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Beslutningstema
Offentliggørelse af forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 – Lovliggørelse af Ydunshave.

Indstilling
Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,

 At forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 offentliggøres i mindst 8 uger. 
 At der træffes afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen 

herom offentliggøres sammen med planforslaget.
 At der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsfremstilling
Baggrund
Svendborg Kommune har i 2015 godkendt en udstykningsplan for den nordøstlige del af området i 
lokalplan 566, med henblik på opførelse af enfamilieshuse. Den godkendte udstykningsplan er 
vedlagt som bilag 1 (Bilag 1 – Godkendt udstykningsplan 2015). På baggrund af denne bliver der 
søgt om og indhentet byggetilladelse til flere enfamilieshuse. 

Administrationen bliver i 2019 opmærksom på, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i forbindelse 
med udstykningen i 2015. Det sker i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning om 
byggetilladelse til rækkehuse på matr. 110i, Nyby By, Bregninge, som er placeret umiddelbart syd 
for det udstykkede område. 

Den ene af de udstykkede grunde – matr. 110k, Nyby By, Bregninge – er udstykket ovenpå det 
fælles friareal F2 som er udlagt i lokalplan 566, hvilket fremgår af oversigtskort vedlagt som bilag 2 
(Bilag 2. Oversigtskort). Udstykningen af matr. 110k er sket i strid med formålsbestemmelserne i 
lokalplanen og den udstykkede grund og det opførte enfamiliehus er derfor formelt ulovlig.

Det har efterfølgende givet planmæssige udfordringer i forbindelse med realiseringen af området, 
da der nu mangler et fælles friareal i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Som følge heraf har Svendborg Kommune gennemført et køb af et grundareal til fremtidigt udlæg 
som fælles friareal. Købet af grundarealet blev godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 
2020.

Udlæg af det nye friareal kan kun ske via en ændring af den gældende lokalplan 566 som i dag 
udlægger arealet til boligbebyggelse.

Det bemærkes, at matr. 110k, Nyby, Bregninge, som er udstykket og bebygget i strid med 
lokalplan nr. 566 også kræver en lovliggørelse. Der er ikke lovhjemmel til at dispensere for 
forholdet, da det er i strid med lokalplanens formålsbestemmelser, hvorfor en retlig lovliggørelse 
kræver udarbejdelse af en ny lokalplan

Det daværende byråd besluttede i forlængelse heraf den 24. november 2020 at igangsætte ny 
lokalplan med henblik på retlig lovliggørelse af eksisterende bebyggelse ved ændring af det fælles 
friareal.

Om lokalplantillægget



Plan- og Lokalsamfundsudvalget 08-03-2022

Lokalplantillæg nr. 1 skal sikre, at eksisterende boliggrunde med tilhørende parcelhuse kan 
bibeholdes. Derudover skal tillægget sikre, at det frikøbte areal kan anvendes som fælles friareal 
for området. Lokalplantillæg nr. 1 er vedlagt som bilag 3 (Bilag 3. Forslag til lokalplantillæg nr. 1 til 
lokalplan 566).

Lokalplantillægget omfatter kun den nordligste del af området omkring Ydunshave, hvor de ulovlige 
forhold er konstateret og hvor berørte friarealer er placeret. Afgræsningen af lokalplantillægget 
fremgår af bilag 4 (Bilag 4. Afgrænsning lokalplantillæg nr. 1).

Lokalplantillægget ophæver ikke den gældende lokalplan 566 som derfor fortsat vil være gældende 
sammen med dette tillæg.

Disponering af området
Områdets disponering følger de eksisterende udlæg for parcelhuse samt sikre udlæg af et nyt 
fælles friareal. 

Lokalplantillægget stiller ikke nye krav til placering eller udformning af eksisterende eller ny 
bebyggelse. Dette reguleres fortsat via den gældende lokalplan 566.

Selve friarealets størrelse er i overensstemmelse med kommuneplanens minimumskrav om mindst 
80 m2 pr. bolig. Derudover sikre tillægget, at placering og udformningen af friarealet er 
hensigtsmæssig. 

Beplantning af friarealet
Tillægget giver øget muligheder for at etablere afskærmende beplantning på det fælles friareal for 
at imødekomme omkringboendes betænkninger omkring indbliksgener fra den ny 
rækkehusbebyggelse mod syd.

Vejudlæg
Tillægget præciserer at kravet omkring vejbredder på 5,5 meter er en minimumsbredde, hvilket 
skal sikre tilretninger af vejforløbet, hvis man på et senere tidspunkt ønsker dette. 

Miljøvurdering
Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er vedlagt som bilag 5 (Bilag 5. Afgørelse 
om ikke-miljøvurdering af lokalplantillæg).

Det videre forløb
Efter Plan- og Lokalsamfundsudvalgets behandling af lokalplanforslaget og miljøvurdering af
plangrundlaget, offentliggøres materialet i minimum 8 uger. Der afholdes ikke borgermøde i
høringsperioden, da der er tale om et lovliggørende lokalplantillæg for et udbygget område. Efter 
høringen vil der ske en behandling af indkomne høringssvar, hvorefter sagen vil blive fremlagt til 
politisk behandling.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udgifter i forbindelse med planlægningen og udfærdigelsen af forslag til lokalplan varetages af
ekstern rådgiver for Svendborg Kommune og afholdes indenfor Plan og Udviklings eksisterende
rammer.

CO2-Konsekvensvurdering
Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige ændrede forudsætninger for CO2 udledningen ved 
en ændring af det planmæssige grundlag.
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Lovgrundlag
Planloven.

Sagen afgøres i
Plan- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 08-03-2022
Udvalget godkendte indstillingen.

BILAG:
1 - 
5501697

Åben Bilag 1. Godkendt udstykningsplan 2015 (47552/22) (H)

2 - 
5501698

Åben Bilag 2. Oversigtskort (47553/22) (H)

3 - 
5501700

Åben Bilag 3. Forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 (47555/22) (H)

4 - 
5501701

Åben Bilag 4. Afgrænsning lokalplantillæg nr. 1 (47556/22) (H)

5 - 
5501702

Åben Bilag 5. Afgørelse om ikke-miljøvurdering af 
lokalplantillæg

(47557/22) (H)


