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1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 
 
17/29657 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Dagsordenen, herunder tillægsdagsordenen, blev godkendt med 
bemærkning om, at følgende punkter behandles efter punkt 2: 

 Punkt 10 (Solcelleanlæg øst for Tved – Vedtagelse til offentlig høring) 
 Punkt 8 (Bagergade 28-30 - Offentliggørelse af planforslag) 
 Orienteringspunktet (vedrørende administrative dispensationer og 

sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet) 
 Punkt 12 (Dispensation fra Lokalplan 551, Vædderen 126) 
 Punkt 24 (Venstres Byrådsgruppe)  
 Tillægsdagsordnen 

Udvalget fandt Per Nykjær (V) og Niels Christian Nielsen (A) inhabile i 
sagen vedrørende punkt 11. (Hovedpumpestation på Svendborg Havn – 
alternativ placering).  
 
 
 
 

2. Bosætningsstrategi 2020 
 
19/1071 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af Bosætningsstrategi 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at 
 

 Bosætningsstrategi 2020 drøftes med henblik på endelig vedtagelse i 
marts 2020. 

 
Sagsfremstilling:  
Formål 
I Bosætningsstrategi 2020 fastlægges Byrådets strategi for bosætning i 
Svendborg Kommune.  
 
Bosætningsstrategiens formål er at synliggøre de potentialer Svendborg 
Kommune har for at øge befolkningstallet gennem bosætning samt at 
fremlægge Byrådets prioriteringer med en strategi for, hvordan den 
ønskede bosætning realiseres.  
 
Bosætningsstrategien vil dermed gøre det muligt for interne og eksterne at 
arbejde målrettet og strategisk for at opfylde Byrådets ønsker for 
bosætning i Svendborg Kommune. 
 
Flere borgere i kommunen vil medvirke til, at Svendborg fortsat kan være 
en levende kommune med et varieret erhvervs-, handels- og kulturliv, 
stærke fællesskaber og en robust arbejdsstyrke. Flere borgere betyder 
også flere, der bidrager til den fælles økonomi og dermed bedre 
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muligheder for at tilbyde borgerne en god kommunal service. 
 
Bosætningsstrategien vil indgå som grundlag i det igangsatte arbejde med 
revision af kommuneplanen. Strategien vil bla. understøtte arbejdet med 
at prioritere ønsker til nye boligudlæg. 
 
Bosætningsstrategi 2020 ligger som Bilag 1. 
 
Baggrund og sammenhæng til andre planer 
Bosætningsstrategien er beskrevet i Planstrategi ’19, der således er 
afsættet til at udarbejde en bosætningsstrategi. 
 
I Planstrategi ’19 har Byrådet besluttet: 
”Svendborg Kommune vil udarbejde en bosætningsstrategi for Svendborg 
for at skabe de bedste rammer for tilflytning til kommunen. 
Bosætningsstrategien skal skabe grundlag for, at vi fokuserer på de rigtige 
indsatser i forhold til øget bosætning i Svendborg.” 
 
Følgende to temaer er bl.a. besluttet revideret i den kommende 
kommuneplan 2021-2033: 

 Byudvikling 
 Byer og lokalområder 

 
Bosætningsstrategien vil danne grundlag for den igangværende revision af 
kommuneplanen i forhold til de to nævnte emner. 
 
I forbindelse med igangsætningen af Bosætningsstrategien den 7. februar 
2019 besluttede Teknik- og Erhvervsudvalget, at administrationen som led 
i processen skal kontakte alle grundejere med vedtagne lokalplaner, som 
ikke har brugt deres byggeret og grundejere med kommuneplanrammer til 
boliger. Dette arbejde er afsluttet og resultatet forventes forelagt politisk 
til marts i forbindelse med opsamling på den forudgående høring på 
kommuneplanrevisionen. Relevante resultater af arbejdet er indarbejdet i 
bosætningsstrategien. 
 
Organisering og proces 
Bosætningsstrategien er forankret ved Teknik- og Erhvervsudvalget.  
 
Arbejdet blev indledt med en paneldebat for hele Byrådet i maj måned. Her 
deltog også oplægsholdere og udvalgte interessenter. Efterfølgende har 
der været holdt en række temamøder med Teknik- og Erhvervsudvalget 
om udvalgte temaer i Bosætningsstrategien. På et af disse møder deltog 
Lokaludvalget også. 
 
Bosætningsstrategi 2020 præsenteres og drøftes for Teknik- og 
Erhvervsudvalget på temamøde den 6. februar 2020 forud for det ordinære 
TEU-møde. Bosætningsstrategi 2020 forventes vedtaget på Byrådsmødet 
den 31.marts 2020. 
 
Indhold 
Bosætningsstrategien peger på, hvordan vi kan øge bosætningen i 
Svendborg Kommune. Øget bosætning sker ved at fastholde nuværende 
borgere og ved at tiltrække nye tilflyttere. Kommunens særlige 
potentialerne synliggøres i bosætningsstrategien, hvilket leder til de 
udvalgte temaer i strategien. 
Bosætningsstrategien omfatter følgende temaer: 
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 Svendborg By og Havn 
 Målgrupper 

- Homecommers 
- ”Københavnere” 
- Unge studerende 
- Emptynesters 

 Tankefuld 
 Lokalområder 
 Almene boliger 

 
For hvert tema beskrives, hvordan temaet er væsentligt for at øge 
bosætningen i Svendborg Kommune. Derefter følger en række 
delstrategier, der fokuserer på, hvordan Svendborg Kommune aktivt vil 
arbejde for at realisere bosætningspotentialet indenfor det enkelte tema.    
 
Baggrundsrapport 
Bosætningsstrategi 2020 bygger bla på baggrundsrapporten ”Analyse af 
bosætningsmønstre i Svendborg Kommune” (Bilag 2). Heri er fokus på 
Svendborg Kommune samlet og kommunens 13 lokalområder enkeltvis. 
 
Analysen består af data fra perioden 2015-2018. Sammen med analyser 
og tendenser er det samlet set en forudsætningsredegørelse, der belyser, 
hvilke potentialer, der er for ny bosætning i Svendborg Kommune. Dermed 
danner den en væsentlig del af grundlaget for Bosætningsstrategi 2020.   
 
Analysen giver et overblik over den nuværende boligsituation, demografi 
og udvalgte kvalitetsparametre. Det belyses, hvad der er efterspørgsel på 
(boligtyper og områder) og hvordan boligsalget ser ud i de enkelte 
lokalområder. Der er størst fokus på demografi for tilflyttere og fraflyttere. 
Sammen med udvalgte data som særlige målgrupper og antallet af 
foreninger peger analysen på de faktorer, der vurderes at have størst 
effekt på en øget bosætning.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Bosætningsstrategi 2020 vil understøtte arbejdet med at øge bosætningen 
til Svendborg Kommune. 
 
Udgifter til efterfølgende handlinger afledt af bosætningsstrategien 
forventes afholdt inden for gældende budget. 
 
Bilag: 
Åben - Bosætningsstrategi 2020 
Åben - Lokalområder Svendborg 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Sagen blev drøftet. 
 
 
 

3. Budgetprocedure 2021 - Teknik- og Erhvervsudvalget 
 
19/25214 
 
Beslutningstema:  
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Orientering om budgetproceduren for 2021. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At budgetproceduren for 2021 tages til efterretning 
 At udvalget på mødet i marts fastlægger udvalgets egen 

proces/tidsplan. 
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2020 vedlagte 
budgetprocedure for 2021. 
 
De vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende: 

 Rammestyring – udvalgene skal selv finansiere nye tiltag, uforudsete 
udgifter samt demografisk udgiftspres m.m. via omstilling og 
prioritering. 

 Primo august vurderer Økonomiudvalget behovet for udarbejdelsen af 
sparekatalog, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen 
mellem regeringen og KL kendes. 

