
Svendborg Havn og banearealer
 Lokalplan 349

maj 2005



Materialet er udarbejdet af Svendborg Kom-
mune i samarbejde med Land+ landskabsarki-
tekter. 

Hvad er en lokalplan  
En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fast-
sætte bindende bestemmelser for et område, 
f.eks. om
• anvendelse,
• udstykning,
• vej-, sti- og parkeringsforhold,
• placering og udformning af bebyggelse samt 

materialer,
• bevaring af bygninger og landskabstræk,
• sikring af friarealer,
• fællesanlæg

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbej-
des en lokalplan, inden et større byggeri eller 
anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes 
i gang. Hensigten hermed er at sikre en sam-
menhæng i planlægningen.

Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere 
bestemmelser for et område i en lokalplan.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, 
bemærkninger og ændringsforslag til lokalplan-
forslaget, og byrådet skal derefter tage stilling 
hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lo-
kalplanen tinglyst på ejendommene inden for 
planens område. 

Hvad er en rammelokalplan
I en rammelokalplan fastlægges de overordnede 
bestemmelser, oftest for et større område, og 
rammelokalplanen forudsættes inddelt i del-
områder og fulgt op af flere detaillokalplaner. 
I rammelokalplanen vil der derfor oftest kun 
blive fastsat bestemmelser for anvendelse, tra-
fikstruktur og bebyggelsens omfang og højde.

Svendborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,

Centrumpladsen 7,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 59 40
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forandringer. I den forbindelse er det vigtigt 
at debatten har fundet sted, at tilsyneladende 
modsatrettede interesser har lyttet til hinanden 
og at der er gradbøjet holdninger.

Med baggrund i en opsamling af debatten 
udsendte byrådet d. 27. november 2004 forslag 
til kommuneplantillæg 4.4, perspektivplan og 
forslag til lokalplan 349 i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg 4.4 omfattede 
hele havnen og banearealerne og rummede 
overordnede bestemmelser om anvendelsen af 
de forskellige delområder, om trafikstrukturen, 
landskab og offentlige rum samt bebyggelsens 
højde og tæthed. 

Forslag til rammelokalplan 349 fastlagde mere 
detaljeret rammer for anvendelsen og opfø-
relse af nyt byggeri for banearealerne og de 
indre dele af havnen omkring Jessens Mole og 
Nordre Kaj. Rammelokalplanen er bindende 
for de projekter borgere og erhvervsliv ønsker 

Indledning

Med en placering tæt op ad bymidten og på 
kanten af et af landets smukkeste naturområder 
er Svendborg havn ikke til at komme udenom. 
Den er en central del af vores fælles identitet. 

Havnen og dens virksomheder og havnens 
nabo, jernbanen, har imidlertid undergået en 
stor forandring især indenfor det seneste årti. 
Det synlige resultat er ubenyttede sporarealer 
og for havnens vedkommende en omdannel-
sesproces fra den traditionelle havnerelaterede 
virksomhed til nye former for erhverv og 
maritim anvendelse. Planerne for området giver 
ikke svar på de udfordringer den igangværende 
omdannelse kalder på. Svendborg Byråd beslut-
tede derfor i 2003 at igangsætte en planlæg-
ningsproces for havnen og banearealerne. 

I vinteren 2003-2004 blev der udsendt debat-
materiale til en foroffentlighedsfase. Forud 
herfor var der i Teknisk Forvaltning udarbejdet 
forskelligt baggrundsmateriale. Debatavisen og 
kortlægningsmaterialet kan ses på www.hvor-
danhavn.dk. Debatten i foroffentlighedsfasen 
fandt sted i en række forskellige fora: 
• Sammen med Sydfyns Erhvervsråd og 
  Foreningen for Bygnings- og Landskabskul-
  tur afholdt Svendborg Kommune offentlige
  temamøder med indbudte fagfolk,  
• Over en hel lørdag gennemførtes en work-
  shop med deltagelse af et bredt udsnit af inte-
  resseorganisationer og borgere,
• Debatforummet på hjemmesiden 
  www.hvordanhavn.dk,
• Debatindlæg i den lokale dagspresse og
• Et afsluttende og opsamlende borgermøde

Det er Byrådets vurdering at foroffentligheds-
fasen var præget af et meget bredt engagement 
og gav en mængde velunderbyggede idéer og 
kommentarer til det videre arbejde. Fra at 
debatten i begyndelsen var præget af skarpt 
optrukne modsætninger blev der senere i 
forløbet en større fælles forståelse. Det blev fra 
mange sider tilkendegivet at det var nødven-
digt med en omstillingsparathed overfor større 

Debatavis som oplæg til diskussion af havnens fremtid.
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Debat om Svendborg Havn og banearealerne

Hvordan havn ?
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at igangsætte. Rammelokalplanen skal benyttes 
som grundlag for den videre proces herunder 
udbud af dele af arealerne. Først når der er op-
nået aftaler med bygherrer om konkrete projek-
ter udarbejdes der forslag til detaillokalplaner. 
Her vil offentligheden igen have mulighed for 
at fremsætte kommentarer og indsigelser.

Den tredje plantype der blev fremlagt var Per-
spektivplanen, som omfatter byrådets tanker 
om de langsigtede perspektiver for Svendborg 
Havn. Kommuneplanens tidshorisont er 12 år 
– med Perspektivplanen har det været ønsket at 
prøve at se muligheder længere ude i fremtiden, 
eller måske overraskende kort, hvis der sker 
pludselige og afgørende ændringer i transport-
struktur eller erhvervsliv. 
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Perspektivplanen omhandler først og fremmest 
de arealer som ligger ud over rammelokalpla-
nen, og kan opfattes som en slags ”beredskabs-
plan” for en uforudsigelig fremtid og kan tjene 
som afsæt for en videreudvikling af planlæg-
ningen. 

Efter behandling af indkomne bemærkninger 
og indsigelser fra den offentlige fremlæggelse 
vedtog byrådet de tre planer endeligt d. 14. 
marts 2005. I forbindelse med vedtagelsen blev 
følgende ændringer til forslagene vedtaget: 
•  Banedanmarks areal (matr.nr. 770-a) fastlæg-

ges som selvstændigt delområde med anven-
delse til jernbanemæssige formål. Indenfor 
det nye delområde kan der etableres de for 
jernbanedriften nødvendige mindre byg-
ningsanlæg og servicefaciliteter,

•  Muligheden for etablering af boliger i delom-
råde 8 udgår af lokalplanen,

•  Matr.nr. 30-an (Petersen & Sørensen A/S), 
matr.nr. 308 (Grene Industri), det mellemlig-
gende sporareal, vejarealet øst herfor samt 
100 m af Nordre Kaj regnet ud fra Hudes 
Plads udtages af lokalplanen,

•  Matr.nr. 30-al, ”Den blå FAF-lade”, udgår af 
lokalplanen og grænsen for kommuneplantil-
lægget tilpasses hertil.

•  Bebyggelsesprocenten for delområde 4 fast-
lægges til den faktiske udnyttelse i dag,

•  Afgrænsning af fjernvarme- og naturgasom-
råder tilrettes efter de faktiske forhold,

•  I forbindelse med detailprojektering af det 
skitserede vejprojekt tilstræbes størst mulig 
hensyn til de indsigelser, der er fremsat ved-
rørende vejføringen. 
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Baggrund for planlægningen

Hovedårsagen til at Svendborg Havn og bane-
arealerne står overfor forandringer er grund-
læggende forandringer i hele transportsektoren. 
Disse forandringer hænger derudover sammen 
med en ligeså grundlæggende ændret erhvervs-
struktur.

Bevægelsen fra industrisamfund til service- 
og informationssamfund er for længst slået 
igennem også i Svendborg. Byens traditionelle 
fremstillingserhverv er blevet ramt hårdt af 
omstillingen. Til gengæld har især den offent-
lige servicesektor ”opslugt” det meste af det 
tabte. Efter et fald i det verdensomspændende 
boom i IT-sektoren, hvor et område som 
Sydfyn ikke har en naturlig styrkeposition, spås 
det at kultur- og oplevelsesøkonomien bærer 
den fremtidige vækst. I den sammenhæng vil 
Svendborg i kraft af sin placering og historisk/
kulturelle baggrund have en særlig styrke. De 
centrale byområder og herunder havnen vil få 
en central rolle når kultur- og oplevelsesøkono-
mien skal sættes i scene.

Indenfor transportsektoren har lastbilerne for 
længe siden overhalet skibstransporten når det 
gælder den indenlandske transport. I Svend-
borg nåede man den laveste godsomsætning 
i 1999. Siden er der sket en mindre fremgang, 
som især skyldes indførslen af stål til vindmøl-
lebygning efter værftets lukning. Svendborg 
regnes imidlertid til en af de mindre trafik- og 
erhvervshavne i Danmark, og disse spås ikke 
nogen stor fremtid, når det drejer sig om andel i 
godsomsætningen. Med den regionale placering 
på Sydfyn og uden et større opland kan Svend-
borg Havn ikke i fremtiden forvente nogen 
væsentlig udvidelse af godstrafikken, men må i 
højere grad basere sig på rollen som trafikhavn, 
turisme og fritid.

