z

Lokalplan
607
for et blandet bolig- og erhvervsområde ved “Krøyers Plads”,
Jessens Mole 7-9, Svendborg

Lokalplanlægning for lokal udvikling

Forslag til Lokalplan 607, Svendborg

Det gode liv
Svendborg har som første
danske kommune tilsluttet sig
den internationale Cittaslowbevægelse, der arbejder for
at forbedre livskvaliteten for
deres indbyggere. Byplanlægning, byliv og bykvalitet indgår
som centrale temaer.
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Forslag til Lokalplan 607 Svendborg
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Forslag til Lokalplan 607, Svendborg

Hvad er en lokalplan ?
Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med kommuneplanens øvrige mål.
En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse
af kommuneplanen.
Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et
større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes
i gang. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt.
Lokalplaner er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om:
- Anvendelse,
- udstykning,
- vej-, sti- og parkeringsforhold,
- placering, udformning af bebyggelse og materialer
- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg.
En lokalplan omfatter to hoveddele:
- Redegørelse
- Lokalplanbestemmelser
I Redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt en
kort præsentation af lokalplanområdet og baggrunden og formålet
med lokalplanen.
Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af
en kortbilag.
For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger
og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan,
inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.
Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i
området.
Hvad regulerer lokalplanen?
Lokalplanen regulerer kun fremtidige handlinger som kræver en tilladelse, mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Kan der dispenseres ?
Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer
i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer
kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Lokalplanens redegørelse

Stræde

Toldb

orve

j

Jessens Mole

Lokalplanområdet vist på luftfoto

Lokalplanens baggrund

Ingen

Denne lokalplan gælder for et område mellem Svendborg bymidte og
Jessens Mole. Svendborg Byråd ser store muligheder for kommunens
vækst i at udvikle det attraktive havneområde. Svendborg havn skal
være en åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv – her
Fremtidens Havn

Udviklingsplan for Svendborg Havn
februar 2014

Udviklingsplan for Svenborg havn

skal være arbejdspladser, uddannelser og boliger i tæt samspil med
kulturelle tilbud og aktivteter på vandet.
Byrådet vedtog februar 2014 ”Udviklingsplan for Svendborg havn”
som et af værktøjerne til at sikre en sammenhæng mellem bymidte
og havn med tilpasning til byens skala, byrumsforløb og funktioner.
Udviklingsplanen er en overordnet ramme for anvendelsen og bebyggelsens omfang, hvor den endelige udformning og arkitektur fastlægges i en lokalplan.
Det bynære havneområde ligger mellem den historiske bymidte og

Historisk foto set fra øst mod byen,
år ca. 1945

Jessens Mole. Udviklingsplanen fastlægger en serie nye byggefelter
mellem rækken af eksisterende, karakteristiske bygninger langs Jessens Mole og trafikknudepunktet omkring stationen og busterminalen
langs Toldbodvej.
Det første byggeprojekt i forlængelse af Udviklingsplanen for Svendborg Havn bliver Jessens Mole 7-9, også kaldet “Krøyers Plads”. På
grundlag af et offentlig udbud har kommunen i oktober 2015 solgt et
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REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607, Svendborg

byggefelter

trafikplan

stort areal på havnefronten - Byggefelt 1 - med en unik beliggenhed
umiddelbart op til Svendborg bymidte bliver der mulighed for at opføre et blandet bolig- og erhvervsbyggeri.
4

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra den private ejer af Jessens
Mole 7-9, som ønsker mulighed for at realisere et projekt til blandet

3

2a
2

1a
1

bolig- og erhvervsformål. Med dette første byggeprojekt på havnen
sættes der en udvikling i gang i forhold til visionen for havnen.
Med udviklingsplanen for havnen er det hensigten at opnå en bymæssig karakter i området gennem videreudvikling af bymidten med
blandede byfunktioner, butikker, ikke miljøbelastende erhverv samt
service, kultur og boliger. Lokalplanen betyder således, at der ændres
på områdets skala, da planen muliggør et højere og mere massivt

Udviklingsplan for de bynære havneByggefelt
arealer.
Prospekt for udbud, 2014
2
Byggefelt 1
Bev. værdige bygninger

Grå:Eksisterende
Byggefelt
bebyggelse/
Blå: anden
Bev.
værdige
bygninger
eksisterende
bebyggelse
Brun:
Eksisterende
bebyggelse
Etape
grænse

byggeri end det eksisterende. Området får en mere urban karakter,
Blandet cykel/bil

og der
opnås en væsentlig fortætning for byen på stedet i overensCykelsti
Fodgænger/stræde
stemmelse
med byrådets mål for byens udvikling.
Biltraffik
Ind/udkørsel P-kælder

Lokalplanområdet
Det bynære havneterræn har gennem tiden undergået en række forandringer og rummer i dag solitære bygninger som station, toldkammer, kvægtorv, hal og en række mindre bygninger med nye funktioner, heraf mange med høj bevaringsværdi.
Lokalplanområdet - byggefelt 1 - grænser mod nord op til det nyanlagte ’blinde’ stræde mellem Toldbodvej og Jessens Mole, som
er anlagt i forlængelse af Den Grønne Tråd. Mod vest ligger baneJessens Mole set fra nord

gårdspladsen og i sydlig retning mod Frederiksgade ligger flere bevaringsværdige bygninger som den gamle kvægtorvshal og private
erhvervsejendomme. Jessens Mole mod øst har en ganske særlig karakter med havnepromenade mod vandet, den maritime kulturarv og
et rigt byliv og kultur. Flere af bygningerne har høj bevaringsværdi,
men som helhed virker strækningen som en ret ’hullet’ facaderække

Frederiksgade

i et gaderum præget af trafik. Jessens Mole rundes mod nord af i en
midlertidig havnepark og trappeforløb ned mod vandet.
Den eneste bebyggelse i lokalplanområdet i dag er Krøyers Pakhus
og to bevaringsværdige bygninger mod Jessens Mole. Det resterende
areal anvendes til parkering.
Arealet ligger i byzonen og omfatter matriklerne 262-a og 262-c,
Svendborg Bygrunde, som udgør et samlet areal på 3.485 m2.
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REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Planens hovedidé
Lokalplanen giver både mulighed for at nedrive den eksisterende hal,
opføre nybyggeri samtidig med at de to bevaringsværdige bygninger
sikres. Lokalplanen udlægger området til nybyggeri, der skal udføres i overensstemmelse med intentionerne om sammenhæng mellem
bymidte og havn, dvs. tilpasning til byens skala, byrumsforløb og
Området set via Jessens Mole

funktioner. Planen indeholder bestemmelser for anvendelsen, bebyggelsens omfang, den arkitektoniske udformning, højder, facader osv.
Projektet omhandler etagebyggeri i op til 5 etager inklusive parke-

Lokalplanområdet set fra Toldbodvej

ringskælder, aftrappet til maksimalt 1,5 etager mod Jessens Mole. Ud
over at muliggøre et projekt med boliger og erhverv (i stueplan mod
Jessens Mole), åbner lokalplanen mulighed for, at 1. sal kan anvendes
til service, kontorer, klinikker og kulturelle formål. Til byggeriet etableres tilhørende fælles faciliteter som opholdsarealer og parkering for
biler og cykler.
Vejadgangen til lokalplanområdet sker i den nordlige del af området
fra Jessens Mole via strædet mellem Jessens Mole og Toldbodvej.
Der sikres en offentlig tilgængelig sti gennem området, parallelt med
og med kobling til Jessens Mole.

Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016
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REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607, Svendborg

Den åbne karréstruktur

Bebyggelsens placering og udseende
Passage

Passage

3

4
Strædet

2

Strædet

2
3
Lokalplanen udlægger byggefelter,4 der
skal sikre,
at ny bebyggelse
2

3
Port
Port
udformes
som
en U-formet karréstruktur med
’ryg’ mod byen, tra3

2

fikpladsenStrædet
og ’åbning’
mod Passage
vandet. For at sikre
karreens ydre form
Passage
2
Strædet
Strædet
skal Strædet
byggefeltet
bebygges til kant i hjørnerne og mod trafikpladsen

og strædet.
udbudsmaterialet,
2014. Nedskalering mod vandet.

Intentionen
Offentlige
forbindelser

Den fremtidige bebyggelse skal være karakteriseret ved stor

Med inspiration fra Svendborgs historiske bycenter er det

åbenhed og aktiv udadvendthed.

intentionen at skabe forbindelser i stueplan, der leder offent-

varieret og sammensat inden for hvert byggefelt.

tone, passive facader og samtidig sikre de bedste lysforhold i går-

ligheden gennem bebyggelsen og ud til Jessens Mole.

Områdets nye bebyggelse skal variere i højder så bebyg-

drummet og boligerne.

gelsen fremstår med spring i skala, der mimer den bagvedlig-

bebyggelsens højder og gennemskæringer også give bebyg-

peanlæg der understreger byens karakteristiske topografi.

gende bys sammensatte karakter.

Der foreslås etableret et “bagstræde” parallelt med Jessens
Mole. Forbindelsen giver adgang til de boliger der er plac-

rende bevaringsværdige bygninger langs Jessens Mole og

eret i karréens indre og skaber opholdszoner og nicher til

give plads til at eventuelle nye funktioner kan integreres i den

udeservering og små haver der knytter sig til de boliger og

3
2

Strædet

2
For at sikre 4karréens
ydre form skal 3byggefeltet bebygges til

kant i hjørnerne samt mod trafikpladsen og den
grønne tråd.
2
3

Langs det indre stræde er det intentionen at bebyggelsen
3

2
opdeles i mindre volumener.
Passage

Bebyggelsernes facader og tage skal udføres med stor varia-

og detaljerigdom med
tydelige skift. Materialevalg og
det til 5 etaOmrådet skal bebygges medtionvarierede
bygningshøjder
i op

Den nye bebyggelse skal indpasse sig mellem de eksiste-

4

øvrige arkitektoniske udtryk kan også variere. Dog bør det ske

ger inclusive parkeringskælder
og teknikrum og principperne for den
inden for en afstemt palette, der respekterer de eksisterende

eventuelle butikker der er placeret i stueplan.

bygningers
tunge og traditionsprægede
arkitektoniske udformning er,
at byggeriet
skal udtryk.
nedtrappes i højden

mod vandet og efter de intentioner, der er vist på illustrationerne fra
udbudsmaterialet.

