis udøves i forbindelse med en bolig. Dette under forudsæt-
ning af:
- at virksomheden drives af én, der bebor den pågældende bolig,
- at bygningens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (f.eks. 
ved skiltning) og områdets karakter af boligområde ikke brydes,

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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- at virksomheden ikke medfører væsentlig ulempe for de omboende, 
herunder øget trafi k,
- at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan 
dækkes på den pågældende ejendom.

Området må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for værksteds-, 
lager- eller vognmandsvirksomhed.

§4 - Udstykninger

4.1 Grunde der udstykkes til boligbebyggelse skal 
have en størrelse på mellem 800 og 1399 m2.

4.2 Der kan maksimalt udstykkes til 30 
parcelhusgrunde inden for lokalplanområdet.

4.3 Der udstykkes areal til fri- og opholdsareal 
i princippet som vist på kortbilag 2.

§5 - Klima

5.1 Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet skal ske en-
ten ved 

- etablering af private fælles regnvandsssystemer, 

- et naturtilpasset regnvandsbassin med en placering i princippet som 
vist på kortbilag 2,

- private regnbede eller andre nedsivningsløsninger,

- etablering af grønne tage,

- eller en kombination af ovenstående. 

5.2 Stier skal anlægges med stenmel, grus eller lignende, der er gen-
nemtrængelige for regnvand. 

§6 - Vej-, sti- og parkeringsforhold

Veje 

6.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Egenappevej. Der kan kun 
etableres én overkørsel med en placering som vist i princippet på 
kortbilag 2. Der kan ikke etableres yderligere overkørsler til lokalpla-
nområdet.
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6.2 Boligveje i området skal udlægges i en bredde på mellem 8,5 og 
9 meter, og anlægges i en bredde på 5,5 meter vejbane med 2 me-
ter fortov i vejens ene side og minimum 1 meter grøn rabat i vejens 
anden side. 

6.3 Boligveje udlægges som private fællesveje og udformes, så vejen 
ikke indbyder til høj hastighed (maksimalt 30 km/t) og med størst 
mulig hensyn til sikkerhed for fodgængere og cyklister.

6.4 Nye veje skal afsluttes med vendeplads og udføres i asfalt.

Stier

6.5 Der skal anlægges en gennemgående privat fællessti fra Egenap-
pevej til de rekreative arealer syd for lokalplanområdet. Stien place-
res i forbindelse med et centralt opholdsareal i princippet som vist på 
kortbilag 2. 

6.6 Fra den centrale fællessti skal der etableres private fællesstier til 
boligveje. Se principskitsen.

6.7 Stier skal udlægges med en bredde på 3 meter og befæstes med 
grus, stenmel eller lignende, der er gennemtrængelige for regnvand, 
i en minimums bredde på 2 meter. 

6.8 Stier skal udlægges som private fællesstier med off entlig adgang.

Parkering

6.9 Der skal etableres parkering i overensstemmelse med Svendborg 
Kommunes parkeringsnorm svarende til mindst 2 p-pladser på egen 
grund pr. fritliggende énbolighus.

§7 - Bebyggelsens placering og omfang
7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejen-
dom.

7.2 Boliger må opføres i op til 2 etager og ikke overstige en højde 
på 8,5 meter målt fra terræn efter byggemodning. For bebyggelser 
på skrånende terræn måles højder fra et fastsat niveauplan, jfr. Byg-
ningsreglementet. Se principskitse næste side.

7.3 Sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 
meter og ikke placeres nærmere end 5 meter til skel til boligvej og 
nærmere end 2,5 meter til naboskel.

Principskitse for placering af stier
         
         sti

Sekundære bygninger er: 
Garager, udhuse, carpor-
te, skure, overdækninger, 
drivhuse, legehuse og lig-
nende.

Forslag til Lokalplan 636, Svendborg
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§8 - Bebyggelsens udseende
8.1 Beboelsesbygningers ydervægge samt garager, udhuse og car-
porte skal fremstå af tegl,  træ og/eller natursten. Tegl kan fremstå 
som blank mur, som pudset eller vandskuret. 1/4 af boligens facade 
kan opføres i andre materialer, se dog 8.4.