 
Forløbet af budget 2021 følger de senere års praksis, hvor fagudvalgene i 
foråret drøfter budgettemaer/indsatser samt eventuelle særlige 
budgetmæssige udfordringer. På møderne i juni og/eller august 
fremsender fagudvalgene budgettemaer til Økonomiudvalget. 
 
Med udgangspunkt i budgetproceduren og udvalgets tilkendegivelser vil 
administrationen udarbejde oplæg til udvalgets egen interne budgetproces 
for udarbejdelse af budget 2021. Oplægget vil blive behandlet på udvalgets 
møde i marts. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen. 
 
Lovgrundlag:  
Styrelsesloven. 
 
Bilag: 
Åben - Budgetprocedure 2021 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

4. Planområdet 
 
19/28330 
 
Beslutningstema:  
Prioritering af projekter som kræver Kommuneplantillæg, godkendelse af 
brug af ekstern konsulentbistand og opnormering med en GIS medarbejder 
til Kommuneplanrevision samt en koordinerende medarbejder til 
Planområdet. 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse med 
endelig vedtagelse i Økonomiudvalget at; 

 Der prioriteres maksimalt 2-4 projekter, hvortil der udarbejdes 
Kommuneplantillæg til udsendelse i høring i juni 2020 og efterfølgende 
lokalplaner. 

 Det godkendes, at øvrige projekter afventer Kommuneplanrevision 
2021. 

 Der anvendes ekstern konsulentbistand i 2020 som bistand til 
kommunens planarbejde. 

 Der opnormeres med en GIS medarbejder til Kommuneplanrevision i 
2020 - 2021.  

 Der opnormeres med en koordinerende medarbejder på planområdet i 
2020 - 2021.  

 Det påhviler direktionen at pege på finansieringen af de to 
medarbejdere i 2020 og 2021 samt udgifterne til brugen af ekstern 
konsulentbistand i 2020, i forbindelse med overførslerne fra 2019. 

 
Sagsfremstilling:  
Der er højkonjunktur og Svendborg Kommune oplever, som mange andre 
større kommuner, stor investeringslyst. Afledt af investeringslysten er der 
flere potentielle projekter, som kræver udarbejdelse af 
kommuneplantillæg.  
 
Samtidig er Kommuneplanen for 2021 under udarbejdelse. Denne 
udsendes i offentlig høring i november 2020 og forventes endelig godkendt 
af Byrådet i juni 2021. Udarbejdelse af Kommuneplanen og de mange 
kommuneplantillæg har tidsmæssigt et uheldigt sammenfald. Konkret 
betyder det, at juni 2020 er sidste frist for offentliggørelse af de politisk 
prioriterede kommuneplantillæg med henblik på endelig vedtagelse af 
tillæggene i oktober 2020. Det betyder, at de projekter, hvortil der skal 
udarbejdes kommuneplantillæg, skal være færdige senest juni 2020.  
 
Tidsrammen sammen med de mange allerede igangsatte 
kommuneplantillæg (jf. Bilag 1), revision af Kommuneplanen og aktuelt 
vakante stillinger i Planafdelingen gør, at der er behov for en politisk 
prioritering af maksimalt 2-4 projekter (jf. Bilag 2) for at muliggøre 
færdiggørelsen af nye kommuneplantillæg til udsendelse i høring i juni 
2020. 
 
Tidsplanen for færdiggørelse af nye kommuneplantillæg er særdeles 
presset, og der vil derfor være behov for, at der allerede forud for de 
konkrete igangsættelsessager i marts 2020, foretages en 
forventningsafstemning med de udvalgte bygherrer omkring processen og 
samarbejdet med kommunen herom. Parallelt hermed vil administrationen 
i løbet af februar måned screene projektområderne, således at udvalget på 
mødet i marts, vil kunne fastlægge en række politiske minimumskrav til de 
prioriterede kommuneplantillæg og efterfølgende lokalplaner.   
 
De projekter, som ikke prioriteres, vil indgå i Kommuneplanrevisionen, 
som forventes vedtaget juni 2021. 
 
I forbindelse med en politisk prioritering af maksimalt 2-4 projekter, hvortil 
der skal udarbejdes kommuneplantillæg, vil der – på grund af Plan- og 
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Udviklingsafdelingens aktuelle opgave- og ressourcesituation - være behov 
for at anvende ekstern konsulentbistand til at bistå afdelingen med 
udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner i 2020-2021. 
Omkostningen til udarbejdelse af kommuneplantillæg skal jævnfør 
Planloven afholdes af kommunen selv. Omkostningen til udarbejdelse af 
den efterfølgende lokalplan, kan principielt pålægges bygherre, men på 
grund af den aktuelle opgave- og ressourcesituation i Plan- og 
Udviklingsafdelingen, vil der ikke være tilstrækkelig mulighed for at 
kvalitetssikre bygherres udkast til lokalplan. Det anbefales derfor, at 
Svendborg Kommune afholder hele udgiften til de prioriterede projekters 
planlægning og at der anvendes ekstern bistand til såvel 
kommuneplantillæg som efterfølgende lokalplanlægning.  
 
GIS funktionen er en central bidragsyder i forhold til 
Kommuneplanrevisionen. Da GIS funktionen i forvejen er under stort 
arbejdspres bl.a. grundet Landsstævnet, foreslås det, at der prioriteres 
ressourcer til en GIS medarbejder, således at GIS funktionen ikke 
forårsager en forsinkelse i tidsplanen for udarbejdelse af 
Kommuneplanrevision. 
 
Med den nuværende store interesse for at investere i Svendborg 
Kommune, er der behov for, at Planafdelingen med ganske kort varsel kan 
forberede, deltage i og følge op på møder med potentielle investorer. Selv 
når de aktuelle vakante stillinger er besat, vil der ikke være en 
overskudskapacitet i Planafdelingen til en sådan effektiv og koordineret 
servicering af potentielle investorer. Etableringen af en sådan 
koordinerende funktion vil dog være hensigtsmæssig i lyset af Byrådets 
ønske om at sikre en optimal erhvervsservice.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I 2020 vil en opnormering med to medarbejdere betyde en forventet udgift 
på 0,9 mio. kr., da det forudsættes, at der først vil ske en ansættelse pr. 
1. april 2020. For 2021 har opnormeringen helårsvirkning og der forventes 
derfor en løbende årlig udgift på 1,2 mio. kr.  
 
Hertil forventes, at brugen af ekstern konsulent bistand til 
Kommuneplantillæg og lokalplaner i 2020, vil fordre en udgift på op til 1,0 
mio. kr. 
 
Det foreslås, at direktionen peger på finansiering af udgifterne i 2020 og 
2021, i forbindelse med overførslerne fra 2019. 
 
Såfremt at opnormeringen vil skulle opretholdes, i 2022 og frem, vil 
finansieringen af de to medarbejder skulle indgå som et 
driftsudvidelsesforslag, i forbindelse med budgetforhandlingerne. 
 
Lovgrundlag:  
I forhold til teknisk bistand fra bygherre fremgår følgende af planlovens § 
13, stk. 3, 2. pkt.  
 
Kommunalbestyrelsen kan alene kræve bistand til udarbejdelse af forslag 
til en lokalplan. Der kan således ikke kræves bistand til udarbejdelse af 
forslag til et kommuneplantillæg efter planlovens § 13, stk. 3, 2. pkt. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1. Tidlinje over kommuneplanrevision og 
kommuneplantillæg.pdf 
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Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt med bemærkning om, at henholdsvis Tvedvej, Kogtved 
Søfartsskole og Skårup Seminarium prioriteres, og at øvrige projekter 
afventer Kommuneplanrevision 2021. 
Sagen i sin helhed oversendes ikke til Økonomiudvalget, men 
finansieringen behandles i Økonomiudvalget i forbindelse med den samlede 
overførselssag fra 2019. 
 