2

Lokalplanen fastlægger derfor forskellige højder, så bebyggelsen op-

Passage

føres med størst højde mod byen og lavest mod Jessens Mole. Det
sikres også, at den øverste etage ikke udføres massivt, men med en
Variation

e bycenter er det

Den fremtidige bebyggelse på Jessens Mole skal fremstå

lan, der leder offent-

varieret og sammensat inden for hvert byggefelt.

Jessens Mole.

vis ’åbenhed’.

Områdets nye bebyggelse skal variere i højder så bebyg-

ed trapper og ram-

eristiske topografi.

rallelt med Jessens

oliger der er plac-

Situationsplan,
gelsen
fremstår med spring der
i skala,viser,
der mimer hvordan
den bagvedligområdet
må bebygges
gende
bys sammensatte
karakter.

Bebyggelsernes facader og tage skal udføres med stor variation og detaljerigdom med tydelige skift. Materialevalg og det

zoner og nicher til

sig til de boliger og

plan.

øvrige arkitektoniske udtryk kan også variere. Dog bør det ske
inden for en afstemt palette, der respekterer de eksisterende
bygningers tunge og traditionsprægede udtryk.

Randbebyggelse i
U-form

beplantning

Randbebyggelse i U-form

Trappe til terræn

Mulig
overdækning
erhverv

Mulig
udvidelse
erhverv

Affald
kildesortering

Randbebyggelse i U-form
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Mulig overdækning

Mulig overdækning
9
Jessens Mole 7 -

Hævet gårdrum - fælles ophold

Mulig
overdækning
erhverv

Mulig udvidelse erhverv

'Strædet'

cykelparkering - 46 cykler

Hævet gårdrum

Mulig
udvidelse
erhverv

Strædet

Trappe til terræn

cykelparkering - 91 cykler

ædet
age

Den varierede
fremtidige bebyggelse
på Jessens Mole
fremstå
mensatte karakter præget af
facader
ogskalat
undgå mono-

Dette sker gennem porte og åbninger med trapper og ram-

eksisterende bebyggelse.

Passage
Strædet

er, at byggeriet Variation
matcher den bagvedliggende bys sam-

gennem bebyggelsen ud til det store havnerum. Samtidigt skal

Principskitse fra udbudsmaterialet,
2014. Variation i bebyggelsen.
gelsens boliger og erhverv udsyn og gode lysforhold.

Strædet

Passage

Principskitse
fra
Den
åbne karréstruktur

Bebyggelsen skal åbne sig mod kajkanten og derved sikre kig

Passage

Passage

Mulig udvidelse erhverv

REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse kommer til at fremstå varieret og sammensat, ikke blot i varierede højder men også så facaderne opbrydes med tydelige skift i arkitektoniske udtryk og materialer,
som mindre, selvstændige bygningsenheder. Variation i facaderækken kan også ske ved at bygningerne forskydes i forhold til hinanden,
fx ved spring i facaden.
Der er mulighed for at etablere mindre, sekundære bygninger som
pavillon, orangeri, legehus, redskabsskure, cykelskure.
Lokalplan sikrer, at der ikke kan parkeres på terræn - kun i parkeringskælder - inden for lokalplanområdet.
Materialevalget i den nye bebyggelse skal udtrykke en arkitektonisk

Eksempel på terrassering af volumen

tyngde, der formår at skabe visuel sammenhæng mellem bymidte og
havn og samtidig forholde sig til den bevaringsværdige industrihistoriske karakter, som præger havneområdet.

Eksempel på materialitet

Målet er at opnå et harmonisk samspil med det øvrige byområde.
Derfor skal den primære farvebrug på bygningerne være jordfarver
i rødlige nuancer, der kan kombiners med brun, grøn, sort og hvid.
Jordfarver defineres f.eks. ved hjælp af NCS-systemet (Natural Color
System). Anvendelsen af systemet skal opfattes som en hjælp til at
definere udgangspunktet for farven. Den samme farve vil fremtræde
forskelligt afhængigt af materiale, glans, malingstype og pigment.
Farveskala er vist på side 34.

Skellinie

Snit, der viser nedtrapning mellem
trafikpladsen og Jessens Mole

Skellinie

Max topkote 18.50 DVR
Pavillon

Max topkote 16.00 DVR

2. sal

Max topkote 13.00 DVR

1. sal

Indikation af
lejlighedsskel

Stue

Jessens Mole

Gulvkote 4.65

Trafikplads
Terrænkote 2.50

Parkeringskælder
4650

Terrænkote 3.17

Terrænkote 2.69

Terrænkote 2.56

Terrænkote 2.38

Gulvkote 1.30

Terrænkote 2.20

Terrænkote 1.52

MAX. BYGNINGSHØJDE 16 METER

Terrænkote 1.52

Terrænkote 1.44

Terrænkote 1.38

Terrænkote 1.50

PRINCIPSNIT HØJDER
FORUDSÆTNING:
GULVKOTE 4.65 - GÅRDANLÆG KOTE 4.5 - P KÆLDER KOTE 1.30
mål 1:200
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Forslag til Lokalplan 607, Svendborg

Anvendelse
Det bliver muligt at indrette boliger og serviceerhverv, såsom privat
og offentlig service, administration, butikker, liberale erhverv, hoteller, undervisning og værksted. Herudover kan der tillades kollektive
anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og erhverv.
Boligerne sælges som ejerlejligheder - til helårsboliger, dog må op til
25% af boligerne sælges uden bopælspligt.

Friarealer
4
Eksempel
på et fælles gårdrum,
Chambridge

5

Svendborg Kommune har foretaget en konkret vurdering af stedet og
vurderet, at behovet for opholdsarealer kan dækkes med et areal der
er mindre end de 80 m2 per bolig, som fremgår af Kommuneplanens
retningslinje. Dette begrundes i bebyggelsens bynære placering, som

Eksempel på Støjkrav
et fælles gårdrum,
betyder, at der findes flere andre rekreative opholdsarealer i de tilstøCharlottehaven, København
Med henvisning til ”Svendborg maritime
støjberegninger
dendebyhavn”
byområder.
Der skal således sikres opholdsareal svarende til
fra hhv. virksomhed og tra�ikstøj herunder tog og færgetra�ik, vil
minimum
10
%
af
det
samlede boligetageareal og 5 % af erhvervsder i forbindelse med realiseringen af boligprojektet være behov
for at udfører lydvinduer i facaderne,
transparent
afskærmning
etageareal. De private opholdsarealer kan både være i forbindelse
på altanerne samt nødvendig afskærmning af udvendige
med den enkelte ejendom, f.eks. individuelle altaner og haver, eller i
opholdsarealer, således grænseværdier såvel ude som inde er
nærhed
den, f.eks. gårdrum, fælles haver eller større,
overholdt. Et nærmere omfang afumiddelbar
støjreducerende
tiltag vil af
blive
præciseret ved mere detaljerede støjberegninger
med afsæt i den
fælles tagterrasser.
nye bebyggelse.

Bebyggelsens udearealer skal indrettes med kvalitetsfyldte opholds-

arealer med bedst mulige lysforhold og med variation. I stueplan kan
der etableres små haver, der knytter sig til de boliger, der måtte ligge
på terræn. Der kan etableres altaner og bebyggelsens varierede højder kan give mulighed for etablering af taghaver.
Hvor græs og beplantning etableres på kælderdæk bør der sikres
Eksempel på begrønning af ’passiv’
facade

gode vækstvilkår. For at undgå ’passive’ facader som høje sokler,
facade i forhold til parkeringsanlæg over terræn og gavle kan disse
facader udføres som murværk eller dekoreres med ’spor’ i betonen,
beklædes eller beplantes som giver en såvel æstetisk som rekreativ
effekt.

HAVNEN
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REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Generelle bestemmelser
Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at byudviklingen
skal ske via byomdannelse og fortætning af eksisterende byområder,
at der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og
bomiljøer, og at byerne skal omdannes og udvikles i respekt for deres
kulturarv.
Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hovedstruktur om fremme af kvaliteten i det bebyggede miljø virkeliggøres. Lokalplan 607
er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet byggeriet ønskes opført i op til 5 etager inclusive parkeringskælder og teknikrum,
en højde på op til 16 meter målt i forhold til kote 4.15 (ved det
tilgrænsende areal mod vest) og en maksimal bebyggelsesprocent
på 150. For at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 2013.23 til Kommuneplan
2013-25 for Svendborg Kommune.

Kommuneplanens rammebestemmelser
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 01.01.
C3.727 for lokalplanlægningen. Området er fastlagt til ”Blandet boligog erhvervsområde”.

Tillæg nr. 2013.23 til kommuneplanen
Der har forud for udarbejdelsen af tillæg til kommuneplanen været
afholdt en forudgående høring i henhold til planlovens bestemmelser. Kommunen har modtaget tre bemærkninger som omhandler:
- Byggeriets omfang, udsynet fra baglandet mod havnen og hensynet
til områdets stedsidentitet.
- Et ønske om kendskab til tidsrummet for offentlig høring af planforslagene.
- Det vanskelige i at forholde sig indholdet, når offentligheden ikke er
oplyst om, på hvilke betingelser salget af grunden er sket.
Tillægget har til formål at ændre den gældende rammebestemmelse
01.01.C3.727 til nyt rammeområde 01.01.C3.988 med samme anvendelsesbestemmelse, men ændring af:
- Bebyggelsesprocenten fra maksimalt 140 til maksimalt 150.
- Etageantallet fra 4 til 5 inklusive parkeringskælder og teknikrum.
- Bygningshøjden fra maks. 15 m til maks. 16 m.
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Der er sket en præcisering af kravene til opholdsarealer på 10 %
af boligetagearealet i stedet for kommuneplanens generelle friarealnorm på 80 m2 pr. bolig gældende for ny bebyggelse på bar mark.
Kommuneplantillæg nr. 2013.23 er gengivet bagerst i lokalplanen.