De tungere fremstillingserhverv, som Svend-
borg Havn tidligere lagde jord og kaj til, er for 
fleres vedkommende lukket. Udflytningen af 
især produktionsvirksomhederne til Østeuropa 
og Asien har allerede præget det sydfynske 
erhvervsliv og rammer nu landet bredt. Denne 
outsourcing fører til en kraftig vækst i gods-
transporten med skib, men ikke den slags der 
kommer Svendborg havn til gode. Nu er det i 
højere grad på verdenshavene, hvor container-
skibe fører østens varer til Rotterdam, Ham-
burg eller Århus for derefter at blive omladet til 
lastbiler – nutidens fleksible coastere. 



8    Svendborg Havn og banearealer | maj 2005 

 In
dl

ed
ni

ng

Den eksplosive vækst i lastbiltrafikken har 
ramt ikke blot den indenlandske skibstrafik, 
men også gods på skinner. Med udgangen af 
det gamle årtusinde kørte den sidste godsvogn 
på Svendborgbanen. Som en konsekvens har 
Folketinget bemyndiget trafikministeren til 
at lukke havnesporet til Svendborg havn – og 
fremtiden for godsbanearealet er ikke tog, men 
byudvikling.

Samtidig med at godset er forsvundet fra 
skinnerne har passagertrafikken på Svendborg-
banen oplevet en markant fremgang. I forlæn-
gelse af en Folketingsbeslutning om at styrke 
Svendborgbanen er spor, stationer og kørende 
materiel udskiftet og renoveret. Faste minuttal, 
højere hastighed og dermed kortere rejsetid har 
gjort Svendborgbanen til et reelt alternativ for 
pendlerne.

I Svendborg ønsker kommune, Fynbus og DSB 
i samarbejde at udvikle en ny og moderne fælles 
stationsterminal. Den nedslidte rutebilstation 
og den unødvendigt store station skal forenes 
i en terminal med bedre faciliteter og korte 
gangafstande – serviceniveauet for passage-
rerne skal være i fokus. Inden beslutningen om 

en fælles stationsterminal centralt i Svendborg 
blev der i 2003 gennemført en undersøgelse af 
muligheden for at udflytte busterminalen til 
Svendborg Vest, men undersøgelsen viste at 
serviceniveauet ville blive forringet samtidig 
med at driftudgifterne ville stige.

Middelalderbyens placering på en bakketop på 
kanten ud mod sundet og lavningen – maen, 
mellem bymidte og opland mod nord er nogle 
af de historiske og naturgivne forhold, som har 
ført til det vejnet vi har i dag. Dette vejnet fører 
store mængder trafik ned omkring havneom-
rådet, som den eneste farbare forbindelse, og 
efterlader et opsparet behov for at ændre og 
forbedre vejnettet af hensyn til fremkommelig-
hed, trafikafvikling og –sikkerhed. I 2003 har 
Svendborg Kommune derfor gennemført en 
analyse af det overordnede vejnet og fastlagt 
principper for den fremtidige trafikafvikling 
omkring havnen. 

Med de mange forskellige ændrede behov 
og strukturelle forandringer kunne de tidli-
gere planer for havneområdet og banearealer 
sammenfattende betegnes som utidssvarende. 
Kommuneplan og lokalplanen for havnen var 
indrettet på at fastholde en traditionel er-
hvervshavn med tunge havnerelaterede erhverv 
og vejnettet ligger som et mindesmærke over 
en epoke, hvor de tunge havneerhverv og 
godstransporten var i fokus. Planerne gav ikke 
mulighed for at udvikle havneområde og ba-
nearealer i overensstemmelse med den retning 
som f.eks. erhvervsudviklingen, transportsek-
toren og kultur- og fritidslivet har taget.
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Rammelokalplan 349 
- redegørelse

Lokalplanens formål
Det er rammelokalplanens overordnede for-
mål at tjene som samlende plangrundlag for 
de indre havnearealer og banearealerne. På 
baggrund heraf kan selve omdannelsesproces-
sen igangsættes med delprojekter, heraf nogle 
gennem udbud, og udarbejdelse af detaillokal-
planer.

Rammelokalplanen har endvidere til formål 
at sikre en grov disponering af de i kommu-
neplantillæg 4.4 definerede anvendelser til 
centerformål og offentlige formål. Der fastlæg-
ges bestemmelser for  bebyggelsens højder og 
tætheder samt udpegning af bevaringsværdige 
bygninger.

I rammelokalplanen defineres det samlede 
offentlige rum, bestående af infrastrukturen, 
veje, stier og jernbanearealer samt de offentlige 
by- og havnerum til ophold og udfoldelse.

Eksisterende forhold
Lokalplanen omfatter det tidligere godsbane-
areal, arealerne omkring Svendborg Station og 
områderne mellem banearealer og henholdsvis 
Nordre Kaj og Jessens Mole. Godsbanearealer-
ne ligger ubenyttede hen og togbetjeningen af 
Svendborg Station begrænser sig til anvendelse 
af banelegemet fra Frederiksgade til omtrent ud 
for Hulgade. 

Området fra Frederiksgade til Havnegade rum-
mer en række virksomheder indenfor shipping 
og rederi og anden ikke havnerelateret og over-
vejende administrativ virksomhed. I området 
findes endvidere Svendborg Rutebilstation, som 
er forbundet med stationen via perrontunnel. 
På Nordre Kaj ligger dels havnerelateret virk-
somhed (motorværksted og planlager til korn 
og foderstof), rederi, søentreprisevirksomhed 
og Svendborg Kommunes spildevandsafdeling.

Lokalplanområdet afgrænses og gennemskæres 
af flere overordnede veje. Nordre Havnevej 
giver forbindelse fra Nyborgvej til Jessens 
Mole og til Dronningemaen. Forbindelsen til 
Dronningemaen sker ad en noget kompliceret 
forbindelse via Toldbodvej og Lerchesvej rundt 
om Skt. Knuds Kirke (den katolske kirke). 
Trafikstrukturen indebærer nogle særdeles 
belastede strækninger og kryds, hvor trafiksik-
kerheden heller ikke er optimal. Fodgængerne 
har mulighed for at færdes på kajarealer, men 
cykeltrafikken i området er helt overvejende 
henvist til at færdes på bilernes præmisser. Kun 
langs Nyborgvej er der separate cykelstier.

Områdets nuværende bebyggelse er meget 
uensartet. Den sydlige del af Jessens Mole og 
Frederiksgade er præget af en fin og bevarings-
værdig oprindelig bebyggelse. Fra og med rute-
bilstationen er det nyere bygninger, i en større 
skala og uden særlige arkitektoniske kvaliteter. 
Undtagelsen herfra er den gamle toldbod, 
nu anvendt af en privat virksomhed. Denne 
bygning kan tåle at stå alene. Posthus og stati-
onsbygning udgør en flot klassicistisk helhed 
som den ene væg i Klosterplads. Bagarealerne 
til Jessens Mole er rumligt noget opløste op 
mod banearealet. Bebyggelsen på Nordre Kaj 
er særdeles blandet, fra muret byggeri over en 
simpel lagerhal til pavillonlignende bygninger. 
Nord for godsbaneterrænet ligger to standard 
betonhaller med busgarager med værksted og 
vaskehal. 

Lokalplanområdets terræn er stort set fladt og 
består for en meget stor dels vedkommende af 
opfyld. Dog er der et ikke uvæsentligt terræn-
spring på omkring 1,5 – 2 m mellem stati-
onsterrænet og arealet bag Jessens Mole. DSB 
forventer i forbindelse med en renovering af 
station og herunder perroner, at der vil være 
behov for at hæve fodgængerniveauet yderli-
gere ca. 0,5 m. 
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1  Centerformål defineres her som følgende: butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillings- og værk-
stedsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, offentlig og privat servicevirksomhed, boliger samt lignende formål, som 
efter byrådets skøn naturligt hører til i området. Centerformål kan endvidere rumme forskellige former for lettere, ikke 
miljøbelastende erhverv samt uddannelse og kulturelle formål.

Lokalplanens indhold 
Anvendelse
Med rammelokalplanen skal der kunne skabes 
et nyt  byområde mellem bymidte og havn 
med plads til en blanding af liberale erhverv, 
butikker, offentlig og privat service, lettere 
ikke generende erhverv og boliger. Naboskabet 
til Havnepladsen med Maritimt Center og til 
inderhavnen med lystbåde og anden turistmæs-
sig anvendelse i sommersæsonen gør det oplagt 
at give mulighed for etablering af turismeorien-
terede funktioner, f.eks. hotel eller byferielejlig-
heder med tæt forbindelse til havnen.

Området ved Nordre Kaj og det eksisterende 
godsbaneareal kan ligeledes rumme center-
funktioner, men derudover tænkes området 
anvendt til uddannelse og forskning.

Detailhandel ønskes, af hensynet til en fast-
holdelse af bymidtens styrke på dette punkt, 
placeret så koncentreret som muligt indenfor 
lokalplanområdet. Det er således fastlagt, at der 
kan etableres detailhandel i delområde 1, 2, 3, 4 
og 5, men at butikkerne skal placeres primært 
langs den øst-vestgående hovedsti samt langs 
Jessens Mole, Frederiksgade og Klosterplads. 
Der kan ikke etableres detailhandel i delområde 
6, 8 og 12. Det kan der derimod i delområde 9 
og 11, hvoraf sidstnævnte knytter sig direkte til 
Føtex. I område 1, 2, 3, 4 og 5 er de maksimale 
butiksstørrelser 700 m2 indenfor dagligvarer og 

250 m2 indenfor udvalgsvarer. I delområde 9 
er der sat en grænse for den maksimale butiks-
størrelse på 1000 m2 for såvel dagligvare- som 
udvalgsvarebutikker.

