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FORSLAG TIL LOKALPLAN 577
Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til lokalplan for blan-
det bolig- og erhvervsområde ved Skolevej - Møllevej, Hesselager.

OFFENTLIG HØRING
Svendborg Byråd har den dd.mmm.åå vedtaget at dette lokalplanfor-
slag skal fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.
Den offentlige høring er fra den dd.mm.åå. til dd.mm.åå.

FREMSÆTTELSE AF 
INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG
Har du indsigelser, ændringsforslag, ideer og bemærkningerninger 
skal skal du sende dem til kommunen, så de er planafdelingen i hæn-
de senest dd.mm.åå

KONTAKT
Svendborg kommune
Byg, Plan og Erhverv
Ramsherred 5
5882 Svendborg

Email: plan@svendborg.dk

Mærk venligst brevet eller mailen med lokalplan 577

Har du spørgsmål  til planen kan du kontakte Arkitekt Jesper José 
Petersen, på telefon: 3017 5060
eller 
Arkitekt Elisabeth Ulbæk, på telefon: 62 23 30 64
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Hvad er en lokalplan ? 

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område 
og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i 
sammenhæng med planlægningen som helhed. 

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 
større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i 
gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Lokalplaner indeholder  en fysisk plan, hvori byrådet kan fastsætte 
bindende bestemmelser for et område, f.eks. om

- anvendelse,
- udstykning,
- vej-, sti- og parkeringsforhold,
- placering, udformning af bebyggelse og materialer
- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg

En lokalplan omfatter to hoveddele, 
først en ”Redegørelse”
og dernæst ”Lokalplanbestemmelser”.

I Redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt pla-
nens forhold til anden planlægning. Som indledning til redegørelse  
og bestemmelser gives en kort præsentation af lokalplanområdet 
samt baggrunden for og formålet med lokalplanen.

Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en 
række kortbilag mv., som fi ndes bagerst i planen.  

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger 
og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, 
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget 
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.
 
Når offentlighedsperioden er slut vurderer Byrådet i hvilket omfang 
man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag

Lokalplanen regulerer kun fremtidig adfærd, mens den hidtidige (ind-
til offentliggørelssen af lokalplanforslaget) lovlige anvendelse kan 
fortsætte.
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Lokalplanens baggrund
Hesselager plejehjem er i dag ikke længere attraktivt som bosted for 
ældre. Gennem længere tid har det været vanskeligt at udleje boli-
gerne, der dels fungerer som plejeboliger og dels som selvstændige 
lejeboliger. 
På den baggrund har ejeren, der er et almennyttigt boligselskab, bedt 
om at få udarbejdet lokalplan,  der bl.a. muliggør udvidede anvendel-
sesmuligheder udover  boliger i de eksisterende bygninger.

Lokalplanområdet vist på luftfoto

Lokalplanens redegørelse

Svendborg Kommune - Kultur og Plan, maj 2013

REDEGØRELSE
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Møllevej

Hesselager Kirke

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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Lokalplanens formål 

Lokalplanen har til formål at ændre anvendelse af lokalplanområdet, 
der i gældende lokalplan er udlagt til  offentlig formål med mulighed 
for boliger til pensionister. Det er formålet, at det udover boliger, skal 
være muligt at  etablere fl ere forskellige funktioner indenfor både 
administration, service og erhverv. 
Samtidig ønskes sikret, at der ikke ændres afgørende på områdets 
karakter af bebyggelse omgivet af grønne plæner.

Lokalplanes indhold
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv så  der ud 
over boliger, kan etableres kontorerhverv, lettere håndværkspræget 
erhverv samt kulturaktiviteter og serviceerhverv.
Der gives  mulighed for at udvide eksisterende  bebyggelse i en del af 
området. Den eksisterende bygning kan genopføres ved brand. 
De grønne plæner omkring bebyggelsen skal  forblive ubebyggede 
syd og øst for eksisterende bebyggelse. Adgangsveje til området 
skæres ned fra de nuværende 3 til 2. På sigt ønskes den eksisterende 
vejadgang på Møllevej, tættest på Skolevej, lukket af hensyn til tra-
fi ksikkerhed.