Gældende lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplaner: Lokalplan
290 regulerer facader og skiltning i Svendborg bymidte. Forhold om
nybyggeri, ombygning eller nedrivning eller anden bygningsændring,
herunder skiltning må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen.
Andet forudsætter tilladelse fra Svendborg Kommune.
Lokalplan 349 er en rammelokalplan – et samlende plangrundlag for
de bynære havnearealer. Planen fastlægger rammer for anvendelse
og opførelse af nyt byggeri. Realisering af konkrete projekter forudsætter at der udarbejdes detaillokalplaner.

Cittaslow
Svendborg har som den første danske kommune tilsluttet sig den
internationale Cittaslow-bevægelse, der bl.a. har byliv og bykvalitet
som centrale temaer. Det er byrådets vurdering, at omdannelsen af
lokalplanområdet fra et diffust areal med spredte funktioner til et
bymæssigt område underbygger Cittaslow-tankerne om bykvalitet.

Arkitektur
Arkitekturpolitik for Svendborg Kommune indeholder retningslinier,
der skal sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb
mellem de enkelte kvarterer og bydele. Arkitekturpolitikken sætter
særlig fokus på kvaliteten af de fysiske omgivelser. Målet er at værne
om byens unikke by- og landskabskvaliteter i den fremtidige udvikling og at alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre
området en højere bymæssig arkitektonisk kvalitet.
I planer og projekter skal arkitekturtemaet inddrages med udgangspunkt i “stedet” så der tages stilling til:
•

Forholdet til områdets by- og landskabskvaliteter

•

Fremme af nutidig arkitektur

•

Sikring af arkitektonisk kvalitet.

Med lokalplan 607 er det intentionen at sikre at den nye bebyggelses
arkitektur afspejler byområdets karakter i en nutidig fortolkning.
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Udviklingsplan for Svendborg havn
Svendborg Byråd vedtog ”Fremtidens Havn - udviklingsplan for
Svendborg Havn” i 2014, baseret på en vision for havneområdet som
en åben og bæredygtig bydel med rødder i den maritime kulturarv.
Planen sætter retning for havnens omdannelse og udvikling de kommende år, og er en overordnet ramme for anvendelsen og bebyggelsens omfang, men den endelige udformning og arkitektur fastlægges
i lokalplaner.

Designmanual for Svendborg havn
For at opnå en overordnet sammenhæng i materialer og udtryk på
havnen som helhed, er der i 2006 udarbejdet Designmanual for
Svendborg havn. Designkonceptet i designguiden tager udgangspunkt i havnens historie som industrihavn med et materialevalg.
Designmanualen indeholder eksempler på kvalitetsnormer for nye offentlige og private arealer og byrum, som skal rumme nye aktiviteter
og fremtidige behov. Designmanualen vil ved opførelse af nybyggeriet være aktuel i forbindelse med udformningen af det offentligt tilgængelige stræde gennem bebyggelsen.

Kulturarv og bevaringsværdier
Kommunen har ansvaret for at registrere og kortlægge bevaringsværdier i byerne. Svendborg Kommune har i 1998 bevaringsregistreret bygninger, der er opført før 1940 efter en metode, som kaldes
SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment). Registreringen omfattede ca. 7.500 bygninger opført før 1940.
I 2008 afsluttede Kulturarvsstyrelsen en gennemgribende kortlægning af danske havne. Svendborg havn er ved en foryet SAVE-registrering beskrevet detaljeret med baggrund i de særligt store bevaringsværdier kortlægningen havde vist.
Kulturværdierne i området er meget vigtige at bevare og understøtte
i udviklingen af Svendborg havn. Lokalplanens bestemmelser sikrer
de bevaringsværdige bygninger, der er udpeget i kommuneplanen.
Indenfor lokalplanområdet har Jessens Mole 9A og 9C en høj bevaringsværdi på 3 (1-9, heraf 1 er fredning), fordi de i kraft af deres
arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. De to bygninger må ikke
nedrives.
Lokalplanen udlægger areal til etagebyggeri og karréstruktur tilbagetrukket fra Jessens Mole bl.a. for at sikre, at de to ’solitære’ bygninger
også i fremtiden forbliver synlige i gadebilledet og ikke ’sløres’ i ny
omkransende bebyggelse. Dog giver lokalplanen mulighed for at op-
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føre nybyggeri i mindre omfang i tilknytning til eller i nærheden af de
bevaringsværdige bygninger, men det er et vilkår at nybyggeri skal
udføres i et nutidigt udtryk og under hensyn til de bevaringsværdige
kvaliteteter.

Kystnær byzone
Bevaringsværdige bygninger,
Jessens Mole 9A og 9C

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Ifølge Lov om Planlægning, § 16 stk. 3 og 4 skal der i lokalplanforslag
for bebyggelse og anlæg højere end 8,5 meter i de kystnære dele af
byzonerne oplyses om den visuelle påvirkning af kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende
bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanen muliggør opførelse af et nybyggeri højere end 8,5 m,
men som er trukket mest muligt tilbage fra kajanlægget. Planlægningen af de bynære havnearealer sikrer sammenhæng mellem bymidte
og havn med tilpasning til byens skala, byrumsforløb og funktioner,
så der skabes en samlet ny bydel, der med hensyn til tæthed og bygningshøjder er sammenlignelig med Svendborg bymidte.
Lokalplanen muliggør ny bebyggelse, som udformes og indpasses
byens karakteristiske nedskalering mod vandkanten, og at den nye
bebyggelse fremstår med spring i skala, der matcher den bagvedliggende bys sammensatte karakter. Ved udformning af byggeriet vil
der i arkitektur, materiale- og farvevalg blive lagt vægt på en tilpasning i forhold til områdets særlige karakter med traditionsbundet
muret- og beton byggeri.
I Bilag 4 til lokalplanen vises visualiseringer fra fire repræsentativt
udvalgte steder, hvorfra den nye bebyggelse vil være fremtrædende
for offentlighedens oplevelse af havneområdet:
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Munkegården topkote 24.00
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Landskabssnit fra by til havn

Snit af byen fra Vor Frue Kirke til
Nordre Kaj

1. Nybyggeriet set fra Frederiksø og havnebassinet.
2. Nybyggeriet set fra Jessens Mole, hvor turbåden Helge anløber.
3. Nybyggeriet set fra Toldbodvej ved trafikterminalen.
4. Nord-syd gående stræde gennem ny bebyggelse.
Vurdering af påvirkningen af omgivelserne herunder kystlandskabet
(og kirkeomgivelserne): Den landskabelige vurdering tager udgangspunkt i lokalplanområdets beliggenhed i overgangszonen mellem
havn og Svendborg by op ad en kystskråning - en stigning fra kote
ca. 1 til kote ca. 21 ved foden af Vor Frue kirke.
Lokalplanen fastlægger, at nybyggeri skal ske indenfor nærmere angivne byggefelter og inden for felterne skal byggeriet terrasseres
med det laveste byggeri mod vandet. Lokalplanen sikrer byggeriets
samlede etagemeter og højder, så der sker en indpasning i et skalaforhold, som matcher den omgivende by.
I den landskabelige vurdering bør der endvidere tages hensyn til områdets betydelige kulturarvsværdier repræsenteret i de karakteristiske havnebygninger udpeget i SAVE og Vor Frue Kirke som fremtræder som et meget karakteristisk ’landmark’ for Svendborg by.

Konklusion af projektets visuelle påvirkning
Visualiseringerne viser, at det planlagte byggeri trods terrassering og
tilpasning vil fremstå som et markant byggeri i en større fortætningsPrincip for et offentligt tilgængeligt stræde gennem bebyggelsen
åd, Strædet
Den Grønne Tr

grad end det eksisterende byggeri på havnefronten, ligesom der sker
en påvirkning af kirketårne som byens vartegn.

Vej, sti og parkering

beplantning

Randbebyggelse i U-form

Vejadgangen til området vil ske fra Jessens Mole ad det ’blinde’ stræ-

Mulig
udvidelse
erhverv

Mulig
overdækning
erhverv

de mellem Jessens Mole og Toldbodvej. Lokalplanen giver mulighed

Trappe til terræn

Mulig
udvidelse
erhverv

Affald
kildesortering

9

Mulig
overdækning
erhverv

Jessens Mole 7 -

cykelparkering - 46 cykler

Hævet gårdrum - fælles ophold

cykelparkering - 91 cykler

'Strædet'

for, at der kan etableres en ekstra udkørsel via matr. nr. 263-a syd for
lokalplanområdet til Jessens Mole efter en privatretlig aftale.