Rammelokalplanens område udlægges i 13 
delområder, se bilag 2. Område 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
9, 11 og 12 udlægges til centerformål1. Af disse 
vil der indenfor område 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 og 12 
kunne være et islæt af boliger idet det er ønsket, 
så vidt muligt at skabe områder, hvor der er liv 
på alle tider af døgnet. Der kan ikke opføres 
eller indrettes boliger i delområde 8.

Den mere eksakte placering af eventuelle 
boliger skal fastlægges i detaillokalplanlæg-
ningen bl.a. under hensyntagen til støjende 
havnerelateret virksomhed primært på Nordre 
Kaj samt trafikstøj fra bl.a. Nyborgvejs indfø-
ring i Dronningemaen, fra Toldbodvej samt fra 
stationsterminalen.

I delområde 2 og 3 åbnes der mulighed for 
etablering af hotel og/eller byferielejligheder.

Delområde 5 og 13 udlægges til offentlige 
formål: Jernbaneformål, station og busterminal 
med tilhørende servicefaciliteter og stiforbin-
delser. Gennem detaillokalplanlægningen vil 
der kunne arbejdes med en mulig sammenknyt-
ning af bebyggelsen i delområde 3 og delområ-
de 5 og derved kan der blive en mere flydende 
overgang mellem centerformål og offentlige 
formål.
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Delområde 7 udlægges til offentlige formål: 
Byrum, havneplads og kajer med mulighed for 
placering af mindre bebyggelse der støtter om-
rådets anvendelse til offentlige formål.

Delområde 10 udlægges til ikke generende 
erhverv i tilknytning til det eksisterende er-
hvervsområde ved Øster Havnevej.

Der er hermed ikke taget stilling til en mulig-
hed for at etablere detailhandel (ud over handel 
med pladskrævende varegrupper) i sammen-
hæng med arealer indenfor lokalplanen for Kel-
loggsområdet. En ændring af plangrundlaget 
forudsætter udarbejdelse af detaillokalplan.

Bebyggelsens omfang og udstrækning
Ved fastlæggelsen af bebyggelsens maksimale 
højde er der lagt vægt på at sikre bymidtens ka-
rakteristiske profil set fra afstand, f.eks. fra Hu-
des Plads eller Østre Kaj. I området langs med 
og bag Jessens Mole er hovedprincippet derfor 
fastlagt som en bebyggelse i maks. 12 m’s højde 
(dvs. 2½-3 etager). Det skal bemærkes, at ter-
rænet stiger omkring 1,5 m ved overgangen fra 

rutebilstationen til baneterræn. Bebyggelse der 
placeres i overgangen mellem disse områder 
kan opføres med terrænkote som baneterrænet 
eller et eventuelt hævet perronområde. Derved 
opnås der en form for terrassering i bebyg-
gelsen, som svarer til de forskellige niveauer 
bebyggelsen fremtræder med op mod bymidten 
med Vor Frue Kirke som det absolut domine-
rende, højeste bygningsværk. Som undtagelse 
fra den generelle, maksimale bygningshøjde i 
delområde 2 og 3, kan der, ved etablering af en 
større kulturfunktion, opføres enkelte byg-
ningsdele i op til 15 m’s højde. I delområde 8 
bag Nordre Kaj er den generelle bygningshøjde 
fastlagt til 15 m, dvs. svarende til 3½-4 norma-
letager, med mulighed for at enkelte bygninger 
opføres i op til 25 m’s højde. 

Baggrunden herfor er ønsket om at kunne 
skabe en samhørighed med silobebyggelsen 
på Østre Kaj og den bagvedliggende Frøsilo, 
samt give mulighed for etablering af større 
volumener til brug for f.eks. kulturformål. Den 
endelige fastlæggelse af bygningshøjder sker 
ved detaillokalplanlægningen.

Idéskitse: Med den omfattende bevaringsværdige bebyggelse i delområde 1 vil der kun kunne opføres begrænset nybyggeri her. I delområde 2 kan 
der tænkes såvel forskellige anvendelser som bygningsstrukturer. Med hensyn til bebyggelsen er det i delområde 2 afgørende at der skal etableres en 
støjafskærmende virkning ift baneterrænet. Derudover kan bebyggelsen tænkes enten at danne en karrédannende struktur op mod bevaringsvær-
dige småbygninger på Jessens Mole som vist her med blanding af handel, service, byferie og/eller boliger, eller udgøres af en mere massiv bebyggelse 
som ramme om en kulturinstitution eller lignende, som vist på side 29. Placeringen op til hovedstiforbindelsen med direkte kobling til stationster-
minalen og midtbyen gør området oplagt til en sådan publikumsorienteret funktion.
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Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent 
på op til 110 i delområde 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 9. 
Såfremt byggemulighederne udnyttes, vil det 
indebære, at parkering skal tilvejebringes i 
parkeringskælder. Ved etablering af en større 
kulturinstitution indenfor delområde 2 og/eller 
3 kan der dog gives mulighed for en bebyg-
gelsesprocent på op til 140 for enkelte ejen-
domme. Dette fastlægges i den efterfølgende 
detaillokalplanlægning.

For at sikre rumdannelser fastlægges der med 
lokalplanen facadelinier for visse delområder, 
som betyder, at der ved byggeri skal etableres 
bebyggelse ud til sådanne linier. Dog skal ikke 
hele facadelinien nødvendigvis bebygges, men 
som princip minimum 50% af den angivne 
linie.

For at skabe en rumlig opdeling mellem buster-
minal og banearealet syd herfor fastlægges der 
i lokalplanen en byggepligt i form af en mellem 
2 og 3 etager høj terminalbygning, som ud over 
passager- og personalefaciliteter kan rumme 
andre offentlige formål og centerformål. 

Idéskitse: Også delområde 3 kan behandles forskelligt hvad angår funktion og fysisk struktur. Her er der vist en struktur der muliggør en beva-
relse af såvel rutebilstationens gamle bygning som HK-bygningen. Den bygningsmæssige afgrænsning mod busterminalen er vigtig såvel af hensyn 
til støjdæmpningen som af hensyn til at mindske og afgrænse det byrum der anvendes til trafikterminal. Langs hovedstiforbindelsen mellem 
Jessens Mole og Toldbodvej (med forbindelse videre til Møllergade) er illustreret en bygning der dels kan rumme passager- og personalefaciliteter 
til stationsterminalen, dels kan indeholde andre byfunktioner. Bebyggelsen i delområde 2 og 3 skal medvirke til at hovedstiforbindelsen ligger i et 
gadelignende rum.

Etablering af en ny hovedstiforbindelse mellem 
Møllergade og Jessens Mole via terminalom-
rådet forudsætter at der etableres en gennem-
brydning i husrækken i Møllergade i form af en 
portgennemgang eller lignende. Randbebyggel-
sen i Møllergade skal i den forbindelse retable-
res i op til 2½ etages højde.

Ubebyggede arealer: by- og havnerum
Friarealer, veje, kajer, pladser og stier ved de 
havnenære arealer udgør den bærende struktur 
for havnen og banearealerne som et offentligt 
fristed. Tilgængeligheden og oplevelsen af en 
fælles værdi, nemlig beliggenheden ved Svend-
borg Sund, er centrale temaer for dannelsen 
af de offentlige rum. Det afgørende for at 
rammelokalplanens delområder kommer til at 
udgøre en helhed er at de bliver bundet sam-
men af en sammenhængende struktur, nemlig 
de nævnte veje og byrum. I rammelokalplanen 
er den sammenhængende struktur sikret ved 
fastlæggelsen af dels vejnettet, dels de overord-
nede by- og havnerum, som især består af de to 
delområder til offentlige formål: Delområde 5 
til stationsterminal og hovedstiforløb mellem 
Jessens Mole og Møllergade og delområde 7 til 
havnepark og kajer.  
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Idéskitse: Her ses delområde 2 anvendt til en større kulturinstitution, som evt. også kan stikke frem i facaderækken mod Jessens Mole. I 
delområde 3 er der illustreret en bebyggelsestruktur, som indebærer fjernelse af den eksisterende randbebyggelse mod Jessens Mole. Herved kan 
der etableres en lukket karréstruktur eller som vist her, punkthuse eller tværvendte stokke som muliggør udkig mod havnen. Langs den nye 
forbindelsesvej mellem Toldbodvej og Jessens Mole lægges der op til en facadebebyggelse i delområde 3 og 6 og i delområde 6 facadebebyggelse mod 
Toldbodvej, som efterlader et egentligt gaderum.

Udpegningen af delområde 7 som det bæ-
rende offentlige rum er overordnet begrundet 
i Svendborg Havns placering ved en naturlig 
bugt i sundet som er det væsentligste struktu-
rerende element. Sammen med Frederiksøen 
opstår der en intimitet, der skal bevares som 
et sammenhængende offentligt tilgængeligt 
kajforløb som et bindeled mellem de grønne 
kanter mod syd i kvartererne langs Strandve-
jen og Kogtved og mod øst i Christiansminde. 
Andre dominerende træk er de oprindelige 
forbindelser fra sundet ind i engdraget, maen 
omkring den nuværende vej Dronningemaen, 
og forbindelsen fra sundet ind i ådalen ved 
Ørkild omkring Kobberbækken, som nu er 
rørlagt. Disse engudløb som i dag primært 
markerer sig kotemæssigt kan i den fremtidige 
struktur indpasses som synlige vandløb eller 
som by- og havnerum der åbner en forbindelse 
ind i baglandet. 

