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Bilag 1:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 15/8 2019  

Hvidbog over høringsbidrag indkommet i forbindelse med en forudgående høring vedrørende Gammel Nybyvej 62 

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 30/04/19 til og med 03/06/19.  

 Offentliggjort i samme periode på plandata.DK og Svendborg 

Kommunes hjemmeside. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt fem høringssvar fra:  

1. Museets notat ved museumschef Esben Hedegaard 

2. Ivan og Tina Mørch - Gammel Nybyvej 65 
3. Margit og Finn Christensen – Gammel Nybyvej 61 

4. Mary-Ann & Torben Pedersen – Gammel Nybyvej 67 

5. Anne Solhøj og Bjarne Rasmussen - Gammel Nybyvej 64 

 

  

 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens 

bemærkninger og forslag til videre proces/besvarelse.  

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 2.  
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Nr. 1 Høringsbidragets indhold  Administrationens bemærkninger  Forslag til videre proces:   

1.1 Museumsinspektør Esben Hedegaard indleder 
med at accentuere det længe erkendte behov for 
en lokalplan for hver af kommunens gamle 
landsbyer, der på baggrund af en arkitektur- og 
kulturhistorisk gennemgang sætter nogle 
retningslinjer for, hvad kan / kan ikke ske af nye 
anlæg. Uden at have det brede grundlag (red. Som 
opnås i en bevarende lokalplan) at træffe 
beslutningen på må forvaltning og politikere nu 
spørge sig:  
 
Hvor vigtig er det, at Gl. Nyby opleves som et 
arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssigt 
sammenhængende miljø?  
 

 Hvis det forekommer vigtigt, kan det 
skitserede projekt efter museets opfattelse 
ikke gennemføres.  

 Hvis det ikke forekommer vigtigt, kan 
projektet gennemføres, og samtidig har 
man skabt præcedens for, at der skal 
bygges og forandres rigtig meget i Gl. 
Nyby. 

Det er vigtigt at fastholde kulturhistorien i forhold 
til at sikre bosætning i landsbyerne.  
 
Administrationen vurderer, at der godt kan opføres 
nybyggeri med et nyere arkitektonisk udtryk, så 
længe bebyggelsen indordner sig landsbyens 
struktur (se landsbystruktur bagerst i hvidbogen).  
 
Projektforslaget placerer bebyggelsen ud til 
Gammel Nybyvej, med to længer vinkelret herpå, 
således at de til danner et gårdrum imellem sig. 
 
Den nye bebyggelsesstruktur sætter rammen for 
antallet af boliger der kan opføres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygherre, bygherres rådgiver, museet 
og administrationen har, efter den 
forudgående høring, været i dialog 
omkring tilpasning af projektforslag.  
 
Principperne for hvordan 
bebyggelsen indpasses i landsbyens 
struktur, som har været drøftet med 
museet og bygherre, vises bagerst i 
hvidbogen.  
 
Bygherre har fremlagt historiske kort 
med bebyggelsesstruktur, se bagerst i 
hvidbog. 
 
Administrationen foreslår, at der 
arbejdes videre med alternativ A.  
Vist på skitse med alternative 
bebyggelsesstrukturer bagerst i 
hvidbogen.  
 
  

1.2 Museumsinspektør Esben Hedegaard vurderer, at 
Gl. Nyby er værd at passe på.  
 
I Fyns Amts ”Landsbyregistrering” fra 1980’erne 
kategoriseres Nybys ”relikt-vurdering til 
”Interesse”, mens den ”landsbytypoligiske 
vurdering” placerer Nyby som værende en landsby 
af ”Stor interesse”, fordi den som anlægstype 
(”reguleret vejby”) er typeren og forholdsvis 
sjælden. 

 Museets høringssvar indarbejdes i 
lokalplanen. 

1.3  Museumsinspektør Esben Hedegaard begrunder 
museets høringssvar i en gennemgang af Gammel 

 
 

Museets høringssvar indarbejdes i 
lokalplanen. 
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Nybys historie, hvilken resumeres herunder og 
foreligger i fuld længde i bilag 2.  
 