Randbebyggelse i U-form

Opførelse af eksempelvis 40 boliger vurderes at generere i størrelsen 3-4 ture pr. døgn pr. 100 m2 etageareal til boligformål. Den altovervejende trafik vil være personbiltrafik. Med udgangspunkt i fuld
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udnyttelse af byggemuligheden forventes byggeriet maksimalt at generere 180 ture i døgnet. Trafikken i strædet fordeles til Jessens Mole
med 2/3 i nordgående retning mod Toldbodvej og i 1/3 i sydgående
retning mod Brogade.
Det vurderes at lokalplanen giver anledning til en merbelastning af
vejnettet med 120 køretøjer pr. døgn (ÅDT). På grundlag af de mulige
anvendelser vurderes det, at den tunge trafik fra renovation, flyttebiler og vareindlevering vil være ubetydelig. Tællinger på Jessens Mole
viser, at der i 2014 var 3.877 køretøjer i døgnet. Den trafiktekniske
vurdering af merbelastningen af Jessens Mole vurderes at være så
begrænset, at den ikke giver anledning til en mærkbar ændring i
trafikafviklingen og kræver ikke etablering af særlige trafikforanstaltninger.
Vejadgangen via det ’blinde’ stræde mellem Toldbodvej og Jessens
Mole vil reducere antallet af eksisterende overkørsler på strækningen
Jessens Mole og dermed forbedre forholdene for gående og cyklister.
Strædet giver i øvrigt de bløde trafikanet adgang til Toldbodvej og
cykelstierne langs denne.
Lokalplanen stiller krav om, at der fra nord til syd skal etableres et
offentligt tilgængeligt stræde for bløde trafikanter, udformet med variation og opholdsarealer, så der opstår et komplekst, varieret forløb.
Svendborg Kommunes normer for parkering fastlægger krav til udlæg af areal til parkering for boliger og erhverv. De nye attraktive
havneområder må ikke blive domineret af parkering på terræn, som
prioriteres til opholdsarealer. Derfor giver lokalplanen kun mulighed
for parkering i delvist eller fuldt nedgravet parkeringskælder på minimum 1.800 m2. Som supplement kan der parkeres på de private
naboarealer mod syd - matr. nr. 263-a og 688-a.
Mulighed for udkørsel fra områdets
sydlige del til Jessens Mole

Såfremt der etableres café el. lign, skal der redegøres for, hvordan
det ekstra parkeringsbehov løses. Hvis der er behov, kan kravet
om parkeringspladser under terræn delvis fraviges ved en forpligtigende privat retlig aftale, om at etablere pladserne uden for lo-

beplantning

Randbebyggelse i U-form

Mulig
udvidelse
erhverv

Mulig
overdækning
erhverv

kalplanområdet, på matr. nr. 688-b og 263-a, syd for lokalplanom-

Trappe til terræn

Mulig
udvidelse
erhverv

Affald
kildesortering

Randbebyggelse i U-form

9

Mulig
overdækning
erhverv

Jessens Mole 7 -

cykelparkering - 46 cykler

Hævet gårdrum - fælles ophold

cykelparkering - 91 cykler

'Strædet'

rådet. Det er en betingelse for en tilladelse at forholdet tinglyses.
Ud over vejadgangen til P-kælderen sker fra strædet mod nord, bliver
der mulighed for udkørsel via matr. nr. 263-a, syd for lokalplanområdet efter en privatretlig aftale.
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Der skal være muligheder for cykelparkering, som understøtter den
centrale placering og gode tilgang til offentlig transport. Som minimum skal den i kommuneplanen fastsatte norm for cykelparkering
som udgangspunkt overholdes.
Cykelparkering
3 stativer/100 m2
etageareal

Overdækkes ved
mere end 2 boligenheder på
ejendommen

Dagligvarebutikker

4 stativer/100 m2
etageareal

Overdækkes ved
mere end 8 stativer

Udvalgsvarebutikker

2 stativer/100 m2
etageareal

Overdækkes ved
mere end 8 stativer

2 stativer/100 m2
etageareal

Overdækkes ved
mere end 8 stativer

Etageboliger

Kontor- og værkstedsbygninger

Ved andre erhverv fastsættes vilkår efter kommunens vurdering i det
enkelte tilfælde på baggrund af antallet af ansatte.

Teknisk forsyning
Forsyning
Note:

Lokalplanområdet forsynes af:

* Ved lavenergibebyggelse forstås

•

ansøgningen om byggetilladelsen

•

bygningsreglementet.

Sydfyns Elforsyning Net A/S varetager i dag forsyningen.
Se www.sef.dk. Der henvises i øvrigt til det liberale marked.

opfylder de energirammer for
energibygninger, der er fastsat i

Vand og Affald. Der henvises til gældende regulativer og vedtægter, som findes på www.vandogaffald.dk

bebyggelse, der på tidspunktet for

•

Svendborg Fjernvarme. Der er tilslutningspligt til fjernvarmen
med mindre, at bebyggelse er opført som *lavenergibebyggelse,
som ikke har tilslutningspligt jf. bygningsreglementet.

Affaldshåndtering
Med Affaldsplan 2014-2024 sætter Svendborg Kommune fokus på, at
der skal sorteres mere - enten i form af miljøstationer eller ved flere
beholdere hos hver husstand. I lokalplanområdet ønskes en diskret
og æstetisk god løsning, hvor indsamlingsmateriel til affald ikke er
direkte synligt. En løsning kan være nedgravede affaldsbeholdere.
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Ledningsforhold
Svendborg Kommune har ikke kendskab til kloak- og andre forsyningsledninger i området, som kræver omlægninger eller hensyntagen under anlægsarbejderne.

Kollektiv trafik
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes lokalplanområdet af en række lokale- og regionale busruter fra den nærliggende trafikterminal,
af regionaltog til Odense og af færger til øerne.

Miljøforhold
Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i planlovens §15a, som
fastlægger, at der kun må udlægges arealer til støjfølsom anvendelse
(fx boliger), hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod
støjgener. Lokalplanens udarbejdelse er sket på baggrund af en kortlægning af omkringliggende støjkilder og en beregning af om disse
støjkilder forventes at overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de enkelte støjkilder. Hvor dette er sandsynliggjort er der
i lokalplanen givet anvisning for hvilke afværgeforanstaltninger, der
skal etableres inden bebyggelsens ibrugtagning til støjfølsom anvendelse.
Der er for bygherres regning og ved anerkendt rådgiver udarbejdet
en støjrapport for lokalplanområdet, som efterfølgende har dannet
baggrund for lokalplanens indhold. Det er bygherres ansvar at de
beskrevne afværgeforanstaltninger er etableret inden ibrugtagning.
Efterfølgende støjkonflikter som følge af senere ændringer i forholdene skal som udgangspunkt håndteres efter miljøbeskyttelseslovens
bestemmelser.

VVM screening (Vurdering af Virkning på Miljøet)
I henhold til gældende bekendtgørelse om visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet skal Svendborg Kommune gennemføre en
screening af og træffe afgørelse om projektet kan medføre væsentlige virkninger på miljøet.
I VVM Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke
anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Projektet indeholdt i lokalplanforslaget vurderes at høre ind under
bilag 2 pkt 11a: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Projektet er ikke omfattet af begrebet butikscentre.
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Miljøvurdering af planer og programmer (MV)
Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er screenet i
henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Ved lokalplanlægning i Svendborg kommune anvendes et screeningsværktøj i form af en checklist til lokalplanens indvirkning på miljøet.
Lokalplanens vurderes i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 3 og 4. Ud fra checklisten afgøres,
hvorvidt planerne vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra
et bredt miljøbegreb.
Bygherren har bidraget til lokalplanlægningen med en støjrapport
(21. januar 2016 Gade & Mortensen Akustik). Rapporten indeholder en vurdering af støjpåvirkning af bebyggelsen og kommer med
forslag til afværgeforanstaltninger, hvor der vurderes at ske en overskridelse af vejledende grænseværdier. Afværgeforanstaltningerne er
efterfølgende indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.

Foreløbig vurdering
Svendborg Kommune har i screeningerne ( VVM og MV) foreløbigt
vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på
det omkringliggende miljø, fordi lokalplanens indvirkninger på miljøet
hverken hver for sig eller samlet vurderes som væsentlige.
Screeningen kan ses på kommunens hjemmeside under høringer og
afgørelser.
Svendborg Kommune gennemfører nu en offentlig høring af projektet indeholdt i lokalplanforslaget, og der er i denne høringsperiode
mulighed for at komme med bemærkninger til det anmeldte projekt.
Herefter træffer Svendborg Kommune afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af VVM-pligt og om der skal foretages en egentlig
miljøvurdering.
VVM anmeldeskema og miljøscreening kan ses på kommunens hjemmeside under “Afgørelser og høringer”.

Jordforurening
Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen. Der er udført en forureningsundersøgelse som påviser kraftig forurening i den
øverste meter af lokalplanområdet. Der kan forventes at Region Syddanmark vil kortlægge lokalplanområdet helt eller delvist. Ved opstart af et byggeprojekt må det forventes, at der skal udføres yderligere forureningsundersøgelser.
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Reglerne for jordflytning jf. jordflytningsbekendtgørelsen skal følges,
når der skal bortskaffes jord fra området. Det betyder, at der ved
bortskaffelse af jord er anmelde- og analysepligt. Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede areal
ikke er forurenet eller, at der er etableret varig belægning på arealet
jf. Lov om forurenet jord § 72b. Ejeren eller brugeren skal ud fra de
oplysninger, de kender, selv tage stilling til, om kravet er opfyldt eller,
om der skal foretages nærmere undersøgelser.
For yderligere oplysninger kan Svendborg Kommune kontaktes på
T: 62233417 eller 62233411.

Støjforhold
I kommuneplanen (2013-25) for Svendborg Kommune er det anført,
at der anvendes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj,
jernbane-støj og virksomhedsstøj.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udført vurderinger af støjpåvirkningen på bebyggelsen (rapport af 21. januar 2016
Gade & Mortensen Akustik) Der er vurderet på trafikstøj fra nærliggende veje, jernbanen ( stationsstøj og kørselsstøj) samt støj fra
nærliggende virksomheder. Vurderingerne er udført med henblik på
at redegøre for, hvorvidt der skal stilles krav til fx. facadernes lydisolation for at kunne opfylde de gældende myndighedskrav. Desuden
er påvirkningen af støj på byggeriets udendørs opholdsarealer belyst.

