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HØRING 
Nedlæggelse af del af offentlig vej ved Centrumpladsen

Svendborg Kommune har modtaget et ønske fra Svendborg Hotel om 
at købe et areal på Centrumpladsen for at etablere et nyt 
indgangsparti. Centrumpladsen er i dag en offentlig plads med 
parkering m.m. og defineres som offentlig vej. En ændret anvendelse 
af vejarealet vil kræve en nedlæggelse af den pågældende del af det 
offentlige vejareal. 

Nedlæggelsen omfatter ca. 260 kvadratmeter foran Hotel Svendborgs 
facade, som illustreret med grønt på kortbilaget nederst i brevet.

Nedlæggelse af offentlig vej.
Svendborg Kommune kan ikke nedlægge et stykke offentlig vej, hvis 
vejen er af vigtighed for en ejendom.

Vejarealet, der ønskes nedlagt, tjener i dag som adgangsareal for 
Hotel Svendborgs nuværende indgangsparti.

Eftersom det nedlagte vejareal påtænkes solgt til Hotel Svendborg og 
at der er planlægges etablering af et nyt indgangsparti, der ligeledes 
vil have adgang af Centrumpladsen, vurderer Svendborg Kommune 
umiddelbart at det vejareal der ønskes nedlagt ikke er af vigtighed for 
nogen ejendom.

Da projektet i sig selv vurderes hensigtsmæssig agter Svendborg 
Kommune derfor at nedlægge vejarealet.

I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere 
en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen, skal 
opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er af vigtighed for 
en ejendom.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Sker det, kan grundejeren 
kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for 
taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger 
efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Miljø, Erhverv og Teknik
Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

25. februar 2019

Afdeling: Trafik og Infrastruktur

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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Hvis I har bemærkninger til ovenstående eller mener at den 
pågældende vejstrækning er af vigtighed for jeres ejendom og har et 
krav om at vejstrækningen skal opretholdes bedes I meddele dette 
skriftligt til Svendborg kommune på mail til TI@svendborg.dk eller pr. 
brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester 
Skerninge. 
 
Svendborg Kommune skal have jeres bemærkninger eller krav i 
hænde senest tirsdag den 23. april 2019. 

Svendborg kommune vil på baggrund af eventuelt fremsendte 
bemærkninger eller indsigelser, foretage en vurdering af vigtigheden 
og træffe beslutning om vejens nedlæggelse på baggrund heraf. 

Venlig hilsen

Jan Yttesborg
Afdelingsleder

mailto:TI@svendborg.dk
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