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Vedr.  Lerchesvej 2. 
5700 Svendborg. 
Dispensation inden byggeansøgning. 

 
 

I forbindelse med projektering af byggeri på Lerchesvej 2 er der forhold omkring byggefelt, der er uklare 
samt problematik omkring bygningshøjde og tekniske installationer, der overskrider bestemmelserne i 

lokalplan 584. Punkterne er beskrevet herunder. 

 
Pkt. 1. 

§5.3 
 Tekst i lokalplan: Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens 
parkeringsnorm. 

1. Med tiltænkte udformning og opdeling af bygning skal der ifølge kommunens parkeringsnorm 
etableres 73 parkeringspladser.  

2. Det er muligt at etablerer 38 parkeringspladser, hvilket også forventes være næsten tilstrækkeligt 
efter beregninger fra Fakta hvor der arbejdes med en samtidighedsfaktor på ca. 70% det vil sige der 

ikke er behov for parkering til banken når det er aften eller weekend, der er ikke behov for parkering 
til Fakta når det er aften og nat yderlige vil der kun være et meget lille behov for parkering til 

lejligheder når det er dag. Samlet forventes det der kommer til at mangle 10 parkeringspladser hvor 

der tilsvarende betales til parkeringsfond for i alt 10 stk.  
 

Der søges hermed dispensation til at parkeringspladser ¨kun¨ skal udgøres i alt 48 pladser hvor af de 10 
pladser tilkøbes i parkeringsfond og der etableres 38 pladser på grunden.  

 

 
Pkt. 2. 

§5.7 
Tekst i lokalplan: Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med kommuneplanens 
parkeringsnorm. 

1. Med tiltænkte udformning og opdeling af bygning skal der ifølge kommunens parkeringsnorm 
etableres 116 cykelparkeringer.  

2. Det faktiske behov hvor der arbejdes med en samtidighedsfaktor for bank, fakta og boliger forventes 
behovet for cykelparkering at være overholdt, ved af etablere 22 cykelparkeringer ved terræn og 32 

cykelparkeringer på 1. sal i alt 54 stk.  
 

Der søges hermed dispensation om ikke at etablere de yderligere 62 cykelparkeringer, som kommunens 

parkeringsnorm foreskriver. 
 

 
Pkt. 3. 

§6.1  

Tekst i lokalplan: Bebyggelsen må kun opføres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. 
1. I vedlagte ”Bilag 1 - 5.01 - Byggefelt divergens” er vist byggefelt indberettet til kort og 

matrikelstyrelsen, af Svendborg kommune, sammenlignet med mål fra lokalplan. 
2. Med nuværende størrelse og placering af bygning, er det muligt for daglig trafik at fungere se ” 

Bilag 2 - Udtalelse om kørelinjer fra Rambøll” 
 

Derfor ønskes byggefelt godkendt som blev gennemgået på mødet den 29. okt. 2019 Bilag 7.  
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Pkt. 4 
§6.3 

Tekst i lokalplan: Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet fastlægges til max. 110 for den enkelte 
ejendom. 

1. Matr. nr. 769f, grund 3087m² og et etageareal på 3573,5m² giver en bebyggelsesprocent på 115,8. 

2. For at få bebyggelsesprocenten under de tilladte 110, bliver der tilkøbt 215m² fra matr.nr 682 til 
matr. nr. 769f. Når de ekstra 215m² bliver medregnet, bliver bebyggelsesprocenten 108,2. 

 
Der søges hermed dispensation om at medregne de tilkøbte 215m² fra matr.nr 682 med i 

bebyggelsesprocenten. 