Vejtrafikstøj
I henhold til Miljøstyrelsens vejledende krav for trafikstøj gælder der
udendørs på boligers facader, at støjbelastningen fra vejtrafikstøj ikke
må overskride Lden 58 dB. For jernbanestøj er grænsen Lden 64 dB.
Miljøstyrelsen har i vejledning 4/2007 ”Støj fra veje” angivet vejleden-de indendørs grænser for vejtrafikstøj i boligers sove- og
opholdsrum. Disse krav kan benyttes for nyt byggeri i eksisterende
byområder, der ønskes fornyede eller revitaliserede, selvom den
udendørs støjbelastning overskrider Lden 58 dB. I så fald gælder
følgende krav:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau lavere end 58 dB. Udformningen
af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB
indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig
afskærmning udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner). Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og
soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.
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Vurdering af trafikstøj
COWI har for Svendborg Kommune udført beregninger af trafikstøjen
i området både med og uden forventet biltrafik til færger via Jessens Mole. Trafikstøjen 1½ meter over terræn er angivet på støjkort
i ”Svendborg Maritime Byhavn, Støjberegninger - Forudsætninger”,
Bi-lag 5. Udsnit af støjkortet er gengivet på Figur 3 nedenfor.
Svendborg Kommune har i rapport fra COWI fået udført beregninger
af trafikstøjen i området både med og uden forventet biltrafik til færger via Jessens Mole.
Vejtrafikstøjbelastningen ved de fremtidige boliger forventes under
grænsen på Lden 58 dB for både situationen med og uden forventet biltrafik til færger. Der forventes dermed ingen særlige tiltag til
nedbringelse af vejtrafikstøj for boligerne samt tilknyttede udendørs
opholdsarealer.
Støjen på de eksisterende bygninger ud til Jessens Mole vil i nogen grad blive støjbelastet over 58 dB. Afhængig af disse bygningers
fremtidige anvendelse kan det ved nybygning eller eventuel ombygning blive nødvendigt at etablere støjdæmpende tiltag i facader ud
mod vejen.
Af støjkortet ses det, at vejtrafikstøjbelastningen ved de fremtidige
boliger forventes under grænsen på Lden 58 dB for både situationen
med og uden forventet biltrafik til færger. Der forventes dermed ingen særlige tiltag til nedbringelse af vejtrafikstøj for boligerne samt
tilknyttede udendørs opholdsarealer.
Støjen på de eksisterende bygninger ud til Jessens Mole vil i nogen grad blive støjbelastet over 58 dB. Afhængig af disse bygningers
fremtidige anvendelse kan det ved nybygning eller eventuel ombygning blive nødvendigt at etablere støjdæmpende tiltag i facader ud
mod vejen.

Beregnet trafikstøj (udklip fra COWI-rapport) med skitseret placering af nye
boliger.
Beregningssituation med biltrafik på Jessens Mole til færger.
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Ekstern støj fra virksomheder
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold
til naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte
anvendelse.
For ekstern støj fra virksomheder er der fastsat støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984. Området er i kommuneplan (2013-25)
klassificeret som område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse
med deraf følgende vejledende grænseværdier for støjbelastningen i
skel til naboejendomme: 43/33/28 dB(A) for dag/aften/nat.
I tillæg gælder der i denne type områder om natten (kl. 22-07)
en grænse for maksimalværdien af lydtrykniveauet på 55 dB.
I forbindelse med ændring af planloven i 2007 (Tillæg til vejledning
nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007) er der åbnet mulighed for, at der kan opføres boliger i områder beliggende nærheden
af virksomheder, også selvom disse giver anledning til støjbidrag, der
er højere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser udendørs. I så
fald, skal boligernes facader udformes på en måde, så støjniveauet i
sove- og opholdsrum indendørs med delvist åbne vinduer (0,35 m2)
ikke overstiger nedenstående værdier: 43/33/28 dB(A).
Kortlagte virksomheder
I forbindelse med udviklingen af området har COWI udarbejdet en
detaljeret støjmodel for de omgivende virksomheder i havneområdet.:
- Petersen & Sørensen Motorværksted A/S på Frederiksø
- J, Ring-Andersen Værft A/S
- DLG/FAF
- Færgerne
- Busterminal
Der er foretaget beregninger af både den potentielle støjbelastning,
hvor virksomhederne støjmæssigt antages at udnytte deres gældende rammer fuldt ud, samt den vurderede faktiske støj baseret
på måling og vurdering af de enkelte virksomheders egentlige drift.
De eksisterende støjmæssige rammer for virksomhederne er opstillet i Kommuneplan (2013-16), hvor støjgrænserne for de enkelte
områder er klassificeret i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984 ”Ekstern Støj fra virksomheder”. Grænserne gælder i skel.
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Da området ved Jessens Mole i kommuneplanen allerede i dag er udpeget som område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse er de
enkelte virksomheder principielt forpligtet til at overholde støjgrænserne ved eksisterende bygninger i området. Opførslen af boliger på
grunden vil således ikke medføre skærpede støjgrænser over for virksomhederne i området.
Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet.
På baggrund af støjkort udarbejdet af COWI er det vurderet, at de
kortlagte virksomheder ikke vil påføre de nye boliger støjbelastning
over Miljøstyrelsens grænseværdier ud fra deres eksisterende drift.

Jernbanestøj
Der er foretaget beregning af støjen fra togtrafik til Svendborg Station. Som grundlag for beregningerne er der anvendt oplysningerne
om jernbanetrafik indhentet hos Trafikstyrelsen og i køreplaner. Der
er regnet med drift svarende til år 2030-situationen og hastigheden
ud for selve perronerne sættes til 25 km/t, da stationen fungerer som
endestation.
Grundet den begrænsede hastighed ved indkørsel til stationen forventes støjbelastningen af boligerne markant under grænseværdien
på Lden 64 dB.
Stationsstøj fra Svendborg Station
”Støj fra jernbanen giver isoleret et væsentligt støjbidrag til omgivelserne. Herudover frembringer togdriften vibrationer i omgivelserne.”
Støj fra togdriften vurderes hovedsageligt at bestå af terminalstøj
fra stationen, hvilket forventes at stamme fra diesel-togsæt i tomgang ved perronen. Denne støj bør reguleres som almindelige virksomheder i henhold til eksisterende gældende støjgrænser i skel. I
fremtiden forventes ikke rangering af godstog på stationens område.
Med antagelse om, at der holder regionaltog i tomgang på stationen
15 min. i løbet af hver time vil støjbelastningen af de fremtidige boliger blive op til ca. 50 dB(A), som vist på det beregnede støjkort i
Figur 8, hvormed Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse om natten
på 40 dB(A) må forventes at blive overskredet for dele af boligerne
og eventuelle altaner samt tagterrasser. Beregningerne er baseret på
kildedata fra IC3-togsæt i tomgang, og det er muligt, at de anvendte
Desiro-dieseltogsæt støjer mindre end det forudsatte, samt at togene
ikke står i konstant tomgang mens de venter på stationen.
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Vibrationer
I planlægningsøjemed betragtes typisk bygninger i afstand op til 25
meter fra nærmeste jernbanespor med lokaltog som potentielt belastede af vibrationsgener forplantet gennem undergrunden. Da de
nærmeste bygninger er placeret mere end 30 meter fra nærmeste
jernbanespor forventes der ingen vibrationsgener fra persontog. Vibrationsbelastningen forventes desuden væsentligt reduceret som
følge af den meget lave hastighed, som togene forventes at have ved
endestationen.
Anden støj
Støj fra offentlig vej (herunder renovation og natteliv på Frederiksgade) er ikke reguleret i henhold til gældende lovgivning. Tilsvarende
gælder også for støj fra lystbådehavnen.

Samlet støjkonsekvensvurdering
Vejtrafikken i området forventes ikke at give anledning til overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på facaderne af de
nye boliger. Ligeledes kan støjgrænserne for trafikstøj på udendørs
opholdsarealer i tilknytning til bygningen forventes overholdt uden
yderligere foranstaltninger. Bygningerne direkte ud til Jessens Mole
må dog forventes belastede af trafikstøj over grænseværdien for boliger.
COWI har for Svendborg Kommune udført beregninger af trafikstøjen
i området både med og uden forventet biltrafik til færger via Jessens Mole. Trafikstøjen 1½ meter over terræn er angivet på støjkort
i ”Svendborg Maritime Byhavn, Støjberegninger - Forudsætninger”,
Bilag 5. Udsnit af støjkortet er gengivet på side 21.
Svendborg Kommune har i rapport fra COWI fået udført beregninger
af trafikstøjen i området både med og uden forventet biltrafik til færger via Jessens Mole.
Vejtrafikstøjbelastningen ved de fremtidige boliger forventes under
grænsen på Lden 58 dB for både situationen med og uden forventet biltrafik til færger. Der forventes dermed ingen særlige tiltag til
nedbringelse af vejtrafikstøj for boligerne samt tilknyttede udendørs
opholdsarealer.
Støjen på de eksisterende bygninger ud til Jessens Mole vil i nogen grad blive støjbelastet over 58 dB. Afhængig af disse bygningers
fremtidige anvendelse kan det ved nybygning eller eventuel ombygning blive nødvendigt at etablere støjdæmpende tiltag i facader ud
mod vejen.
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Det er foretaget orienterende vurderinger af støjen af nærmeste diskotek (Crazy Daisy), og på baggrund af dette forventes Miljøstyrelsens gældende støjgrænser overholdt, selv hvis bygningen ikke
fremstår effektivt lydisoleret. Ud fra diskotekets placering i forhold til
boligerne bør det være muligt for diskoteket at overholde støjgrænserne uden yderligere særlige tiltag.
Støj fra offentlig vej (herunder renovation og natteliv på Frederiksgade) er ikke reguleret i henhold til gældende lovgivning. Tilsvarende
gælder også for støj fra lystbådehavnen.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OD-område). Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er således ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen og kan
anvendes til boliger, erhverv, parkering og friarealer.

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for grundvandssænkning, skal Svendborg Kommune i henhold til
Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse
på grund af områdets særlige beskaffenhed.

