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Punkt 12 Legeplads på Torvet - Vedtagelse af
tillæg til lokalplan 585
Beslutningstema

Vedtagelse af lokalplan 585 – tillæg 1, Den Grønne Tråd, Svendborg. Tillægget til lokalplanen
har til formål at muliggøre en legeplads på torvet.

Indstilling

Direktionen indstiller at Plan- og Lokalsamfundsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at
 

Lokalplan 585 – tillæg 1, Den Grønne Tråd, Svendborg vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. juni 2021 vinderforslaget for en ny
legeplads på Torvet i Svendborg.
 
Lokalplan 585 – tillæg 1, har til formål at muliggøre en legeplads på torvet og fastsætter enkelte
bestemmelser om at legepladsen ikke må udgøre et areal større end 100 m², legepladsen må
maksimalt opføres op til højdekote 21,5. Det betyder at legepladsen kan være op til ca. 6,3
meter. Herudover må der opsættes spir, flag og lignende. Legepladsens placering bestemmes til
at være på det nordvestlige område af torvet.
 

Det røde skraverede felt viser hvor legepladsen må placeres på torvet.
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Billedet er en visualisering af vinderforslaget. Lokalplanens bestemmelser er mere vide og
rummer således mulighed for, at legepladsen kan udformes på andre måder.
 
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. december 2021 at udsende lokalplanforslaget i 4
ugers offentlig høring. Den offentlige høring foregik fra den 10. december 2021 til og med den 7.
januar 2022.
 
Der er i høringsperioden indkommet fem høringssvar. Alle indkommende høringssvar fremgår af
Bilag 2 - høringssvar. Der er modtaget høringssvar fra Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke,
Svendborg Museum samt fra tre naboer til torvet.
 
Høringssvarene omhandler ønsker om at reducere legepladsens størrelse, en regulering af
materialer, farver samt udformning, ønsker om at legepladsen ikke placeres på torvet samt en
bekymring for at støj fra legepladsens brugere vil være til gene for naboer.
 
Ingen af de indkommende høringssvar giver anledning til at administrationen anbefaler
ændringer af lokalplanen. En behandling af de indkommende høringssvar med
administrationens bemærkninger fremgår af Bilag 1 – Hvidbog.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Udgiften til udarbejdelsen af lokalplan 585 – tillæg 1, er finansieret indenfor Plan og Udvikling
eksisterende driftsramme.

CO2-Konsekvensvurdering

Det vurderes, at en legeplads på torvet ikke vil få væsentlige konsekvenser for CO2-
udledningen.

Lovgrundlag
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Lov om planlægning

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 01-02-2022

Godkendt.  
 
Liste V kunne ikke godkende indstillingen, og henviser til tidligere fremsendt mindretalsudtalelse.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2022

Godkendt. Liste V, C og B var imod. Liste V og C kan ikke godkende tillæg til Lokalplan 585, idet
man ikke støtter etablering af en permanent og fastmonteret legeplads på Torvet, men foreslår i
stedet en mobil enhed. Der henvises desuden til Venstres tidligere mindretalsudtalelser under
behandling i fagudvalg samt tidligere fremsendte høringssvar fra Shopping Svendborg,
Svendborg Event og Torvehandlerne, som udtrykker bekymring for, hvorvidt store arrangementer
i fremtiden kan afholdes på Torvet.
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