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Offentliggørelse af lokalplanforslag 668 område til særligt pladskrævende varer, 
Nordre Ringvej 151
21/10003

Beslutningstema
Beslutning om offentliggørelse af lokalplanforslag 668 område til særligt pladskrævende varer, 
Nordre Ringvej 151.

Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at 

 Forslag til lokalplan 668 offentliggøres i 6 uger
 Der er ikke udarbejdet miljøvurdering af planforslaget. Beslutningen herom offentliggøres 

sammen med lokalplanforslaget. Når der foreligger et endeligt projekt, vil projektet blive 
screenet for miljøvurdering

Sagsfremstilling
Teknik- og Erhvervsudvalget er den 15. april 2021 blevet orienteret om, at administrationen 
igangsatte ny planlægning for Nordre Ringvej 151, med henblik på at omdanne området fra et 
køreteknisk anlæg til et område for detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. De særligt 
pladskrævende varegrupper indbefatter blandt andet muligheden for at opføre en tømmerhandel. 
Forslag til lokalplan 668 er i overensstemmelse med kommuneplan 2017-2029.

Høringen er forlænget fra 4 til 6 uger, pga. høring i sommerferieperioden.

Området er angivet på oversigtskort, jf. bilag 1 (Bilag 1 oversigtskort)

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra udvikler, der ønsker at opføre 
en tømmerhandel med tilhørende logistikplads. Ejendommen ønskes omdannet fra køreteknisk 
anlæg til et område med mulighed for salg af særligt pladskrævende varegrupper. 
Forslaget til lokalplan 668 fremgår af bilag 2 (Bilag 2 Forslag til lokalplan 668 – område til særligt 
pladskrævende varer, Nordre Ringvej 151).

Forslag til lokalplan 668 har til formål at sikre, at der kan etableres detailhandel med varegrupper til 
særligt pladskrævende varegrupper, herunder etablering af en tømmerhandel med dertilhørende 
håndværkerbutik, pålæsnings- og lagerplads. Derudover sikrer lokalplanen parkeringspladser og 
tilkørselsforhold for både biler, tung trafik og varelevering.

Der gives mulighed for opførelse af 10.000 m2 bruttoetageareal til detailhandelsformål, herudover 
oplag og tekniske anlæg. Bebyggelsen inden for området skal opføres i mindre enheder, så der 
sikres en tilpasning af volumenerne til området. 

Matriklen falder fra vest mod øst med op til 3 meter på 275 meter og der gives derfor mulighed for 
terrænregulering til kote 41,8 for at sikre en hensigtsmæssig disponering af områdets udnyttelse 
og en hensigtsmæssig jordbalance.  

Bebyggelsens udseende
Tage kan udføres som sadeltag eller som fladt tag. Der kan etableres ovenlys i form af vinduer, 
tagryttere eller kupler.
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Bindinger
Området er omfattet af bindinger, som er indarbejdet i forslag til lokalplan. Der kan ikke opføres ny 
bebyggelse, hvor bindingerne er placeret. Det er en gasledning, en vejbyggelinje og en 
underjordisk skydebane med en mindre bygning, som kan anvendes til flugtvej for skydebanen.
Disponering af området med byggelinjer og bindinger kan ses på lokalplanens kortbilag 2, jf. bilag 
3 (Bilag 3 Kortbilag 2).

Aflysning af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 003.182 – for et område ved Rødeledsvej, 
Tværvejs forlængelse, Løvholmen, Nordre Ringvej og Porthusvej, syd for projekteret ringvej. Med 
byrådets vedtagelse af lokalplan 668, ophæves lokalplan 003.182 for den del af området, som er 
omfattet af lokalplan 668.

Miljøscreening
Lokalplanen 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. 
Når det endelige projekt foreligger, vil projektet skulle screenes i forhold til udarbejdelse af en 
miljøvurdering jævnfør Miljøstyrelsens anmelderskema.
Afgørelsen er vedlagt som bilag 4 (Bilag 4 Afgørelse om ikke miljøvurdering af lokalplanforslag).

Det videre forløb
Efter Teknik- og Erhvervsudvalget behandling af lokalplanforslaget og miljøvurdering af 
plangrundlaget, offentliggøres materialet i 6 uger. Efter høringen vil der ske en behandling af 
indkomne høringssvar, hvorefter sagen vil blive fremlagt til endelig politisk vedtagelse.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Planlægningen og udfærdigelsen af forslag til lokalplan varetages af ekstern rådgiver for 
Svendborg Kommune og udgifter afholdes af bygherre.

Såfremt projektet realiseres, antages det at have positive konsekvenser pga. udbygningen af 
detailhandelsstrukturen og giver mulighed for særligt pladskrævende varegrupper. 

CO2-Konsekvensvurdering
Det vurderes, at den ændrede planlægning ikke vil få væsentlige konsekvenser for CO2-
udledningen på langt sigt.

Lokalplanområdet er udlagt til kollektiv varmeforsyning i gældende varmeplan. Der er forbud mod 
el-opvarmning, men der må gerne benyttes varmepumper. Vælges varmepumper som 
opvarmningskilde vurderes CO2-udledningen ikke væsentlig, da elnettet antages at være CO2-
neutral inden 2030.

Der gives mulighed for grønne tage samt opsætning af solenergi på bebyggelsens tagflader der 
integreres i eller parallelt med tagfladen. På flade tage kan solpaneler vinkles, de skal dog placeres 
minimum 1,5 m fra facaden og orienteres i samme retning.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning (Planloven)
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagen afgøres i
Teknik- og Erhvervsudvalget
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Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget  den 22-06-2021
Indstillingen godkendt.

Flemming Madsen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Bo Hansen (A).

Torben Frost (A) var fraværende. Som suppleant deltog Hanne Klit (A).

Afbud:
Flemming  Madsen
 Torben  Frost

BILAG:
1 - 
5243858

Åben Bilag 1 oversigtskort (138412/21) (H)

2 - 
5243859

Åben Bilag 2 forslag til lokalplan 668 - område til særligt 
pladskrævende varer, Nordre Ringvej 151

(138413/21) (H)

3 - 
5243860

Åben Bilag 3 kortbilag 2 (138414/21) (H)

4 - 
5243861

Åben Bilag 4 Afgørelse om ikke miljøvurdering af 
lokalplanforslag

(138415/21) (H)