Spildevand og overfladevand
Ifølge Svendborg Kommunes Spildevandsplan 2013-24 er lokalplanområdet seperatkloakeret.
Det anbefales at sikre, at gulvkoten har min. 10 cm over terræn,
idet Svendborg Kommune forventer, at der kommer regler herom fra
Spildevandskommiteen således, at man i fremtiden skal tåle oversvømmelse.
Bygherren skal endvidere sikre sig følgende, at:
- Der ikke opføres bebyggelse eller foretages ændringer af terræn,
der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risiko for oversvømmelse på omkringliggende arealer ved kraftig nedbør, med mindre,
der kan udføres afværgeforanstaltninger.
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- Befæstelse af ubebyggede arealer begrænses mest muligt, idet der
skal ske størst mulig lokal anvendelse og nedsivning af regnvand.
- Ved befæstelse af ubebyggede arealer skal overflader så vidt muligt være gennemtrængelige (permeable), alternativt indrettes LARløsninger til håndtering af regnvandet. Nye stier og veje skal desuden
anlægges, så de kan anvendes til kontrolleret afstrømning af vand
ved kraftig nedbør.
- Området bør indrettes med overfladevand som et dynamisk og synligt rekreativt element.
- Overfladevand bør mest muligt anvendes som synligt rekreativt element, eksempelvis ved åbning af eksisterende regnvandsledninger
eller etablering af rekreative anlæg, der kan bruges som regnvandsbassiner ved kraftig nedbør.
- Det anbefales, at opsamle og genanvende regnvandet. Regnvand
kan f.eks. anvendes til havevanding, toiletskyl og tøjvask.
Svendborg Kommune har udgivet et idékatalog, der beskriver en
række metoder og løsninger, som kan rekvireres på: vandogaffald.dk

Højvandssikring
Den særlige beliggenhed ved vandet giver risiko for påvirkning fra
havvandsstigning som har betydning for byggeri på arealet, hvor terrænkoten i er i dag kote 1,7-3 meter. Området kan således blive
berørt af klimaforandringer og bebyggelsen bør sikres imod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet. Af hensyn til vandstandstigning er den sikre kote, der skal imødegå at ny bebyggelse
oversvømmes af havet ved en 100-års hændelse i 2100, fastsat til 3
meter over daglig vande i dag. Det betyder, at arealer, bygninger og
anlæg, som ligger lavere end denne kote, må forventes at blive oversvømmet ved kraftigt højvande og derfor skal højvandsikres.
Bygherren skal orientere sig om risikoen for oversvømmelse og søge
vejledning om muligheden for at imødegå dette.
Retningslinjer for klimainteresserne er fastsat i medfør af Planlovens
§ 11 a.

Habitatbekendtgørelsen §6
Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde
for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer
og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

26 Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016

REDEGØRELSE

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Lokalplanområdet grænser op til et eksisterende bebyggelse. Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført
på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i lokalplanområdet. Det
vurderes at lokalplanen ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter jf.
habitatdirektivets bilag IV.

Kirkebyggelinje
Størstedelen af lokalplanområdet er registreret beliggende inden for
den 300 meters kirkebyggelinje jf. §19 i naturbeskyttelsesloven i forhold til Sct. Nicolai Kirke. Formålet er at hindre opførelse af bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne
er synlige i landskabet. Forbuddet gælder bebyggelse over 8,5 meter
højt.
I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke. Såvel Vor Frue Kirke
som Nicolaj kirke vurderes at være omgivet af bymæssig bebyggelse
og derfor ikke omfattet af byggelinjen.
Uanset at Vor Frue kirke ikke er registreret med beskyttelseslinje
(Miljøministeriets arealinfo) har lokalplanforslaget foretaget en vurdering af det kommende byggeris indflydelse på Vor Frue kirkes tårn,
som byens karakteristiske landmark.
Visualisering/konklusion er gengivet bagerst i lokalplanen.

Servitutter
En lokalplan kan ophæve tilstandsservitutter eller danne grundlag
for ekspropriation af rådighedsservitutter. Der er ved gennemgang
af tinglyste servitutter for lokalplanens område ikke fundet tilstandsservitutter i strid med lokalplanens gennemførelse.
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor
bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der ikke registreret tinglyste servitutter, der kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden
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for lokalplanområdet. Svendborg Kommune påtager sig ikke eventuelle fejl og mangler.

Andre tilladelser efter anden lovgivning
Museumsloven
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, kan bygherren, eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold
til Museumslovens § 25 anmode Svendborg Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet
skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk
forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel
større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

28 Svendborg Kommune - Kultur, Erhverv og Udvikling - 2016

BESTEMMELSER

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Lokalplanens bestemmelser
I henhold til Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af den
27.5.2013) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område.
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er
omfattet af lokalplanen.

§1 - Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er at sikre:
•

At området kan anvendes til boliger og erhverv.

•

At eksisterende bebyggelse Jessens Mole 9 A og 9C bevares.

•

At ny bebyggelse udformes som en U-formet struktur i varierende højder, nedtrappet mod vandet og i arkitektonisk kvalitet med
variation i facaderne.

•

At ny bebyggelse ikke bygges højere end 16 meter.

•

At ny bebyggelse mod Jessens Mole, i tilknytning til eller i nærheden af de bevaringsværdige bygninger, udføres i maksimalt 1½
etager, i et nutidigt arkitektonisk udtryk og under hensyn til de
bevaringsværdige bygningers kvaliteteter.

•

At der etableres opholdsarealer af rekreativ værdi.

•

At der etableres en offentlig tilgængelig nord-sydgående stiforbindelse gennem bebyggelsen.

•

At der ikke etableres parkeringsanlæg på terræn.

§2 - Område og status
2.1 Lokalplanen omfatter 3.485 m2 af matr. nr. 262-a og 262-c,
Svendborg bygrunde, Svendborg vist på Kortbilag 1, Matrikelkort.
2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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§3 - Anvendelse
3.1

Lokalplanområdet udlægges til blandet bolig- og erhvervs-

formål i form af etagebebyggelse med tilhørende vejadgang, parkeringskælder, opholdsarealer og fællesfaciliteter.
Der må indrettes erhverv som privat og offentlig service, administration, butikker, liberale erhverv, café, hotel- og restaurantionsvirksomhed, undervisning og værksted med butik. Virksomheder må kun
etablere sig i områderne, hvis de er medtaget under Miljøklasse 2
eller derunder.
3.2 Boligerne skal anvendes til helårsboliger, dog undtaget max 25%
af boligerne, som må indrettes til flexboliger (ingen krav om bopælspligt).
Herudover kan der tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og
erhverv.
3.3 Erhverv kan kun placeres i stueetagen og på 1. sal, men må ikke
indrettes over etager med beboelse.
3.4 Det samlede areal til butikker må ikke overstige 2.000 m2, og den
enkelte butik må ikke have en størrelse der overstiger 300 m2.
3.5 Der kan indenfor delområde B ikke etableres boliger.

§4 - Udstykninger
4.1

Der kan foretages udstykning inden for lokalplaneområdet.

§5 - Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1

Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Jessens Mole via

strædet mellem Jessens Mole og Toldbodvej, hvorfra der skal etableres adgang til parkeringskælderen. Adgangen kan fungere som dobbeltrettet med ind- og udkørsel, alternativt eller supplerende kan udkørslen ske via matr. nr. 263-a, syd for lokalplanområdet. Forholdet
skal tinglyses.
5.2

Parkering må kun etableres i parkeringskælder, der som mi-

nimum skal udgøre 1.800 m2 opført inden for det på Kortbilag 2 viste
areal. Som supplement kan der parkeres på de private naboareal
ermod syd - matr. nr. 263-a og 688-b.
Der skal etableres to handicap-parkeringspladser.
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5.3

Der stilles krav om 1 P-plads per bolig. Herudover skal der

sikres P-pladser til erhverv, kontorer og butikker efter Svendborg
Kommunes parkeringsnorm for erhverv. Kravet til etablering af parkeringspladser indenfor lokalplanområdet kan delvis fraviges ved at
bygherre indgår en forpligtigende privatretlig, aftale om etablering af
pladserne uden for lokalplanområdet, på matr. nr. 688-b og 263-a,
syd for lokalplanområdet. Forholdet skal tinglyses.
5.4

Der skal udlægges areal til mindst 3 cykelparkeringspladser

pr. 100 m2 boligetageareal og 2 pladser pr. 100 m2 erhvervsetageareal, 4 pladser pr. 100 m2 etageareal til detailhandel. Ved andre
erhverv fastsættes vilkår efter kommunens vurdering i det enkelte
tilfælde på baggrund af antallet af ansatte.
Cykelparkering skal samles i klynger eller rækker i kombineret med
beplantning. En minimumsandel af størrelsesordenen 50 % skal være
overdækket i skur, kælder eller bebyggelsens stueetage.

