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Bilag 1:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 18. juni 2020  

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med en forudgående høring vedrørende  

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 06/04 /2020 til og med 07/05/2020.  

 Offentliggjort i samme periode på plandataDK og Svendborg 

Kommunes hjemmeside. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

 Der er ikke afholdt borgermøde. 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 2 høringssvar fra:  

1. Høringssvar fra Inger & Steen Hertz Ager, Stationsvej 12, 5884 

Gudme 

2. Høringssvar fra Kent Jørgensen 

 

 

  

 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 

bemærkninger og forslag til besvarelse.  

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 3 - 

samlet høringssvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Nr.  Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

1 Det nye byggeri skal tage højde for indbliksgener 
på deres ejendom, beliggende på Stationsvej 12 
5884, Gudme.  

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til maksimal 8,5 
meter i 2 etager. Det nye byggeris placering vurderes at ligge 
tilstrækkeligt langt væk fra boligerne på Skiftevej og det 
vurderes ikke at give væsentlige indbliksgener.  

De fremsendte 
bemærkninger giver ikke 
anledning til ændring af 
lokalplanen. 

2 Da møbelfabrikken havde sit virke, blev en del af 
trafikken ledt via Stationsvej og Skiftevej, hvor en 
del af parkeringen til møbelfabrikken var.  
Ønsker at det nye boligbyggeri skal benytte 
indkørsel fra Stationsvej, ved det gamle hotel, da 
der er trængsel på Skiftevej ved 
købmandsbutikken, Min Købmand.  
 
Teknik og Erhvervsudvalget bør overveje, at lukke 
vejen for biler mellem Skiftevej og Stationsvej, så 
alle skal forbi det gamle hotel, for at komme frem 
og tilbage. 
En lukning af den lille vej, vil fjerne den 
gennemkørende trafik fra Stationsvej. Det sikrer 
bedre overbliksforhold, når bilerne kører ind og ud 
fra købmanden og sikrer, at bilerne fra Stationsvej 
og de nye boliger kommer ud ved det gamle hotel. 

Adgangsvejen til det nye boligområde bliver via indkørsel fra 
Vestergade, hvor der i forvejen er en overkørsel til området.  
Lokalplanen stiller krav om parkering på egen grund. Ved 
etageboliger skal der etableres 1 p-plads pr. bolig i 
overensstemmelse med kommuneplanens 
parkeringsnormer. 
Parkeringspladserne skal etableres indenfor lokalplanens 
område. Fælles P-pladser skal etableres indenfor det på 
kortbilag 2 afgrænsede område til parkering. 
 
Bestemmelserne for parkeringen i lokalplanen samt 
adgangsvejen for biler skal foregå via Vestergade. Derfor 
forventes der ikke med denne lokalplan en forøget kørsel på 
de bagvedliggende veje, Stationsvej og Skiftevej.  

De fremsendte 
bemærkninger giver ikke 
anledning til ændring af 
lokalplanen.  
 
Ønsket vedrørende 
håndtering af trafikken i 
nærområdet kan ikke 
håndteres i nærværende 
lokalplan, derfor 
overdrages dette ønske til 
Trafikafdelingen i 
Svendborg Kommune  
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