Nyby nævnes første gang 1366, men kan dateres 
helt tilbage til vikingetiden 800-1050. Byens navn 
er opstået efter en udflytning fra en ældre 
bebyggelse - heraf navnet ”Nyby”. ”Gammel” 
kommer først til i 1800 tallet da der opstår en ny 
Nyby.  
 
Fra 1366 til 1903 var Nyby tæt knyttet til 
Valdemars Slot. Fæstegårdene hørte under slottet. 
I sidste halvdel af 1600-tallet gennemførte godset 
således en såkaldt ”egalisering”, hvor gårdene i 
Nyby blev gjort tilnærmelsesvis lige store i hartkorn 
– og dermed i hoveri og afgifter. Fra den tid 
stammer formodentlig også Nybys – for Fyn så 
sjældne – regulerede, rektangulære form med 
huse på række på begge sider af bygaden og på 
tofter af næsten samme størrelse, ca. 7000 
kvadratalen (=½ td.land). 
 
Efter udskiftningen i 1787 og en omfattende brand 
i 1916 er 9 gårde flyttet ud og i stedet er der blevet 
bygget almindelige huse op til bygaden på de 
gamle gårdes plads. De gamle tofter er de fleste 
steder reducerede til almindelig 
byggegrundsstørrelse, og et par tofter er slået 
sammen til én, bl.a. Gl. Nybyvej 60 og 62, men på 
trods af alle disse forandringer fornemmer man 
stadig på en tur gennem byen den regulerede 
landsbys taktfaste struktur.  
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1.4 Museumsinspektør Esben Hedegaard vurderer, at 
det vil være et markant brud med Nybys historie og 
hidtidige struktur. Landsbyen har i 1000 år bestået 
af gårde og enfamilieshuse, og bebyggelsen har 
siden 1600-årene ligget tæt op til bygaden og i en 
indbyrdes afstand, der var betinget af, at grundene 
havde næsten ens størrelse.  
 
I forhold til overvejelser omkring byggematerialer, 
taghældning mm. Kan Museumsinspektør Esben 
Hedegaard konstatere, at Gl. Nyby har flere nyere 
huse, der følger den traditionelle byggeskik, samt 
et få år gammelt hus i den nordlige ende af 
landsbyen, der absolut ikke gør det. 

Uddrag fra kommuneplan 2017-2029  
Ifølge kommuneplanen er Gammel Nyby en på Fyn 
sjælden rektangulære, reguleret vejby, og der er et 
smukt gadekær i landsbyen.  
Ifølge den generelle ramme for L1 områder – 
hvortil Gammel Nyby hører – skal et sådant: 
”området tilpasses omgivelserne med særlig 
hensyn til bygningsstørrelse, udformning, parkering 
og adgangsforhold således, at områdets præg af 
landsbyområde ikke ændres væsentligt.” 
 
Under arkitektur og ydre fremtræden hedder det 
ydermere: ”Karakteren af landsbybebyggelsen, 
herunder beplantning, skal bevares og ved nyanlæg 
videreføres.  Nye bygningers arkitektoniske 
udformning, placering, materiale- og farvevalg skal 
medvirke til at opretholde og videreføre karakteren 
af det eksisterende miljø og den stedlige 
byggetradition.” 

Høringssvarene giver anledning til at 
tilføje tre nye principper, som vil blive 
indarbejdet i lokalplanforslaget:  
 
• Bygningerne skal indordne sig 
landsbyens bebyggelsesstruktur fra 
slut 1600-tallet. 

• Træbeklædning kan anvendes i 
mindre omfang og skal være lodret. 

• Malede eller pudsede flader skal 
fremstå i jordfarveskalaen.  
 