6 - Miljøforhold
6.1

Det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafik-

støj – ved opførelse af nyt byggeri til boligformål – må ikke overstige
33 dB Lden målt med lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler.
Såfremt det udendørs støjniveau overstiger 58 dB Lden skal det sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 46 dB Lden med åbent vindue
6.2

Facade mod vest (station) skal der anvendes støjdæmpende

vinduesopluk med en merdæmpning på op til 10 dB Lden i forhold
til et normalt vindue, svarende til 3g-ventilationsvinduer eller tilsvarende løsning.
6.3

Virksomheder, der etablerer sig i lokalplanområdet, må ikke

påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier,
der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser.
6.4

Udendørs opholdsarealer, der er placeret i direkte tilknytning

til boliger, og som er forbeholdt den enkelte boligs beboere (altaner,
tagterrasser) indrettes og evt. afskærmes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 58 dB Lden på døgnbasis kan overholdes.
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16 meter

13 meter

§7 - Bebyggelsens placering og omfang
7.1

Der må opføres bebyggelse indenfor lokalplanområdet

Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på Kortbilag 2
1

2016 .01. 22

eter

13 m

7.2

-

svarende til en maksimal bebyggelsesprocent på 150.

angivne byggefelter. Inden for Delområde A skal ny bebyggelse
opføres i byggelinjen, dog undtaget forskudte facadepartier.
JESSENS MOLE

-

Ny bebyggelse skal opføres som en U-formet struktur med vari-

16 meter

13 meter

erede højder og som nedskaleret mod havnen, jf. det nedenfor

Princip for U-formet karréstruktur.
Facader mod offentlige arealer og
naboarealer mod vest skal udføres
i byggelinjen.

viste princip for nedtrapning af bygningsvolumen.
Altaner må etableres ud over byggefeltet. Se i øvrigt § 8.7.
7.3

Ny bebyggelse inden for delområde A må højst opføres op til

kote 18.50 og i 5 etager inklusive parkeringskælder og teknikrum.
Der må maksimalt opføres 4 boligetager. Dog skal bygningshøjden gradvist aftrappes fra vest mod øst, mod Jessens Mole.
Tagfladen må højest bebygges med en maksimal fordeling på
45-55% for bebygget-åbent.
For byggeriet i øvrigt fastsættes følgende maksimale højder:
- Punkt B: Topkote 16.00 (DVR90)

Diagram der viser princip for bebyggelse på tagfladen, 4. etage.
Tagplan - udnyttet 45-55 %,
bebygget-åbent.

- Punkt C: Topkote 13.00 (DVR90).
Punkterne for topkoterne er vist på Bilag 2 bagerst i lokalplanen.
7.4

Inden for delområde A må der opføres byggeri, som ’ku-

ber’, på tagfladen 4. etage. Byggeri på tagfladen skal placeres
så der sikres en vis visuel lethed og ’åbenhed’ mellem bymidte
og havn, således at den bagvedliggende by træder tydeligt frem.
Kubernes placering afspejler de underliggende lejligheders placering, men kubernes længderetning mod banegården skal placeres på tværs af bygningskroppen og sidebygningerne på langs
af bygningskroppen, således at man sikrer maksimal gennemsigtighed fra havnen og bymidten.
7.5

Den maksimale bygningshøjde er inklusive eventuelle

tageetager, trappetårne, tekniske bygninger og lignende punktvise

bygningsdele/installationer

som

trappe-/elevatortårne,

vejrstationer til styring af bebyggelsens indeklima, ventilationshætter og lignende afkast.
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7.6

Der skal etaberes parkeringskælder på minimum 1.800 m2

inden for delområde A som vist på Kortbilag 2.
7.7

Inden for Delområde B kan der opføres ny bebyggelse i til-

knytning til eller i nærheden af de bevaringsværdige bygninger.
Nybyggeri må ikke opføres højere end 1½ etage. Der skal friholdes
areal i en facadelængde på minimum 10 meter langs Jessens Mole som en åbning / pladsdannelse i sammehæng med strædet gennem
bebyggelsen, parallelt med Jessens Mole. Se principskitse § 10.4.
7.8
Princip for aftrapning af bygningsvolumen

Mindre, sekundære bygninger som pavillon, orangeri, lege-

hus, redskabsskure, cykelskure, plads til opsamling af affald og andre
mindre, sekundære bygninger skal som hovedregel opføres/indrettes
inden for Delområde B - efter princippet vist på kortbilag 2. Samlet

Referencebilleder, der viser eksempeler på variation i facaderække
samt materialitet

må der opføres maksimalt 500 m2.

§8 - Bebyggelsens udseende
8.1

Ny bebyggelse skal forholde sig til ’stedet’. Arkitekturen skal

udformes i en nutidig arkitektur, og de arkitektoniske virkemidler kan
være varierende, men inspiration skal hentes fra de linjer, udtryk,
farver og materialer, der findes i meget af det eksisterende byggeri
på havnen.
8.2

Bygningernes karakter mod de offentlige arealer skal frem-

træde med tyngde i materialevalg og udformning, mens de i højere
grad mod gårdrum kan fremstå med en åben, let karakter.
8.3

Bygningsoverflader skal udføres i natur- og/eller genanven-

delige materialer med lang holdbarhed.
Udvendige facader skal udføres som blank mur i tegl, i pudset/vandskuret murværk med efterfølgende malerbehandling, beton eller som
’grønne facader’ (facadevegetation). Mindre bygningsdele (mindre
end halvdelen af facaderne) mod gården samt sekundære bygninger
kan udføres i andre materialer end facadematerialerne, som lette
beklædninger i træ, zink og lignende.
Facader på bygningens øverste etage udføres i lette materialer,
som stål, kobber, zink, aluminium, glas eller fibercementplader med
henblik på at sikre en visuel lethed og åbenhed samt maksimal gennemsigtighed.
8.4

Facaderne skal ved deres udformning gives underdelinger,

bygningsfremspring, altaner eller på anden vis tildeles rytme og variation med tydelige skift i arkitektoniske udtryk, så lange facaderækker brydes.
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Note:
Dagslysfaktor er et procenttal for
lysmængden i et rum i forhold
til lysmængden udenfor på en
overskyet dag. Dagslysfaktoren bliver påvirket af skyggeeffekten fra overliggende altaner
og nærliggende bygninger.
Dagslysfaktoren siger ikke noget
om mængden af direkte sol eller
kvaliteten af lyset.
Det kan ved tvivlstilfælde være
nødvendigt at udarbejde dokumentation for overholdelse af kravet om dagslysfaktoren i underliggende etager.
I SBI anvisning 230 er angivet en
række metoder, der kan bruges til
at dokumentere dagslysfaktoren.

3. sal

et minimum skal den nederste del af facaden adskille sig fra den
øverste del ved at være særligt detaljerige f.eks. med specielle murstensdetaljer, skift i materiale eller farve eller andre arkitektoniske
virkemidler, se side 33.
8.5

Alle gavle og facader på samme bygning skal priorite-

res lige højt og have en arkitektonisk sammenhæng, men kan adskille sig fra hinanden med hensyn til facadernes åbningsgrad.
8.6

Altaner må maksimum udkrage 1,5 m over byggefeltet. Al-

taner skal udformes og placeres, så der tages hensyn til facadens
komposition, udsmykning, vandrette og lodrette linjer for at bevare
bygningens udtryk.
Altaner der udgraver ud over offentligt areal, må kun udføres under
forudsætning af tilstrækkelig frihøjde jvf. Vejloven.
Altaner pg tagterrasser skal udformes og placeres, så der tages hensyn til facadens komposition, udsmykning, vandrette og lodrette lin-

2. sal

jer for at sikre bygningens udtryk og en dagslysfaktor i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.

1. sal

Der må ikke etableres altaner i forbindelse med bolig på tagetagen

Stuen

(penthouse).

Der må ikke etableres altan på
øverste etage
Farvebetegnelse

Specielle murstensdetaljer er andre arkitektoniske virkemidler. Som

NCS farvekode

Eksempel

Den bærende del af altankonstruktionen skal være indeholdt i altanen, så den ikke er synlig på facaden. Synlige bærende konstruktioner kan kun godkendes, hvis de er udformet og indgår som en del af
den arkitektoniske idé.

Rå umbra

S6020 - Y30R

Brændt umbra

S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf

S8505 - R20B

Lys dodenkopf

S8005 - R20B

Oxydrød

S4550 - Y80R

8.8

Gammel oxydrød

S4050 - Y80R

overvejende fremstå i tegl eller andre naturlige materialer i rødlige

Svenskrød

S5040 - Y80R

nuancer, der kan kombineres med brun, grøn, sort og hvid efter NCS-

Engelsk okker

S2070 - Y70R

Rød okker

S2570 - Y40R

Se koder for rødlige, brune og grønne nuancer i skemaet til venstre.

Rå sienna

S4040 - Y40R

Facader mod og i gårdrummet kan fremstå som “grønne facader”

Vogngrøn

S8010 - B70G

(facadevegetation). Begrønning af facader skal enten ske ved be-

8.7

På tagfladen skal værn mod Jessens Mole, strædet og trafik-

pladsen trækkes minimum 0,35 meter ind i forhold til facaden.
Farvesætningen skal generelt være afdæmpet. Facader skal

skalaen (Natural Color System).

Farveeksemplerne i tryk og på

plantning, der klatrer direkte på facaden, eller ved begrønning på en

skærmen kan afvige væsentligt fra

skærm sat udenpå facaden. Ved begrønning af facaderne skal plan-

originalfarven

terne have tilstrækkelig med jordareal at vokse i.
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8.9

Tagbeklædning må ikke være reflekterende og skal udføres i

vingetegl, skifer, tagpap, matte umalede metalplader tillades som en
del af variationen af bebyggelsens varierede fremtræden.
Tagflader på mindre bygninger i gårdrummet kan begrønnes med fx
græs eller stenurter.
8.10

Facader mod gård, mindre bygninger i gårdrummet og tag-

flader kan udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Bæredygtige energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere
eller lignende skal nedfældes i niveau med fladen eller udformes som
selvstændige arkitektoniske elementer af høj kvalitet, som ikke må
virke skæmmende set fra ’baglandet’, byen.
8.11

Der må ikke etableres altangange. De primære adgange til

bebyggelserne skal som hovedregel placeres mod de omgivende offentlige byrum - strædet og banepladsen.
8.12

Ny bebyggelse med facade direkte til Jessens Mole skal udfø-

res med sadeltag og med en maksimum facadehøjde på 5,5 meter.
Eksempel på nybyggeri i sammenhæng med de to bevaringsværdige
bygninger mod Jessens Mole

§9 - Bevaringsværdige bygninger
9.1

Den eksisterende halbygning kan nedrives. De eksisterende

bevaringsværdige bygninger mod Jessens Mole vist markeret med B
på Kortbilag 2 skal bevares.
9.2

