
Indsigelser til forslag til Tillæg til Kommuneplan 2009.07 og Lokalplan 551.
 

Indsigelserne omhandler primært emner der går igen i de forskellige bilag. Disse emner behandles 
særskilt i nedenstående oversigt. Efterfølgende behandles særskilte punkter i de enkelte 
indsigelser. 

Administrationens bemærkninger er skrevet med blå tekst.
 
Kommuneplan Tillæg nr. 2009.07

 
1. Flere indsigere har indsigelse til ændring af rækkefølgeplan med de trafikmæssige 

konsekvenser det giver i forhold til påvirkning af den overordnede trafikstruktur. 
Der stilles spørgsmål ved den kommunale vurdering, at Rantzausmindevej kan klare den 
større belastning som den ny bebyggelse generere. Det bemærkes at vurderingen fra 2011 
var før beslutning om ny skolestruktur, der har betydet mere trafik. 
Der henvises endvidere til redegørelsen i lokalplan 504, hvor vejforbindelse til Fåborgvej blev 
beskrevet som forudsætning. Der argumenteres for at en udbygning, som 
kommuneplantillægget gør mulig, skal afvente ny vej gennem Tankefuld.

Ad 1: Administrationen vurdere fortsat, at en udbygning som beskrevet i Lokalplan 551 ikke 
generere så meget trafik, at det vil skabe problematiske forhold på Rantzausmindevej.
Der ses således ikke anledning til at afvente færdiggørelse af Tankefuldvejen. 

2. Indsiger 6 bemærker, at der er fejl i kommuneplantillæg. Det bemærkes at nummerering var 
med fejl i det der i den indledende tekst skrives identifikationsnummer 953 medens der i den 
resterende tekst skrives 952. 
Indsiger bemærker, at kortbilag 1 mangler. Samlet set mener indsiger, at Kommuneplanen 
ikke kan vedtages da den er fejlagtig.

Ad. 2: Der er sket en fejl i nummereringen ét sted i teksten i forslag til Kommuneplantillæg. 
Dette beklages, men vurderes ikke at have et omfang, som er meningsforstyrrende. Fejlen er 
rettet ved udkast til endelig vedtagelse. 
Kortbilag 1 var ikke med ved udvalgsbehandlingen, men kortbilag var med i forslag i offentlig 
høring og tilgængelig fra plansystem.dk.
Administrationen vurdere at der ikke var fejl i kommuneplanforslaget, der gør at det ikke kan 
vedtages endeligt. 

Lokalplan 551

1. Flere indsigere påpeger, at der som konsekvens af den beskrevne udbygning sker en øget 
slitage af de private fællesveje, idet lokalplanen anviser disse som adgangsvej til offentlig 
vej. Der er indsiger der ønsker, at ændre de private fællesveje der anvendes til 
gennemkørsel fra de nye boligområder til kommunal vej.

Ad 1: Vædderen og Krebsen anvendes til adgangsvej som vist i tidligere lokalplaner. De 
nye områder der udlægges skal betale deres andel af kommende slitage på de private 
fælles veje efter reglerne i Vejloven lov om private fællesveje. Administrationen vil have en 
skærpet opmærksomhed på dette også med henblik på eksisterende problemstillinger 



indenfor de eksisterende områder. De private fællesveje foreslås ikke ændret til 
kommunale veje.

Udstykning af de nye områder sker i henhold til udstykningsloven og privatvejsloven 

2. Flere indsigere udtrykker bekymring for at Vædderen og Krebsen fremafrettet skal 
anvendes som byggevej til gene for beboere i de eksisterende boligområder. Det foreslås, 
at der i lighed med eksisterende mulighed for byggeri ved lokalplan 504 gives mulighed for 
at byggevej kan etableres fra Højensvej.

En indsiger foreslår permanent ind - og udkørsel fra Højensvej til lokalplanområdet.

Ad 2: Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes og der gives mulighed for 
byggeveje fra Højensvej. Samtidig indskærpes, at Vædderen og Krebsen ikke må 
anvendes til dette formål. Lokalplanen kan dog alene regulere forhold indenfor 
lokalplanområdet. 
Ud fra en planmæssig såvel som en trafiksikkerhedsmæssig vurdering kan det ikke 
anbefales at etablere permanent ind- og udkørsel til Højensvej.