I delområde 7 udlægges der areal til en udvi-
det plads mellem klosteret og Møllergade. Ved 

nedlæggelse af Havnegade kan denne omdan-
nes til en forbindelsessti mellem Møllergade og 
en ny havneplads nord for den gamle toldbod. 
Den rumlige forbindelse mellem pladserne kan 
eventuelt sikres ved at tilpasse Toldbodvejs 
profil på dette sted til en pladsdannelse. Udlæg-
get til en ny havneplads består af en øst-vestlig 
del og en nord-sydlig del. Sidstnævnte er med 
til at skabe forbindelse mellem de havnerum til 
ophold og udfoldelse, der kan (videre)udvikles 
på Jessens Mole og på Nordre Kaj.

Mellem Jessens Mole og Møllergade, med 
direkte kobling til stationsterminalen, udlæg-
ges der areal til en ny tværgående stiforbindelse 
(eventuelt tilknyttet mindre byrum) som kan 
forbinde bymidte med havn. Ligesom ved den 
nye havneplads kan det ved stiens krydsning 
af Toldbodvej blive nødvendigt at skabe en til-
pasning af Toldbodvejs profil til den krydsende 
stiforbindelse. Alternativt kan krydsningen 
udformes som en stibro. 
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Havnens nuværende identitet med skiftende 
karakterer af forskellige tidsepoker fra tømmer-
pladsen og Mudderhullet i syd, over Frederiksø-
ens utilgængelige kajer til de brede asfaltarea-
ler ved FAF-siloerne skaber en alsidighed i 
havnerummet, som måske er Svendborg havns 
fremmeste attraktion. De skiftende rum, 
udsigtsforholdene og vekslen i materialer på be-
lægninger og kajer vil danne udgangspunkt for 
en fremtidig samlet bearbejdning af by- og hav-
nerum. I lokalplanen bestemmes det således, at 
indretning af ubebyggede arealer skal ske efter 
henholdsvis en samlet plan for områderne til 
offentlige formål (delområde 5, 7 og 13) og en 
design manual for områder til centerformål 
(delområde 1-4, 6, 8, 9, 11 og 12).

Idéskitse: Med nedlæggelse af Havnegade, Nordre Havnevej og Jessens Mole ud for Toldboden bliver der mulighed for at etablere by- og havnerum 
der dels binder by og havn sammen, dels styrker den offentlige adgang til kajerne. Øverst i billedet ses eksempel på bebyggelse på de sammenhæn-
gende arealer der opstår på tidligere godsbaneterræn og arealer ved nordre kaj. 

Trafik og parkering  
Nye vejforbindelser udlægges i princippet 
som vist på bilag 2. De veje som indgår i det 
overordnede vejnet udlægges efter følgende 
principper:
• Nyborgvejs forlængelse til Dronningemaen: 

2-sporet vej med midterrabat, cykelstier, for-
tove og yderrabatter

• Tilslutningsveje til Lerchesvej og til Østre 
Havnevej samt Toldbodvej: 2-sporet vej med 
cykelstier og fortove

• Jessens Mole, Ny forbindelsesvej mellem 
Jessens Mole og Toldbodvej, Frederiksgade: 
2-sporet vej med fortove.

Vejadgangen til delområderne fastlægges sådan 
at trafikken på Jessens Mole reduceres, og 
sådan at den betydelige gennemkørende trafik 
på Nyborgvejs indføring generes mindst mulig. 
Til- og frakørsel for busser til en ny terminal vil 

Principsnit fra Toldbodvej til Jessens Mole. Med muligheden for en forholdsvis tæt bebyggelse lægges der op til i vid udstrækning at opfylde 
parkeringsbehovet ved anlæg af parkeringskældre. I området mellem Toldbodvej og Jessens Mole vil det være oplagt at udnytte terrænspringet til en 
sådan parkeringskælder.
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ske ad Toldbodvej ligesom denne også vil være 
adgangsvej for ultrakort parkering (kiss and 
ride) i tilknytning til station og busterminal.

Parkeringsbehovet i rammelokalplanens 
område fastlægges i forbindelse med detail-
lokalplanlægningen ud fra Parkeringsregula-
tiv for Svendborg Kommune. Da der er tale 
om at udbygge et tæt byområde fastlægges 
der bestemmelser om for visse delområder at 
parkering skal etableres under terræn og at 
parkeringsbehovet i visse tilfælde skal opfyldes 
ved parkeringsløsninger for flere delområder 
planlagt under ét.

Hovedstisystemet er opbygget omkring de 
ovenfor nævnte offentlige by- og havnerum. 
Det betyder, at der etableres et sammenhæn-
gende stiforløb langs kajerne der giver mulig-
hed for at knytte an til forbindelser videre mod 
henholdsvis syd og øst. De tværgående ho-
vedstiforbindelser er fra Møllergade til Jessens 
Mole via ny stationsforplads, fra Møllergade 
til Jessens Mole via Havnegade og endelig fra 
Lerchesvej til Nordre kaj gennem delområde 8.

Forhold til anden planlægning
Regionplan 2001-2013
Regionplan 2001-2013 er vedtaget septem-
ber 2001, det vil sige efter seneste revision 
af Svendborg Kommunes Kommuneplan. 
Af væsentlig betydning for havneområdet er 
regionplanens ændrede detailhandelsbestem-
melser. For Svendborg Havn og banearealerne 
betyder det, at bymidteområdet blev udvidet til 
også at omfatte området mellem Toldbodvej og 
Jessens Mole, godsbanearealet og Erhvervsom-
rådet nord for Østre Havnevej. Som en del af 
bymidten er der hermed givet mulighed for at 
etablere dagligvare- og udvalgsvarebutikker på 
henholdsvis maks. 3000m2 og 1000m2.

Kystnærhedszone
Ifølge Planlovens §16 stk. 4 skal der i redegørel-
sen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg 
i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke 
kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. 

Rammelokalplanens område ligger i den 
kystnære del af byzonen og kan som del af 
den samlede havnebebyggelse påvirke kysten 
visuelt. Det vurderes imidlertid at påvirknin-

Idéskitse: På Nordre Kaj kan den generelle maksimale bygningshøjde på 15 meter tåle at blive brudt punktvist.



16    Svendborg Havn og banearealer | maj 2005

Ra
m

m
el

ok
al

pl
an

 3
49

 - 
re

de
gø

re
ls

e

gen vil være meget begrænset, idet området 
indgår som en del af inderhavnen. På grund af 
den tæt bebyggede mellemliggende Frederiksø 
kan rammelokalplanens område ikke siges at 
være en påtrængende del af kystlandskabet. Det 
vurderes endvidere, at den særlige produkti-
onsarkitektur, som er karakteristisk for havne 
af Svendborgs type, med ganske betydelige 
silobyggerier og generelt store bygningsvolume-
ner gør det rimeligt at den fremtidige arkitek-
tur i rammelokalplanens område kan rumme 
markante elementer. Det vil især gælde for 
Nordre Kaj, som ligger som bindeleddet mel-
lem de store silobyggerier på Østre Kaj og den 

ombyggede frøsilo ved Lerchesvej. På denne 
strækning findes det velbegrundet at ram-
melokalplanen giver mulighed for en generel 
bygningshøjde på maks 15 m og for enkeltbyg-
ninger i op til 25 m’s højde (7 normaletager) 
når der samtidig tages hensyn til de sigtelinjer 
og gennemkigsmuligheder som er beskrevet 
andet steds. Vurderingen af Jessens mole er 
ganske anderledes. Her findes det afgørende 
for bevarelsen af indkigget til middelalderbyens 
profil, at der ikke bygges højere end op til 12 
m’s højde (2½-3 normaletager) og undtagelses-
vist op til 15 m. 

Historisk kortlægning samt resultater af DSB’s boringer
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2    Ifølge jordforureningsloven kan der ske kortlægning på 2 niveauer: Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har 
foregået på en given ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til mistanke om risiko for forurening. 
Vidensniveau 2: Hvis der er konkret viden om forurening på en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersø-
gelser med analyser af jordprøver.
3  Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: ”Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder”
4  ifølge Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder”, side 40

Kommuneplan 1999-2010
Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 4.4, 
som fremlægges samtidigt med lokalplanforslag 
349, er lokalplanen i overensstemmelse med 
kommuneplanen.

Miljøforhold
Jordforurening
En forhåndsviden om en eventuel jordforure-
nings udstrækning og omfang kan lette plan-
lægningsprocessen og gøre eventuelle udbuds-
vilkår mere entydige. 

DSB har foretaget en kortlægning ved boreprø-
ver på banearealerne, hvor den største risiko for 
jordforurening synes at være. Resultaterne af 
undersøgelserne er dokumenteret i en rapport 
”Orienterende miljøteknisk undersøgelse af 
arealer ved Svendborg havn”. Resultaterne kan 
deles i 2 kategorier:
• Banearealer, hvor hele arealet synes at være let 

diffus forurenet og 
• Banearealer, hvor hele arealet antages at være 

let diffus forurenet med såkaldte hot spots 
med mere forurening. 

