
Oversigt over ændringer 
i rammebestemmelser

Forslag til Svendborg 
Kommuneplan 2013-25



Se rammebestemmelserne i forslag til Kommuneplan 2013-25 her: 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/bydele_og_lokalomraader/kommuneplanram
mer/ 

Generelt 
Der er foretaget en række rettelser af sproglig karakter, ligesom der flere steder er 
slettet tekst, der hovedsagelig var af oplysende karakter.  

Bestemmelserne for opholdsarealer er omskrevet, så de er lettere at forstå og 
administrere. De nye principper er kort fortalt:  

• Ifm. lokalplanlægning for nye boligområder skal der sikres fælles opholdsareal 
svarende til mindst 80 m² pr. bolig 

• Ifm. lokalplanlægning for byomdannelse fastlægges kravet til opholdsareal for 
bolig og erhverv ud fra en konkret vurdering. 

• For udbyggede byområder (bolig og erhverv) skal der sikres privat opholdsareal 
svarende til mindst 10 % af etagearealet.  

Krav om opholdsarealer er fjernet fra detailhandelsområder (D-områder) og 
landsbyområder (L-områder). 

Bestemmelser om lavenergibyggeri refererer nu blot til Bygningsreglementets 
bestemmelser for lavenergibyggeri og ikke længere til "klasse 2015". Det betyder, at 
det er den til enhver tid gældende definition af lavenergibyggeri i 
Bygningsreglementet, som skal følges. 

Tilføjet bestemmelsen "Planlægning for oversvømmelsestruede arealer skal indeholde 
bestemmelser om, hvordan denne trussel imødegås" med henvisning til 
kommuneplanens generelle retningslinjer til alle kommuneplanrammer. 

Tilføjet bestemmelsen "Parkeringsarealer på mere end 10 parkeringspladser skal 
begrønnes. De nærmere krav stilles i forbindelse med lokalplanlægningen på grundlag 
af en konkret vurdering." Før var der kun krav om, at parkeringsarealer ifm. 
detailhandel skulle begrønnes. 

Bestemmelsen "I lokalplaner kan det tillades, at den maksimale bebyggelsesprocent 
overskrides med den del af grundarealet, der måtte blive afskrevet af matriklen som 
led i kommunens overtagelse af arealet som offentlig vej" er fjernet, da den ikke 
længere vurderes at være aktuel. 
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Boligområder 
Anvendelsesbestemmelserne for boligområder er indsnævret, således det nu kun er 
indehavers udøvelse af liberalt erhverv i forbindelse med egen bolig, som er tilladt. De 
gamle bestemmelser var ikke helt entydige, og det er fortsat administrationens 
anbefaling, at egentlig erhverv holdes helt ude af boligområder. 

I de tæt-lav boligområder (B3-områderne) er tilføjet til et "overvejende", således 
anvendelsesbestemmelsen nu er: "Boligformål i form af overvejende tæt-lav 
boligbebyggelse". Det giver lidt mere fleksibilitet ifm. lokalplanlægning og 
byggesagsbehandling, men fastholder stadig områdernes overordnede karakter som 
tæt-lav bebyggelse.  

Bestemmelsen "Langs større veje skal bebyggelsen fortrinsvis opføres som sluttet 
bebyggelse" er fjernet fra boligområder. 

Bestemmelsen "Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et 
grundareal på min. 250 m² excl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af 
fællesareal" er lavet om til "Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver 
boligenhed i gennemsnit have et grundareal på min. 250 m² excl. eventuel 
adgangsvej." 

Blandet bolig- og erhvervsområder 
Bestemmelsen "I lokalplaner kan den nærmere erhvervsanvendelse specificeres" er 
ændret til "I lokalplaner skal den nærmere erhvervsanvendelse specificeres" i 
blandede bolig- og erhvervsområder (C-områder).  

Erhvervsområder 
Ingen ændringer. 

Detailhandelsområder 
Ingen ændringer. 

Offentlige områder 
Tilføjet bestemmelsen "Boliger tilknyttet institutionen/anlægget kan ikke udstykkes til 
selvstændige boliger." 

Rekreative områder 
Standardbebyggelsesprocenten på 10 % er fjernet fra R1-områder (Rekreative formål 
i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område). 



Kolonihaveområder 
Bebyggelsen på hver enkelt lod er ændret fra 30 m² til 50 m². De overdækkede 
arealer er fortsat 15 m². 

Tekniske anlæg 
Ingen ændringer. 

Landsbyområder 
Ingen ændringer. 

Sommerhusområder 
Ingen ændringer. 
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