Principper for planlægning som blev 
politisk besluttet ved igangsætning:  
 
• Maks. otte boliger med en tæt/lav 
bebyggelsesstruktur (rækkehuse). 
• Der skal placeres en 
boligbebyggelse parallelt med og ud 
til Gammel Nybyvej. 
• Der skal anvendes traditionelle 
genkendelige materialer for Gammel 
Nyby. Derudover gives der mulighed 
for grønne tage (levende/beplantet). 
• Der gives mulighed for saddeltag 
eller en kombination af saddeltag 
med lav rejsning og ensidet 
taghældning. Ved ensidet 
taghældning skal den højeste facade 
vende ind mod gårdrummet således 
at tagfladen kan ses fra Gammel 
Nybyvej. 
 

1.5 Arkitekturrådet har tidligere angivet overfor 
kommunen, at villaen på Gl. Nybyvej 62 med SAVE-
værdien 4 burde bevares. Det er også Svendborg 

Nedrivningstilladelse er givet 7. august 2018. I 
forbindelse med nedrivningstilladelsen ligger en 

Bygherre, rådgiver og 
administrationen har drøftet 
muligheden for at bevare den 
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Museums opfattelse. Villaen udgør sammen med 
et par andre samtidige villaer et vigtigt miljø midt i 
landsbyen med huse opført efter branden 1916. 

opfordring fra arkitekturrådet om at opfordre ejer 
til at bevare den bevaringsværdige bygning. 

bevaringsværdige bygning og 
anvende den til bebyggelsens 
fællesfaciliteter.  
 
Administrationen har i den 
forbindelse undersøgt muligheder for 
at lempe energikrav til den 
bevaringsværdige bygning samt 
mulighed for at udstykke den med 
mindre friarealer end 700m2 (hvilket 
kan lade sig gøre). 
 
Bygherre ønsker en ny enkel og 
sammenhængende lille bebyggelse 
og fastholder nedrivning.  

1.6 Sammenfattende er det Svendborg Museums 
opfattelse, at det skitserede projekt svækker Gl. 
Nybys kulturhistoriske værdier og gør landsbyen 
usammenhængende i arkitektonisk forstand. 

- - 

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

2.1 Genboerne Margit og Finn Christensen spørger til 
om det i overensstemmelse med 
byggelovgivningen, at bygningerne ligger hen over 
to forskellige matrikler? Margit og Finn Christensen 
vurderer at tre lejligheder med facaden ud mod Gl. 
Nybyvej i relativ tæt afstand til vejen, giver en 
meget lang facade, som kommer til at virke meget 
dominerende og bombastisk i forhold til de øvrige 
huse i byen. Margit og Finn Christensen foreslår at 
bygningen ud mod vejen reduceres til to lejligheder 
eller at bebyggelsen som alternativ rykkes tilbage 
på grunden til en afstand af minimum 20 meter 
målt fra vejmidte og til facade. 

Matriklerne er i dag samlet til en, så rent formelt 
overskrides der ingen matrikelgrænse.  
 
Se i øvrigt pkt. 1.1.  

 
 
 
 

Se pkt. 1.1 og 1.4. 
 
Alle indkomne kommentarer 
vedrørende ydre fremtoning vil blive 
drøftet i det videre arbejde med 
bebyggelsen i lokalplanen. 
 
 
 
 
 

2.2 Genboerne Margit og Finn Christensen 
kommenterer på bebyggelsens ydre fremtoning 
om mener at bygningerne forekommer mørke.  

Gammel Nyby farveskala: Kalkhvid, kokssort, 
Støvet blå, teglrød, gul, guldokker.  

Se pkt. 1.4. 
 



6 
 

2.3 Genboerne Margit og Finn Christensen spørger til 
om der planlægges for ejerlejligheder, 
andelsboliger, udlejningslejligheder eventuelt 
almennyttige eller hvad? 

Lokalplanen optager ikke bestemmelser om 
ejerforhold. (Det er muligt at reservere boliger til 
almene boliger, men det er ikke tilfældet i denne 
sag.) 

Ingen. 

2.4 Genboerne Margit og Finn Christensen opfordrer 
bygherre og eventuelt også kommunen til et møde, 
for at få en snak om projektet. 
 

Opfordringen er videregivet til bygherre. Kommunen afholder borgermøde i 
den offentlige høringsperiode.  