 
 
 

5. Den Blå Kant og SIMAC - Endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg 2017.20  
 
19/21162 
 
Beslutningstema:  
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.20 – Den Blå Kant og 
område til uddannelse, boliger og erhverv ved Nordre Kaj. 
 
Tillægget er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 654 for Den Blå 
Kant, første etape, samt Lokalplan 647 for SIMAC og Nordre Kaj.  
 
Lokalplanerne behandles i særskilte sager. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, med endelig 
godkendelse i Byrådet, at:  

 Kommuneplantillæg 2017.20 vedtages endeligt 
 De to høringssvar indgivet til tillæg 2017.20 behandles i forbindelse 

med igangværende kommuneplanrevision. 
  
 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 
Udarbejdelse af forslag til tillæg til kommuneplanen er igangsat på 
baggrund af planlægning for henholdsvis Den Blå Kant, samt SIMAC og 
Nordre Kaj.   
 
Byrådet vedtog d. 29. oktober 2019, at offentliggøre forslag til 
kommuneplantillæg 2017.20 i 8 uger. 
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Kortet viser kommuneplantillæggets afgrænsning og berørte 
kommuneplanrammer. Herudover angives udvalgte stednavne og 
placeringen af udvalgte funktioner.  
 
Kommuneplantillæg 2017.20 
Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af følgende 
overordnede anvendelser indenfor planområdet: 
 

• Offentlige byrum, herunder havnepromenade, havnepark og 
havnebad 

• Uddannelsesinstitution 
• Erhverv 
• Boliger 
• Tekniske anlæg i form af parkeringshuse 
• Åbning af rørlagt vandløb, Kobberbækken 

Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 1.  
 
Offentlig høring   
Den offentlige høring er gennemført i perioden fra d. 31. oktober 2019 til 
og med d. 2. januar 2020.  
 
Der er indkommet to høringssvar fra:  

1. Borger i Svendborg Kommune 
2. Socialafdelingen, Svendborg Kommune 

 
Høringssvar 1  
Der stilles forslag om, at der etableres en mobilbro, fx en svingbro, fra 
Nordre Kaj øst for det kommende SIMAC og over til Frederiksø. Formålet 
med broen vil bl.a. være, at lette den tunge trafiks adgang til 
virksomheder, der er lokaliseret på Frederiksø, samt at mindske tung trafik 
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på vestsiden af havnen, således at der bliver mere luft til fritidsliv. Broen 
vil ligeledes give mulighed for parkering på nordkajen.  
 
Det bemærkes, at forslaget også er indsendt som høringssvar i forbindelse 
med:  

 Lokalplan 647 – SIMAC og Nordre Kaj  
 Lokalplan 654 – Den Blå Kant, første etape   
 Kommuneplan 2021-33 (igangværende kommuneplanrevision)  

 
Administrationen bemærker  
Den foreslåede løsning vil kræve en selvstændig planlægnings- og 
miljøvurderingsproces grundet ændring af trafikstrukturer, ændret brug af 
havnearealer og anlæg på søterritoriet.  
 
Det bemærkes, at projektoplægget for Den Blå Kant skitserer en mulig 
broforbindelse mellem Nordre Kaj og Frederiksø, dog for bløde trafikanter. 
I oplægget er der tale om en oplukkelig/mobil bro kombineret med en 
sluse for højvandssikring.  
 
I forbindelse med en videre planlægning for Den Blå Kant skal kommunen 
vurdere/afveje, hvilke muligheder en broforbindelse kan give i forhold til at 
opleve, bruge og bevæge sig rundt langs havnen og Frederiksø, men også 
hvilke eventuelle begrænsninger en broforbindelse kan betyde for brugen 
af indre havn – eks. i forhold til sejlads og anløb med større både. 
 
Høringssvar 2:  
Socialafdelingen mener, at der bør tages mere markant højde for en mulig 
placering af Den Blå Lagune, både forening og værested, i beskrivelsen af 
følgende rammers anvendelsesmuligheder:  
 

1. Kommuneplanramme 01.01.C3.583 – Udlagt til blandet bolig og 
erhverv 

2. Kommuneplanramme 01.01.E5.699 – Udlagt til erhvervsformål i form 
af havneerhverv 

3. Kommuneplanramme 01.01.E5.481 – Udlagt til erhvervsområde 
 
Det bemærkes, at Socialafdelingen ligeledes har indsendt høringssvar til 
den igangværende kommuneplanrevision vedrørende hensynet til socialt 
udsatte og sociale fællesskaber, herunder også en evt. genplacering af den 
Blå Lagune på Svendborg Havn.  
   
Administrationen bemærker  
Ad.1: Kommuneplanramme 01.01.C3.583 (Godsbanearealet nord for det 
nye SIMAC)  
Den overordnede anvendelse af området er blandet bolig- og 
erhvervsformål:  
 
Anvendelsen er i rammebestemmelserne uddybet således: ”Områdets 
anvendelse fastlægges til bolig- og serviceerhvervsformål, såsom privat og 
offentlig service, administration og liberale erhverv. Boligerne skal 
anvendes til helårsboliger. Herudover kan der tillades kollektive anlæg, 
institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som 
blandet bolig og erhverv”. 
Den Blå Lagunes nuværende placering på Nordre Kaj er eksisterende lovlig 
anvendelse, og kan således fortsætte som hidtil uanset vedtagelse af KP-
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tillæg 2017.20.  
 
Herudover er det administrationens umiddelbare vurdering, at anvendelsen 
forening og værested kan indeholdes i rammens anvendelse under ”privat 
og offentlig service” eller ”institution”. 
 
Ad 2: Kommuneplanramme 01.01.E5.699 (Østre Kaj) 
Den overordnede anvendelse af området er erhvervsformål i form af 
havneerhverv.   
 
Kommuneplantillæg 2017.20 reducerer alene rammens geografiske 
udstrækning, som følge af planlægningen for SIMAC, men ændrer ikke på 
rammens bestemmelser, herunder anvendelsen.  
 
En udvidelse af anvendelsesmulighederne i ramme 01.01.E5.699 med 
offentlige formål vurderes, at kræve supplerende planlægning og udvidet 
miljøscreening. Hvis Teknik- og Erhvervsudvalget eller Byrådet ønsker at 
imødekomme høringssvaret, så vil det udskyde den igangværende 
planlægning for første etape af Den Blå Kant samt SIMAC.  
 
Ad 3: Kommuneplanramme 01.01.E5.481 (Frederiksø)  
Den overordnede anvendelse af området er erhvervsformål.  
 
Kommuneplantillæg 2017.20 reducerer alene rammens geografiske 
udstrækning, som følge af planlægningen for første etape af Den Blå Kant, 
men ændrer ikke på rammens bestemmelser, herunder anvendelsen. 
 
En udvidelse af anvendelsesmulighederne i ramme 01.01.E5.481 med 
offentlige formål vurderes, at kræve supplerende planlægning og udvidet 
miljøscreening. Hvis Teknik- og Erhvervsudvalget eller Byrådet ønsker at 
imødekomme høringssvaret, så vil det udskyde den igangværende 
planlægning for første etape af Den Blå Kant samt SIMAC.  
 
Høringssvarene er vedlagt som bilag 2 i deres fulde længde. 
Ændringer i kommuneplantillægget 
Der foretages ikke ændringer i kommuneplantillægget som følge af den 
offentlige høring. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifterne til udarbejdelse af kommuneplantillæg 2017.20 er finansieret 
indenfor Plan og Udviklings eksisterende rammer. 
 
