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KEDELSMEDSTRÆDE 15 (5700) – ANSØGNING OM 
NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIG BYGNING 

Sagsnr.: 2019-0085 

Ejendommen: Kedelsmedstræde 15 

Ejendomsnr.: 45631 

Matr. nr.: 49-a, Svendborg Bygrunde 

Ejer: HALBERG HOTELS A/S 

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af beboel-

sen på Kedelsmedstræde 15.  

Beboelsen er registreret som bevaringsværdig i kategori 4, hvilket bety-

der, at den er omfattet af ”Lov om bygningsfredning og bevaring af byg-

ninger og bymiljøer”.  

I forbindelse med en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig 

bygning i kategori 1-4 skal kommunen offentliggøre ønsket om nedrivning 

samt orientere interesseorganisationer og andre myndigheder. Offentlig-

gørelsen foregår ved en annoncering af nedrivningen på kommunens 

hjemmeside.  

Der gives en frist på 4 uger for at sende bemærkninger til ønsket om ned-

rivning. Herefter træffer kommunen en afgørelse for eller imod nedrivnin-

gen. 

Hvis kommunen ønsker at sikre bygningen mod nedrivning, skal kommu-

nen nedlægge forbud mod nedrivning og udarbejde en lokalplan indenfor 

et år.  

Bevaringsværdige bygninger opdeles i en skala fra 1-9, hvor 1 ofte svarer 

til et fredet hus. Bygninger med en værdi mellem 2-4 er bygninger, som i 

kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse 

er (eller har været) fremtrædende eksempler inden for deres slags. 

REDEGØRELSE Byg og BBR 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

Tlf. 62 23 33 33 

byg@svendborg.dk  

www.svendborg.dk/byggeri 
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Registreringen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget tilbage i 

1998. I vurderingen af bevaringsværdien har bygningens arkitektur fået 

værdien 5. Miljømæssigt har bygningen fået værdien 4. Efter SAVE vur-

deringen blev foretaget i 1998 er omgivelserne ændret i væsentlig grad, 

og den miljømæssige værdi har således ikke samme vægt som 

tidligere. På denne baggrund vurderes det, at bygningen ikke længere 

er bevaringsværdig.

Nærmere oplysninger om bygningernes bevaringsværdi kan findes på 

Kulturstyrelsens hjemmeside, samt i kommunen digitale arkiv via 

www.weblager.dk.  

Ved yderligere spørgsmål kontakt Byg, Plan og Erhverv på tlf. 6223 3330 

eller via byg@svendborg.dk. 
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Luftfoto over ejendommen på Kedelsmedstræde 15 Stuehuset er 

markeret med rødt.    

Venlig hilsen 

Pia Stamm 

Byggesagsbehandler 

Tlf. 62233323 