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

3.1 Mary-Ann & Torben Pedersen beskriver Gammel 
Nyby som en mindre landsby, hvor strukturen, som 
en udpræget Vejby, med enkeltstående huse med 
tilhørende store grunde og med en klar 
afgrænsning mellem byen og de omkringliggende 
landbrugsarealer, er bevaret. Mary-Ann & Torben 
Pedersen mener at Gammel Nyby i vid 
udstrækning bør værnes om ved tilføjelse af ny 
boligmasse, såvel indenfor som ved en udvidelse af 
landsbyafgrænsningen og at der i videst mulig 
omfang bør gøres alt for at fortolke det 
eksisterende miljø ind i en ny bebyggelse. 

Lokalplanen indordner sig landsbyafgrænsningen. 
 
Se pkt. 2.1. 

Se pkt. 1.1 og 1.4. 
 

3.2 Mary-Ann & Torben Pedersen påpeger, at der ikke 
er offentlig transport tilgængelig fra/til byen.  
Der skal anlægges mange (16) parkeringspladser. 
Anlægges parkeringspladserne som en samlet 
asfalteret enhed ud til bygaden, vil de fremstå som 
et visuelt fremmed element i bybilledet. 
Parkeringspladserne bør anlægges i mindre 
enheder eller placeres ikke synligt fra gaden. 

Parkeringsnormen for tæt-lav boligbebyggelser er 
1½ per bolig. Det betyder, at der skal etableres 12 
parkeringspladser. Administrationen vurderer, at 
der er plads til at indpasse parkering på grunden i 
mindre enheder, så det ikke fremstår markant set 
fra vejen.  
 
Eksisterende større parkeringsplads, som ligger ud 
til vejen, fjernes ved ny bebyggelse.  
 
 
 

Parkering skal inddeles i mindre 
enheder, som indpasses i Gammel 
Nybys struktur.  
 
 

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

4.1 Nærmeste nabo Anne Solhøj og Bjarne 
Rasmussen hilser indledningsvist velkomment, at 

Gennemførelse af det skitserede projekt vil være 
en ændring af landsbyen, idét rammen ændres fra 

Se pkt. 1.1 og 1.4. 
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der understøttes et varieret boligtilbud i vores 
landsby, og at der tilføres landsbyen noget nyt. 
Men det bør ske indenfor rammerne af det 
Gammel Nyby er – nemlig en unik landsby. 
Det vurderes at en ændring af kommuneplanen/ 
kommuneplanrammen, og sideløbende 
udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan, vil 
bevirke en væsentlig ændring af landsbyens 
karakter, og vil bortfjerne landsbyen fra at være 
den traditionelle og unikke landsby, som Anne 
Solhøj og Bjarne Rasmussen holder så meget af. 
Anne Solhøj og Bjarne Rasmussen henviser til 
kommuneplanen og vurderer at projektønsket fra 
grundejerne af Gl. Nybyvej 62 ikke opfylder 
gældende kommuneplan og de generelle rammer. 
Anne Solhøj og Bjarne Rasmussen har erhvervet 
ejendommen Gl. Nybyvej 64 i tillid til, at Gammel 
Nyby også fremover bevarer sit præg af en unik 
landsby i landzone.  

åben lav med mulighed for erhverv til tæt-lav. 
Administrationen vurderer, at 
rækkehusbebyggelsen kan indpasses i landsbyen jf. 
nedenstående uddrag fra igangsætning:  
 
Uddrag fra dagsordenpunktet for igangsætning:  
Gammel Nyby er en mindre ældre landsby med ca. 
25 fritliggende enbolighuse. Plan har vurderet, at 
Gammel Nyby kan bære en vis variation i 
bebyggelsesstrukturen, da der allerede i dag er 
variation at finde, især i den nordlige del af 
landsbyen, hvor planområdet er. Plan anbefaler 
dog, at enkelte af de gennemgående elementer, 
der er at finde i landsbyen videreføres inden for 
planområdet og afspejles i principperne for 
planlægningen. 
 