Den eksisterende bebyggelse Jessens Mole 9 A og 9 C skal

bevares. Vedligeholdelse og renovering skal ske i overensstemmelse
med lokalplan 290 - facader og skilte - med det formål at sikre, at de
arkitektoniske og kulturelle værdier, som bygningerne er blevet kendt
bevaringsværdigt for, respekteres. Det handler fx om valg af vinduer,
døre, kviste og tag, men også om at bevare nogle af de overflader,
stofligheder og teksturer, som bygningen har.
Nybyggeri skal udføres under hensyn til de bevaringsværdige bygningskvaliteteter. Nybyggeri må gerne udformes i en nutidig arkitektur De arkitektoniske virkemidler kan være varierende, men skal
hente inspiration hentet fra de linjer, udtryk, farver og materialer, der
findes i meget af det eksisterende byggeri på havnen.
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§10 - Ubebyggede arealer
10.1

Inden for lokalplanområdet skal der indrettes opholdsareal

svarende til min. 10 % af det samlede boligetageareal og og 5 % af
erhvervsetagearealet. Opholdsarealer kan både være i forbindelse
med den enkelte ejendom, f.eks. individuelle altaner og haver, eller i
umiddelbar nærhed af den, f.eks. gårdrum, fælles haver eller større,
fælles tagterrasser.
Parkeringsarealer, adgangs- og tilkørselsarealer, og tekniske anlæg kan ikke regnes med i opholdsarealerne. Opholdsarealer
indrettet på dæk i gårdrum, på større tagterrasser eller individuelle altaner større end 4,5 m² kan medtages i opholdsarealet.
3

Eksempel på en privat gårdhave,
Amsterdam

erenceprojekter Note:

- Charlottehaven, København
* Kantzonen
- Charlottehaven, København

4

10.2

5

Bebyggelsens udearealer skal indrettes med kvalitetsfyldte

opholdsarealer med bedst mulige lysforhold og med variation, der
er overgangen mellem

bygning og uderum. I forbindelse

ambridge
- Charlottehaven, København

med boliger eller andre private rum
i stueetagen understøtter kantzonen privatheden ved at skabe distance mellem den private sfære
og det fælles uderum. Samtidig
kan kantzonen indrettes som en
halvprivat zone til ophold og be-

Støjkrav
medvirker
til at give arealerne værdi som grønne opholds- og leMed henvisning til ”Svendborg maritime byhavn” støjberegninger

gearealer.
I stueplan kan der etableres små haver, der knytter sig til
fra hhv. virksomhed og tra�ikstøj herunder tog og færgetra�ik, vil

der i forbindelse
medligge
realiseringen
af boligprojektet
være
behov
de boliger,
der måtte
på terræn.
Der kan
etableres
altaner og

for at udfører lydvinduer i facaderne, transparent afskærmning
på altanerne samt nødvendig afskærmning af udvendige
taghaver.
opholdsarealer, således grænseværdier såvel ude som inde er
overholdt. Et nærmere omfang af støjreducerende tiltag vil blive
præciseret ved mere detaljerede støjberegninger med afsæt i den
Hvis der
etableres
nye
bebyggelse.privat opholdsareal for boliger i stueplan inden for

bebyggelsens varierede højder kan give mulighed for etablering af

det på Kortbilag 2 viste areal til ophold, skal *kantzonen fremtræde

med tydelig privat eller halvprivat karakter. Ved eventuel hegning
skal afgrænsningen udføres efter en fælles retningslinie for hegning.

plantning.

10.3
Princip for bredde af pladsdannelsens facade ud imod Jessens Mole.

nere til kildesorteret affald med mindre der etaberes et underjordisk
anlæg.

Jessens Mole

10.4

10m

Der skal afsættes areal til placering og håndtering af contai-

Der skal udlægges areal til en offentlig tilgængelig stifor-

bindelse inden for Delområde B. Stiforbindelsen skal udformes med
variation i byrummet, via forskydninger i f.eks. bygningsanlæg,
mindre sekundære bygninger og beplantning. Der skal sikres passageforhold i en bredde på minimum 3 meter.
Stiforbindelsen skal koble sig med Jessens Mole via en lille pladsdannelse - en ’åbning’ - med en facadelængde mod Jessens Mole på

3m
7m

Jessens Mole

minimum 10 meter eller minimum 10 meter fordelt på to ’åbninger’
afbrudt af en bygning efter princippet vist i venstre spalte.
10.5

Stiforbindelsen skal indrettes i overensstemmelse med de

kvalitetsnormer, der fremgår af designmanualen for nye offentlige
og private arealer og byrum påHAVNEN
havnen, herunder stier og passager.
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§11 - Skiltning og belysning
11.1

Skiltning inden for lokalplanområdet må kun ske i overens-

stemmelse med Lokalplan 290 - Facader og skiltning.
11.2

Belysning af strædet skal udføres som parkbelys-

ning med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter, som afskærmet og ikke blændende samt skot- og pullertarmatur.

§12 - Grundejerforening
12.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt

for alle ejere inden for lokalplanens område.
12.2

Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af lokal-

planområdet er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde og
vedtage de vedtægter, der er nødvendige for foreningen.
12.3

Grundejerforeningen har ret og pligt til at forestå drift og

vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg som fælles opholdsog parkeringsanlæg, tekniske anlæg og kollektive varmeforsyningsanlæg samt særlige bygninger til fællesformål som depotrum, hobbyrum, vaskeri, beboerlokale o.l.
12.4

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal

godkendes af Svendborg Kommune.

§13 - Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse
13.1

Det er en betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse:
- At fælles opholds- og parkeringsanlæg til bebyggelsen er
etableret.
- At de i lokalplanen nævnte afværgeforanstaltninger i 		
forhold til støj er etableret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
- At vejmyndigheden har givet tilladelse til vejadgang 		
og overkørsel i overensstemmelse med lokalplanens § 5.
- At eventuel parkering på matr. nr. 688-b og 263-a,
Svendborg bygrunde, er tinglyst som en privatretlig aftale.

§14 Ophævelse af del af lokalplan 349
915.1 Ved byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 607 ophæves
lokalplan 349 inden for nærværende plans område.
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§15 Servitutter
10.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges indenfor lokalplanens område af lokalplanen. Der er ikke konstateret servitutter i strid med
lokalplanens indhold.

Dispensation fra lokalplanen
Byrådet kan, ifølge Planlovens § 19 og § 20, meddele dispensation fra
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan
kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplanens varige retsvirkninger
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun
udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil
og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger
og anlæg, som er indeholdt i planen.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens § 13.
Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens
juridiske grundlag.

Vedtagelsespåtegning
Lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Svendborg Byråd
den 28. juni 2016. Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft
ved annoncering på www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-ogafgoerelser den 12. juli 2016.
P.b.v
E. B
Niels Skovlund Madsen
Planchef
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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BV
beplantning

Randbebyggelse i U-form

Mulig
udvidelse
erhverv

Mulig
overdækning
erhverv

erhverv

BV

Mulig
udvidelse
erhverv

9

10M

Mulig
Delområde
B
overdækning

Jessens Mole 7 -

A

Hævet gårdrum - fælles ophold

cykelparkering - 91 cykle

Delområde

cykelparkering - 46 cykle

r

r

'Strædet'

Jessens Mole

Trappe til terræn

Affald
kildesortering

Randbebyggelse i U-form

Kortbilag 2 - Lokalplankort

Byggefelt
Byggefelt for parkeringsanlæg
Princip for offentlig stiforbindelse
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10M

Byggelinie

Bygning der ikke må nedrives
Princip for sammenhæng mellem Stræde og
Jessens Mole
Princip for vejadgang
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Bilag 1 - Situationsplan

beplantning

Randbebyggelse i U-form

Mulig
udvidelse
erhverv

Mulig
overdækning
erhverv

Trappe til terræn

Mulig
udvidelse
erhverv

9

Mulig
overdækning
erhverv

Jessens Mole 7 -

cykelparkering - 46 cykler

Hævet gårdrum - fælles ophold

cykelparkering - 91 cykler

'Strædet'

Affald
kildesortering

Randbebyggelse i U-form
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Forslag til Lokalplan 607, Svendborg

Bilag 2 - Snit med maksimale højder

Punkt A

Trafikplads
Terrænkote 3.17

Skellinie

Terrænkote 2.50

Pavillon

2. sal

1. sal

Stue
Gulvkote 4.65
Parkeringskælder

Gulvkote 1.30

Terrænkote 2.69

Indikation af
lejlighedsskel

Terrænkote 2.56

Max topkote 18.50 DVR

Terrænkote 2.38

Punkt B

Max topkote 16.00 DVR

Punkt C

Terrænkote 1.52

Terrænkote 1.44

Strædet gennem bebyggelsen

Terrænkote 1.38

mål 1:200

PRINCIPSNIT HØJDER
FORUDSÆTNING:
GULVKOTE 4.65 - GÅRDANLÆG KOTE 4.5 - P KÆLDER KOTE 1.30

Terrænkote 1.52

Max topkote 13.00 DVR

Terrænkote 2.20

MAX. BYGNINGSHØJDE 16 METER
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17.65 M
4650

Trafikplads

Forslag til Lokalplan 607 Svendborg

Bilag 2, fortsat - Snit, parkeringskælder

16,0 M

Skellinie
Kote 0.00

Terrænkote 2.69

Gulvkote 4.65

Solceller / Teknik

Pavillon

2. sal

1. sal

Stue

Parkeringskælder
Terrænkote 2.50

Terrænkote 2.56

Terrænkote 2.38

Terrænkote 2.20
Terrænkote 1.52

Terrænkote 1.52

Terrænkote 1.44

Terrænkote 1.38

Jessens Mole

Terrænkote 1.50

Jessens Mole

Terrænkote 1.39
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Max kote 20.15 iht. udbud

Terrænkote 3.17

Projektkote 4.15
iht. udbud

Trafikplads

Trafikplads

Skellinie

Svendborg Kommune
Kultur, Erhverv og Udvikling
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon: 62 23 33 33

Lokalplanlægning for lokal udvikling

