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Bilag 1: Hvidbog 

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med offentlig høring vedrørende forslag til Lokalplan 585 – tillæg 1, som skal muliggøre 
en legeplads på torvet. 

 

Generelt om høringen:  

• Høringen forløb i perioden 10. december 2021 til og med 7. 
januar 2022.  

• Planen er offentliggjort på Plandata.dk og Svendborg Kommunes 
hjemmeside den 10. december 2021. 

• Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 
 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 5 høringssvar fra:  

1. Nils Valdersdorf Jensen, Afdelingsleder, ph.d., Nyere tid og Søfart, 
Svendborg Museum 

2. Menighedsrådet ved Vor Frue kirke V/formand Torben Holm  
3. Elisabeth Bukkehave 
4. Claus H. Thomsen 
5. Jan Lüthi 

 

 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 
bemærkninger og evt. forslag til ændringer af planen.  

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 2.  
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Nr. 1, 
Svendborg 
Museum 

Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til ændringer af 
planen:   

 Svendborg Museums bemærkninger at 
torvet var købstadens vigtigste rum. Her 
handlede man, her mødtes man og her 
straffede man dem, der brød byens lov. Torvet 
var rum for offentlige handlinger som 
kundgørelse og afstraffelse. 
Legepladsen tager med sin tematisering af 
handel og kirke udgangspunkt i væsentlige 
stedspecifikke fortællinger. Set fra en 
kulturhistorisk betragtning er det væsentligt, at 
de stedspecifikke elementer i en kommende 
legeplads er tydelige og letafkodelige for både 
børn og deres forældre, og ikke er historisk 
misvisende. Det betyder fx at den ikke bør 
indeholde referencer til en borg, da der ikke er 
blevet påvist en borg på Vor Frue kirkebakke.  
 
Torvets funktion som samlingssted, offentlig 
plads og handelscentrum bør bevares og 
legepladsen tilpasses dette.  
Det er Svendborg Museums vurdering, at 
størrelsen på legepladsen er et væsentligt 
parameter, hvorfor legepladsen med fordel 
kunne reduceres i omfang.  

Kommunen har været i dialog med museet og andre 
interessenter omkring udformning og projektering af 
den konkrete legeplads. I den proces er der arbejdet 
med, at den kommende legeplads ikke har borg 
referencer. 
Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at detailregulere 
legepladsens formsprog i lokalplanen, da der kan findes 
mange forskelligartede løsninger på hvordan en 
legeplads kan udformes. 
 
Legepladsen må optage et areal på 100 m² af torvets 
samlede areal, som udgør ca. 3140 m². Legepladsen 
vurderes således at komme til at udgøre et mindre 
område af torvet. Lokalplanen giver mulighed for at 
legepladsen må opføres op til kotehøjde 21,5 (hvilket ca. 
er 6,3 m). Administrationen medgiver at det muliggør en 
legeplads med en ikke ubetydelig volumen. Torvet er 
omkranset af store bygninger i op til 15 meters højde, 
hvorfor legepladsen vurderes ikke at dominere torvets 
udtryk. 

Ingen 

Nr. 2, 
Menighedsrådet 
ved Vor Frue 
kirke 

Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til ændringer af 
planen:   

 Menighedsrådet er bevidst om, at det ikke 
formelt kan forhindre etableringen af en 

Menighedsrådet har været inviteret til dialog omkring 
udformning og projektering af den konkrete legeplads.  

Ingen 
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legeplads på Torvet og har heller ikke ønske 
herom. Menighedsrådet ser gerne aktivitet på 
Torvet og har således ikke principielt noget 
imod en legeplads. 
 
Alligevel ønsker menighedsrådet hermed at 
fremføre nogle betragtninger. 
 
