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Beslutningstema
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.17. 

Indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet, at

 kommuneplantillæg 2017.17 vedtages endeligt 

Sagsfremstilling
Baggrund
Teknik- og Erhvervsudvalget har d. 06.12.2018 igangsat udarbejdelse af forslag til 
kommuneplantillæg 2017.17 for udvidelse af landsbygrænsningen for Gammel Nyby på Tåsinge. 

Kommuneplantillægget udvider landsbyafgrænsningen, som forudsætning for, at grundejer kan 
søge en ny landzonetilladelse til opførelse af et énfamilieshus. 

Den omtalte grund ligger i naturlig forlængelse af landsbyen Gl. Nyby, og det fremgår af historiske 
kort, at der tidligere har været bebyggelse på stedet. Udvidelsen følger princippet for resten af 
landsbyafgrænsningen i Gl. Nyby, som koncentrerer huse og bebyggelse langs med vejen. 
Udvidelsen følger den eksisterende landsbybebyggelse, og skaber således en naturlig afrunding af 
landsbyen. Landsbyafgrænsningen fungerer som grundlag for byrådets administration af 
planlovens bestemmelser om landzone, og bruges til at fastsætte afgrænsningen mellem by og 
land.
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Offentlig høring 
Byrådet besluttede d. 26.03.2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 2017.17 i 8 uger 
fra 26.marts - 31. maj 2019.  

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. 

Høringssvarene omhandler ønske om yderligere udvidelse af landsbyafgrænsningen, 
overkørselsforhold, samt en indsigelse mod, at det kommende énfamilieshus vil have en negativ 
indvirkning på den åbne udsigt. 

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i administrationens indstilling vedr.  
kommuneplantillæg 2017.17.

Høringssvarene gengives som resumé i bilag 1, og findes i deres fulde længde i bilag 2.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.17 har ingen direkte økonomiske konsekvenser for 
Svendborg Kommune.

Lovgrundlag
 Planloven

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget  den 15-08-2019
Sagen indstilles til Byrådets endelige godkendelse.

Afbud fra Per Nykjær Jensen (V). Som suppleant deltog Birger Jensen (V).

Afbud:
Per Nykjær

Beslutning i Økonomiudvalget  den 20-08-2019
Indstilles.

Beslutning i Byrådet den 27-08-2019
Godkendt.

Morten S. Petersen udtrådt af Byrådet. Som suppleant deltog Johan Emil Rasmussen (O).

BILAG:
1 - 4495421 Åben Hvidbog (150186/19) (H)
2 - 4495716 Åben Høringsbidrag (bilag 2) (150411/19) (H)
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3 - 4504421 Åben Kommuneplantillæg 2017.17.pdf (157298/19) (H)