Lokalplanområde
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede  kortbilag 1 og om-
fattter matr. nr 54-b og 60d, Hesselager By. Området ligger i byzone 
og planen ændrer ikke ved denne zonestatus.

Lokalplanområdet er ca. 4.100 m² stort og ligger i den nordlige del 
af  Hesselager by , umiddelbart syd for kirken på hjørnet Skolevej/
Møllevej. Øst for området fi ndes præstegården med tilhørende have 
og menighedsbygninger.

Den eksisterende bebyggelse er bygget i 1950 og består af tre sam-
menhængende fl øje, med en åben gårdsplads mod syd. Bygningen er 
opført i gule mursten med tag af  røde vingetegl . Etagehøjden varier 
imellem 1 1/2 og 2 1/2 etager. 

Hovedindgangen er tydeligt markeret og åbner ud mod et mindre 
parkeringsareal, der har adgang både via Skolevej og Møllevej. Syd 
for bygningen er der en sammenhængende plæne med enkeltestå-
ende frugttræer og mod vest er der en større have og et udhus på 
ca. 50 m².

Historie
Hesselager er nævnt første gang 1183 i formen Heslaker. Forleddet 
er navneordet hæsli, som betyder hasselbevoksning. Efterleddet er 
’-ager’, der betyder dyrket jord i almindelighed.

Svendborg Kommune - Kultur og Plan, maj 2013

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig-og erhvervsområde, Sej - Møllevej, Hesselager REDEGØRELSE
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REDEGØRELSE

Hesselager Kirke, er bygget omkr. 1100, med Danmarks ældste al-
tertavle.
Hesselager (“Gamle Hesselager”) er opstået tæt på et sted, hvor 
Stokkebæk Å havde et forløb, der var oplagt til en vandmølle.
En væsentlig ting for en landsby i gamle dage var en å, der kunne 
drive en vandmølle, som kunne male mel af kornet.
Hesselager havde en vandmølle, nævnt bla i 1503, hvor kansler Jes-
per Friis til Hesselagergård ejede det meste af området. Stokkebæk 
Å, der har sit udspring i Gudbjerg og løber gennem Gudme ved tegl-
værket, krydser landevejen, inden den løber forbi Hesselager Kirke.
Hesselager rådede fra middelalderen over et område på 1057 ha og i 
1688. Byen hørte til det tidligere Gudme Herred og lå i Gudme Kom-
mune.
Ved udskiftningen i 1802 var størstedelen af gårdene ejet af det nær-
liggende Hesselagergård men også Herregården Broholm havde et 
antal gårde og huse.
Da handelen blev givet fri i 1857 med Loven om Næringsfrihed, hav-
de Hesselager en fordel, da byen lå mere end de to mil fra en køb-
stad – og derfor ikke var omfattet af læbælte-loven som gjaldt frem 
til 1920. Måske derfor blev Hesselager den største handelsby med 
oplandstjeneste på ikke bare Sydøstfyn, men for den sags skyld i hele 
området mellem Nyborg og Svendborg – og holdt den position som 
midtvejsby helt frem til 1980’erne.

Lokalplanens forhold til anden planlæg-
ning og lovgivning

Kommuneplanen
Lokalplaner skal sikre at kommuneplanens hovedstruktur virkeliggø-
res. 
I kommuneplanen er lokalplanens område udlagt med følgende be-
stemmelser for lokalplanlægningen 10.02.B2.841, boligformål i form 
af overvejende fritliggende énbolighuse med bebyggelsesprocent på 
max 30 for den enkelte ejendom og max. 2 etager og 8,5 m højde. 