Generelt er der stor betænkelighed ved de vide 
rammer forslaget til lokalplanstillæget afstikker. 
Det forekommer at være meget åbent mht. 
både farve- og materialevalg samt udformning 
og placering af en evt. legeplads. 
Menighedsrådet appellerer til, at en evt. 
kommende legeplads vil blive nøje afstemt efter 
både kirken og Torvets øvrige bygninger, så den 
vil kunne fremstå som en integreret del af 
bybilledet omkring Torvet. Legepladsen bør ikke 
komme til at stå i kontrast til de eksisterende 
bygningernes farvenuancer og dermed blive et 
markant fremmedelement på Torvet. Der gøres 
meget for at fritlægge kirker, så arkitektoniske 
helheder og detaljer bliver synlige. Vor Frue 
kirke er ingen undtagelse. Gennem årene er der 
gjort meget for at få kirken til at fremstå smukt 
med sin høje placering ved Torvet. Og Wessels 
trappe forbinder fint kirkens arealer med 
Torvet. Menighedsrådet er bekymret for, at det 
smukke og harmoniske vue fra Torvet mod 
kirken vil begrænses og skæmmes af 
legeredskaber i den højde, der skabes mulighed 
for i forslaget. Konkret vurderer vi, at 
legeredskaber op til 6 m visuelt vil fremstå 

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at detailregulere 
legepladsens formsprog, materialer og farver i 
lokalplanen, da der kan findes mange forskelligartede 
løsninger på hvordan en legeplads kan udformes. 
 
Legepladsen må optage et areal på 100 m² af torvets 
samlede areal, som udgør ca. 3140 m². Legepladsen 
vurderes således at komme til at udgøre et mindre 
område af torvet. Lokalplanen giver mulighed for at 
legepladsen må opføres op til kotehøjde 21,5 (ca. 6,3 
m). Administrationen medgiver at det muliggør en 
legeplads med en ikke ubetydelig volumen. Torvet er 
omkranset af store bygninger i op til 15 meters højde, 
samtidig er kirken hævet over torvet og fremstår som 
det mest dominerede bygningsværk. Legepladsens 
placering og volumen vurderes ikke at ændre på 
oplevelsen af kirken eller af torvet som helhed. 
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meget dominerende. Selv om det uden tvivl 
ikke er intentionen, giver forslaget principielt 
mulighed for en 6 m høj klatrevæg. Mange 
færdes og opholder sig på kirkens areal og 
nyder den frie udsigt til Torvet. Heller ikke 
denne udsigt må skæmmes. En evt. legeplads 
bør ikke være med til at udgøre en adskillelse. 
Forslaget giver mulighed for placering af en 
legeplads, der strækker sig helt hen til Wessels 
trappe. Menighedsrådet frygter, at den smukke 
symmetri omkring trappen dermed vil kunne 
blive brudt. Menighedsrådet kan således ikke 
bifalde det foreslåede tillæg til lokalplanen og 
vil appellere til, at der sættes snævrere og mere 
præcise rammer for udformningen og 
placeringen af en evt. legeplads. 

Nr. 3, Elisabeth 
Bukkehave 
 

Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til ændringer af 
planen:   

 Som beboer med direkte udsyn til den planlagte 
legeplads på torvet i Svendborg tæt ved og på 
foranledning af Cafe Svend, er jeg stærkt 
bekymret ift. min fremtidige boligsituation.  
 
I sommer fik vi beboere omkring torvet en 
forsmag på, hvad konstant børneleg, -snak og -
larm fra klokken otte om morgenen til 
solnedgang hver eneste dag har af indvirkning 
på dagligdagen her i denne smukke, rolige del af 
byen. Det skete, da Cafeen afholdt en række 
hyggelige events med mikrofon, sang og leg, 
eller når børn på varme dage hyggede sig ved 
springvandet. Alt sammen naturlige og 

Torvet er et offentligt byrum, som muliggør mange 
forskelligartede aktiviteter herunder ophold og leg. Det 
må forventes at der fra offentlige byrum kan 
forekommen aktiviteter som kan opleves støjende. En 
permanent legeplads på torvet, muliggør og indbyder til 
leg og ophold med en ramme omkring, hvorfor det 
forventes at legepladsen vil tiltrække flere familier og 
børn til området. Legede børn kan opleves støjende, 
men støjen afhænger i høj grad af vind og vejr, samt 
mængden af brugere. 
Samtidig vurderes den valgte placering på torvet at 
være den bedste placering, da den er placeret med 
størst mulig afstand til boliger. 