For den indre del af havnearealerne (Jessens 
Mole og Nordre Kaj) har Svendborg Kommune 
gennemført en historisk kortlægning af hvilke 
kendte aktiviteter med forureningsrisici, der 
har foregået indenfor området.

Det forventes, at Fyns Amt vil kortlægge DSB-
arealerne på vidensniveau 2 efter Jordforure-
ningsloven2.

Ændret anvendelse fra havne-, erhvervs- og ba-
nearealer til mere bløde anvendelser som f.eks. 
boliger, offentlige institutioner og friarealer 
vil i forbindelse med et byggeprojekt kræve en 

nøjere redegørelse. Ved konkrete byggeprojek-
ter vil det blive anbefalet, at der gennemføres 
forundersøgelser, og der vil blive stillet krav 
og anvisninger til en eventuel oprensning eller 
andre afhjælpende foranstaltninger før ibrug-
tagning.

Virksomhedsstøj
Virksomheder indenfor lokalplanområdet skal 
overholde grænseværdier for støj i forhold til 
støjfølsom arealanvendelse såvel indenfor som 
udenfor lokalplanområdet3. Tilsvarende må 
støjfølsom arealanvendelse indenfor lokalplan-
området ikke udsættes for støj der overskrider 
de nævnte grænseværdier. Nærmere oplysnin-
ger om grænseværdier m.v. er angivet i lokalpla-
nens bilag 3. 

Lokalplanområdet omfatter de tre rammeom-
råder fra kommuneplanen: 004.C10, 004.D27, 
001.C26 og 001.D11. Sidstnævnte udlægges til 
trafikterminal for såvel tog som busser og skal 
vurderes med hensyn til jernbane- og vejstøj (se 
herunder).

Centerområdet 001.C26 (mellem Jessens Mole 
og Toldbodvej) kan rumme blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse og svarer til områdetype 3 
(se bilag 3) med grænseværdier 55/45/40 dB(A). 
Centerområdet 004.C10 kan ligeledes rumme 
blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, men der-
udover også skoleformål. Da der imidlertid ikke 
er tale om børneskole kan støjgrænsen øges til 
op til 55 dB(A)4. Hvad angår påvirkning af støj 
fra virksomheder udenfor lokalplanområdet 
overfor støjfølsomme aktiviteter i lokalplanom-
rådet skal sådanne virksomheder overholde en 
grænseværdi på 55/45/40 dB(A).

Med udpegningen af rammelokalplanens om-
råde som byomdannelsesområde (se kommu-
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5  ”Omdannelsesområde ved Svendborg Havn, indledende støjundersøgelse”, udarbejdet af Rambøll for Svendborg Kom-
mune, april 2003.

neplantillæg nr. 4.4) er der mulighed for at øge 
ovennævnte grænseværdier med op til 5 dB(A) 
indenfor en 8-års periode, hvorefter støjniveau-
et mindst skal være nedbragt til de gældende 
grænseværdier.

Hvad angår belastning med virksomhedsstøj af 
områder rundt om lokalplanområdet fra virk-
somheder beliggende indenfor lokalplanom-
rådet er dette på alle sider omgivet af områder 
med tungere eller en tilsvarende anvendelse. 
Anvendelsesmulighederne i lokalplanområdet 
giver således ikke anledning til at grænsevær-
dierne i de omkringliggende lokalplanområder 
overskrides. 

Spørgsmålet er herefter om den nuværende 
anvendelse i og omkring lokalplanområdet 
giver anledning til støjmæssige problemer set 
i forhold til den arealanvendelse lokalplanen 
åbner mulighed for?

Den kortlægning af støjforholdene, som 
Svendborg kommune lod gennemføre i 20035  
viste, at 3 virksomheder i forskelligt omfang 
kunne give anledning til støjproblemer såfremt 
lokalplanområdet bliver omdannet til et blandet 
bolig- og erhvervsområde. De 3 virksomheder 
var FAF/DLG på Østre Kaj, Ring Andersens 

J. Ring Andersen (sandblæsning)

FAF 

Petersen & Sørensen Motor-
værksted (motorafprøvning)
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6    ”Kommuneplan 1999-2010”, Svendborg Kommune 1999, s. 4.0.1.

Bådeværft på Frederiksøen og Petersen og 
Sørensen A/S på Nordre Kaj.

Petersen og Sørensen A/S bidrager med et 
støjniveau på mellem 55 og 45 dB(A), hvilket i 
princippet kan ske i længere perioder både dag, 
aften og nat. Det vurderes alene at være virk-
somhedens aktiviteter ved kaj i forbindelse med 
afprøvning af skibsmotorer, der bidrager til 
støjniveauet. Virksomhedens øvrige aktiviteter 
medfører ikke overskridelse af støjgrænseværdi-
erne på 55/45/40 dB(A). Virksomheden udgør 
således et problem støjmæssigt i aften- og 
nattetimerne. Ved en øgning af grænseværdien 
jf. byomdannelsesvejledningen på 5 dB(A) kan 
aktiviteterne fortsætte, men skal være dæmpet 
med 5 dB(A) inden udløbet af en 8 års periode.

Støjpåvirkningen fra FAF/DLG overskrider 
grænseværdien ubetydeligt i kanten af lokal-
planområdet for så vidt angår aften og nat-
teperioden. Virksomheden er reguleret ved en 
miljøgodkendelse, og ved overholdelse heraf og 
med nærheden til boligområderne ved Øksen-
bjergvej in mente, vurderes der ikke at være 
problemer i forhold til lokalplanområdet.

Ring Andersens Bådeværft har mulighed for 
at sandblæse i aften og nattetimer, hvilket vil 
overskride den gældende grænseværdi for lokal-
planområdet. Aktiviteten forekommer imidler-
tid ifølge det oplyste uhyre sjældent og vil efter 
nærmere forhandling blive reguleret i overens-
stemmelse med Miljøbeskyttelsesloven.

De øvrige virksomheder på Nordre Kaj forud-
sættes at skulle relokaliseres i forbindelse med 
gennemførelse af projekter i overensstemmelse 
med lokalplanen, hvorfor disse virksomheder 
ikke er vurderet i støjmæssig sammenhæng. Det 
drejer sig om FAF/DLG’s planlager, Svend-
borg Bugser, Casani Søentreprise og Svend-
borg Vand. Med hensyn til sidstnævnte er der 
allerede taget indledende skridt til en flytning. 
Godshåndteringen på Nordre Kaj, som vil 
være svært forenelig med støjfølsom anven-

delse i området bag Nordre Kaj, er ligeledes 
ikke vurderet med hensyn til støjudledning. En 
nøjere vurdering af godshåndteringen kunne 
eventuelt føre til at den kunne forblive i områ-
det i en overgangsperiode jf. byomdannelsesvej-
ledningen. 

Ved etablering af boliger indenfor rammelokal-
planens område skal byomdannelsesvejlednin-
gen tages i anvendelse således at grænseværdien 
kan hæves med 5 dB(A) i en 8 års periode. 
Herefter skal støjniveauet være nedbragt til 
gældende grænseværdi. Det sidste forudsæt-
ter, at der indenfor den 8 års periode sker en 
dæmpning af støjen fra Petersen og Sørensens 
aktiviteter ved motorafprøvning ved kaj (f.eks. 
dæmpning af kilden ved afskærmning eller 
flytning af kilden i form af forhaling af de 
skibe hvorpå der sker motorafprøvning). Det 
forudsættes endvidere, at der sker en forhand-
ling og afklaring vedrørende Ring Andersens 
miljøgodkendelse med hensyn til perioder, hvor 
der kan forekomme sandblæsning.

De beskrevne støjproblemer vurderes at kunne 
løses. Problemernes omfang og omfanget af 
støjdæmpning afhænger imidlertid af den 
præcise placering af boliger og dermed af den 
faktiske afstand til støjkilderne og mulighe-
den for at indbygge støjskærmende effekter i 
selve bebyggelsen. Den endelige afklaring om 
anvendelsen af byomdannelsesvejledningens 
mulighed for øgede grænseværdier og støjre-
ducerende tiltag indenfor 8 års perioden skal 
derfor ske forud for vedtagelse af detaillokal-
planer indenfor rammelokalplanens område. 
En væsentlig forudsætning vil være at der har 
været en grundig dialog med virksomhederne 
med henblik på at afklare deres planer og øn-
sker, samt drøftelser af alternative virkemidler.

Vejstøj
I henhold til kommuneplanens generelle ram-
mebestemmelser6 skal ny støjfølsom arealan-
vendelse som hovedregel placeres således, at 
støjbelastningen fra eksisterende eller planlagte 
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veje ikke overstiger 55 dB(A). For liberale 
erhverv i byområder er niveauet 60 dB(A). 
Ved anlæg af nye veje skal det tilstræbes, at 
ovennævnte støjgrænser overholdes. Der kan 
i særlige tilfælde, f.eks. ved huludfyldning i 
karrébebyggelser, accepteres en overskridelse 
af de nævnte støjgrænser såfremt det sikres, 
at generne minimeres mest mulig og at det 
indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum 
ikke overstiger 30 dB(A), samt at støjniveauet 
ved mindst en af facaderne og ved de primære 
opholdsarealer ikke overstiger støjgrænserne. 
Arealer hvor støjbelastningen fra veje oversti-
ger 65 dB(A) bør ikke anvendes til støjfølsom-
me funktioner.