Tillæg til kommuneplanen
Samtidig med lokalplanen udarbejdes der et tillæg til kommunepla-
nen. Tillæg nr. 2009.13 udarbejdes med henblik på at skabe overens-
stemmelse mellem kommuneplanens rammer for lokalplanklægnin-
gen og de nye ønsker for udvidelse af anvendelsesmulighederne for 
den eksisterende ejendom. 
Tillægget ændrer anvendelsen af området fra Bolig til Blandet bolig 
og erhverv, der har derfor været afholdt en foroffentlig høring fra den 
2. maj 2013 til den 17 maj 2013,  Der er ikke  indkommet indsigelser 
eller kommentarer til kommuneplantillægget i høringsperioden. 
Tillæg nr 2009.13 ændrer de gældende rammer 10.02.B2. 841 fra 

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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boligformål til ny ramme 10.02.C1.963 blandet bolig- og erhvervs-
formål, såsom privat og offentlig service, administration, liberale er-
hverv, hoteller, undervisning og værksted. Boligerne skal anvendes 
til helårsboliger. Herudover kan der tillades kollektive anlæg, institu-
tioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som 
blandet bolig og erhverv.  Der kan ikke etableres butikker. 

Der må indenfor de anvendelsesbestemmelserne, der gælder for 
lokalplanområdet, kun udøves virksomhed til og med miljøklasse 2 
(ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 20 m  til bo-
liger og anden følsom anvendelse.)

I forhold til den eksisterende kommuneplanramme, der før kun var til 
boligformål er max bebyggelsesprocent, etageantal, maksimal byg-
ningshøjde og udlæg af fri- og opholdsarealer uændrede: max 30 %, 
max 2½ etager og max 8,5 m. Opholds- og friarealer udlægges med 
min 100% af etagearealet. 

Bæredygtighed
Svendborg Byråd ønsker at minimere energiforbruget i nybyggeri ved 
at stille krav om lavenergirammer, så det som minimum kan klassifi -
ceres som energiklasse 2015, jf bygningsreglementet. Dette gælder 
ikke for tilbygninger. 
Disse krav er stillet i kommuneplan 2009-2021 i kommuneplanes 
rammer for lokalplanlægningen, som gælder lokalplaner udarbejdet 
under denne kommuneplan. 
Derudover stilles der gennem spildevandsplanen krav om begræns-
ning af overfl ade vand til kloaksystemet.

Gældende planer 
Lokalplanområdet er en del  af eksisterende lokalplan nr. 28a (Gudme 
Kommune). Denne lokalplan afl yses for det område, som den nye 
lokalplan 577 dækker i forbindelse med en endelig vedtagelse af lo-
kalplan 577. 
I den gældende lokalplan er bebyggelsesprocenten max 40, for at 
overholde kommuplanrammebestemmelser for områder med Blandet 
bolig og erhverv er bebyggelsesprocenten sænket til kommuneplan-
rammens max på 30 procent.

Regn- og Spildevand
Området er separatkloakeret, og ny bebyggelse skal seperatkloake-
res.
I spildevandsplanen 2013 er vejledningen for området  en maks. be-
fæstigelsesgrad på 20%.
Med henvisning til kapaciteten i forsyningsselskabets lokale kloaknet 
og vejledning i spildevandsplan, skal der  fastsættes  en befæstigel-
sesgrad på max 20 for lokalplaner indenfor dette område.
Overfl adevandet for nye befæstigede arealer skal derfor enten bort-
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skaffes på egen grund eller forsinkes inden udledning til forsynings-
selskabets kloakledning.
Der skal søges om tilladelse til overfl adevandsprojekter jf. Miljøbe-
skyttesesloven §28.

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger ikke indenfor Kystnærhedszonen

Naturbeskyttelse
Der er ikke registrret nogen beskyttels3esintyeresser i lokalplanom-
rådet udover Kirkebeskyttelse

Kirkebeskyttelseszone

Lokalplanområdet  ligger indenfor Kirkebeskyttelseszonen og er om-
fattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §19 om kirker. 
Rådighedsbegrænsning. Zonen ligger i en cirkel på 300m omkring 
alle kirker, (den blå linie) Indenfor denne afstand må der ikke opføres 
ny bebyggelse med en højde på over 8,5 m, med mindre kirken er 
omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. 
Kommunen varetager tilsynet med og tager sig af dispensationer om-
kring denne beskyttelseslinje. Lokalplanen indeholder bebyggelses-
regulerende bestemmelser, så Kirkebeskyttelseszonens rådighedsbe-
grænsning kan overholdes.

