
Oversigt over ønsker og forslag

Forslag til Svendborg 
Kommuneplan 2013-25

Miljøscreeningen på de enkelte sider er en kort vurdering af 
det enkelte ønske eller forslag. 
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Pågældende område

Svendborg Vest
Forslag og ønsker

Parameter: Vurdering: Kommentar:
Bosætning og levevilkår + Udbud af fl ere boligtyper

Menneskers sundhed 0

Erhvervsudvikling 0

Landistriktsudvikling 0

Kulturhistorie 0

Landskab + Lavere bygningshøjder 

Biologisk mangfoldighed 0

Jord, luft og vand 0

Klimatiske forhold 0

Trafi k 0

Ressourcer og affald 0

Forhold til anden planlægning:
Ligger indenfor eksisterende byzone. Er aktuelt omfattet af lokalplan nr. 507.

Beslutning:
Ønske om tæt-lav boligbyggeri er imødekommet og indarbejdet i forslaget, fordi det giver mulighed for 
arkitektonisk sammenhæng med boligområder på nabogrunde. 

Tilføjet anvendelse til åben lav og tæt-lav bebyggelse 

Matrikel nr.:
Skt. Jørgens, Svendborg Jorder, Matrikelnr. 4u, 

Ansøger:
Steffen Larsen - UDSYN A/S

Nuværende anvendelse:
Ubebygget. Planlagt til boligformål i form af etage-
bebyggelse. 

Ønske/forslag:
Supplere med mulighed for blandet åben-lav og 
tæt-lav boligbyggeri.

2.8 ha
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Pågældende område

Tankefuld-Rantzausminde
Forslag og ønsker

Parameter: Vurdering: Kommentar:
Bosætning og levevilkår 0  Boligtilvækst planlagt i Tankefuldområdet

Menneskers sundhed 0

Erhvervsudvikling 0

Landistriktsudvikling 0

Kulturhistorie 0

Landskab - Spredt byvækst i åbne land

Biologisk mangfoldighed 0

Jord, luft og vand 0

Klimatiske forhold 0 Begrænset mere udledning af CO2.

Trafi k 0 Begrænset øget trafi k på lokalvejnettet

Ressourcer og affald 0

Forhold til anden planlægning:
Ligger i landzone med i forbindelse med eksisterende byzone. Ligger i kystnærhedszone. 

Beslutning:
Ikke imødekommet. Den fremtidige byudvikling i Tankefuld-Rantzausminde er ikke planlagt at skulle ske 
vest for Højensvej. Storparceller en meget uøkonomisk brug af landbrugsjord, og derfor ikke i overens-
stemmelse med resten af kommuneplanens intentioner. I øvrigt kan der ikke længere planlægges for 
jordbrugsparceller, jf. planloven. Der henvises til, at de personer, der ønsker denne boform kigger på 
nedlagte landbrugsejendomme, husmandsteder o.lign. 

Egense, storparceller 

Matrikel nr.:
Egense by, Egense, matrikel nr. 22b.

Ansøger:
Arkitektfi rmaet WICON på vegne af ejer Erik Krantz 
Simonsen

Nuværende anvendelse:
Landbrugsejendom/bar mark

Ønske/forslag:
Inddragelse til byzone med henblik på udstykning 
til 6-7 storparceller på 8-10.000 kvm pr. parcel.

7.7 ha
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Pågældende område

Ollerup-V. Skerninge
Forslag og ønsker

Parameter: Vurdering: Kommentar:
Bosætning og levevilkår + Attraktive udsigtsboliger 

Menneskers sundhed 0

Erhvervsudvikling 0

Landistriktsudvikling 0

Kulturhistorie 0

Landskab - Byvækst og byggeri på kanten af ådalen vil påvirke og forstyrre land-
skabet i ådalen  

Biologisk mangfoldighed 0

Jord, luft og vand 0

Klimatiske forhold 0 Begrænset mere udledning af CO2.

Trafi k 0 Begrænset øget trafi k på lokalvejnettet 

Ressourcer og affald 0

Forhold til anden planlægning:
Ligger i forbindelse med eksisterende byzone.

Beslutning:
Ikke imødekommet. Der vurderes ikke at være brug for yderligere større arealer til boliger i Ollerup-V.
Skerninge, end de allerede udlagte. Byvækst i V. Skerninge ønskes ikke at ske på kanten af ådalen. 

Matrikel nr.:
Vester Skerninge By, Vester Skerninge. Del af matr. 
nr. 1ø. 

Ansøger:
Niels Christian Berg Andersen

Nuværende anvendelse:
Bar mark + landbrugsejendom i landzone.

Ønske/forslag:
Inddragelse til byzone og boligformål.  

V. Skerninge, boligområde 

2.3 ha
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Pågældende område

Thurø
Forslag og ønsker

Parameter: Vurdering: Kommentar:
Bosætning og levevilkår 0

Menneskers sundhed + Tæt ved egnede spots (fi skeri, havjagt og surfi ng) for det blå friluftsliv 
og naturturisme

Erhvervsudvikling + Øget indtjeningsmulighed for campingpladsen

Landistriktsudvikling 0

Kulturhistorie 0

Landskab 0 Mulig visuel påvirkning af kysten

Biologisk mangfoldighed 0

Jord, luft og vand 0

Klimatiske forhold 0

Trafi k 0 Begrænset øget trafi k på lokalvejnettet

Ressourcer og affald 0

Forhold til anden planlægning:
Området beliggende indenfor kystnærhedszonen. 

Beslutning:
Imødekommet og indarbejdet i forslag for at styrke naturturismen. 

Thruø, rekreativ-campingområde

Matrikel nr.:
Thurø by. Thurø, del af matrikelnr. 21 ap.

Ansøger:
Knud Albertsen, Møllegårdens Camping. 

Nuværende anvendelse:
Bar mark + landbrugsejendom i landzone.

Ønske/forslag:
Mulighed for udvidelse af campingpladsens areal.

4.9 ha
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Pågældende område

Gudbjerg-Gudme-Hesselager
Forslag og ønsker

Parameter: Vurdering: Kommentar:
Bosætning og levevilkår + Attraktive boliger ved kysten

Menneskers sundhed - Færre personer får adgang til kysten

Erhvervsudvikling - Manglende turistanlæg og dermed manglende indtjening i området

Landistriktsudvikling 0

Kulturhistorie 0

Landskab 0

Biologisk mangfoldighed 0

Jord, luft og vand 0

Klimatiske forhold 0

Trafi k 0

Ressourcer og affald 0

Forhold til anden planlægning:
Området beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Beslutning:
Ikke imødekommet. Staten tillader ikke at der udpeges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.Ud-
læg af nye større boligområder skal først og fremmest ske i kommunens lokalbyer for at understøtte den 
lokale skole og dagligvareforsyning. Lundeborg er i kommuneplanen udpeget som turistcenter ved Store-
bæltskysten, og der bør arbejdes for at fastholde og eventuelt udvide areal til camping-/overnatnings- og 
andre ferieformål i Lundeborg.  
 

Lundeborg, bolig-/sommerhusområde

Matrikel nr.:
Lundeborg By, Oure matr. nr. 9-a og 9-b

Ansøger:
Hvenegaard på vegne af Lundeborg Strand-Cam-
ping

Nuværende anvendelse:
Camping i byzone.

Ønske/forslag:
Omdannelse af området til helårsboliger eller som-
merhusområde, da campingpladsen ikke vurderes 
at være levedygtig på sigt.

2.6 ha
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