4.2 Nærmeste nabo Anne Solhøj og Bjarne 
Rasmussen hæfter sig ved at der I projektønsket 
nævnes at de 8 nye boliger skal fungere som 
bofællesskab og vil gerne informeres om hvorvidt 
der tænkes på ældreboliger, beskyttede boliger for 
særligt udsatte personer eller andre boliger med 
opførelsestilskud mv.  

Anvendelsen bliver boligformål, hvilket ikke 
muliggør institutioner med plejepersonale. 
Lokalplanen optager ikke bestemmelser om 
ejerforhold.  
 

Lokalplanens anvendelse bliver 
boligformål. 

4.3 Nærmeste nabo Anne Solhøj og Bjarne 
Rasmussen ønsker en snak med ejerne om det 
nærmere indhold af projektønsket.  

Opfordringen er videregivet til bygherre. Kommunen afholder borgermøde i 
den offentlige høringsperiode. 

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

5.1 Borgere Ivan og Tina Mørch - Gammel Nybyvej 65 
Ønsker at landsbyens unikke udformning 
respekteres, og at kommuneplanrammen IKKE 
ændres. Otte Rækkehuse vil øge bebyggelsen i 
landsbyen med 25 % og holdningen er, at det vil 
ødelægge konceptet af en LANDSBY. Der henvises 

Se pkt. 1.1 og 1.4. 
 

Se pkt. 1.1 og 1.4. 
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til at Gammel Nybys bebyggelsesstruktur som 
reguleret Vejby er jf. kommuneplanen værd at 
bevare. 
 
Ivan og Tina Mørch mener ikke, at den 
tilbagetrukne bebyggelse med klyngehuse passer 
ind.  

 

5.2 Ivan og Tina Mørch mener, at tagmaterialer skal 
reguleres i lokalplan (af fare for tagmaterialer med 
genskin) samt at gavlmotivet er fremmed for 
Gammel Nyby. 
 
Ivan og Tina Mørch mener, at det er meget 
misvisende at prøve at ”sælge” konceptet som en 
trelænget gård. 
 
 

Langs Gammel Nybyvej vender husene med 
langsiderne ud mod Gammel Nybyvej, men der har 
tidligere været flere to-, tre- og firelængede gårde, 
hvilket stadig findes ved byens gadekær. 
Administrationen vurdere derfor ikke, at 
gavlmotivet er fremmed for byen, historisk set.  
 
Referencen til den trelængede gård er ikke tydelig 
endnu.  
 

Tagmaterialer vil blive reguleret i 
lokalplanen. 
 
Se pkt. 1.1 og 1.4. 
 
 

5.3 Ivan og Tina Mørch foreslår, at den 
bevaringsværdige bygning bevares eller 
genopføres i sokkel. 

Se pkt. 1.5. Se pkt. 1.5. 
 

5.4 Ivan og Tina Mørch påpeger at der er 98 boliger til 
salg boliger på Tåsinge. 

Lokalplanen forholder sig helt lokalt til Gammel 
Nyby og boliger der. 

Tages til efterretning.  
 

5.4 Ivan og Tina Mørch spørger til hvor mange 
indkørsler vil der blive? og om man har taget 
hensyn til vejnettet? 

Lokalplanen lægger op til to indkørsler i hver ende 
af bebyggelse til to parkeringspladser, så 
parkeringspladserne ikke bliver for store.  
Overvejelser om overkørsler og veje drøftes med 
politi og vejmyndighed. 

Der har været dialog med politi og 
vejmyndighed. Lokalplanen 
udarbejdes med hensyntagen til 
bemærkninger derfra. 

5.5 Ivan og Tina Mørch spørger til om det er huse som 
skal sælges, andelsboliger eller lejeboliger? Vi 
synes at det er mærkeligt at ældre mennesker 
allerede kommer og kigger på bolig. 

Lokalplanen optager ikke bestemmelser om 
ejerforhold. 

Tages til efterretning. 
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- Alternative bebyggelsesstrukturer for ny bebyggelse 
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Historisk kort der viser tidligere bebyggelsesstruktur i Gammel Nyby. 
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