En realisering af planen forventes at have en positiv indvirkning på 
bosætning og erhvervsliv i Svendborg. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Kommuneplantillæg 2017-20 til endelig vedtagelse 
Åben - Bilag 2 - Høringssvar 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
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6. SIMAC og Nordre Kaj - Endelig vedtagelse af lokalplan 647  
 
19/5496 
 
Beslutningstema:  
Endelig vedtagelse af Lokalplan 647 for SIMAC og Nordre Kaj. 
 
Det er en forudsætning for endelig vedtagelse af Lokalplan 647, at Byrådet 
først har vedtaget Kommuneplantillæg 2017.20. Kommuneplantillæg 
2017.20 behandles særskilt, da tillægget omfatter et større geografisk 
område og flere rammer end nærværende lokalplan. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig 
godkendelse i Byrådet, at:  

 Lokalplan 647 vedtages endeligt 
 Høringssvar behandles som angivet i sagsfremstilling og hvidbog, 

bilag 2.  
Indstillingen sker under forudsætning af, at Byrådet forinden har godkendt 
kommuneplantillæg 2017.20 endeligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at flytte den maritime 
uddannelsesinstitution SIMAC fra Graaesvej og A.P.Møllersvej til Nordre 
Kaj.  
 
Inden SIMAC kan bygge på Nordre Kaj skal plangrundlaget ændres med et 
tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan – en proces, som blev 
igangsat af Teknik- og Erhvervsudvalget tilbage i efteråret 2018.  
 
Byrådet vedtog d. 29. oktober 2019, at offentliggøre Forslag til lokalplan 
647 i 8 uger.  
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Kortbilag fra lokalplanen, der viser lokalplanens afgrænsning, delområder 
og byggefelter.  
 
Lokalplanens 647  
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan indrettes med maritim 
uddannelsesinstitution, serviceerhverv og evt. parkeringshus med 
udgangspunkt i projektforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence. 
 
Lokalplanen fastsætter, at der kan opføres op til 27.000 etagemeter fordelt 
på 4 byggefelter, inkl. de eksisterende bygninger på Hudes Plads. 
Derudover giver lokalplanen mulighed for at bygge i en maksimal 
højdekote på 28.0   
 
Formålet med lokalplanen er, at sikre:  

 At ny bebyggelse får en placering og arkitektonisk fremtræden, der 
bidrager til havnens identitet på Nordre Kaj som Maritimt kraftcenter for 
uddannelse og erhverv.  

 Offentlig tilgængelig promenade i en bredde af minimum 12 m langs 
med Nordre Kaj.  

 At etableringen af promenade, pladser og stræder mellem bygningerne 
danner ramme for et mangfoldigt byliv for alle.  

 At kulturhistoriske jernbanespor på den offentlige del af Nordre Kaj 
bevares og understøttes af materialer og belægninger.  

 At der er mulighed for at genåbne Kobberbækken.  
 
Offentlig høring   
Den offentlige høring er gennemført i perioden fra d. 31. oktober 2019 til 
og med d. 2. januar 2020.  
 
Der er indkommet fem høringssvar fra:  

3. Geopartner på vegne af SMUC Fonden og C.F. Møller 
4. SMUC Fonden  
5. SIMAC 
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6. Socialafdelingen, Svendborg Kommune  
7. Borger i Svendborg  

Høringssvarene omhandler:  
a) Kulturhistoriske jernbanespor på Nordre Kaj  
b) Havnepromenade/shared space  
c) Afledning af regnvand ved skybrudshændelser 
d) Parkering udenfor lokalplanens område)  
e) Tilpasning af byggefelt B (SIMAC 
f) Den Blå Lagune  
g) Mobil broforbindelse mellem Nordre Kaj og Frederiksø      

 
Høringssvarene er gengivet i resume i en hvidbog, bilag 2, sammen med 
administrationens bemærkninger og forslag til ændringer eller besvarelse. 
Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 3.  
 
I det følgende kommenteres på udvalgte høringsbidrag.  
 
Kulturhistoriske jernbanespor på Nordre Kaj.  
Lokalplan 647 beskriver i redegørelse og bestemmelser, at de 
kulturhistoriske jernbanespor på Nordre Kaj skal bevares i 
overensstemmelse med kommuneplanens målsætning for det udpegede 
kulturmiljø.  
 
SMUC Fonden foreslår, at bestemmelsen justeres, så der bliver mulighed 
for en arkitektonisk nyfortolkning af jernbanespormotivet. Fortsat med en 
angivelse af, at spormotivet skal synliggøre den (kultur)historiske og 
oprindelige placering på kajen.  
 
Ændringen forslås for ikke at låse havnepromenaden og jernbanesporene i 
den nuværende kote, hvilket kan gøre det vanskeligt at klimasikre og 
omdanne kajanlægget til promenade/rekreativt byrum.  
 
SIMAC ser ligeledes en udfordring i jernbanesporene i forhold til at opnå et 
sikkert areal at færdes på, arbejde på og transportere tungt udstyr over. 
SIMAC foreslår derfor en anden form for markering af jernbanesporene end 
selve skinnerne.   
  
Administrationen bemærker:  
Jernbanesporene er fremhævet som en af de bærende bevaringsværdier 
for kulturmiljøet på Nordre Kaj og bør derfor bevares.   
 
Administrationen foreslår, at lokalplanen justeres på den måde, at de 
kulturhistoriske jernbanespor på den kommende havnepromenade bevares 
med deres nuværende placering, men at det vil være muligt, at hæve 
skinnerne i forbindelse med en nyindretning/omlægning af kajen.  
 
En nyindretning/omlægning af kajen, hvor sporene bevares, skal 
naturligvis ske, så havnepromenaden er sikker og robust i forhold til den 
trafik og brug, som er tiltænkt området.   
Hvis Teknik- og Erhvervsudvalget eller Byrådet ønsker at imødekomme 
ønsket om, at jernbanesporene kan fjernes og erstattes med en anden 
markering, så udløser ændringen en fornyet høring efter planloven. Det 
skyldes, at hensynet til jernbanesporene indgår i lokalplanens 
formålsbestemmelse og berører et udpeget kulturmiljø. Borgere eller 
organisationer kan således have en interesse i ændringen og skal høres på 
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ny.   
 
Havnepromenade/”shared space” 
SIMAC beskriver i deres høringssvar, at skolen har store forventninger og 
ser frem til sammen med alle havnens øvrige bruge, at benytte det 
såkaldte ”shared space” syd for SIMACs bygning til en lang række 
aktiviteter. Eks. praktisk undervisning, demonstration af udstyr, 
installationer, udstilling, konferencer mm.   
 
Administrationen bemærker:  
Havnepromenaden syd for SIMAC er en del af Den Blå Kant og et offentligt 
areal. 
 
I forhandlingerne om SIMACs placering på Nordre Kaj har Byrådet 
godkendt en placering 12 m fra kajkant.  
 
Havnepromenaden kan anvendes som ”shared space” i det omfang, at det 
er foreneligt med promenadens øvrige funktioner, som først og fremmest 
er en forbindelse langs med havnen for gående og cyklister, og som 
derudover skal varetage Havnens interne trafik med lastbiler og 
servicekøretøjer. Endelig forventes Nordre Kaj, at kunne anvendes generelt 
i forbindelse med events og arrangementer af offentlig karakter.  
 
Hvis SIMAC har behov for at udstille eller opstille elementer af ikke mobil 
eller midlertidig karakter på offentlige arealer, må det forventes at blive i 
”Work Shop” området øst for SIMACs bygning.    

 
Fotoet er fra Nyhavn i KBH og illustrerer en 12 m bred havnepromenade.  
Afledning af regnvand ved skybrudshændelser 
Lokalplan 647 beskriver i redegørelse og bestemmelser, at afledning af 
regnvand i forbindelse med skybrudshændelser skal ske til havnebassinet.  
 