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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Kirkebeskyttelsesområde (punkterede lilla linie)

Kirkebeskyttelsesområdet, er fastlagt og omfattet af retningslinier i 
Kommuneplanen. Indenfor det viste beskyttelsesområde kan der kun 
etableres bebyggelse og anlæg m.v. såfremt dette ikke påvirker ud-
sigten til og fra  kirken væsentligt. Svenborg Kommune er myndighed 
på kirkebeskyttelsesområdet. 

Lokalplanen indeholder mulighed for et byggeri indenfor kirkebeskyt-
telsesområdet. Der er tale om en beskeden byggemulighed, der vil 
ligge delvis i skjul af  det eksisterende bebyggeri. Derfor vurderes 
lokalplanen ikke at være i strid med beskyttelses interesserne.

Fredning

Kirken er omfattet af fredning af kirkens omgivelser, Provst Exner-
fredning. Disse fredninger er fra midten af 1900-tallet og omfatter 
typisk de helt nære omgivelser- den grønne linie.

Det er typisk kirkernes synlighed og oplevelsen af kirken i de nære 
omgivelser samt kirkernes monumentale virkning i landskabet, der er 
den ønskede bevaringsværdi i fredningen.
Ved al bebyggelse indenfor en Kirkefredning skal der ansøges hos 
Fredningsnævnet. 

(Den senere strukturudvikling har imidlertid gjort disse områdefred-
ninger utilstrækkelige, da nutidens bygninger. tekniske anlæg, mv. er 
væsentligt mere visuelt markante og dominerende i forhold til bl.a. 
kirkerne og deres omgivelser. Derfor er fredningerne suppleret med 
beskyttelsesområde og beskyttelseszone.) 

Museumsforhold og arkæologiske interesser
Øhavsmuseet oplyser at selvom den del der kan bebygges er gan-
ske lille, vil der efter al sandsynlighed ligge bebyggelseslevn fra mid-
delalderen og renæssancen på matriklen. Vurderingen er baseret på 
matriklens nærhed til kirken, museets egne tidligere registreringer 
på pladsen foran præstegården samt ældre kortmateriale. Det anbe-
fales, at Arkæologi Sydfyn kontaktes i god tid inden der lægges faste 
planer for anvendelsen af den vestlige del af matriklen med henblik 
på at få afklaret omfanget af bebyggelseslevn og deres bevaringstil-
stand.
Bygherre skal under alle omstændigheder være opmærksom på at 
hvis der under anlægsarbejde på området påtræffes jordfaste for-
tidsminder eller kulturhistoriske anlæg - jf. Museumslovens §27, lov 
nr. 473 af 7. juni 2001), i det omfang det berører fortidsminder, skal 
anlægsarbejdet omgående indstilles og Øhavsmuseet, Grubbemøl-
levej 13, 5700 Svendborg.

* .Provst Johan Exner tager i 

1950’erne initiativer til ca. 1.100 

kirkeomgivelsesfredninger, der i alt 

omfatter ca. 4.500 mindre  arealer.
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Tekniske anlæg

Vand og Renovation
Lokalplanområdet ligger i et område hvor vandforsyningen varetages 
af Hesselager Kirkeby Vandværk. Smedestræde 1, 5874 Hesselager.
Renovation varetages af Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 
Svendborg

Varme
Lokalplanområdet ligger i et energidistrikt, der kan forsynes med na-
turgas- Naturgas Fyn, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ.
Der kan vælges alternativ opvarmning f.eks solvarme, jordvarme etc. 
efter regler fastsat af Svendborg Kommune.

Kollektiv trafi k
Der er p.t. stoppested ved Tingsagervej der  betjenes af skoledi-
striktbus, som også tager passagerer med.

Miljøforhold

Miljøvurdering
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der gen-
nemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har i en screening vurderet, at planerne ikke 
medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, 
og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering
Screeningen kan rekvireres ved henvendelse på Svendborg Kommu-
ne, Byg, Plan og Erhverv.

Svendborg Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres 
miljøvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen 
skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforsla-
get. I henhold til Planovens § 58, stk 1, nr. 4, kan kun retlige spørgs-
mål påklages. Det vil sige, at man kan f.eks. klage, hvis man ikke 
mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan 
derimod ikke klage over, at byrådet efter ens opfattelse burde have 
truffet en anden afgørelse.
Klage indenfor natur-og miljøområdet sendes til første afgørelses-
myndighed, her 
Svendborg Kommune, 
Byg, Plan og Erhverv, 
Ramsherred 5, 
5700 Svendborg. 