Hvis beboelsesbygninger opføres i træ, må de ikke fremstå som bjæl-
kehus.

8.2 Udvendige bygningssider, herunder sokler, skal holdes i jordfar-
veskala, hvid eller sort samt disses farvers indbyrdes blanding. Træ 
må desuden fremstå ubehandlet, olieret eller fremstå i træets egen 
farve. 

Jordfarver defi neres 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 farveeksempler på forrige side).

8.3 Bebyggelse må forsynes med solenergianlæg (solfangere/-celler/-
paneler), når de etableres som en integreret del af bygningens tag 
eller facade. 

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
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      o Udgangspunkt for fastlæggelse af niveauplanet 

  ------ Niveauplan

Principskitse for fastlæggelse af niveauplan
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I de tilfælde, hvor taghældningen er så lav, at det ikke er optimalt 
at montere anlægget i samme hældning som taget (eksempelvis ved 
fl adt tag), kan vinklen hæves til maksimalt 40 grader i forhold til 
vandret.

Solenergianlæg på facader skal ligeledes integreres i facaden ved at 
have samme hældning som facaden. Afstanden mellem facaden og
solenergianlægget må ikke være større end den, der er nødvendig for 
at montere solcellen.

8.4 Solenergianlæg må ikke etableres som selvstændige elementer 
på terræn. 

8.5 Tage skal udføres i tegl, betontagsten, eternitskifer eller som tag-
pap med listedækning og må ikke udføres i refl ekterende materialer 
(maks. glanstal 30, jfr. NCS systemet). 

8.6 Det tillades, at tage og facader kan begrønnes, det vil sige, at der 
kan etableres et vækstlag af planter og græs, der optager nedbøren.

8.7 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lig-
nede på bygninger. 

8.8 Paraboler må kun placeres på terræn.

8.9 Tekniske installationer som varmepumper, ventilationsanlæg og 
lignende skal enten være skjult i bygninger eller udformes således, at 
de inddækkes eller fremtræder som en integreret del af bygningens 
arkitektur.

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1 Der skal som minimum udlægges fælles opholdsarealer svarende 
til 80 m2 pr. bolig. Opholdsarealerne skal være regulære arealer, der 
har rekreativ karakter og fremtræde overvejende med naturpræg.

9.2 De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige hegn mod vest og syd-
skal bevares. Dog kan der ske et gennembrud på maks. 30 meter i 
hegnet mod syd for at give adgang fra lokalplanens opholdsareal og 
stier til opholdsarealerne syd for området.

Der kan tillades en udtynding og en almindelig beskæring og vedlige-
holdelse af hegnene efter aftale mellem grundejerforeningerne under 
respekt for, at hegnene bevarer sin karakter af naturligt levende hegn 
og som spredningskoridorer for dyre- og fugleliv. Eksisterende diger 
i hegnene skal bevares.
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9.3 De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige egetræer må ikke fæl-
des.

9.4 Langs de eksisterende hegn mod vest og mod syd udlægges et 
friareal på minimum 5 meter fra lokalplangrænsen, som vist på kort-
bilag 2, som respektafstandsareal til hegnet. Der må ikke placeres 
bebyggelse på arealet. Arealerne skal fremtræde overvejende med 
naturpræg. Se principskitse.

9.5 I lokalplanens østlige afgrænsning mellem parcelhusgrundene og 
det åbne land etableres et naturpræget fælleshegn med en placering 
som vist på kortbilag 2. Fælleshegnet skal bestå en eller fl ere af føl-
gende hæktyper: Bøg, avnbøg, Spiræa Vanhouttei, tjørn, hyld eller 
hassel. Hegnet skal have en naturpræget karakter. 

9.6 Mellem Egenappevej og parcelhusgrundene udlægges et 6 meter 
bredt areal, der friholdes for bebyggelse som vist på kortbilag 2. I 
arealet ligger blandt andet spilde- og regnvandsledning. Arealet skal 
fremstå med græs suppleret med spredt træ- og buskbeplantning 
efter en samlet plan. 