SMUC Fonden foreslår, at bestemmelser om klimatilpasning/håndtering af 
skybrudsvand bliver blødt op, så den nordlige del af lokalplanområdet også 
kan aflede mod den fremtidige Kobberbæk eller det lavtliggende 
naturområde der tilvejebringes.  
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Administrationen bemærker:   
En åbning af Kobberbækken og dennes fremtidige trace er ikke besluttet. 
Heller ikke om Kobberbækken skal ligge på offentlig eller privat grund. En 
udvidelse af bestemmelsen om afledning af regnvand kan betyde, at 
Svendborg Kommune hurtigere skal komme til en afklaring af disse 
spørgsmål for at kunne imødegå denne nye mulighed i lokalplanen.  
 
Bestemmelsen kan udvides således: Håndtering af overfladevand i 
forbindelse med ekstremregn/skybrud skal ske til havnebassinet, evt. via 
frilagt Kobberbæk/lavtliggende naturområde indenfor helhedsplanen for 
området ved Nordre Kaj.  
Parkering – biler   
Det kan ikke udelukkes, at der i forhold til parkering kan være behov for at 
dispensere fra enten lokalplan eller bygningsreglement, såfremt parkering 
ønskes placeret udenfor lokalplanens område. Det skyldes, at den endelige 
parkeringsløsning for SIMAC ikke er afklaret på nuværende tidspunkt, men 
forventelig bliver i form af et større fælles parkeringshus placeret indenfor 
helhedsplanens område.     
Lokalplanen stiller krav om, at der i forbindelse med nyt byggeri skal 
etableres parkeringspladser i overensstemmelse med Svendborg 
Kommunes parkeringsnorm. Lokalplanen giver mulighed for, at 
parkeringspladserne kan etableres på egen grund eller som et fælles 
parkeringshus.   
Bemærk at en eventuel dispensation vil omfatte tidspunktet for etablering 
af den endelige parkeringsløsning og ikke antallet af pladser.  
Parkering - cykler 
Parkeringsnormen foreskriver op mod 600 cykel-p-pladser for SIMAC, som 
lokalplanen forudsætter etableret på egen grund. Efter ønske fra SIMAC så 
stiller lokalplanen kun krav om, at de første 150 p-pladser er etableret, når 
byggeriet skal tages i brug. Det skyldes, at SIMAC indledningsvist ikke 
vurderer, at behovet er større. SIMAC vil efterfølgende etablere de 
resterende p-pladser ved behov.  
Administrationen bemærker, at Svendborg kommune således ikke kan 
kræve de resterende pladser etableret i forbindelse med administration af 
lokalplanen, men kun kræve at der udlægges et areal til den resterende 
cykelparkering i forbindelse med byggetilladelse.   
Ændringer i lokalplan 647  
I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 647 foretages følgende 
ændringer som følge af høringen:  

 Tilretning af byggefelt B for SIMAC – udvides med 1 m mod vest og 2 
m mod nord. 

 § 6.1 suppleres: Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal placeres 
indenfor byggefelterne vist på kortbilag 2. Mindre åbne trapper, ramper 
og lignende samt mindre tekniske anlæg på op til 1 m2 kan placeres 
uden for byggefeltet. 

 Lokalplanens redegørelse samt § 10.3 om miljø suppleres: Håndtering 
af overfladevand i forbindelse med ekstremregn/skybrud skal ske til 
havnebassinet, evt. via frilagt Kobberbæk/lavtliggende naturområde 
indenfor helhedsplanen for området ved Nordre Kaj.  

 Lokalplanens redegørelse samt § 9.5 om ubebyggede arealer 
suppleres: De kulturhistoriske jernbanespor på den offentlige del af 
Nordre Kaj skal bevares. Jernbanesporene kan dog hæves i 
forbindelse med en nyindretning/omlægning af kajen. 

I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 647 foretages følgende 
ændringer som følge af administrative rettelser/præciseringer:  
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 Lokalplanens § 3.3 om anvendelse for delområde B, C og D opdeles i 
to bestemmelser: 

o § 3.3 Delområde B: Delområdets anvendelse er offentlige 
formål i form af maritim uddannelsesinstitution.  

o § 3.4. Delområde C og D: Delområdernes anvendelse er 
offentlige formål i form af uddannelsesinstitution med mulighed 
for serviceerhverv.  

 Byggefelt C og D udvides mod nord frem til vejmatrikelskel mod Østre 
Havnevej, således at kommende bebyggelse kan flugte med 
eksisterende facadelinje på Østre Havnevej.  

 Lokalplanens redegørelse uddybes vedrørende værkstedsaktiviteter.  
 Lokalplanens bestemmelse om ubebyggede arealer præciseres. 
 Lokalplanens bestemmelse om parkering i konstruktion præciseres.   

Lokalplan 647, inkl. ændringer, er vedlagt som bilag 1. 
Ændringerne fremgår derudover af hvidbogen, bilag 2, sammen med 
administrationens bemærkninger.  
Hvis lokalplanen vedtages med de ændringer og rettelser, som foreslået i 
hvidbogen, er det administrationens vurdering, at ændringerne ikke 
medfører krav om fornyet høring, jf. planlovens § 27 stk. 2. Dette 
begrundes i, at der ikke ændres på lokalplanens formål, anvendelse eller 
bebyggelsens omfang eller højde.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifterne til udarbejdelse af lokalplan nr. 647 er finansieret indenfor Plan 
og Udviklings eksisterende rammer. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det været muligt at 
benytte sig af eksisterende rapporter og tegninger, hvorfor det har været 
muligt at holde udgifter til ekstern rådgiver under grænsen på 150.000 kr. 
 
Et nyt SIMAC på Svendborg Havn vil styrke og øge SIMACs rolle som 
motor for vækst, innovation og iværksætteri i den private sektor. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1: Lokalplan 647 - til endelig vedtagelse 
Åben - Bilag 2: Hvidbog LP 647 
Åben - Bilag 3: Høringssvar til LP 647.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
 
 

7. Den Blå Kant første etape - endelig vedtagelse af lokalplan 654 
 
18/17713 
 
Beslutningstema:  
Endelig vedtagelse af lokalplan 654 – Den Blå Kant ved Havnepladsen, 
Frederiksbroen og Udrustningskajen 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, med endelig 
godkendelse i Byrådet, at:  
 

 Lokalplan 654 vedtages endeligt 
 Høringssvaret indgivet til lokalplan 654 behandles i forbindelse med 

igangværende kommuneplanrevision. 
 
Indstillingen sker under forudsætning af, at Byrådet forinden har godkendt 
kommuneplantillæg 2017.20 endeligt. 
 
Sagsfremstilling:  
For at lokalplan nr. 654 kan vedtages endeligt, er det en forudsætning, at 
byrådet først har vedtaget kommuneplantillæg 2017.20. 
Kommuneplantillæg 2017.20 behandles særskilt, da tillægget omfatter et 
større geografisk område og flere rammer end nærværende lokalplan. 
 
Baggrund  
Lokalplanen tager udgangspunkt i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen 
for Den Blå Kant og omfatter første etape af anlægsprojektet, samt et 
havnebad. 
 
Byrådet vedtog d. 29. oktober 2019, at offentliggøre forslag til lokalplan 
654 i 8 uger.  

 
Udstrækningen af hele Den Blå Kant fremgår af kortet til venstre. 
Afgrænsningen af lokalplan 654 fremgår af kortet til højre og omfatter del 
af Havnepladsen, Frederiksbroen og Udrustningskajen 
 
Lokalplan 654  
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan skabes nye byrum og rammer 
for byliv med nye overflader, belægninger og byrumsinventar. Samtidig 
gives mulighed for opførelse af mindre bygninger, anlæg og øvrige 
elementer/konstruktioner, der kan understøtte brugen af byrummene og 
havnearealerne. 
 



Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 06-02-2020 

18

Lokalplanen omfatter en del af søterritoriet ved Udrustningskajen. Dette 
muliggør etablering af et havnebad, samt øvrige aktiviteter i forbindelse 
med byrummene. Etablering af et havnebad skal ske i overensstemmelse 
med kystdirektoratets administrationsgrundlag og forudsætter en tilladelse 
efter kystbeskyttelsesloven. Det samme gør sig gældende for lokalplanens 
nye fodgængerforbindelse ved Frederiksbroen.  
 
Formålet med lokalplanen er, at sikre:  

 At der skabes en tydelig forbindelse mellem bymidten og havnen, 
 At omdannelsen af byrummene sker, så der opnås en helhedsvirkning 

i området i form af sammenhængende byrum, der indbyder til ophold 
og understøtter et aktivt byliv. 

 At omdannelsen prioriterer bedre forbindelser i området og tydeliggør, 
hvor fodgængere kan færdes i området. 

 At kulturhistoriske elementer som jernbanespor, granitpullerter og 
mursøjler fra det historiske værft bevares i området og understøttes af 
materialer og belægninger. 

 At det åbne kajareal bevares, så der kun gives mulighed for opførelse 
af mindre bygninger. 

 
Lokalplan 654 er vedlagt som bilag 1.  
Offentlig høring  
Den offentlige høring er gennemført i perioden fra d. 31. oktober 2019 til 
og med d. 2. januar 2020.  
Der er indkommet et høringssvar, som ligeledes er vedlagt som bilag 2.   
 
I høringssvaret stilles der forslag om, at der etableres en mobilbro, fx en 
svingbro, fra Nordre Kaj øst for det kommende SIMAC og over til 
Frederiksø. Formålet med broen vil bl.a. være, at lette den tunge trafiks 
adgang til virksomheder, der er lokaliseret på Frederiksø, samt at mindske 
tung trafik på vestsiden af havnen, således at der bliver mere luft til 
fritidsliv. Broen vil ligeledes give mulighed for parkering på nordkajen.  
 
Det bemærkes, at forslaget også er indsendt som høringssvar i forbindelse 
med:  

 Lokalplan 647 – SIMAC og Nordre Kaj  
 Kommuneplantillæg 2017.20 for SIMAC og Den Blå Kant 
 Kommuneplan 2021-33 (igangværende kommuneplanrevision) 

 
Administrationen bemærker:  
Den foreslåede løsning vil kræve en selvstændig planlægnings- og 
miljøvurderingsproces grundet ændring af trafikstrukturer, ændret brug af 
havnearealer og anlæg på søterritoriet.  
 
Det bemærkes, at projektoplægget for Den Blå Kant skitserer en mulig 
broforbindelse mellem Nordre Kaj og Frederiksø, dog for bløde trafikanter. 
I oplægget er der tale om en oplukkelig/mobil bro kombineret med en 
sluse for højvandssikring. I forbindelse med en videre planlægning for Den 
Blå Kant skal kommunen vurdere/afveje, hvilke muligheder en 
broforbindelse kan give i forhold til at opleve, bruge og bevæge sig rundt 
langs havnen og Frederiksø, men også hvilke eventuelle begrænsninger en 
broforbindelse kan betyde for brugen af indre havn – eks. i forhold til 
sejlads og anløb med større både. 
Ændringer til lokalplan 654 
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Den offentlige høring giver ikke anledning til ændringer i lokalplan 654, 
ligesom der heller ikke er foretaget administrative rettelser i planforslaget.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifterne til udarbejdelse af lokalplan 654 er finansieret indenfor Plan og 
Udviklings eksisterende rammer. 
 
En realisering af planen forventes at have en positiv indvirkning på 
bosætning og erhvervsliv i Svendborg. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Lokalplan nr. 654 - til endelig vedtagelse 
Åben - Bilag 2 - Høringssvar til LP654 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
 
 

8. Bagergade 28-30 - Offentliggørelse af planforslag 
 
19/20393 
 
Beslutningstema:  
Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.23 og forslag til 
lokalplan nr. 652 – Boliger i Bagergade 28-30. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig 
godkendelse i Byrådet, at 

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.23 offentliggøres i 8 uger 
 Forslag til lokalplan nr. 652 offentliggøres i 8 uger.   
 Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. Beslutningen 

herom offentliggøres sammen med planforslagene. 
 Der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden. 

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 
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Planforslagenes afgrænsning. 
Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er kommunens ønske om at 
sælge ejendommen til et byudviklingsprojekt.  
 
Byrådet vedtog den 30. oktober 2018, at udbud af Bagergade 28-30, 
skulle ske efter særlige principper for bebyggelse i Bagergade og for 
bebyggelse langs Skolegade. 
 
Ny bebyggelse i området kunne deles i to typer. Bebyggelse i Bagergade 
og bebyggelse nede på skrænten langs Skolegade. 
 
Ejendommen blev efterfølgende sendt i udbud med en række 
tildelingskriterier for vurdering af tilbud på ejendommen (tildelingskriteriet 
og dets vægtning): 

 15% - Pris  
 30% - Variation i boligstørrelse og sammenhæng til eksisterende 

forhold – bebyggelse og terræn  
 25% - Parkeringsforhold  
 30% - Friarealer – omfang og tilgængelighed  
 Der kan ikke opføres almene boliger på ejendommen. 

 
Tilbudsgiverne skulle fremkomme med et skitseprojekt, der viste, at 
bebyggelsen danner en helhed og skaber et spændende bymiljø med 
attraktive boliger. 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. maj 2019, at der skulle 
være endnu en forhandlingsrunde med tilbudsgiverne. 
 
På baggrund af denne forhandlingsrunde besluttede Byrådet den 25. juni 
2019 at udpege en vinder, som blev ”En fynsk frugthave på terrasser”. 
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Forudgående høring 
I forbindelse med den forudgående høring på ændring af kommuneplanen, 
kom der ét høringssvar i alt. Høringssvaret gik på en indsigelse mod 15 
meters højt byggeri i Bagergade. Derudover var ønsket, at indsigers 
ejendom også indgik i lokalplanen.  
 
Den forudgående høring forløb over to omgange grundet ønsket om at 
skulle kunne opføre ny bebyggelse i 5 etager, som havde en højde på 
maks. 17m, mod den maks. højde på 15 m, der først var sendt i høring. 
På baggrund af, at der har været afholdt forudgående høring i to omgange 
samt at disse høringer har haft begrænset interesse fra offentligheden, 
afholdes ikke borgermøde i den kommende høringsperiode. 
 
Projektforslaget  
Der er efterfølgende arbejdet videre med projektforslaget, hvor der er sket 
en række justeringer i forhold til at tilpasse projektet til grunden. 
Projektforslaget danner baggrund for planforslagene. 
 
Vinderprojektet arbejder med, at den eksisterende bygning i Bagergade 
bevares og renoveres til boliger og alle etager udnyttes. Kælderetagen er 
tænkt til benyttelse til depotrum, motionsrum, værksteder, gæsteværelser 
og fælles café med køkken. Her vil der være udkig til frugtlunden, der er ét 
stort grønt område midt på grunden, hvortil der er offentlig adgang. 
 
Ny bebyggelse opføres som to etageejendomme på op til 5 etager i den 
nordlige ende af grunden. Antallet af boliger bliver herefter op til 36 i alt på 
grunden. Bygningerne bliver opført i mursten med facadedetaljer i 
træbeklædning, plademateriale og cortenstål. Bygninger opføres med flade 
tage. 
Alle boliger får altaner med udsigt til haven. Adgangsveje til grunden 
skabes ved at etablere en portgennemgang i bygningen ud mod Bagergade 
og der etableres ligeledes vejadgang fra Dronningemaen i forlængelse af 
den offentlige parkeringsplads ved badmintonhallen. 
 