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først sagsbehandlingen, når 
et opkrævet gebyr er betalt. Vejledning om gebyrordningen kan ses 
på www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold eller 
delvis medhold i klagen. 
Sag kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra dato.

Habitatbekendtgørelsen §6
Kommunen skal sikre at såkaldt økologisk funktionalitet opretholdes 
for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV i forbindelsemed vedta-
gelse af planer og tilladelse til projekter. 
Der er ikke registreret bilag IV arter inden for lokalplanomdet. 

Jordforurening
Der er ingen registrerede jordforureninger.
Ejendommen er områdeklassifi ceret og eventuel bygge- og anlægs-
arbejde skal følge reglerne for anmeldelse og analyse ved bortskaf-
felse af jord.

Vejstøj
Det vurderes ikke, at der er støjkonfl ikter i forhold til trafi k på Skole-
vej og Møllevej, da der ikke sker ændringer i bygnings anvendelse til 
mere støjfølsom anvendelse, og der forventes heller ikke øget trafi k 
på Skolevej.

Virksomhedsstøj
Området ønskes ændret fra offentligt område til blandet bolig og er-
hverv. Støjgrænsen for blandet bolig og erhverv er 55/45/40 dB(A).
Det vurderes ikke at der er støjkonfl ikter i forhold til virksomheder i 
de tilgrænsende områder. 
 

Vandindvendingsinteresser
Lokalplanens område er i sin helhed beliggende indenfor område i 
kommuneplanen udpeget, som et område med særlige drikkevands-
interesser (OSD-område), hvor grundvandet i særlig grad skal be-
skyttes. 
Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid 
med grundvandsbeskyttelse, idet den erhvervsmæssige anvendelse 
er begrænset til miljøklasse 2, med anvendelse som ikke er i strid 
med beskyttelsesinteresserne for de særlige drikkevandsinteresser.
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Tilladelse/dispensationer i medfør af anden 
lovgivning

Naturbeskyttelse 

Lokalplanområdet  ligger indenfor Kirkebeskyttelseszonen og er om-
fattet af bestemmelserne  i Naturbeskyttelseslovens §19 om kirker. 
Svendborg Kommune er dispensationsmyndighed. 

Miljøbeskyttelse

Der skal søges om tilladelse til overfl adevandsprojekter jf. Miljøbe-
skyttesesloven §28. 

       

Foreløbige retsvirkninger

Ifølge Lov om Planlægning § 17 må ejendomme, der er omfattet af 
lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, 
der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendom-
men bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, så-
fremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er 
lokalplanpligtigt.
De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne el-
ler godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år 
efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 
tre år fra offentliggørelsen. 

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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BESTEMMELSER

Lokalplanens bestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. 
juni 2007) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§1 - Lokalplanens formål

1.1 Lokalplanens formål er 

At fastlægge anvendelsen af eksisterende byggeri og nybyggeri til 
blandet bolig og erhverv, såsom privat og offentlig service, admi-
nistration, liberale erhverv, hoteller, undervisning og værksted. Bo-
ligerne 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 etab-
leres butikker. 

At sikre den eksisterende og ny bebyggelses kvalitet og karakteristik.

At sikre placering og udformning af ny bebyggelse,  så den integreres 
i den eksisterende bygningsstruktur og indeholder facademateriale 
som den eksisterende bebyggelse.

At sikre de grønne opholds- og friarealer syd og øst for eksisterende 
bebyggelse.

§2 - Område og status
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter  
matr. nr 54b og 60d Hesselager by, Hesselager, samt alle parceller, 
der efter xx.xx 2013 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Området er beliggende i byzone. der ændres ikke på zoneforhol-
dene.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i område A og B som vist på kortbilag

§3 - Anvendelse
3.1 Lokalplanens område må anvendes til  blandet bolig- og erhvervs-
formål. Såsom privat og offentlig service, administration, liberale er-
hverv, hoteller, undervisning og værksted. 
Boligerne skal anvendes til helårsboliger. 
Herudover kan der tillades kollektive anlæg, institutioner og kultur-

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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funktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og 
erhverv.  
Der kan ikke etableres butikker. 