Arealet kan desuden anvendes til anlæg af en cykelsti og/eller indgå 
som afl edning af regnvand (LAR). Arealet overgår til grundejerfor-
eningen.

9.7 Der kan etableres et naturtilpasset regnvandsbassin med fl ade 
brinker i opholdsarealerne. Hældningen må ikke overstige 1:8, såle-
des at hegning ikke er nødvendig. Halvdelen af regnvandsbassiner-
nes arealer kan medregnes til områdets opholdsarealer.

Terrænreguleringer
9.8 Der må ikke foretages terrænreguleringer nærmere end 1 meter 
fra skel på den enkelte parcelhusgrund. Terrænreguleringer må mak-
simalt være på +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.

Der kan tillades terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forbin-
delse med byggemodning og anlæg af regnvandsbassiner.

Hegning omkring parcellerne
9.9 Det er hensigten, at lokalplanområdet skal fremtræde med
en grøn karakter. Derfor stilles følgende krav til hegning omkring
parcellerne:

- Mod naboer og fælles opholdsarealer skal fælleshegn i skel etable-
res som levende hæk,

Principskitse for 5 meter friareal 
mellem eksisterende hegn og par-
celhusgrundene.
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- Mod vejareal skal hegning, såfremt der hegnes, ske min. 0,75 m fra
vejskel og må kun ske, som levende hæk,
- Det er tilladt at placere trådhegn i/indvendigt for det levende hegn/
hæk.

9.10 Hegnene omkring boligparcellerne skal bestå af bladbærende 
hækplanter som foreksempel bøg, avnbøg eller løvfældende blom-
sterbærende buske, der sætter frugter.

9.11 Fælles gælder, at der ikke må opsættes tæt hegning i form af 
plankeværker eller andre typer tæt afskærmning. Undtaget herfra er 
hegning omkring haveterrasser, når dette sker i minimumafstand på 
1m til skel og med en maksimal højde på 1,80 m.

§10 Skiltning og belysning
10.1 Skiltning på en ejendom kun må fi nde sted i forbindelse med 
de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen, kan drives fra egen 
bolig.

10.2 Skiltning skal være diskret og må ikke ændre områdets karakter 
af beboelse.

10.3 Skiltning må kun ske i form af en henvisningstavle på maksimalt
0,5m² og må ikke overskride matrikelgrænsen.

10.4 Der må opsættes et skilt ved adgangsdøren på højest 0,2m².
Skilte må kun belyses inddirekte og udføres i afdæmpede farver.

10.5 Vejbelysning til belysning af privat fællesveje skal udføres
som armatur med en maksimal lyspunkthøjde på 4m. Der må kun 
anvendes armaturer, der retter lyset nedad og er rettet mod færd-
selsarealer.

10.6 Eventuel belysning af interne stier skal udføres som lav puller-
tarmatur på ca. 1m.

§11 Grundejerforening
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for lokalplanområdet.

11. 2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse
af fælles opholds- og friarealer, bevaringsværdige hegn og træer, fri-
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arealet mod Egenappevej, fælles anlæg til bortledning af regnvand 
(et “regnvandslav”) og de private fællesveje og –stier (“vejlav”).

11.3 Grundejerforeningerne skal oprettes senest når halvdelen af 
parcellerne er taget i brug, eller når byrådet kræver det.

§12 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret anlæg til 
håndtering af regnvand og sket tilslutning til off entligt spildevands-
anlæg.

§13 Servitutter
13.1 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.

§14 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.

§15 - Lokalplanens varige retsvirkninger 
Efter byrådets endelige vedtagelse og off entliggørelse af lokalplanen,
må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun 
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 bygninger 
og anlæg, som er indeholdt i planen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforene-
lige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens § 13.
Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens 
juridiske grundlag.
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§16 - Vedtagelsespåtegning

Forslag til Lokalplan 636 off entliggjort den xx.nn.2019.

Lokalplan 636 vedtaget af Svendborg Byråd den, yy.dd.2019.

Dato for den off entlig bekendtgørelse: zz.dd.2019.

P.b.v
E. B

Heidi Haugschild Jensen
afdelingsleder

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.
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