Den støjfølsomme arealanvendelse i rammelo-
kalplanens område i relation til vejstøj vil i ho-
vedsagen være boliger. I forbindelse med mo-
delberegninger af de fremtidige trafikmængder 
i havneområdet, er der foretaget beregninger 
af den trafikrelaterede støjbelastning af boliger 
i området. Der er beregnet antal støjbelastede 
boliger >55 dB(A) og >65 dB(A) i henholdsvis 
basissituationen (2001), en fremskrivning af 
trafikudviklingen til 2015 og en situation i 2015 
med et vejnet ændret i overensstemmelse med 
trafikplanen, som beskrevet i.f.m. kommune-
plantillæg 4.4. Hvad angår rammelokalplan-
området og tilgrænsende gader og veje viser 
beregningerne resultaterne i tabellen. 

I og lige omkring rammelokalplanområdet er 
der allerede i udgangssituationen (2001) mange 
støjbelastede boliger: 322 som er støjbelastet 
mellem 55 og 65 dB(A) og 37 som er støjbela-
stet mere end 65 dB(A). Med den forventelige 
trafikstigning frem til år 2015 falder antallet 
af boliger lige over støjgrænsen på 55 dB(A), 
men til gengæld fordobles antallet af alvorligt 
støjbelastede boliger over 65 dB(A). 

Med gennemførelsen af vejprojektet svarende 
til det der åbnes mulighed for via kommune-
plantillæg 4.4 falder antallet af boliger lige over 
støjgrænseværdien, men til gengæld sker der en 
yderligere forværring i antallet af alvorligt støj-
ramte boliger over 65 dB(A). De værst belaste-
de områder vil være boligerne i den ombyggede 
frøsilo ved Lerchesvej, boliger ved Toldbodvej 
og Klosterplads, samt boliger i Brogade. Ifølge 
disse beregninger vil der ske en afgørende 
forbedring for boligerne langs Ørkildsgade idet 
støjen herfra reduceres med lukningen af gaden 
mod Nyborgvej. Støjniveauet fra den nye vej 
over godsbanearealet er mindre end 55 dB(A).

Den overordnede konklusion på modelbereg-
ningerne er at omdannelsesprojektet med en ny 
indføring af Nyborgvej betyder at der samlet 
set, i og lige omkring området, bliver 28% 
færre støjbelastede boliger, men at mængden 
af alvorligt støjbelastede boliger over 65 dB(A) 
stiger med 32%.

Beregningerne tager ikke højde for de nye boli-
ger der måtte blive etableret i omdannelsesom-
rådet, idet det nærmere omfang og placeringen 
af sådanne boliger ikke fastlægges med ramme-
lokalplanen. Først i forbindelse med de efterføl-
gende detaillokalplaner og vejprojektet kan der 
fastlægges nærmere vilkår for nye boliger samt 
eventuelle afhjælpende foranstaltninger i for-
hold til eksisterende boliger. Det samme gælder 
en påtænkt trafikterminal ved Toldbodvej, hvor 
det først i forbindelse med en detailprojektering 
kan fastslås hvilke støjkonsekvenser der vil 
være i forhold til bebyggelse øst og vest herfor.
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Jernbanestøj
Som en del af projektet for etablering af en ny 
stationsterminal skal der ske en omlægning af 
sporene øst for den nuværende stationsbygning. 
I Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1997 fastsæt-
tes der bestemmelser vedrørende støj og vi-
brationer fra tog. Ifølge Regionplan 2001-2013 
må der som hovedregel ikke udlægges arealer 
til støjfølsom arealanvendelse i områder der er 
belastet med et støjniveau (som et døgngen-
nemsnit) over 60 dB(A) fra eksisterende eller 
planlagt jernbanetrafik – for liberale erhverv i 
byområder er grænseværdien 65 dB(A).

Jf. regionplanens hovedkort 5 vil dele af ram-
melokalplanens delområde 1,2 og 3 være berørt 
af en støj der overstiger 60 dB(A). Region-
planen åbner imidlertid mulighed for at der i 
særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med sam-
menhængende byfornyelse, ændret anvendelse 
af bestående bygninger eller udfyldning af 
huller i karrébebyggelse, kan accepteres en 
overskridelse af de nævnte støjgrænser, såfremt 
det sikres,
• At generne fra støjen minimeres mest mu-

ligt, herunder at det indendørs støjniveau i 
sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 dB(A) 
(døgngennemsnit)

• At støjniveauet ved mindst én af facaderne på 
hver bolig og ved primære opholdsarealer ikke 
overstiger støjgrænsen

• At grænserne for vibrationer (maks. 75 dB 
- KB-vægtet accelerationsniveau) kan overhol-
des.

I forbindelse med udarbejdelse af detaillokal-
planer skal det dokumenteres at de nævnte 
støjgrænser kan overholdes. Det må dog i den 
forbindelse indgå i beregningerne, at støjni-
veauet ved Svendborg Station vil være lavere 
end på strækninger på grund af den lavere fart.

Støv og lugt
FAF/DLG har visse emissioner af såvel støv 
som lugt, som jf. byomdannelsesvejledningen 
også skal indgå i vurderingen af planlægning 
i byomdannelsesområdet. Ifølge FAF/DLG’s 
miljøgodkendelse fra 1994 skal virksomheden 
overholde en lugtgrænseværdi på 10 LE (lugt-
enheder) ved boliger, hvilket ifølge tilsynsmyn-
digheden Fyns Amts vurdering overholdes. 
Det vurderes ligeledes, at støvproblematikken i 
forbindelse med aflæsning fra lastbiler (påslag) 
er afklaret.

En særlig støvproblematik i havneområdet 
stammer fra losning og midlertidig opbevaring 
af jordbrugskalk, hvilket normalt forekommer i 
eftersommeren på Nordre Kaj. Denne aktivitet 
vil formentlig være uforenelig med støvføl-
somme aktiviteter i de tilstødende områder. 
Forholdet skal vurderes i forbindelse med den 
konkrete detaillokalplanlægning.

VVM
VVM betyder Vurdering af større anlægs Virk-
ninger på Miljøet7. VVM gennemføres i forhold 
til konkrete anlæg, det vil sige når planlæg-
ningen er på plads. En VVM redegørelse skal 
påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte 
og indirekte virkninger på følgende aktiviteter:
• Mennesker, fauna og flora
• Jordbund, vand, luft, klima og landskab
• Materielle goder og kulturarv
• Samspillet mellem disse faktorer

Udarbejdelsen af en VVM-redegørelse forestås 
af amtet og har form af et regionplantillæg. En 
eventuel VVM-proces igangsættes i forbindelse 
med et konkret projekt.

En række anlæg udløser automatisk VVM. I 
forhold til Svendborg Havn vil det gælde ved 
eventuel etablering af større opfyldninger. 
Derudover kan der blive tale om at gennem-
føre VVM ved andre typer af anlæg f.eks. en 
ny stationsterminal, parkerings- og vejanlæg. 
Vurderingen af hvor vidt der skal udarbejdes en 

7  Se i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 4. juni 1999: ”Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af 
lov om planlægning”
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VVM-redegørelse sker ved at amtet gennemfø-
rer en såkaldt screening, det vil sige en vurde-
ring af om visse nærmere bestemte kriterier er 
opfyldt. Resultatet af screeningen skal offent-
liggøres.

Teknisk forsyning
Varme
Rammelokalplanens område er omfattet af 
gældende varmeplan og dækkes primært med 
fjernvarme. Eneste undtagelse herfra er delom-
råde 8 og 10, som dækkes af Naturgas Fyn.

El
Rammelokalplanens område forsynes med el 
fra Sydfyns Elforsyning.

Vand
Rammelokalplanens område forsynes med 
vand af Svendborg Vand.

Spildevand
Rammelokalplanens område forsynes med 
kloak af Svendborg Vand efter gældende spil-
devandsplan. Svendborg Vand har indenfor 
delområde 7 (i kajarealerne ud for Havnegade) 
og i delområde 8 (især indenfor matr. Nr. 
30-d og 30-af samt i Nordre Havnevej) meget 
store underjordiske anlæg. Det drejer sig om 
hovedkloakledninger, pumpestationer, sand-
fang, overløbsbassin m.v. Disse anlæg vil være 
særdeles vanskelige at flytte og i givet fald være 
behæftet med meget store omkostninger. Nogle 
elementer i delområde 8 vil kunne indpasses i 
nyt byggeri, men det skal ske under hensynta-
gen til drift, tilgængelighed og de miljømæs-
sige problemer m.h.t. især lugt som disse anlæg 
giver anledning til. Andre ledninger m.v. kan 
eventuelt forblive i området og de overliggende 
arealer anvendes til parkering og friarealer, for-
udsat at tilgængeligheden til ledningerne sikres 
ved tinglyst deklaration.

Renovation

Rammelokalplanens område er omfattet af den 
kommunale renovationsordning efter gældende 
regulativ.