3.2 Område A
Området må kun anvendes til opholds- og friareal, samt parkering. 
De 2 markerede grønne områder anvendes til grønne opholds- og 
friarealer og enkelte mindre udhuse i forbindelse med brug af friarea-
lerne. Disse grønne områder skal friholdes for parkering.

3.3 Område B
Område B indeholder eksisterende bebyggelse og mulighed for opfø-
relse af ny bebyggelse, samt etablering af parkering.

§4 - Klima
Der  fastsættes  en befæstigelsesgrad på max 20 for lokalplanens 
område.
Overfl adevandet for nye befæstigede arealer skal enten bortskaffes 
på egen grund eller forsinkes inden udledning til forsyningsselskabets 
kloakledning.
Der skal søges om tilladelse til overfl adevandsprojekter jf. Miljøbe-
skyttesesloven §28.

§5 - Vej, sti- og parkeringsforhold
5.1 Der er en vejadgang til området fra Skolevej og en fra Møllevej, i 
princippet som vist på kortbilaget

5.2 Parkeringsbehov i forbindelse med nybyggeri og anvendelse vur-
deres i forbindelse med byggesag i forhold til gældende parkerings-
krav i Svendborg Kommune.

5.3 Ny parkering må ikke  etablerespå de markerede grønne områder 
i område A.

§6 - Bebyggelsens placering og omfang
6.1 Bebygggelsesprocenten må ikke overstige 30 for lokalplanområ-
det under et.*

6.2 Område A
Indenfor område A   må der kun opføres mindre udhuse og  have-
pavillion i forbindelse med anvendelse af området som opholds-og 
friareal.

6.3 Område B
For bygninger, der opføres indenfor område B må ingen del af en 
bygnings ydervæg eller tagfl ade være hævet mere end 8.5 m over 

*Lokalplanens område er 
4.122 m². Der er i dag opført 
1.086 etage-m², det betyder 
at der yderligere kan opføres 
150 etage-m²
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BESTEMMELSER

terræn.

6.4 Eksisterende byggeri indenfor lokalplanens område kan genopfø-
res i samme omfang i tilfælde af brand.

§7 - Bebyggelsens udseende

7.1 Område A og B.
Mindre udhuse skal i udformning og materialevalg tilpasses den/de 
primære bebygggelsers materialer og arkitektur med et eller fl ere 
fælles træk/materialer. Der skal således være mindst en bygningsde-
talje eller form, tagvinkel eller andet, som på hovedbebyggelsen og 
mindst et materiale, som også er brugt i hovedbebyggelsens facade 
eller tag.

7.2 Område B 
Ny bebyggelse og tilbygninger til eksisterende bebyggelse må ikke 
dominere i forhold til eksisterende hovedbygning.

For ny primær bebyggelse i gælder, at det skal opføres i tegl, som 
blank mur. og med saddeltag, undtaget herfra er atriumbebyggelse 
o.l. 

§8 - Skiltning og belysning
8.1 Der må kun opsættes skilt ved indkørslen fra Skolevej, og kun 
et skilt.

9.2 Belysning må kun etableres med parkarmatur.

§9 - Ubebyggede arealer
9.1.Område A
Indenfor område A skal de 2 markerede grønne område anvendes 
til grønne opholds- og friarealer, der må ikke etableres parkering på 
disse.

§10 - Ophævelse af Lokalplan/Byplanvedtægt,
10.1 Lokalplan nr. 28a, (tidl. Gudme Kommune) ophæves på denne 
lokalplans område.

§11 - Servitutter
11.1 Tilstandsservitutter der er uforenlig med lokalplanen, fortræn-
ges af planen. 
Der er ikke konstateret tilstandsservitutter på ejendommen.

Forslag til Lokalplan 577 for blandet bolig- og erhvervsområde, Skolevej - Møllevej, Hesselager
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Kortbilag
Kort 01 - Matrikelkort
Kort 02 - Lokalplankort
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Kortbilag 01 Matrikelkort
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Kortbilag 02 - lokalplankort
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