Etablering af portgennemgang ud til Bagergade vil betyde, at der 
nedlægges ca. 3 parkeringspladser i gaden. 



Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 06-02-2020 

22

 
Illustrationen viser ny bebyggelses placering i forhold til den eksisterende 
bebyggelse i Bagergade, som omdannes. 
 
Planforslagenes indhold 
Kommuneplantillægget udlægger området til boligområde, med 

 mulighed for opførelse af etageboligbebyggelse, 
 maks. 5 etagers bebyggelse i den nordlige ende af grunden,  
 en maks. højde på 17 meter for ny bebyggelse,  
 en bebyggelsesprocent på 90% for hele ejendommen. 
 Ny bebyggelse i Bagergade skal tilpasses gadens øvrige bebyggelse. 

 
 
Lokalplanen har til formål at 

 muliggøre fortætning af Svendborg Bymidte ved omdannelse og 
opførelse af etageboliger.  

 sikre sammenhæng og harmoni mellem eksisterende bebyggelse i 
Bagergade og ny bebyggelse gennem placering, skala og materialer. 

 sikre en frugthave i lokalplanområdet med offentlig adgang og 
opholdsmuligheder, der understøtter fællesskab.  

 sikre private opholdsarealer i form af altaner til alle boliger. 
 sikre at omdannelsen af den eksisterende bygning i Bagergade sker i 

henhold til bygningens oprindelige arkitektur. 
Lokalplanen indeholder bestemmelser for ombygning af den eksisterende 
bygning i Bagergade, hvor der gives mulighed for etablering af 
portgennemgang til Bagergade. 
 
Den nye bebyggelse skal placeres i den nordlige ende af grunden indenfor 
to byggefelter, der er placeret, så der er mulighed for at gå gennem 
bebyggelsen ind på det fælles friareal – frugthaven. Derudover er der 
stiforbindelse fra henholdsvis Bagergade og Skolegade.  
 
Bestemmelserne skal sikre, at ny bebyggelse opføres i maks. 5 etager i 
mursten i farver, der er tilpasset eksisterende bygningers udtryk. 
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Derudover kan der tilføjes nye materialer, der understreger den nye 
arkitektur.  
 
Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser om adgangsveje og 
parkering.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifter i forbindelse med planlægningen og udfærdigelsen af forslag til 
kommuneplantillæg nr. 2017.23 og lokalplan nr. 652 er finansieret 
indenfor Plan og Udviklings eksisterende rammer. 
 
Fortætning af bymidten med boliger understøtter bosætning og bymidtens 
handels- og kulturliv. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning. 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Bilag: 
Åben - Forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.23 for Bagergade 28 
Åben - Forslag til Lokalplan 652 for boliger ved Bagergade 28 
Åben - Miljøscreening for LP 652 og KP-tillæg 2017.23 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og oversendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
 
 

9. Skiftekærmøllerne - offentlig høring af planforslag og 
miljøvurdering 
 
18/5076 
 
Beslutningstema:  
Offentlig høring af planforslag samt miljøvurdering af planer for vindmøller 
ved Ny Søby, Tåsinge (Skiftekærmøllerne). 
 
Indstillingen sker under forudsætning af Miljø- og Naturudvalgets 
godkendelse den 4. februar 2020, om at sende følgende dokumenter i 
offentlig høring:  
 
Bemærk, at Miljø- og Naturudvalget d. 4. februar 2020 er orienteret om 
nærværende sag, idet Miljø- og Naturudvalget har kompetence til at 
beslutte:  
 

 Offentlig høring af miljøvurdering af vindmølleprojektet ved Ny Søby 
(VVM).  

 Offentlig høring af udkast til VVM-tilladelse til vindmøller ved Ny Søby.  
 
Alle fem dokumenter forventes offentliggjort på samme tid i minimum 8 
uger, når Byrådet har behandlet plansagen 
 
Indstilling:  
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Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse, med 
endelig vedtagelse i Byrådet, at 

 Forslag til kommuneplantillæg 2017 nr.13 for vindmøller ved Ny Søby 
sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. 

 Forslag til lokalplan 637 for vindmøller ved Ny Søby sendes i offentlig 
høring i minimum 8 uger.  

 Miljøvurdering af kommuneplantillæg 2017.13 og lokalplan 637 
offentliggøres i samme periode. 

 Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringen. 
 
Sagsfremstilling:  

 
 De vedlagte dokumenter er udarbejdet som led i en proces omkring 
lovliggørelse af to 80 meter høje vindmøller opsat på det vestlige Tåsinge i 
2017. I området stod der i forvejen tre gamle møller, som alle er blevet 
taget ned. De nye møller har fået samme placering, som to af de gamle 
møller – placeringen nærmest kysten, hvilket fremgår af kortet herunder. 

 
Kortet viser, hvor de tre oprindelige møller stod. Møllerne nærmest kysten 
er erstattet af to nye og højere møller.  
 
I foråret 2018 indkaldte Svendborg Kommune ideer og bemærkninger til 
indholdet i miljøvurderingen og til den forestående planlægning for to 
vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge.  
 
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede efterfølgende, d. 14. juni 2018, at 
fortsætte processen for udarbejdelse af miljøvurdering og forslag til hhv. 
kommuneplantillæg og lokalplan. 
 
Efterfølgende er nedenstående dokumenter udarbejdet.  

 Forslag til kommuneplantillæg 2017.13– udarbejdet af Svendborg 
Kommune.   

 Forslag til lokalplan 637 – udarbejdet af Svendborg Kommune.  
 Miljøvurdering af planerne – udarbejdet af ekstern rådgiver (COWI) for 

Svendborg Kommune.    
 Miljøkonsekvensvurdering af vindmølleprojektet – udarbejdet af 

rådgiver for vindmølleejerne.   
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 Udkast til VVM-tilladelse - udarbejdet af ekstern rådgiver (COWI) for 
Svendborg Kommune.   

 
Forud for miljøvurdering af planer og projekt er der foretaget en 
afgrænsning af indholdet til miljøvurderingen af henholdsvis planer og 
projekt. Afgrænsningerne er gennemført med udgangspunkt i 
miljøvurderingslovens bestemmelser og indkomne bemærkninger fra den 
første offentlige høring. Afgrænsningsdokumenterne er udarbejdet af 
ekstern rådgiver (COWI) for Svendborg Kommune. 
 
Kommuneplantillæg 2017.13 
Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme til tekniske anlæg i form af 
vindmøller alternativt jordbrugsformål. Rammen giver mulighed for at 
etablere op til to vindmøller på maksimalt 80 m med tilhørende tekniske 
installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer.  
 
Rammen giver endvidere mulighed for et harmoniforhold på mellem 1:1,1 
og 1:1,35.  
Harmoniforholdet afviger fra kommuneplanens retningslinje om, at: 
”vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold 
på mellem 1:1 og 1:1,2”. 
 
Kommuneplanens retningslinje følges ikke i den aktuelle planlægning, hvor 
der tillades et harmoniforhold mellem 1:1,1 og 1:1,35. Dette har baggrund 
i den tekniske udvikling af vindmøller, hvor andre harmoniforhold giver en 
bedre udnyttelse af vindenergien. Retningslinjen om harmoniforhold 
forventes revideret i den kommende revision af kommuneplanen. 
 
De aktuelle vindmøller ved Skiftekær har et harmoniforhold på 1:1,33.    
 
Vindmølle projektet er derudover vurderet til at være i overensstemmelse 
med nationale interesser i kommuneplanlægningen og kommuneplanens 
retningslinjer i øvrigt.  
 
Lokalplan 637  
Lokalplanen giver, i overensstemmelse med kommuneplantillægget, 
mulighed for at etablere to vindmøller med en maksimal højde på 80 m 
med tilhørende med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, 
adgangs- og arbejdsarealer, der er nødvendige for driften af møllerne. 
 
