
Tillæg nr. 2009.13, blandet bolig- og 
erhvervsområde – Skolevej/Møllevej, 
Hesselager 

Kommuneplan 2009-2021 for Svendborg Kommune. 
Med dette tillæg ændres en del af gældende kommuneplanramme 10.02.B2.841, Boligområde - 
Kløvermarken , så rammerne for lokalplanlægningen ændres til:  10.02.C1.963, Blandet bolig- og 
erhvervsformål. 

 Området er vist på kortbilag  4. 

Forudgående høring 
I forbindelse med en ændring af kommuneplanen er der gennemført en forudgående høring, hvor der er 
blevet indbudt til ideer og forslag til områdets anvendelse. Høringen har været gennemført fra den 2. maj 
2013 til den 17. maj 2013 og der er ikke indkommet nogen forslag. 

Indhold 
Tillæg 10.02.C1.963 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer for 
lokalplanlægningen og lokalplanens bestemmelser. 

Ved ændring fra B2 ramme til C1 ramme ændres anvendelsesbestemmelsen således at området kan 
anvendes til bolig- og erhvervsformål, såsom privat og offentlig service, administration, liberale erhverv, 
hoteller, undervisning og værksted. Boligerne skal anvendes til helårsboliger. Herudover kan der tillades 
kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig 
og erhverv. Der kan ikke etableres selvstændige butikker i området. 

Bestemmelser for lokalplanlægning, eksisterende og fremtidige 
Plannavn Eksisterende: 10.02.B2.841 

Boligområde - Kløvermarken 
Fremtidige: 10.02.C1.963, 
Blandet bolig- og erhvervsområde  
- Skolevej 

Områdets anvendelse Boligformål i form af overvejende 
fritliggende 
énbolighuse 

Bolig- og serviceerhvervsformål, 
såsom privat og offentlig service, 
administration, liberale erhverv, 
hoteller, undervisning, værksted, 
kulturinstitution, institutioner og 
kollektive anlæg. 

Zonestatus Eksisterende: byzone Eksisterende: byzone 
 Fremtidig: Byzone Fremtidig: Byzone 
Bebyggelsesprocent Max: 30 % Max: 30 % 
Etageantal Max: 2 1/2 etager Max: 2 1/2 etager 
Bygningshøjde Max: 8,5 meter Max: 8,5 meter 
Opholds- og friarealer 100 % af etagearealet 100 % af etagearealet 



 

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. 577 for blandet 
bolig- og erhvervsområde ved Skolevej/Møllevej, Hesselager. 



Kortbilag 1 

 

  1 – Eksisterende kommuneplanramme. 



Kortbilag 2 

 

  2 – Fremtidig kommuneplanramme for en del af den eksisterende kommuneplanramme.  
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