Arkæologiske interesser
I området kan der være arkæologiske interesser, 
der er omfattet af Museumslovens §26. Svend-
borg og Omegns Museum skal kontaktes i god 
tid, inden jordarbejder i området igangsættes 
for at foretage prøvegravning.
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Rammelokalplan nr. 349 
- bestemmelser

Anmelder: 
Svendborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Centrumpladsen 7
5700 Svendborg

Lokalplan nr. 001.349 for Svendborg Havn og 
banearealer

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbe-
kendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fast-
sættes hermed følgende bestemmelser for det i 
§2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål
• At fastlægge bestemmelser som grundlag for 

senere detaillokalplaner, herunder: 
• At udlægge og disponere delområder til cen-

terformål og delområder til offentlige formål
• At fastlægge den overordnede bebyggelses-

struktur, højder og tætheder
• At fastlægge et overordnet vejnet
• At fastlægge de offentlige rum og friarealer
• At fastlægge bestemmelser for bevaringsvær-

dige bygninger
• At skabe et grundlag for evt. ekspropriation
• At ophæve gældende lokalplaner indenfor 

rammelokalplanens område.

§2 Lokalplanens område 
og zonestatus
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. 

Lokalplanen omfatter følgende ejendomme:
30-af, 30-ah, 30-ai, 30-ak, 30-ap, 30-d af 
Svendborg Markjorder, del af 217-a, 222-a, 
222-b, 223-b, 262-a, 262-b, 262-c, 263-a, 283-a, 
284-a, 687-a, 687-b, 687-d, 688-a, 688-b, 689, 
690-a, 690-b, 690-c, 690-f, 690-h, 763, 769-
a, 769-c, 770-c, 776 af Svendborg Bygrunde, 
udstykninger heraf efter den 1. september 2004 
samt umatrikulerede vejarealer .

Lokalplanens område ligger i byzone.

§3 Delområder
- anvendelse, bebyggelsens placering 
og omfang, vejadgange

Delområde 1 
Anvendelse: Centerformål. 
Bebyggelsens placering: De med gråt mar-
kerede bevaringsværdige bygninger må ikke 
nedrives eller ændres uden byrådets tilladelse. 
Ny bebyggelse skal i proportioner og udseende 
tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse in-
denfor delområdet. Detailhandelsbutikker skal 
placeres mod Frederiksgade eller Jessens Mole.
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 110 for hver ejendom. Bygningshøjde 
maks. 12 m. 
Dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke 
etableres større end henholdsvis maks. 700 
etagemeter og 250 etagemeter.
Vejadgang og parkering: Vejadgang fra 
Frederiksgade. Parkering i forbindelse med 
ændret anvendelse eller nybyggeri indenfor del-
område 1, 2, 3, 4, 5 og 6 skal ske efter en samlet 
plan for disse områder.

Delområde 1. Kort 1:2000

Signaturforklaring til delområdekort

Høj bevaringsværdi

Fodgængersti

Vejadgang

Facadelinie
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Delområde 2 
Anvendelse: Centerformål, herunder også 
byferie og/eller hotel.  
Bebyggelsens placering: De med gråt mar-
kerede bevaringsværdige bygninger må ikke 
nedrives eller ændres uden byrådets tilladelse. 
Ny bebyggelse skal i proportioner og udseende 
tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse 
indenfor delområdet. Ved ny bebyggelse skal 
minimum 50% af den med blåt viste facade-
linje bebygges. Detailhandel skal placeres med 
tilknytning til den øst-vestgående hovedsti eller 
Jessens Mole. 
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 110 for hver ejendom. Bygningshøjde 
maks. 12 m. Ved etablering af en større kultur-
institution kan der dog gives mulighed for en 
bebyggelsesprocent på op til 140 og en højde på 
op til 15 m for enkelte bygningsdele. Daglig-
vare- og udvalgsvarebutikker må ikke etableres 
større end henholdsvis maks. 700 etagemeter 
og 250 etagemeter.
Vejadgang: Vejadgang fra Frederiksgade 
via delområde 1. Parkering i forbindelse med 

ændret anvendelse eller nybyggeri indenfor del-
område 1, 2, 3, 4, 5 og 6 skal ske efter en samlet 
plan for disse områder. Parkering skal etableres 
under terræn.

Delområde 3 
Anvendelse: Centerformål, herunder også 
byferie og/eller hotel.  
Bebyggelsens placering: Ved ny bebyg-
gelse skal minimum 50% af den med blåt viste 
facadelinje bebygges. Detailhandel skal placeres 
med tilknytning til den øst-vestgående hovedsti 
eller Jessens Mole. 
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 110 for hver ejendom. Bygningshøjde 
maks. 12 m. Ved etablering af en større kultur-
institution kan der dog gives mulighed for en 
bebyggelsesprocent på op til 140 og en højde på 
op til 15 m for enkelte bygningsdele. Daglig-
vare- og udvalgsvarebutikker må ikke etableres 
større end henholdsvis maks. 700 etagemeter 
og 250 etagemeter.
Vejadgang: Vejadgang fra ny forbindelsesvej 
mellem Toldbodvej og Jessens Mole. Parke-
ring i forbindelse med ændret anvendelse eller 
nybyggeri indenfor delområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 
skal ske efter en samlet plan for disse områder. 
Parkering skal etableres under terræn.

Delområde 2. Kort 1:2000

Delområde 3. Kort 1:2000

 Centerformål defineres her som følgende: 
butikker, liberale erhverv, mindre ikke 
generende fremstillings- og værksteds-
virksomhed i tilknytning til butikkerne, 
offentlig og privat servicevirksomhed, 
boliger samt lignende formål, som efter 
byrådets skøn naturligt hører til i områ-
det. Centerformål kan endvidere rumme 
forskellige former for lettere, ikke miljø-
belastende erhverv samt uddannelse og 
kulturelle formål.
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Delområde 4
Anvendelse: Centerformål
Bebyggelsens placering: De med gråt mar-
kerede bevaringsværdige bygninger må ikke 
nedrives eller ændres uden byrådets tilladelse.
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocen-
ten fastlægges til udnyttelsen 
ved lokalplanens vedtagelse. 
Bygningshøjde maks. 12 m. 
Dagligvare- og udvalgsva-
rebutikker må ikke etableres 
større end henholdsvis maks. 
700 etagemeter og 250 eta-
gemeter.
Vejadgang: Vejadgang 
fra Klosterplads. Parkering 
i forbindelse med ændret 
anvendelse eller nybyggeri 
indenfor delområde 1, 2, 3, 
4, 5 og 6 skal ske efter en 
samlet plan for disse områ-
der. Parkering udløst i for-
bindelse med ny anvendelse 
skal etableres som parkering 
under terræn indenfor del-
område 2 og/eller 3.

Delområde 4. Kort 1:2000

Delområde 5. Kort 1:2000

Delområde 5 
Anvendelse: Offentlige formål/trafiktermi-
nal. Passager- og personalefaciliteter samt bu-
tikker og lignende centerformål (dagligvarebu-
tikker maks 700 m2, udvalgsvarebutikker maks 
250 m2) i tilknytning til hovedstiforbindelse 
mellem Møllergade og Jessens Mole.
Bebyggelsens placering: I tilknytning 
til øst-vestgående hovedsti. Syd for den viste 
busterminal og langs den øst-vestgående ho-
vedsti skal der ved etablering af en busterminal 
opføres en  2-3 etager høj bygning til passager- 
og personalefaciliteter samt eventuelt andre 
offentlige formål og centerformål. Randbe-
byggelsen i Møllergade skal i forbindelse med 
anlæg af hovedstiforbindelsen retableres i op til 
2½ etages højde. 
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks 25 for området under et, og en maksimal 
bygningshøjde på 12 m. 
Vejadgang: Vejadgang til parkering i delom-
råde 2 og/eller 3 fra henholdsvis ny forbindel-
sesvej mellem Toldbodvej og Jessens Mole og 
fra Frederiksgade. Vejadgang til afsætnings-
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Delområde 6. Kort 1:2000

Delområde 8. Kort 1:2000

pladser (kiss and ride) fra Toldbodvej. Parke-
ring i forbindelse med ændret anvendelse eller 
nybyggeri indenfor delområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 
skal ske efter en samlet plan for disse områder. 
Parkering udløst i forbindelse med ny anvendel-
se eller nybyggeri skal etableres som parkering 
under terræn indenfor delområde 2 og/eller 3.

Delområde 6
Anvendelse: Centerformål, dog ikke detail-
handelsbutikker. 

Bebyggelsens placering: De med gråt mar-
kerede bevaringsværdige bygninger må ikke 
nedrives eller ændres uden byrådets tilladelse. 
Ny bebyggelse skal i proportioner og udseende 
tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse 
indenfor delområdet. Ved ny bebyggelse skal 
minimum 50% af den med blåt viste facade-
linje bebygges.
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 110 for hver ejendom. Bygningshøjde 
maks. 12 m.
Vejadgang: Vejadgang fra ny forbindelsesvej 
mellem Toldbodvej og Jessens Mole. Parke-
ring i forbindelse med ændret anvendelse eller 
nybyggeri indenfor delområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 
skal ske efter en samlet plan for disse områder. 
Parkering skal etableres under terræn.

