11- punktprogram lokalplan 687 for Svogerslev sognegård
1. Lokalplanens baggrund
Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende
sognegård med ca. 340 m2. Den eksisterende ejendom og
ansøgte tilbygning ønskes fortsat anvendt som sognehus.
Det fremgår af den partielle byplan, at eksisterende
lovlig anvendelse kan bibeholdes, men at udvidelse (ved
om- og tilbygning) i strid med byplanvedtægten ikke må
finde sted. Der søges derfor dispensation, da man ønsker
at opføre en tilbygning til det eksisterende sognehus.
Forvaltningen har haft ansøgningen i nabohøring, med
henblik på om sagen evt. kunne køre som dispensationssag.
Der er i forbindelse med høringen modtaget væsentlige
indsigelser fra næsten alle naboer til det grønne område
- eksempelvis fra den nærmeste nabo, som mener, at
byggeriet er for højt og at det vil påvirke lysforhold på
deres ejendom.
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt
bør nyde fremme, idet projektet er tilpasset til den
bevaringsværdige bygning og nabobebyggelse og vurderes
ikke at give anledning til væsentlige gener.
2. Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er bl.a at muliggøre ny bebyggelse,
tilpasset til den bevaringsværdige bygning,
nabobebyggelse og øvrige omgivelser og at sikre, at den
øvrige del af området fortsat anvendes som grønt område.
3. Projekt
Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende
sognegård med ca. 340 m2. Bebyggelsen øskes opført i
tilknytning til den eksisterende bevaringsværdige
bebyggelse i 1 etage. Den eksisterende ejendom og ansøgte
tilbygning ønskes fortsat anvendt som sognehus.
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt
bør nyde fremme, idet projektet er tilpasset til den
bevaringsværdige bygning og nabobebyggelse og vurderes
ikke at give anledning til væsentlige gener.
4. Kommunale interesser
Det er i kommunens interesse, at udbuddet af mødesteder
for borgerne i området udvides.
5. Miljø, mål og politikker
Der er foretaget en indledende miljøscreening,

der redegør for de miljømæssige konsekvenser, en
gennemførelse af lokalplanen må forventes at få.
På baggrund af screeningen vurderer forvaltningen, at der
ikke er behov at udarbejde yderligere miljøvurdering.
6. Skolekapacitet
Projektet har ikke indvirkning på skolekapaciteten.
7. Tidsplan og proces
Lokalplanen forventes endelig vedtaget i 1. kvartal 2020.
Bebyggelsen er en vigtig del af Svogerslevs identitet,
hvorfor det vurderes vigtigt, at lokalplanarbejdet ikke
foregriber den igangværende udarbejdelse af
Helhedsplanen for Svogerslev .
Forvaltningen skønner, at lokalplanen har et sådant
indhold og karakter, at den alene skal behandles i
Teknik- og Miljøudvalget.
8. Forhold til anden planlægning
Det fremgår af den partielle byplan, at eksisterende
lovlig anvendelse kan bibeholdes, men at udvidelse (ved
om- og tilbygning) i strid med byplanvedtægten ikke må
finde sted.
Arealet er i den gældende kommuneplan fra 2016 udlagt til
rekreativt grønt område og offentlige formål. Da
sognehuset betragtes som offentlig formål, er ansøgningen
hermed i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men
ikke med den partielle byplan fra 1968.
9. Detaljeringsniveau
Lokalplanen skal fastlægge placering og karakter af
byggeriet, tilkørsel, parkering samt beplantning mm.
10. Økonomiske konsekvenser
Ingen budgetmæssige konsekvenser
11. Inddragelse af offentligheden
Forvaltningen har haft ansøgningen i nabohøring, med
henblik på om sagen evt. kunne gennemføres som
dispensationssag. Der er i forbindelse med høringen
modtaget væsentlige indsigelser fra næsten alle naboer
til det grønne område - eksempelvis fra den nærmeste
nabo, som mener, at byggeriet er for højt og at det vil
påvirke lysforhold på deres ejendom. Bemærkningerne vil
indgå i det efterfølgende forløb med udarbejdelsen af
lokalplanforslaget.

I forbindelse med lokalplanforslaget bør der afholdes
borgermøde i offentlighedsperioden.

