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Lokalplan nr. 001.186
for et område ved Frederiksgade og Jessens Mole.
I henhold til lov om kornmuneplanlægning (jfr. lovbekendtgørelse
nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område.
§ 1.

Lokalplanens formål.

Lokalplanen har til formål at fastlægge bestemmelser for den f remtidige udnyttelse af området til centerformål

(butikker,

liberale

erhverv, mindre ikke generende fremstillings— og værkstedsvirksom—
hed i tilknytning til butikkerne samt offentlig og privat servicevirksomhed). Samtidig skal lokalplanen sikre bevaring af facadebebyggelsen til kvægtorvet, vejerboden samt facadebebyggelsen langs
Jessens Mole.
§ 2.

Lokalplanens område.

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag

(tegning nr.

87.263A og 87.263B, dato 08.08.1988), Svendborg kommunes tekniske
forvaltning)

og omfatter følgende matr.nr.:

262—a, 262—b, 262—c, 263—a, 687—a, 687—b, 687—c, 687—d, 688—a,
688—b og 689 samt del af 770-a, Svendborg bygrunde, del af umatrikuleret gadeareal samt alle parceller, der efter 1.

juli 1987 ud-

stykkes fra ovennævnte ejendomme.
§ 3.

Lokalplanområdets anvendelse.

Området må kun anvendes til centerformål. Inden for området må kun
opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv som følgende:
Butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillings— og
værkstedsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, offentlig og privat servicevirksomhed samt lignende formål, som efter byrådets skøn
naturligt hører til i området. På matr.nr. 263—a, Svendborg bygrunde, kan der dog indrettes boliger i øverste etage.
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§ 4.

Vej- og parkeringsforhold.

1. Der udlægges kørebane med overkørsler i princippet som vist på
kortbilaget

(tegning nr. 87.263B).

2. Ved ny bebyggelse/ændret anvendelse skal der udlægges en parkeringsplads pr. bolig og en parkeringsplads pr. 25-100 m2 bruttoetageareal afhængig af erhvervstyper. Der sikres dækningaf parkeringsbehovet

-

udover hvad der efter en samlet plan er muligt

—

i hvert enkelt tilfælde efter nærmere godkendelse af byrådet.
3. Stien på matr.nr. 262-b, Svendborg bygrunde, nedlægges, når der
er etableret anden stiforbindelse mellem rutebilstationen og banegården.
§ 5.

Bebyggelsens omfang og placering.

1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 for området som helhed.
2. Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilaget

(tegning

nr. 87.263B) viste retningsgivende byggefelter.
NOTE:
Byggefeltet på matr.nr. 687-b, Svendborg bygrunde må bebygges med
1 etage med udnyttet tagetage.
3. Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttet
tagetage. Trimpelhøjden må ikke overstige 1,25 m målt fra gulv
til skæring mellem ydervæg og tagets yderside. Bygningshøjden må
ikke overstige 12 m.
4. De på kortbilaget

(tegning nr. 87.263B) med skråskravering viste

bygninger skal bevares.
§ 6.

Bebyggelsens ydre fremtræden.

1. Til udvendige bygningssider samt tagf lader må ikke anvendes materiale, som efter byrådets skøn virker skæmmende.
2. Med hensyn til facadebebyggelsens ydre fremtræden henvises til
lokalplan nr. 91 A, §~ 3, 4 og 5 samt bilag.
§ 7.

Ubebyggede arealer.

1. De på kortbilaget

(tegning nr. 87.263B) med prik—signatur viste

arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer for lokalplanområdet.
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2. Beplantning må kun ske efter en af byrådet godkendt beplantningsplan.
3. Terrænreguleringer på mere end

+-

0,5 m i forhold til det eksi-

sterende terræn må kun foretages med byrådets særlige tilladelse.
§ 8.

Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse.

1. Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret opholds— og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne herom i § 4, stk. 2 og § 7, stk. 1.
2. Nye boliger i området skal sikres et indvendigt støjniveau efter bestemmelserne i bygningsreglemenetets kapitel 9 (30 dB(A)),
mens nye kontorer m.v. sikres et indendørs støjniveau ikke over
35 dB(A).
§ 9.

Tilladelser fra andre myndigheder.

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af
eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra:
Fredningsnævnet om bebyggelse nærmere end 100 m fra ruinerne af
franciskanerklosteret.
Statsbanestyrelsen om udgravning og opfyldning på arealer i umiddelbar nærhed af statsbanernes grund, jfr. statsbanelovens § 64.
§ 10. Ophævelse af byplanvedtægt og lokalplan.
Den under 9. august 1974 af miljøministeriet godkendte byplanvedtægt nr.

35-1973 ophæves.

Den af byrådet den 30. juni 1986 godkendte lokalplan nr. 122 ophæves for de af denne lokalplan omhandlede ejendomme.

Således vedtaget af Svendborg byråd den 12. september 1988.
P. b. v.
E.

b

I

Tholander
ings ingeniør
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I medfør af konimueplanlovens § 30, stk. 3, begæres lokalplanen
tinglyst på de ejendomme, der er omfattet af planen.
Den i § 10 nævnte byplanvedtægt nr. 35-1973, tinglyst den 16. august
1974, samt lokalplan nr. 122, tinglyst den 4. marts 1987, beg~res
aflyst inden for det af nærværende lokalplan omfattede område.
Svendborg byråd, den 30. september 1988.
P. b. v.
E.