Delområde 7
Anvendelse: Offentlige formål/by- og havne-
rum, kiosker, toiletter og lignende, der knytter 
sig til områdets anvendelse. 
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks 5 for området under et. Bygningshøjde 
maks 8,5 m. 
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Delområde 9. Kort 1:2000

Delområde 10. Kort 1:2000 Delområde 11. Kort 1:2000

Delområde 8
Anvendelse: Centerformål, dog ikke detail-
handelsbutikker og boliger. Kiosker, toiletter og 
lignende, der knytter sig til anvendelsen af del-
område 7. Eksisterende lovlig erhvervsvirksom-
hed, der overholder miljøvilkårene for området, 
kan fortsætte. 
Bebyggelsens placering: Ved ny bebyggelse 
skal minimum 50% af den med blåt viste facade-
linje bebygges. 
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 110 for hver ejendom. Bygningshøjde 
maks. 15 m. Ved etablering af en større kul-
turinstitution kan der dog gives mulighed for 
en bebyggelsesprocent på op til 140 for denne 
ejendom og en maksimal bygningshøjde på op til 
25 m for dele af ejendommen. 
Vejadgang: Vejadgang fra Østre Havnevej. 
Parkering i forbindelse med ændret anvendelse 
eller nybyggeri skal ske efter en samlet plan for 
dette område. Fordeling og placering sker efter 
fælles overenskomst i grundejerforeningen.
Ved udarbejdelse af detaillokalplan skal det 
sikres, at der som vist kan etableres vejadgang 
fra Østre Havnevej via Hudes Plads og ny bro til 
Frederiksøen.

Delområde 9
Anvendelse: Centerformål.
Bebyggelsens placering: Bebyggelse skal 
så vidt muligt opføres med facadevirkning 
mod Lerchesvej og Nyborgvejs forlængelse til 
Dronningemaen.
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 110. Bygningshøjde maks. 12 m. Daglig-
vare- og udvalgsvarebutikker må ikke etableres 
større end maks. 1000 etagemeter.
Vejadgang: Fra Lerchesvej.

Delområde 10
Anvendelse: Ikke generende erhvervsformål.
Bebyggelsens placering: Som sluttet eller 
overvejende sluttet bebyggelse med facade-
retning mod Østre Havnevej og Nyborgvejs 
forlængelse til Dronningemaen.
Bebyggelsens omfang: 5m3/m2, dog maks 
bebyggelse af 2/3 af grundarealet.
Vejadgang: Fra Østre Havnevej.

Delområde 11
Anvendelse: Centerformål
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 5 for området under et.
Vejadgang: Fra Lerchesvej.
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Delområde 12
Anvendelse: Centerformål, dog ikke detail-
handelsbutikker.
Bebyggelsens placering: De med gråt mar-
kerede bevaringsværdige bygninger må ikke 
nedrives eller ændres uden byrådets tilladelse. 
Ny bebyggelse skal i proportioner og udseende 
tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse 
indenfor delområdet.
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent 
maks. 100. Bygningshøjde maks. 12 m.
Vejadgang: Fra Havnegade.

Delområde 13
Anvendelse: Offentlige formål/jernbanemæs-
sige formål.
Bebyggelsens omfang: Indenfor delområdet 
kan der etableres de for jernbanedriften nødven-
dige mindre bygningsanlæg og servicefaciliteter. 

§4 Vej-, sti- og parke-
ringsforhold
Nye vejforbindelser udlægges i princippet som 
vist på bilag 2. De veje som indgår i det overord-
nede vejnet udlægges efter følgende principper:
• Nyborgvejs forlængelse til Dronningemaen: 2-

sporet vej med midterrabat, cykelstier, fortove 
og yderrabatter

• Tilslutningsveje til Lerchesvej og til Østre 
Havnevej samt Toldbodvej: 2-sporet vej med 
cykelstier og fortove

• Jessens Mole, Ny forbindelsesvej mellem 
Jessens Mole og Toldbodvej, Frederiksgade: 
2-sporet vej med fortove

Vejbyggelinier vurderes og pålægges i forbin-
delse med detaillokalplanlægningen.

Vejadgang til parkering i delområde 1-6 skal ske 
enten fra ny forbindelsesvej mellem Toldbodvej 
og Jessens Mole eller fra Frederiksgade, således 
at der ikke bliver vejadgang fra Jessens Mole. 
Som undtagelser herfra skal vejadgang til bus-
terminal og til afsætningspladser (kiss and ride) i 
delområde 5 ske fra Toldbodvej og delområde 4 
vejbetjenes fra Klosterplads.

Nye hovedstiforbindelser udlægges i princippet 
som vist på bilag 2 med en sammenhængende 
stiforbindelse langs Jessens Mole og Nordre Kaj 
og med 3 tværgående stiforbindelser som følger:
• fra Møllergade til Jessens Mole via ny stations-

forplads
• fra Møllergade til Jessens Mole via Havnegade
• fra Lerchesvej til Nordre kaj gennem delom-

råde 8

Delområde 13. Kort 1:2000
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I forbindelse med nybyggeri eller ændret an-
vendelse skal der sikres parkeringspladser jf. 
gældende parkeringsnormer i Parkeringsregula-
tiv for Svendborg Kommune.

Parkeringsbehovet skal i visse tilfælde løses 
gennem et samlet projekt for flere ejendomme 
eller delområder (se herom under de enkelte 
delområder). Fordeling og placering sker efter 
fælles overenskomst i grundejerforeningen.

§5 Ubebyggede arealer
Indretning af ubebyggede arealer skal ske efter 
henholdsvis en samlet plan for områderne til 
offentlige formål (delområde 5, 7 og 13) og en 
design manual for områder til centerformål 
(delområde 1-4, 6, 8, 9, 11 og 12).

§6 Grundejerforening
Byrådet kan kræve, at der oprettes en grund-
ejerforening med medlemspligt for nye ejere i 
området.

Byrådet kan kræve, at grundejerforeningen 
optager grundejere eller sammenlægges med 
grundejerforeninger for tilstødende områder.

§7 Forudsætning for 
ibrugtagning
Før der gives byggetilladelse eller tilladelse til 
ændret anvendelse skal følgende være opfyldt:

• Der skal være vedtaget en detaillokalplan.

Før der gives tilladelse til ibrugtagning af ny 
bebyggelse, skal følgende være opfyldt:

• Aktiviteter der er godkendelsespligtige i 
henhold til VVM bestemmelserne i Lov om 
Planlægning, skal have opnået tilladelse.

• Aktiviteter, der er godkendelsespligtige i 
henhold til miljøloven, skal have opnået 
godkendelse.

• Bebyggelse skal være sikret forsyning i 
henhold til gældende planer for varme- og 
spildevandsforsyning.

§8 Ophævelse af lokal-
plan og servitutter
Med vedtagelse af nærværende lokalplan op-
hæves lokalplan nr. 001.090, 001.122, 001.186, 
004.208 og 004.324 for det område, der er 
beskrevet i §2 og erstattes af nærværende plan.

Private servitutter eller andre tilstandsservi-
tutter, der er uforenelige med lokalplanens 
bestemmelser, fortrænges af planen.

Lokalplanens retsvirk-
ninger
Efter offentliggørelse af den endeligt vedtagne 
lokalplan må ejendomme, der er omfattet af 
planen ifølge Lov om Planlægning § 18 kun 
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen-
dom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg med videre, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre 
væsentlige lempelser af lokalplanens bestem-
melser under forudsætning af, at det ikke 
ændrer den særlige karakter af det område, der 
søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.



Lokalplanen indeholder i §3 bestemmelser 
om at nærmere angivne bygninger ikke må 
nedrives eller ændres uden byrådets tilladelse. 
Bestemmelsen har hjemmel i Planlovens §15 
stk. 2, nr. 14. En tilladelse er en dispensation 
efter Planlovens §19.

Hvis en tilladelse til nedrivning nægtes, kan 
ejeren, efter Planlovens § 49 under visse forud-
sætninger forlange, at ejendommen overtages 
af kommunen mod erstatning, hvis der er et 
væsentligt misforhold mellem ejendommes 
afkastningsgrad og afkastningsgraden for 
ejendomme med en lignende beliggenhed og 
benyttelse, som ikke er omfattet af et nedriv-
ningsforbud.

Således vedtaget af Svendborg Byråd den 14. 
marts 2005.

Dato for offentliggørelse af endelig vedtaget 
lokalplan: 9. maj 2005.

P.b.v.

Jan Carlsson
Kontorchef

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. 
september 2002 begæres lokalplanen tinglyst på 
de ejendomme, der er omfattet af planen, jf. §2.
Der er ikke sket yderligere udstykning inden 
for lokalplanområdet efter 1. september 2004. 
Lokalplan nr. 001.122, 001.186, 004.208 og 
004.234 vedtaget af Svendborg Byråd den 30. 
juni 1686, 12. september 1988, 27. august 1990 
og 13. december 1999 og tinglyst den 4. marts 
1987, 30. september 1988, 14. september 1990 
og 6. januar 2000 begæres aflyst for de af nær-
værende lokalplan omfattede arealer, jf. §2. 

Svendborg Byråd, den 9. maj 2005

P.b.v.
E.b.

Jan Carlsson
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Bilag 1  
Matrikulære forhold

Kort 1:3000



Bilag
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Offentligt formål/
by- og havnerum

Centerformål

Delområde

Lokalplanens område
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Bilag 3
Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 
om støj fra virksomheder

Grænseværdierne beregnes som gennemsnitsværdier over følgende tidsrum:











































Dagperioder kl. 7-18:   De mest støjbelastede otte timer
Aftenperioder kl. 18-22:  Den mest støjbelastede hele time
Natteperioder kl. 22-7:  Den mest støjbelastede halve time






