
LOKALPLAN – DISPENSATION VEDR. BEBYGGELSESPROCENT: 

Bostedet Skærvebo hører under lokalplan 112, der er udarbejdet med henblik på institutionsbyggeri. Lokalplanen 

er udarbejdet i forbindelse med Bostedets etablering i 1998.  

Lokalplanen giver tilladelse til en samlet bebyggelsesprocent på i alt 33 %. 

Skærvebo har i dag et samlet grundareal på 4080 m2.og et bebygget areal iht. BBR på 1087 m2 altså en 

bebyggelsesprocent på 26,64 % Herudover kommer et samlet areal af udhuse/forbindelsesgang/carport/bålhytte 

mm i alt med et samlet areal der udgør 175 m2.  

FREMTIDEN: 

Bostedet har på det seneste haft en stigende efterspørgsel, fra interesserede borgere der gerne vil flytte til. 

Bostedet har på nuværende tidspunkt borgere, der er så stærkt plejekrævende, at deres lejlighed på sigt ikke kan 

leve op til kravene for pleje, grundet dimensionerne på lejligheden og kravet til tekniske hjælpemidler. Disse 

borgere, vil indenfor en meget kort årrække være tvunget til at fraflytte.  

Grundet ovenstående har bostedet fået udarbejdet en helhedsplan der udover etablering af nye boliger også 

indeholder tidsvarene lokaler for personale og pårørende. Mange funktioner har været præget af snørklede 

arbejdsstationer, og der har knap været faciliteter for medarbejdere til dokumentation, fortrolige samtaler mm.  

HELHEDSPLAN: 

Med helhedsplanen er der lagt op til en samlet udvidelse i alt på 565 m2. Altså en samlet bebyggelse på i alt 

1652 m2. Bostedet har købt 600 m2 af nabo matriklen12-an, der sammenlægges matr. 12-s, så det samlede 

grundareal fremover lyder på 4680 m2 

Helhedsplanens overskrifter: 

▪ etablering af 6 nye boliger samt dertilhørende fællesarealer for plejekrævende beboere. 

▪ Etablering af wellness afdeling, samt HC-toilet for hele bostedet. 

▪ Udvidelse/ombygning af eksisterende kontor og medarbejderfaciliteter. 

▪ Udvidelse samt ombygning af køkken der lever op til nutidens krav.  

▪ Ombygning/etablering af medarbejder garderobe samt område for massage. 

▪ Etablering af parkeringsarealer mod øst.  

Med ønsket om udvidelsen på 565 m2, vil bostedet komme op på en samlet bebyggelsesprocent på 35,29 % En 

overskridelse på 2,29 %. Eller 107 m2.  

Det bør bemærkes at eksisterende skur på 58 m2 samt eksisterende bålhytte på 33 m2, begge fjernes fra 

matriklen.  

For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og samtidig leve op til nutidens krav for plejeboliger, 

arbejdsmiljø mm. ønsker bostedet at der kan dispenseres med de 2,29 % som det samlede bebyggede areal 

fremover vil være for stort.  

 

 