• Tholander

ør

Indført i dagbogen

for Retten i Svendborg by

30 SEP. 1988
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Bilag til lokaiplanforslag nr.

1985

001

.

186

(oplysning om retsvirkningerne)

1. Lokalpianforslagets retsvirkninger, kommuneplanlovens
Stk. 1. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort,
må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko
for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Efter udløbet af fristen nævnt i § 24 k2.1 kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet
af planen, bebygges eller iøvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt reglerne i § 40, stk. 1, § 42
og § 43 ikke derved fraviges. Kommunalbestyrelsen kan

2.

.

§ 31. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold
i strid med lokalpianens bestemmelser, medmindre en
dispensation meddeles efter reglerne i § 47.

§ 33. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er
bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan
ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen
mod erstatning.
Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. i påhviler dog
kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold
mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og
benyttelse, men som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. I og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er omfattet af et forbud mod større byggearbejder, jfr. § 18,
stk. I, nr. 19.

3.

tillige tillade, at reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 fraviges, hvis bebyggelsen ikke er et større bygge~e~e,jfr.
§ 16, stk. 3, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, indtil den
endeligt vedtagne eller godkendte lokalpian er offentligt
bekendtgjort, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse, jfr. dog § 28, stk. 2.

Den endeligt vedtagne lokaiplans retsvirkninger, kommuneplanlovens kapitel 4:

§ 32. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formäl, kan ejeren
forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
Stk. 2. Når en lokaiplan eller en byplanvedtægt har
forbeholdt en del af en ejendom til et otfentligt formål,
kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning. Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen
overtaget af kommunen.
Stk. 3. Overtagelsespligten efter stk. 1 og stk. 2, 1.
pkt., påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende
areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde
i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de
omliggende ejendomme.

•

§ 22:

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig
betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.
Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.
Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder
bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §~47—49
tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. En ekspropriationsbeslutning kan päklages til
miljeministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger
fra beslutningens meddelelse. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer
andet. Ekspropriationsbeslutningen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i l.—3. pkt.
§ 35. Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje afgør spørgsmål om berettigelsen af krav efter §~
32 og 33 og fastsætter erstatning for kommunens overtagelse af en ejendom efter §~
32 og 33 og ekspropriation
efter § 34. Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen må overtage en
ejendom helt eller delvis efter § 32, skal erstatningen
fastsættes uden hensyntagen til den anvendelse af arealet, som lokalpianen eller byplanvedtægten tilsigter.
Stk. 3. Ved delekspropriation kan taksationsmyndighederne påbyde mageskifte af jordstykker, der findes at
have samme værdi.
Stk. 4. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse og udbetaling
finder § 51, stk. 2—4 og stk. 7, §~52—56, 63—64 og 66—67
i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Reisvirkningerne af landzoneomr~idersinddragelse under byzone/sommerhusomrade:

Retsvirkningerne af, at et af en lokalplan omfattet omrz~deoverføres til bvzone/sommerhusomrade, fremgår
blandt andet af lov om by- og landzoner, lov om trigorelsesatgitt og lov om tilbudspligt.
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Til offentliggørelse sammen med forslag til lokaiplan nr.

1.

001

.

i

86

Redegørelse for, hvorledes planen forholder sig til kommuneplanen
og ovrig planlægning for området.
(Kommuneplanlovens § 20).
-~

Lokalpianområdet er beliggende inden for kommuneplanens
rammer i områderne 001.D04 (offentlige formål) og 001.E01
havneerhvervsforniål). For del af området gælder byplan—
vedtægt nr. 35—1973, der udlægger området til forretnings—, kontor— og lagervirksomhed og med en bebvggel—
sespian, som forudsætter kvægtorvshallen nedrevet.
Resten af området ligger i lokalplan nr. 122, som udlægger det til havneerhvervsformål for virksomheder,
herunder mindre hotel— og restaurationsvirksomheder
samt offentlige formål med tilknytning til havnen.
-

-

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 13 til kommune—
plan for Svendborg komniune, hvori området udlægges
til
centerformål
område 001.C18.
-

Området
området

2.

er beliggende inden for spildevandspianen,
er regnet fjernvarmeforsynet.

og

Kortfattet beskrivelse at lokalplanforslagets indhold.
(Kommuneplanlovens § 21, stk. 1).

Lokalpianen har til formål at fastlægge bestemmelser for
den fremtidige udnyttelse af området til centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstil—
lings- og værkstedsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt offentlig og privat servicevirksomhed). Samtidig
skal ~okalplanen sikre bevaring af facadebebyggelsen til
kvægtorvet, vejerboden samt facadebebyggelsen langs Jes—
sens Mole.

SVENDBORG BYRÅD, den

TEK 0021 Ill

29.

februar

1988

TILLÆG NR. 13 TIL KOMNUNEPLAN FOR SVENDBORG
KOMMUNE.

001

Bykernen

001. C18
En lokalpian, der træffer bestemmelser
for området, ‘skal sikre:

at

områdets anvendelse fastlægges

til centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillings— og værkstedsvirksomhed i tilknytning
til butikkerne samt offentlig

og privat servicevirksomhed)
samt boligformål,

at

bebyggelsesprocenten som helhed ikke overstiger 80,
bebyggelsen ikke opføres med
mere end 2 etager med udnyttet
tagetage eller højere end 12 m.

at
Jr

Delområdet er berørt af lokalpian nr. 91 A.

Således

vedtaget

ingsingeniør

af Svendborg

byråd

den 12.

sep-
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