 
 

Pkt. 5. 
§6.4 

Tekst i lokalplan: Bebyggelsen i delområde A skal opføres i min. 4,5m højde, maks. 12m og maks. 3 etager. 
1. Grundet krav om min. højde på 3,1m under teknisk installationer i dagligvarebutik, 2,5m til loft i 

boliger, krav i lokalplan om spring i facaderne mod Nyborgvej og Lerchesvej på min. 90cm, samt 

konstruktioner og isoleringskrav, bliver det højeste punkt på bygningen ca. 12.3m. 
2. I ”Bilag 3 - 03-09-2019 Skyggediagrammer” er der vist skygger med en bygningshøjde på 12.4m. 

Idet bygningen generelt er lavere, end den bygning vist i skyggediagrammer i lokalplan, bliver de 
bagvedliggende huse ikke generet yderligere, af den ekstra højde på de forhøjede murkroner, mod 

Nyborgvej og Lerchesvej. 

3. I ”Bilag 4 – 5.02 - Forslag til niveauplan” er der forslået et niveauplan på 3.2m.  
Se ”Bilag 5 – 1.30 -Tværsnit” hvor bygningshøjden generelt for bygningen, er på 11.35m over 

niveauplan 3.2m.  
Murkrone mod Nyborgvej og Lerchesvej, hvor der er lavet spring i facaden på 90cm jf. lokalplan er 

ca. 30cm over de forskrevne 12m.  

 
Hvis niveauplan på 3.2m accepteres, ansøges hermed om dispensation til ændring af aftrapning i tag fra 90 

cm til 60 cm. 
 

 

Pkt. 6. 
Udgår - følgende er oplyst den 29.10.2019  

De 5 m gælder jf. lokalplanen kun mod én facade, og det er oplyst af Plan, at det skal forstås som gældende 
mod Nyborgvej og Lerchesvej. Det er derfor tilstrækkeligt at placere tekniske anlæg minimum 5 m fra disse 

facader.  
 

 

Pkt. 7. 
Støj 

Tekst i lokalplan: Støjkrav skal overholdes i boligerne med åbne og lukkede vinduer. 
1. Ved indretningen af lejlighederne er der lagt stor vægt på at placere soveværelser og værelser mod 

gården, den stille facade. 

2. Alle lejligheder bliver forsynet med mekanisk udluftning. For at undgå lugtgener fra trafikos fra 
Nyborgvej og Lerchesvej, vurderes det at yderligere udluftning gennem vinduer vil blive foretaget 

mod gården. 
 

Der søges hermed dispensation, så støj i boligen med åbne vinduer kun måles mod gård og der ikke skal 
måles støj for åbne vinduer mod Lerchesvej og Nyborgvej.   
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Pkt. 8. 
Indretning af lejligheder.  

I BR 18 § 204 er følgende oplyst. I fritliggende en familiehuse, etageboliger i rækkehuse og dobbelthuse mv. 

skal der indrettes mindst et wc-rum i adgangsetagen, der har en hensigtsmæssig størrelse og indretning, 
således tilstrækkelig fri afstand foran håndvask og wc. Wc-rum skal have håndvask. 

Følgende er oplyst i Eksempel SBI-ANVISNING 262 - TILGÆNGELIGE ETAGEBOLIGER - INDLEDENDE 
SPØRGSMÅL: 3.6 ER DER WC-RUM PÅ ADGANGSETAGE? 

SBi-vejledning: Kravet sigter på at gøre det mere realistisk at blive boende, hvis man får et 

bevægehandicap. Desuden gør det flere boliger mere besøgsegnede for gangbesværede, og endeligt kan 
det på længere sigt reducere kommunernes udgifter til boligtilpasninger. 

Efter som vi kun har et ¨bryggers¨ foran trappen og der ikke er andre rum vil det ikke give mening at der 
skal være et wc på 1. sal. efter som der ikke er opholdsrum. 

 
Der søges hermed dispensation, til der ikke skal etableres wc på 1. sal i de lejligheder der har opholdsrum 

på 2. sal. 

 
 

Med venlig hilsen 

C & W arkitekter a/s 

Mike Mygind 
 
 
Kopi til:  Hans Jørgensen & Søn A/S 
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