Miljøvurdering af planer   
Svendborg Kommune har udarbejdet miljøvurdering af forslag til 
kommuneplantillæg 2017.13 og forslag til lokalplan 637. Miljøvurderingen 
af planerne konkluderer, at de to planer kan realiseres, uden at det vil 
have væsentlige påvirkninger af miljøet.  
 
Det er vurderet, at miljøvurderingen af planerne skal redegøre for 
påvirkningen af:  

 Befolkningen og menneskers sundhed  
 Jordbund og arealanvendelse  
 Landskab  

 
Der er forud for miljøvurdering- og planprocessen gennemført en 
konsekvensvurdering efter habitatreglerne for påvirkning af NATURA 2000 
samt påvirkning af særligt beskyttede arter (bilag 4-arter). Det er 
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vurderet, at miljøvurderingen af planerne ligeledes skal indeholde en 
gengivelse af konsekvensvurderingen efter habitat-reglerne. 
 
Emner og konklusioner i miljøvurderingen af planerne beskrives kort 
herunder.  
 
Befolkningen og menneskers sundhed 
Møllernes påvirkning af befolkningen og menneskers sundhed er vurderet i 
forhold til støj, skyggekast, lys, visuelt og i forhold til den generelle 
rekreative anvendelse af et kystområde. 
 
Det er ved beregninger dokumenteret, at de gældende støjgrænser og 
anbefalede grænser for skyggekast er overholdt ved alle omkringliggende 
boliger, der ikke ejes af ansøgerne selv. Der etableres ikke lys på møllerne. 
Samlet er det derfor vurderet, at disse miljøfaktorer ikke vil medføre 
nogen væsentlig påvirkning af befolkningen eller menneskers sundhed. 
 
Visuelt fremtræder møllerne tydeligt i omgivelserne. Det er dog vurderet, 
at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af omgivelserne fordi møllerne 
fremstår som et enkelt og afgrænset teknisk anlæg, hvor møllernes 
rotationshastighed og ensartede rotation understøtter det enkle og rolige 
udtryk.  
 
Den generelle adgang til og brug af kysten, som rekreativt område, 
påvirkes ikke væsentligt af, at der etableres to nye møller. 
 
Jordbund og arealanvendelse 
De to nye møller placeres – som de tidligere møller – inden for 
kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Planlægning inden for 
kystnærhedszonen kræver, at hensynet til landskabet inddrages, og at der 
er en særlig begrundelse for planlægningen. Kystdirektoratet varetager 
administrationen af strandbeskyttelseslinjen. 
 
Svendborg Kommune har vurderet, at de nye møller kan placeres inden for 
kystnærhedszonen fordi vindforholdene er gode ved kysten samtidig med, 
at de landskabelige hensyn er varetaget, og at det kan udnyttes, at der 
tidligere har stået to møller i samme område.  
 
I forhold til strandbeskyttelseslinjen har Kystdirektoratet meddelt 
dispensation til etablering af de to nye møller med tilhørende teknikhuse i 
henholdsvis 2015 og 2017.  
 
Landskab 
Opstilling af nye møller med en højde på op til 80 meter vurderes at 
fremstå i et enkelt mønster i landskabet, uden dominerende betydning for 
landskabsoplevelsen.  
 
De nye vindmøller vil medføre en øget synlighed i kystlandskabet, men det 
vurderes, at de to nye møller med deres udformning og drift kan indpasses 
i det eksisterende landskab på en sådan måde, at hensynet til landskabets 
skala, visuelle sammenhænge og karaktergivende strukturer er varetaget. 
Vindmøllerne vil ikke begrænse eller forringe områdets anvendelse og 
kvalitet. Endelig vurderes det, at de visuelle sammenhæng mellem land og 
vand, mellem modstående kyster og på langs af kystlinjen er varetaget.  
 
Natura 2000 og bilag 4-arter 
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Konsekvensvurderingen for påvirkning af NATURA 2000 og vurderingen af 
påvirkning af bilag 4-arter er opsummeret i miljøvurderingen.  
 
Det fremgår af konsekvensvurderingen, at planlægning og etablering af to 
vindmøller ved Ny Søby ikke vil påvirke bevaringsmålsætningen for 
fuglearter på udpegningsgrundlaget for nærmeste NATURA 2000 områder 
Det Sydfynske Øhav. I forhold til bilag 4-arter er det vurderet, at det 
udelukkende vil være relevant at undersøge flyvende bilag 4-arter 
(flagermus) – og det er konkluderet, at yngle- eller rasteområder for 
flagermus ikke beskadiges eller ødelægges. 
 
Ansøger har i forbindelse med miljøvurderingen udarbejdet et notat 
baseret på eksisterende viden om fugle og flagermus ved Tåsinge. 
Ansøgers rådgiver har vurderet, at notatets gennemgang af forekomster af 
fugle og flagermus understøtter konklusionerne i konsekvensvurderingen 
for NATURA 2000 og vurderingen af flagermus. 
 
Det videre forløb 
Efter byrådets behandling af plansagen offentliggøres materialet i 
minimum 8 uger. Herefter vil der ske en behandling af indkomne 
høringssvar, hvorefter sagen vil blive fremlagt til politisk behandling. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
 Udarbejdelsen af miljøvurderingen har dog fordret inddragelse af ekstern 
rådgiver, hvorfor det kan oplyses, at der har været udgifter på ca. 150.000 
kr. Igangsætningen af miljøvurderingen ligger dog før den politiske 
beslutning om godkendelse af brugen af ekstern rådgiver på over 150.000 
kr. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM). 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg 2017 nr 13 
Åben - Bilag 2: Forslag til lokalplan 637 
Åben - Bilag 3: Miljørapport - miljøvurdering af planer 
Åben - Bilag 4: Skiftekærmøllerne - forløbet frem til nu 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og oversendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
 
 

10. Solcelleanlæg øst for Tved - Vedtagelse til offentlig høring 
 
18/30879 
 
Beslutningstema:  
Beslutning om vedtagelse til offentlig høring af forslag til 
kommuneplantillæg nr. 2017.26 og lokalplan 657 - Solcelleanlæg øst for 
Tved. 
 
Indstilling:  
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 Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig 
godkendelse i Byrådet, at 

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.26 offentliggøres i 8 uger 
 Forslag til lokalplan nr. 657 offentliggøres i 8 uger  
 Der afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode 
 Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. Beslutningen 

herom offentliggøres sammen med planforslagene. 
 
Sagsfremstilling:  

Planforslagenes afgrænsning. 
 
Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er lodsejer Hvidkilde Gods´ 
og projektejer Better Energy´s ønske om at etablere et solcelleanlæg på 
arealet.  
 
Byrådet besluttede den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen for 
solcelleanlægget. 
 
Planområdet omfatter 37 ha, ligger i landzone og udnyttes i dag til 
konventionelt landbrug. Planerne dækker et større område syd for 
Holmdrupvej og en mindre del nord for vejen. Området afgrænses mod 
vest af erhvervsområdet i Tved samt delvist af Kobberbækken. Mod øst 
ligger en mindre skov, Fruerskov.  
 
Forudgående høring 
I forbindelse med den forudgående høring på ændring af kommuneplanen, 
kom der fire høringssvar i alt. De tre af høringssvarene kom fra naboer til 
planområdet, det sidste fra en borger i Tved. 
Høringssvarene omhandlede følgende emner: 
- Ønske om erstatning for ejendomsværdiforringelse. 
- Planlægningen bør sikre minimumsafstand til skel. 
- Planlægningen bør sikre beplantning. 
- Positivt, at området er udpeget med udgangspunkt i 

landskabskarakteranalyse. 
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- Bekymring om drikkevandsboring i forhold til sprøjtning og 
antirefleksbehandling. 

- