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Bilag 3:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 5. december 2019 og Byråd den 17. december 2019 

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse offentlig høring af forslag til tillæg til kommuneplan og forslag til 

lokalplan for omdannelse Klosterplads og Frederiksgade

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 19. september 2019 til og med 14. november 2019.  

 Offentliggjort i samme periode på Plandata.DK og Svendborg Kommunes hjemmeside. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

 Borgermøde afholdt den 24. oktober 2019. 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens bemærkninger og forslag til videre proces, jf. dette bilag 3. 

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 4.  

Underskriftsindsamlingen i sin fulde længde ses i bilag 5. 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 7 forskellige høringssvar, hvoraf det ene er fremsendt to gange til to forskellige mailadresser i kommune. Høringssvarene er fra:  

1. Fyns Politi, Vejteknisk kontor, ved Dan Lauritsen,  

2. Banedanmark, Infrastruktur, ved Pernille Nysted Andersen 

3. Mikael J. Pedersen, 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS 

4. Noshin Sahdon, frisør Bagok 

5. Søren Hansen (Høringssvar fremsendt til to mailadresser) 

6. Mette Drøhse 

7. Underskriftsindsamling, ved Karen de Løschky 
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Nr. 1 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

1.1 Fyns Politi 
Fyns Politi har vurderet lokalplanforslag i forhold til 
trafiksikkerhed og trafikafvikling. 
 
Politiet har tidligere behandlet forslag til ændret 
vejforløb, som der ikke kunne godkendes. 
 
Politiet bemærker, at der jf. vejlovens §100 om 
udførelse af vejudlæg skal træffes afgørelse af 
vejmyndigheden med politiets samtykke. 
 
Politiet vil vurdere vejens forløb i forhold til 
kørekurver for relevante køretøjer, trafiksikkerhed 
for cyklende og gående, herunder 
krydsningsmuligheder.  
Tilgængelighed for at kunne cykle sikkert og fra 
banegård-jernbane bør have fokus. 
Togbusser placeres i dag foran banegården uden at 
være tildelt sikre holdepladser. 
Parkeringspladser, taxa og afsætning af personer 
og gods skal overvejes. 
Fremtidige forhold omkring baneoverskæring bør 
indtænkes og drøftes med Banedanmark. 
 

Administrationen er i løbende dialog med politiet i forhold til 
udformning af vejforløb. 
 
Som politiet bemærker, skal ændrede vejforløb godkendes 
af vejmyndigheden med samtykke fra politiet. 

Høringssvaret giver 
anledning til tilføjelse af 
muligheden for ”shared 
space” i lokalplanens 
redegørelse og 
bestemmelser. 
 
Derudover indsættes 
illustrationer i 
lokalplanens kortbilag, dr 
viser forskellige eksempler 
på udformning af 
vejforløb. 
 
Politiet skal godkende det 
endelige vejforløb. 
 

Nr. 2 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

2.1 Banedanmark 
Banedanmark bemærker, at der i lokalplanens 
redegørelsesdel under afsnittet ”Tilladelser og 
dispensationer fra andre myndigheder i medfør af 
anden lovgivning” skal jernbaneloven ligeledes 
fremgå. 
 

Ingen bemærkninger. Høringssvaret giver 
anledning til at tilføje 
Banedanmarks 
fremsendte tekst i 
lokalplanen under 
afsnittet ”Tilladelser og 
dispensationer fra andre 
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Banedanmark har fremsendt tekst, som skal 
indsættes: 
”Det følger af jernbanelovens § 57, stk. 1, at 
jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere er 
ansvarlige for sikkerheden på deres respektive del 
af jernbanesystemet. Jf. § 57, stk. 2 er 
infrastrukturforvalteren ansvarlig for 
jernbanesikkerheden i niveauoverkørsler med de 
anlæg, der er nødvendige til sikring af vejtrafikken. 
I overkørsel 120 mellem Frederiksgade og 
Klosterplads i Svendborg, er Banedanmark 
infrastrukturforvalter og har derfor det 
sikkerhedsmæssige ansvar. En ensretning af 
Frederiksgade er en ændring, som ligeledes finder 
sted i overkørslen. En sådan ændring kræver derfor  
Banedanmarks tilladelse, da ændringen kan have 
indvirkning på sikkerheden”. 

myndigheder i medfør af 
anden lovgivning”. 
 
Høringssvaret giver ikke 
anledning til yderligere 
ændringer i lokalplanen. 

Nr. 3 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

3.1 Mikael J. Pedersen 
Har fremsendt skitse med ændringsforslag, der 
udvider gå-området ved butikkerne på Klosterplads 
7-9. 
Dermed gives mulighed for udeservering, samt 
attraktiv og levende indgang til det nye byrum. 
 

Ændringsforslaget reducerer i antallet af parkeringspladser, 
men tilgodeser udearealer foran butikkerne. 
 

Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændring i 
planforslagene. 

Nr. 4 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

4.1 Noshin Sahdon 
Noshin gør indsigelse mod planforslaget, som 
blandt andet omhandler nedlæggelse af 
parkeringspladser tæt på hans frisørsalon. 
Frisøren er afhængig af de parkeringspladser, der 
ligger tæt på centrum og mener, at en nedlæggelse 

I det fremlagte projektforslag, som ligger til grund for 
planforslagene, reduceres antallet af parkeringspladser på 
Klosterplads. 
 
Projektet omhandler en ændring fra trafikrum til byrum, 
hvor der skabes et andet byrum, som i højere grad tilgodeser 
de bløde trafikanter. 

Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændring i 
planforslagene. 
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af parkeringspladserne blot vil medføre yderligere 
problemer med at kunne parkere i bil.  
 
Det vil også medføre, at handicappede og 
gangbesværede vil få endnu længere at gå, for at 
kunne komme i banken, købe maling og blive 
klippet. 

 
Den endelige udformning af projektet sker i forbindelse med 
projekteringen. 

Nr. 5 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

5.1 Søren Hansen 
Søren mener, det er totalt ødelæggende for livet i 
midtbyen, hvis man fjerner de sidste p-pladser i 
nærheden af den centrale del af Møllergade og 
(mellem Brogade og Havnetrappen). 
 
Han henviser til detailhandelsanalysen fra 2017,  
og gør opmærksom på det indhold der beskriver, 
hvor vigtigt det er med p-pladser tæt på en bydel, 
man vil holde liv i. 
 
Han foreslår i stedet at beholde næsten alle p-
pladserne ved at flytte nogle af pladserne ud langs 
midterrabatten på Klosterplads/Toldbodvej og 
etablere 2-vejs cykelsti langs vestsiden af vejen. 
 
P-pladserne på langs af Frederiksgade nedlægges 
og fortov udvides, samt der etableres to smalle 
vognbaner i Frederiksgade. 
 
Den hævede terrasse mellem Klosterstræde og 
Munkestræde vil kunne gøres større end den er nu. 
Der skal etableres to brede fodgængerpassager på 
tværs af Klosterplads og Toldbodvej ved 

Detailhandelsanalysen fra 2017 beskriver flere forskellige 
forhold omkring parkering i bymidten.  
 
Tilgængelighed og gode parkeringsforhold er er vigtige 
konkurrenceparametre i fremtiden. Der er flere forhold, der 
gør sig gældende, når der tales om parkering, såsom gå-
afstande, som ikke præcist kan angives, spændende bymiljø, 
betalingsparkering, tidsbegrænsninger, parkeringshuse og 
kollektiv trafik. Alle forhold, der skal ses i en sammenhæng. 
 
I det fremlagte projektforslag, som ligger til grund for 
planforslagene, reduceres antallet af parkeringspladser på 
Klosterplads. 
 
Projektet omhandler en ændring fra trafikrum til byrum, 
hvor der skabes et andet byrum, som i højere grad tilgodeser 
de bløde trafikanter. 

Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændring i 
planforslagene. 
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henholdsvis ”Havnetrappen” og Klosterstræde. 
Hastighed kan nedsættes til 20 km/t. 
Der kunne etableres en cykel- og fodgængerbro fra 
Klosterstræde til henover vejen, langs den sydlige 
gavl ved stationsbygningen, som lander ved 
indkørslen til parkeringspladsen ved 
Fremtidsfabrikken II. 
 

Nr. 6 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces 

6.1 Mette Drøhse 
Har fremsendt følgende ændringsforslag til det 
fremlagte projektforslag. Forslagene er illustreret 
vha. af tegninger og fotos: 

a) Ny Klostertrappe/Vejføring/Parkering 
trappen reduceres og hen mod 
Klosterstræde, så der er plads til parkering 
og fladt vejforløb. 

b) Frederiksgades udmunding i Klosterplads. 
Frederiksgade lukkes helt for biltrafik. Der 
etableres ny gennemkørsel fra Hulgade til 
Jessens Mole. 

c) Klosterstrædes udmunding i Klosterplads. 
Flades ud så mere fortov. Fodgængerfelt 
flyttes til smallere vejbane ud for 
Frederiksgade, som forudsættes lukket. 

d) Nyt fodgængerfelt ved Munkestræde. 
e) Bred fodgængerzone foran stationsbygning 

giver ikke mening. 
f) Cykelsti smallere ved hjørnet af 

stationsbygning. 
g) Åbne for gennemgang i stationsbygningen. 

Ændringsforslagene er her kommenteret ift. det aktuelle 
dispositionsforslag, der er brugt som afsæt for 
lokalplanforslaget. 
 

a) Formålet med trappeanlægget er at skabe en mere 
åben ankomst til bymidten, og dermed nemmere 
tilgængelighed og samhørighed i stedet for den mur, 
det er i dag. En afkortning af trappeanlægget vil 
betyde en svækkelse af denne sammenbinding. 

b) En lukning af Frederiksgade helt vil medføre større 
trafikale omlægninger i området, som ikke kun 
involverer kommunale arealer. Det er ikke 
hensigtsmæssigt med vejforløb gennem 
busterminalen til Hulgade. 

c) Den endelige placering af fodgængerfelt sker i 
projekteringsfasen, hvor der er taget hensyn til alle 
forhold. Placeringen vil tilgodese en mere tydelig 
overgang ned mod Frederiksgade. 

d) Placering af fodgængerfelter skal ske ved en 
helhedsvurdering 

e) Formålet med den brede og hævede flade mellem 
stationsbygning og trappeanlæg er at markere 
området som byrum, hvor der placeres 
fodgængerfelter på fladen. 

Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændring af 
planforslagene.  
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f) Cykelstiernes endelige udformning baseres på 
vejreglernes anbefaling sammenholdt med, hvad der 
fysisk er muligt på det konkrete sted.   

g) En åbning i stationsbygningen skal ske i samarbejde 
med DSB, som ejer bygningerne og deres indretning 
skal ligeledes tilgodeses. 

 

6.2 Togstation flyttes til placering ved sygehuset. En flytning af endestationen for toget ud til sygehuset, vil 
skabe en forflytning af byens centrale ankomst og 
knudepunkt. 
Endestationens nuværende placering understøtter brugen af 
busterminalen. 

Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændring af 
planforslagene.  

Nr. 7 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 

7.1 Underskriftsindsamling på 3.555 underskrifter: 
Underskriftsindsamlingen lyder: 
 ”Vi støtter Liv i vores by”. Vi ønsker at genindføre 
parkering på Torvet fra 1. september til 1. juni. Vi 
ønsker at bevare parkeringspladserne på 
Klosterplads”. 
 
Underskriftsindsamlingen er fra en gruppe borgere, 
der arbejder for at sikre liv og parkering i 
midtbyen. Borgerne arbejder sammen med 
Erhvervsforum i bestræbelserne på at sikre 
parkering. 
 
 

Underskriftsindsamlingen består af fem dele:  
1. Underskrifter der støtter ønsket om at genindføre 

parkering på Torvet og bevaring af 
parkeringspladserne på Klosterplads. 

2. Underskrifter der alene støtter ønsket om parkering 
på Torvet genindført. 

3. Underskrifter der støtter liv og parkering i midtbyen. 
4. Digital underskriftindsamling for parkering på Torvet 

1/6 til 1/9. 
5. Digital underskriftsindsamling. 

 
Skemaerne til underskrifter har ligget rundt om i byens 
forretninger og restaurationer i en periode, som er 
påbegyndt inden planforslagene er sendt i høring. 
 

Tages til efterretning. 
 
Forhold omkring Torvet er 
ikke en del af denne 
lokalplans 
områdeafgrænsning og 
kan derfor ikke behandles 
i selve planforslaget. 
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