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Bilag 1:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde 15. august 2019

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med en forudgående høring vedrørende 

Generelt om høringen: 

 Høringen forløb i perioden 1. april til og med 31. maj 2019. 
 Offentliggjort i samme periode på PlandataDK og Svendborg 

Kommunes hjemmeside.
 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail.
 Der er ikke afholdt borgermøde jf. beslutning i Svendborg Byråd 

26.3.2019.   

Høringssvar:  

Der er modtaget i alt 2 høringssvar fra: 

1. Ib Høybye-Mortensen, Kirkebakken 22, Tåsinge, 5700 Svendborg 
2. Jens Tofthøj, Lundbyvej 89, Tåsinge, 5700 Svendborg (På vegne af 

Tine Tofthøj)

Om hvidbogen: 

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 
bemærkninger og forslag til videre proces/besvarelse. 

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 2. 

Nr. 1 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces:  
1.1 Nuværende forhold ved Gadekæret og hjørnet Gl. 

Nybyvej-Kirkebakken har en stor herlighedsværdi 
og åbenhed i landsbyen. 
Det er et uheldigt sted at bosætte sig i forhold til at 
der bliver sprøjtet med sprøjtegifte på marken vest 
for.  Det foreslås, at vise hensyn. Undlad at bebo 
stedet yderligere eller forbyd giftsprøjtningen.

 Det er ikke muligt at forbyde brugen af lovlige sprøjtemidler 
i pågældende planlægning. Den aktuelle grund ligger i 
naturlig forlængelse af landsbyen Gammel Nyby, og det 
fremgår af historiske kort, at der tidligere har været 
bebyggelse på stedet. Udvidelsen følger princippet for 
resten af landsbyafgrænsningen i Gammel Nyby, som 
koncentrerer huse og bebyggelse langs med vejen. 
Udvidelsen følger den eksisterende landsbybebyggelse, og 
skaber således en naturlig afrunding af landsbyen.

De fremsendte 
bemærkninger giver ikke 
anledning til ændring af 
planen.  
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Nr. 2 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces:  
2.1 Overordnet betragtes adgangsforhold, som 

værende iht vejtilladelsen 18.11.2014, som også er 
begrundet af Kommunens vejafdeling 21.01.2019.

Svendborg Kommune har d. 18.11.2014 givet tilladelse til,
at den nyudstykkede ejendom må benytte bestående
markoverkørsel til den offentlige vej (Gammel Nybyvej).

Den eksisterende 
tilladelse til overkørsel kan 
fortsat anvendes. Kravene 
til oversigtsforhold skal 
overholdes.  

2.2 Det foreslås, at byggefeltet rykkes vestpå, så der 
bliver et friareal mod vejen, som stærkt forbedre 
Oversigtsforholdet for trafikken ifm. med 90 
graders svinget op ad Kirkebakken.
Samtidig generer det dermed også udsigten fra nr. 
78 mindre hen ad gaden m. v.
Når byggefeltet flyttes mod vest giver det også 
mulighed for direkte indkørsel i evt. garage/carport 
til ejendommen. 

Udvidelsen følger princippet for resten af 
landsbyafgrænsningen i Gammel Nyby, som koncentrerer 
huse og bebyggelse langs med vejen. Udvidelsen følger den 
eksisterende landsbybebyggelse, og skaber således en 
naturlig afrunding af landsbyen. 
Afgrænsningen er foretaget, for at sikre at ny bebyggelse 
følger den omkringliggende landsbystruktur, og sikre en 
fortætning og sammenhæng i forhold til omgivelserne. 
Forholdene omkring oversigtsforhold er godkendt af 
Svendborg Kommunes vejmyndighed. 

De fremsendte 
bemærkninger giver ikke 
anledning til ændring af 
forslag til udvidelse af 
landsbyafgrænsningen. 
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