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Høring om nye muligheder for planlægning 

ved Kogtved Søfartsskole 
 

Baggrund  

Svendborg Kommune har fået en henvendelse fra bygherre og ny ejer af 

ejendommen Kogtved Søfartsskole, som ønsker at omdanne søfartssko-

len til bofællesskab. Den bevaringsværdige hovedbygning og eventuelt 

gartnerboligen skal genanvendes og der skal opføres nyt byggeri. 

 

Ændringen til boligområde med bofællesskab i form af etageboliger kræ-

ver en ændring af kommuneplanen og efterfølgende udarbejdelse af lo-

kalplan. Kommunen igangsætter hermed en forhøring om ny planlægning 

for området. 

 

Søfartsskolen udgør en vigtig del af Svendborgs kulturhistorie og sam-

men med den smukke landskabelige placering er stedet vigtig i fortællin-

gen om Svendborg som søfartsby. Bygningskomplekset dannede ram-

men om Søfartsskolen i perioden fra 1943 til 2008. Bygningerne har siden 

kun været anvendt i mindre omfang. 

 

Kommunen har screenet området og udarbejdet principper og pejlemær-

ker for nyt plangrundlag. Screeningen er vedlagt som bilag til dette brev. 

 

Principperne og pejlemærker fremgår af denne opsummering: 
 

 Ankomsten til området via alléen skal tilgodeses, så der fortsat er 

indkig til bygningerne og dermed visuel forbindelse på tværs. 
 

 Placeringen af ny bebyggelse på grunden er vigtig i forhold til ho-

vedbygningen og stedets karakter. 
 

 Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end havesiden af 

hovedbygningen. 
 

 Ny bebyggelse skal bestå af mindre sammensatte enheder, hvil-

ket giver en fleksibilitet i placeringen. 
 

 Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volu-

men og ikke sprænge skalaen. 
 

Navn Efternavn 

Vejnavn nr. 

xxxx Bynavn 

Miljø og Teknik 

Plan og Udvikling 

Frederiksø 4, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

xx. marts 2020 

 

Sagsid: 20/4263 

Afdeling: Plan og Udvikling 

Ref. RDG 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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 Højden på det nye byggeri må ikke overstige tagryggen på hoved-

bygningen. Dybden af ny bebyggelse skal ligeledes underordne 

sig hovedbygningens dybde. Tage skal udføres som sadeltage og 

taghældninger må ikke være lavere end på de eksisterende byg-

ninger.  
 

 Materialerne i ny bebyggelse skal være tegl på facader og tage. 
 

 Parkering skal tænkes ind i bebyggelsens struktur og ikke være 

dominerende. Der skal udformes en samlet, sammenhængende 

plan for udearealerne, der tilgodeser de nære udearealer. 

 

 

 

Områdets afgrænsning er markeret med rødt. 

 

Det eksisterende bygningskompleks. 

 

 

 
Princip for højden på det nye byggeri Princip for disponering af området  

(de viste nye bygninger er kun et eksempel) 
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Vi vil i den forbindelse, gerne høre din mening om vores overvejelser til 

den fremtidige planlægning. Kommunen indkalder derfor forslag og idéer 

og du har mulighed for at indsende dit høringssvar. Høringssvarene vil 

indgå i den politiske behandling af sagen sammen med administrationens 

bemærkninger. 

 

Høringsperioden varer 3 uger, og der er frist for at indsende høringssvar 

den xx. marts 2020. Send dit svar til plan@svendborg.dk eller Svendborg 

Kommune, Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg. 

 

Venlig hilsen 

 

Rolf Gerster 

Byplanlægger 

 

Plan og Udvikling 

Svendborg Kommune 

 

 

 

Bilag 

 

- Screening af projektområde for Kogtved Søfartsskole 

mailto:plan@svendborg.dk

