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Off entlighedsperiode
Tillægget er i off entlig høring fra den 11. februar  l den 8. april 2022.
Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger  l forslaget skal skri  ligt sendes  l: 
Planogkultur-post@fmk.dk eller Plan og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.
Fristen for indsigelser m.m. udløber fredag den 8. april 2022.
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Hvad er et kommuneplan  llæg?

Kommuneplanen fastsæ  er de overordnede retningslin-
jer og rammer for arealers anvendelse og udvikling. 

Det vil fx sige
•Hvordan skal byerne udvikle sig.
•Hvor kan der være fx bu  kker, boliger eller erhverv.
•Hvor er der særlige natur- og kulturværdier.
•Hvilke rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor. 

Kommuneplanen dækker hele kommunen, både byerne, 
landsbyerne og det åbne land.

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommuneplanen er kun retningsvisende for kommu-
nens egne planer og sagsbehandling, dvs. den gælder 
ikke direkte for borgerne. 

Kommunalbestyrelsen skal altså sørge for at overholde 
kommuneplanen, når den laver lokalplaner og behand-
ler borgernes sager. 

Lokalplaner gælder derimod direkte for borgerne.

Kommuneplanen omfa  er den fysiske udvikling i de 
kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Det er dog 
ikke hele planen, der revideres. 

I planstrategien, som er en del af kommunens udvik-
lingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i 
den kommende kommuneplan.

Kommuneplan  llæg

Hvis en kommuneplan ønskes ændret i løbet af de 4 år, 
den omfa  er, skal der udarbejdes et kommuneplan  l-
læg. 

Forslag  l kommuneplan  llæg skal ligesom forslaget  l 
kommuneplanen udsendes i off entlig høring. Et kommu-
neplan  llæg er o  est i høring i mellem 4 og 8 uger.
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Redegørelse

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at en forholds-
vis stor del af Kommuneplanramme Vaa.B.1  l boliger i 
den nordlige del af Vester Aaby er omfa  et af en statslig 
vejreserva  on  l eventuel omlæggelse af hovedvejen 
mellem Faaborg og Svendborg, så den går uden om Ve-
ster Aaby. 

Ifølge kommuneplanens retningslinje 5.1.1 for infra-
struktur må der indenfor vejreserva  on for frem  dige 
veje ikke planlægges for eller meddeles  lladelse  l 
forhold, der e  erfølgende kan forhindre eller besvær-
liggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det 
er vejmyndigheden for den pågældende vejreserva  on, 
der vurderer, om de  e er  lfældet.

Forvaltningen forventer at Vejdirektoratet vil komme 
med en indsigelse i forbindelse med ny planlægning  l 
boliger i området.  Boliger er støjfølsom anvendelse som 
kan forhindre eller begrænse væsentlig placering af en 
eventuel omfartsvej. Der er i forvejen fl ere udviklings-
muligheder for boliger i Vester Aaby som ligger uden for 
vejreserva  onen.

Kommuneplanrammen afl yses delvis for at give et mere 
realis  sk billede af udviklingspoten  ale i området og for 
at undgå eventuel konfl ikter mht. støj.  

Kommuneplan  llæg afl yser delvis Vaa.B.1, og dermed 
mulighed for byudvikling inden for den del  af vejreser-
va  onen. I sammenhæng med delvis afl ysning af ram-
men skal arealet  lbageføres  l landzone.  Jf. §45 i Plan-
loven, kan kommunalbestyrelsen beslu  e at  lbageføre 
arealer fra byzone  l landzone i overensstemmelse med 
kommuneplan. Det kræver dog en længere høringspe-
riode på mindst 8 uger. 

Kommuneplan  llægget ændrer alene rammeafgræns-
ningen for Vaa.B.1. administreres fremadre  et e  er 
landzonereglerne og bygningsreglementets bes
Bilag IV arter/Natura 2000
Hovedparten af arealerne anvendes som landbrugsjord 
i dag. Det nærmeste Natura 2000 område ligger nord og 
nordøst for arealerne.

Det vurderes, at en afl ysning af kommuneplanrammer-
ne ikke vil påvirke det nærmeste Natura 2000 område 
nega  vt eller forekomsten af bilag IV arter nega  vt. Det 

Baggrund og forhold  l anden lovgivning

vurderes, at afl ysning af kommuneplanrammen og fort-
sat anvendelse af arealerne  l landbrug ikke påvirker 
den besky  ede sø eller det besky  ede dige nega  vt.

Produk  onsvirksomheder
Der er registreret en produk  onsvirksomhed, som ligger 
inden for erhvervsramme Vaa.E.1:

• Ideal Engineering - Industrivej 7, 5600 Faaborg

Afl ysning af kommuneplanrammen vil ikke påvirke den 
eksisterende virksomheds dri  s og udviklingsmulighe-
der. Der ligger ikke andre produk  onsvirksomheder in-
denfor en radius af 500 meter fra den ændrede kom-
muneplanramme.
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Som følge af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes.
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for 
frem  dige anlægs  lladelser  l projekter, omfa  et af 
Miljøvurderingsloven.

Som en første fase skal disse planer ”screenes”, dvs. at 
der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, 
om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af pla-
nernes belastning af miljøet.

Denne beslutning skal off entliggøres før den endelige  
vedtagelse af kommuneplan  llægget. Beslutningen 
fremgår af konklusionen og off entliggøres hermed sam-
 dig med off entliggørelse af forslag  l kommuneplan  l-

læg.

Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer 
og konkrete projekter, som fastlægger anvendelsen af 

mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder 
mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurde-
ring, hvis de antages at kunne få en væsentlig indvirk-
ning på miljøet.

Screening
Området er ikke en del af et interna  onalt naturbeskyt-
telsesområde, og kommuneplan  llægget vurderes ikke 
at påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. 

Konklusion
Det vurderes, at kommuneplan  llæggets virkeliggørelse 
ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da 
denhverken berører eller påvirker et interna  onalt na-
turbesky  elsesområde eller muliggør anlægsprojekter 
af lovens bilag 1 og 2 jf. §8, stk 1 i Miljøvurderingsloven 
har Faaborg-Mid  yn Kommunes Kommunalbestyrelse 
vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvur-
dering af lokalplanen, jf.  § 8, stk. 2 i Miljøvurderingslo-
ven.

Screening for miljøvurdering

Klagevejledning  l screening for miljøvurdering

Forslaget  l kommuneplan  llæg/lokalplan er screenet i 
henhold  l lov om miljøvurdering. Det vurderes at for-
slaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og der er 
derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. 

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om 
ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage  l Plan-
klagenævnet, inden 4 uger fra den 11. februar 2022, 
hvor planen er indlæst i www.plandata.dk, altså senest 
den 11. marts 2022. Du klager via Klageportalen www.
kpo.naevneneshus.dk, her fi nder du også en videovej-
ledning  l, hvordan du klager. 

En klage er indgivet, når den er  lgængelig for myndig-
heden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen. Du kan læse mere om gebyrerne og forventet 

sagsbehandlings  d på www.naevneneshus.dk/start-din-
klage/planklagenaevnet/vejledning/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla-
ge, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 
er særlige grunde  l det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning  l kommunen. Kommunen videresender 
here  er anmodningen  l Planklagenævnet, som træff er 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 

Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for 
domstolene, skal de  e ske inden 6 måneder fra den 
dato hvor afgørelsen er meddelt eller off entliggjort. 
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Rammebestemmelser

Eksisterende Rammebestemmelser
Plannummer 
Plandistrikt 
Plannavn 
Generel anvendelse 
Eksisternede zonestatus
Frem  dig zonestatus  

Specifi k anvendelse 

Bebyggelsens omfang 

Opholds- og friarealer

Vaa.B.1 
Vester Aaby
Boligområde i V. Aaby
Bolig Område
Byzone
Byzone

Boligbebyggelse med åben-
lav og tæt-lave boliger

Maks. bebyggelsesprocent: 30 
for åben-lav bebyggelse og 40 
for tæt-lav bebyggelse. Maks. 
bygningshøjde: 8,5 m målt fra 
naturligt terræn (niveauplan). 
Der må højst opføres bygnin-
ger med en etage med udnyt-
telig tagetage (1½ etage).

I forbindelse med tæt-lavt 
boligbebyggelse skal mindst 
10% af bebyggelsens grund-
areal anlægges som fælles 
opholdsareal i  lknytning  l 
den samlede bebyggelse. Fæl-
lesarealet kan medtages ved 
beregning af bebyggelsespro-
centen.
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Bilag

1. Eksisterende Rammeafgrænsning
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2. Ny Rammeafgrænsning



Plan & Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg
7253 2036