Ingen 
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kærkomne hændelser i en levende bymidte, 
hvor børnene skaber leben og glæde. Den slags 
er én ting. En ganske anden ting er at anlægge 
en permanent legeplads på bytorvet, hvor 
turister og lokale vil opholde sig konstant. 
Støjniveauet på de ovennævnte dage var 
voldsomt, men fælles for episoderne var, at de 
var enkeltstående tilfælde og opstod sporadisk 
alt efter vejr, lokale indfald og byens rytme. Den 
nye legeplads vil derimod levere permanente 
støjgener. Jeg har læst, at det typisk drejer sig 
om mellem 65-80 db, og det er helt tydeligt, at 
akustikken på torvet med brosten og bygninger 
omkring forstærker yderligere. Det vil være 
værst om sommeren, men det vil pågå hele 
året. 
Dette er ikke acceptabelt for os, der bor i 
området. Desuden henviser jeg til lignende 
sager i Assens, på Frederiksberg og Vesterbro, i 
Bonderup og mange andre steder i landet, hvor 
det hver gang har vist sig, at når først 
legepladsen er etableret, er der intet at gøre. 
Uanset den kendsgerning, at de konsekvente 
støjgener saboterer omgivelsernes hverdag 
fuldstændig, lyder det bastante svar på alle 
klager, ”at børn jo også er borgere.” Og det er 
de. Og vi elsker dem. Og de skal have plads til 
leg. Men vi andre er også borgere, og vi har 
også ret til det gode liv. Så tilbage står 
spørgsmålet: hvorfor dog? Hvorfor etablere en 
legeplads netop her? Her, hvor man har fjernet 
bilerne, anlagt en smuk middelalderligt 
inspireret plads, der emmer af ro og tyngde 

Kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en legeplads 
med placering på tovet, for at gøre torvet mere 
spændende også for de mindste borgere.  
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med den smukke kirke som naturligt 
kardinalpunkt. Hvorfor i himlens navn placere 
en støjende legeplads, der aldrig holder lukket 
netop her? 

Nr. 4, Claus H. 
Thomsen 
 

Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til ændringer af 
planen:   

 Hvad skal vi dog med en legeplads på Torvet? 
Kommunen bør i stedet finde egnede pladser i 
vores skønne natur hvor børnefamilier kan tage 
hen og tilbringe nogle hyggelige stunder med 
deres børn, f.eks med en bålplads, 
legeredskaber o.s.v. Lad os i stedet bede bygens 
borgere om forslag til anvendelse/design af det 
smukke torv. 

Administrationen finder det vigtigt at der både findes 
gode legepladser/aktiviteter for børn og deres familier i 
og uden for byen. 
 
Kommunalbestyrelsen ønsker at opføre en legeplads 
med placering på tovet, for at gøre torvet mere 
spændende også for de mindste borgere.  

Ingen 

Nr. 5, Jan Lüthi 
 

Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til ændringer af 
planen:   

 Som nærmeste nabo til legepladsen, vil jeg på 
daglig basis opleve en helt urimelig forøgelse af 
støjniveauet, især i sommermånederne på 
terrassen! 
Ikke langt derfra i Dronningemaen er der en 
udmærket naturlegeplads, som burde dække 
behovet for en bynær legeplads. 

Torvet er et offentligt byrum, som muliggør mange 
forskelligartede aktiviteter herunder ophold og leg. Det 
må forventes at der fra offentlige byrum kan 
forekommen aktiviteter som kan opleves støjende. En 
permanent legeplads på torvet, muliggør og indbyder til 
leg og ophold med en ramme omkring, hvorfor det 
forventes at legepladsen vil tiltrække flere familier og 
børn til området. Legede børn kan opleves støjende, 
men støjen afhænger i høj grad af vind og vejr, samt 
mængden af brugere. 
Samtidig vurderes den valgte placering på torvet at 
være den bedste placering, da den er placeret med 
størst mulig afstand til boliger. 

Ingen 

 


