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Kort over det aktuelle område     

 

Afgørelse 

 

Planforslagenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til ”Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (lovbe-

kendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).  

 

Svendborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lo-

vens krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Det be-

grundes med: 

  

 At planen omfatter et mindre område på lokalt plan  

 At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet  

 At planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde  

Afgørelsen er truffet efter lovens § 10. 

 

 

 

 

Miljøscreening af forslag til lokalplan 650 for et boligom-
råde ved Vestergade i Gudme  
 

Afgørelse om at planforslaget/ene ikke udløser krav om miljøvurdering  

 

Miljøscreeningen er udarbejdet af Svendborg Kommune. 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Plan og Udvikling  

Frederiksø 4, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

xx.xx.xx 

 

Afdeling: Plan og Udvikling  

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Planens/planernes karakteristika  

 

Planforslaget er udarbejdet på anmodning fra grundejer, der ønsker at sa-

nere en tidligere aktiv møbelfabrik (Gudme Møbelfabrik), for at opføre 

etageboliger i 2 etager.  

 

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Gudme by og indbefatter 

Vestergade 5 og 7, Gudme, som omfatter matrikel 11h og 11f. Lokalplan-

området ligger i byzone og omfatter et areal på ca. 5564m2. 

  

Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplan 2017-2029. Om-

rådet er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde og 

forbliver i dette område. 

 

Formålet med planforslaget er at give mulighed for, at udvikle et boligom-

råde. Der udlægges byggefelter, hvor der gives mulighed for at opføre 

etageboliger i op til to etager, samt mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. 

 

Baggrund for afgørelse  

I miljøvurderingslovens § 8 er det fastsat, hvilke planer og programmer 

der skal udarbejdes en miljøvurdering for. Efter lovens § 8 stk. 1. nr. 1. 

skal der blandt andet udarbejdes en miljøvurdering for planer og program-

mer, som tilvejebringes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, 

og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, 

der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.  

 

En miljøvurdering kan dog efter omstændighederne undlades, hvis pla-

nen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og hvis 

planen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 

8 stk. 2.  

 

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, gennemført en miljø-

screening, idet planen omhandler fysisk planlægning, fastsætter arealan-

vendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internati-

onalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

 

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig 

væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lo-

vens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb. 

 

Resume af miljøscreeningen 

 

By og kulturmiljø 

I nærværende lokalplan omdannes et området med ikke aktive erhvervs-

bygninger i form af produktions rum og lager, til et område med etageboli-

ger i op til 2 etager. Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i by-

zone. 
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Der er blevet gjort flere arkæologiske fund i Gudme og omegn, specielt 

sydøst for lokalplanområdet, hvor der ligger særlige kulturhistoriske be-

skyttelsesområder. Inden for lokalplanområdet er der ikke kendskab til 

værdifulde kulturmiljøer, men Gudme er af Slots- og Kulturstyrelsen ud-

lagt som kulturarvsareal grundet de omfattende arkæologiske fund, der er 

gjort i området. Lokalplanområdet indgår i det udlagte kulturarvsareals 

der er udlagt for hele Gudme by og omegn. 

Påtræffes jord faste fortidsminder eller anden kulturhistoriske anlæg jf. 

museumslovens §27 nr 473 af 7. juni- skal anlægsarbejdet omgående 

indstilles, i det omfang det berører fortidsminder og Svendborg Museum 

adviseres. 

 

Natur og grønne områder 

Lokalplanområdet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, områder med 

beskyttet natur eller ødelæggelse af yngle‐ og rasteområder for bilag IV 

arter. Der er ikke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirektivets 

Bilag IV (Bilag IV-arter) indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen vil derfor 

ikke påvirke Bilag IV-arter eller deres yngle- eller rastesteder. 

 

Lokalplanområdet er beliggende inden for skovbyggelinje fra skoven 

rundt om Gudme sø. 

Mellem skoven og lokalplanområdet er der eksisterende lovlig bebyg-

gelse. Lokalplanområdet er derfor omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 

§ 17, stk. 3 (husrækkereglen). § 17, stk. 3 betyder, at der i områder inden 

for en skovbyggelinje, med lovlig eksisterende bebyggelse, vil være en 

reduceret beskyttelseszone, således at beskyttelseszonen kun omfatter 

området mellem skoven og den nærmeste bebyggelse. Dog vil selve 

skovbyggelinjen på 300 m stadig være til stede. 

 

Forurening 

Den del af lokalplanområdet der er beliggende indenfor matrikel 11h, er 

blevet kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark.  

Begrundelsen for kortlægningen er, at driften af møbelfabrik kan have gi-

vet anledning til forurening af jord og grundvand af f.eks. olieprodukter, 

tungmetaller, klorerede- og organiske opløsningsmidler og andre kemika-

lier. Forureningen kan være sket som følge af brug af f.eks. lakker, malin-

ger og bejdser. Forureningen kan bl.a. forekomme i forbindelse med spild 

og generel håndtering af lakker, malinger og bejdser. 

 

Med denne kortlægning på vidensniveau 1, er der nogle konsekvenser, 

pligter og vilkår for brugen af ejendommen. Vilkårene fremgår i lokalpla-

nen og kan yderligere findes via Region Syddanmarks kortlægning.  

Såfremt der under et bygge- og anlægsarbejde opstår mistanke ved syn 

eller lugt om jordforurening, skal arbejdet standses og Svendborg Kom-

mune kontaktes. 
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Trafik 

Adgang sker via Vestergade, Gudme, og giver ikke anledning til trafikre-

gulering i området. Internt i området etableres der stiforbindelse. 

Forud for denne afgørelse har der været foretaget en høring af relevante 

myndigheder, jf. lovens § 32. Berørte myndigheder i den konkrete sag 

omfatter kun Svendborg Kommune.  
 

Offentlig bekendtgørelse  

Afgørelsen bekendtgøres d. dag/måned/år på Svendborg Kommunes 

hjemmeside i overensstemmelse med lovens § 33. 

Afgørelsen kan findes via: www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgo-

erelser  

 

Klagevejledning  

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet. 

 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via Klageporta-

len. 

 

Klageportalen finder du på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger 

på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgænge-

lig for Svendborg Kommune via klageportalen. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er i øjeblikket 900,- kr. for 

privatpersoner, mens gebyret for virksomheder, organisationer og offent-

lige myndigheder er på 1.800,- kr. 

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kom-

mune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svend-

borg Kommune klagen videre til behandling i Planklagenævnet via klage-

portalen. Du får besked om videresendelsen. 

 

Yderligere vejledning kan findes på hjemmesiden: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/  

 

Klagefrist 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt be-

kendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-

ges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvem kan klage 

Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget 

og kan klage over afgørelsen. Det er Planklagenævnet som i sidste ende 

afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

 

Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og 

miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som 

http://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser
http://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisatio-

nen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og re-

præsentere mindst 100 medlemmer. 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgiv-

ningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om, at fravige lovgivnin-

gens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

 

Domstolsprøvelse 

Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag 

senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort. 
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