
Teknik- og Erhvervsudvalget  07-03-2019

Offentliggørelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Egenappevej
18/4022

Beslutningstema
Offentliggørelse af forslag til lokalplan 636 for et boligområde ved Egenappevej, Svendborg.

Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets afgørelse, at

 forslag til lokalplan 636 for et boligområde til fritliggende ènbolighuse ved Egenappevej 
offentliggøres i 4 uger,

 der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelse herom offentliggøres 
sammen med planforslaget,

 der afholdes borgermøde i høringsperioden,
 områdets vej navngives Agernvænget.

Sagsfremstilling
Baggrund
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. november 2018, at der skulle udarbejdes et forslag 
til lokalplan for et område til fritliggende énbolighuse ved Egenappevej.

Lokalplanforslaget
Det er lokalplanforslagets formål at give mulighed for at udstykke og opføre op til 30 fritliggende 
parcelhuse som en naturlig forlængelse af de tilgrænsende boligområder. For at sikre områdets 
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landskabelige værdier og spredningskorridorer for dyrelivet bevares de levende hegn i en vis 
udstrækning ligesom nærmere angivne enkeltstående egetræer. Langs hegnene sikres et 
respektafstandsareal på minimum 5 meter mellem hegn og parcelhusgrunde.

Lokalplanforslaget skal sikre, at der skabes et område med fokus på arkitektonisk kvalitet gennem 
områdets disponering, materialevalg, farver, hegning mv., men at der også gives rum for variation. 

Boligerne kan opføres i op til to etager, med en bebyggelsesprocent for den enkelte grund på 30. 
Der kan udstykkes grunde i størrelser mellem 700 og 1399 m². Det fremsendte projektforslag 
omhandler 27 parcelhusgrunde med grundstørrelser mellem 900 til 1050 m². 

Der sikres opholdsarealer med mulighed for etablering af naturtilpasset regnvandsbassin. Gennem 
området sikres stiforbindelse fra Egenappevej til de kommunale rekreative arealer syd for området 
samt rekreative opholdsarealer.

Lokalplanforslaget fastlægger én vejadgang fra Egenappevej. Vejen foreslås navngivet 
Agernvænget. 

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunen konkluderer på 
miljøscreeningen, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende 
miljø, og at der derfor ikke udarbejdes miljøvurdering.

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres med den endeligt vedtagne lokalplan til byzone. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udgifter i forbindelse med planlægning afholdes indenfor eksisterende budget. Der er derudover 
ingen direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.
Ejer af en fast ejendom, der blandt andet anvendes til landbrug, kan, hvis ejendommen overføres 
fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen overtaget af kommunen. 
Ejerne har fremsendt en fraskrivelsesdeklaration, der sikrer, at de efterfølgende ikke kan forlange 
arealet overtaget af kommunen, jr. Planlovens §47A.
Såfremt projektet realiseres antages det at have positive konsekvenser for 
bosætningsmulighederne i området.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser: BEK nr. 271 af 14/04/2018.

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget  den 07-03-2019
Godkendt.

Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (Ø). Som suppleant deltog Jesper Kiel (Ø).
Afbud fra Jens Munk (løsgænger). Som suppleant deltog Jesper Larsen (løsgænger).
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Afbud:
Jens Munk
 Jens Erik Laulund Skotte

BILAG:
Lokalplanforslag 636.pdf
Miljøscreening_LP 636.pdf