3. Der er ønsker om, at flytte sydøstlige del af bebyggelsen i område 1 mere mod vest. Dels 
ønsker grundejerforeningen at planen ændres således der mindst er 20 meters afstand 
mellem vej og skel. Grundejers ønsker også at tilpasse den sydøstlige område således at 
der gives mere afstand til nabo.

Indsiger gør opmærksom på at nærheden mellem ny bebyggelse og Vædderen 4 –w er 
generende. Man ønsker en minimumsafstand på 20 meter mellem vej og skel. 
C&W arkitekter har på vegne af ejer fremsendt ønske om at flytte bebyggelsen.

Ad 3: Administrationen anbefaler, at bebyggelsen flyttes længere mod vest men at 
bebyggelsens samlede karakter fastholdes. En flytning med den ønskede 
minimumsafstand på 20 meter vil mindske områdets karakter og friarealet i midten. Den 
foreslåede løsning vurderes at tilgodese begge parter.
Med henblik på at fastholde det oprindelige antal boliger foreslås, at bebyggelsen 
forlænges, hvorved hesteskoformen forstærkes yderligere. Grundende afrundes ved 
passager for at formidle gennemgangsmulighederne.
 

4. Ny bebyggelse vest i område 1 er fremmed for området. Herunder at der kan bygges i to 
etager og at bebyggelsen samlet kan fremstå som en blokbebyggelse. 

Ad 4: Bebyggelse i to etager sker i henhold til gældende kommuneplan. Der er givet 
mulighed for bebyggelse i op til to etager i område 1. De to etager skal vende ud mod 
grønningen og der er krav om ensidig taghældning mod vej og dermed mod 
nabobebyggelsen i Vædderen. Dermed vurderes det at eksisterende bebyggelse ikke få 
indbliksgener fra den mulige nye bebyggelse. 

Bebyggelsen i område 1 forsøger ikke at genskabe eksisterende bygningsstrukturer i 
området. Administrationen vurderer, at bebyggelsen i område 1 er en berigelse af området 
med mulighed for nyt grønt områder og en alternativ bygningsstruktur der variere udbuddet 
af boliger i området.



Enkeltpunkter

5. Indsiger 1 bemærker at forslaget ikke var muligt at trække fra Plansystem ved indsigelsens 
fremsendelse.

Ad 5: Det er korrekt, at der har været problemer med Plansystem.dk. Som konsekvens af 
dette er offentlighedsperioden blev forlænget med 4 uger.

6. Indsiger 1 spørger til, hvorvidt det eksisterende diges bevares og erstattes af hæk.

Ad 6: Det eksisterende beskyttede dige gennembrydes ved Vædderens forlængelse og 
ellers bevares diget.

Der ændres ikke i lokalplanen på baggrund af indsigelsen

7. Indsiger 6 har bemærkninger til lokalplanen i forhold til, hvad indsiger ser som en 
mangelfuld sikring af fortidsminder på arealet. De bemærkes også at beskyttelseslinjen fra 
rundhøjen bør fremgå af lokalplankortet.

Ad 7: Under lokalplanudarbejdelsen har administrationen været i drøftelse med 
Øhavsmuseet omkring sikring af de formodentlig store arkæologiske værdier der er på 
området. Det er således beskrevet i lokalplanen, at der ikke kan ske byggemodning af et 
område førend der er udgravet i de udgravningsområder et givent delområde vil berører. 
Administrationen vurderer således at de arkæologiske interesser er varetaget i lokalplanen.
Beskyttelseslinjen fra rundhøjen tilføjes lokalplankortet.

 
 

8. Indsiger 6 har endvidere en række bemærkninger vedrørende administrative forhold, som 
administrationen ikke kan genkende. Herunder nægtelse af aktindsigt.

Ad 8: Administrationen kan ikke genkende det beskrevne hændelsesforløb. Der er ikke 
nægtet aktindsigt.

Indsiger 6 har samtidig fremsendt klage til Natur og Miljøklagenævnet, til Statsforvaltningen, og til 
Geodatastyrelsen.

Bemærkning: Der er ikke behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet. Svar fra Statsforvaltningen og 
Geodatastyrelsen vedlægges.   
 
 
Miljøvurdering

Indsiger 6 har klaget over Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke skal udarbejdes 
miljøvurdering til Natur og Miljøklagenævnet.

Bemærkning: Klagen giver ikke administrationen anledning til at anbefale ændre vurderingen i 
miljøscreeningen. Natur og miljøklagenævnet har ikke behandlet klagen endnu. 
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