
Tillæg nr. 2009.07 til Kommuneplan  

Kommuneplan 2009-2014 for Svendborg Kommune. 
Med dette tillæg ændres gældende kommuneplanområde 07.02.B2.357 – Boligområde Vædderen, 
Ranzausminde , således at rammerne for lokalplanlægningen i sin helhed ændres til : 07.02.B2.952 

Området er vist på kortbilag 1. 

Kommuneplan 2009-2021 for Svendborg Kommune 

Indhold 
Tillæg 2009.07 (07.02.B2.952) for  Boligområde Vædderen, Rantzausminde skal sikre, at der er 
overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen og lokalplanens 
bestemmelser.  

Området ligger i kommuneplanramme 07.02.B2.357 udlagt til: Boligformål i form af overvejende åben-
lav boligbebyggelse, med Bebyggelsesprocent på max 30 for den enkelte ejendom og max. 2 etager og 
8,5 m højde. 
 
Samtidig med lokalplanen udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen. Dette primært for at ændre 
rækkefølgeplanen for boligudbygning således, at der gives mulighed for en udbygning af Boligområdet 
vædderen når planerne er vedtaget af byrådet.  
 
Tidligere har man valgt at udskyde det på grund af trafikale udfordringer på Rantzausmindevej. Med de 
trafikforbedrende foranstaltninger der er sket på Rantzausmindevej vurderer man nu fra 
vejmyndigheden, at det vil være uproblematisk, at få den sidste del af boligområdet udbygget. Således 
ændres rækkefølgen fra 3 til 1. 
 
Det vurderes at udbygningen sker i direkte tilknytning til eksisterende boligbebyggelse og således er 
byudvikling indefra og ud. 
 
Samtidig præciseres i tillægget, at der også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. Hensigten med dette er 
at skabe en øget variation i bebyggelsen. 
 

  



Bestemmelser for lokalplanlægningen - 07.02.B2.952  : 
 

Plannavn   Boligområde Vædderen, Rantzausminde   

Områdets anvendelse  Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse  

Zonestatus  Eksisterende: Landzone 
  Fremtidig: Byzone 

Bebyggelsesprocent max 30 

Etageantal og  Max. etager: 2 
bygningshøjde Max højde:  8,5 m 

Opholds og friarealer 100% ( opholdsareal som % af etagearealet ) 
 

Bemærkninger Der kan også opføres tæt-lav boligbebyggelse 

Rækkefølgebestemmelser 
Med dette tillæg ændres rækkefølgeplanen for boliger således, at området ændres fra prioritet 3 til 1. 
Dermed kan der ske en boligudbygning af området ved planens endelige vedtagelse. 

 

Miljøvurdering 
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har 
derfor foretaget en screening af planerne i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter 
vurderet, at projektet ikke påvirker omgivelserne i en sådan grad at der stilles krav om udarbejdelse af 
miljøvurdering af planforslaget. 
Miljøscreeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med lokalforslag nr. 551 for et 
boligområde ved Vædderen, Rantzausminde. 
 

Vedtagelsespåtegning 
Kommuneplantillægget er vedtaget  

 

Svendborg Byråd, den xx.xx 2012 

Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30 
 i Svendborg Ugeavis den xx.xx . xxxx 
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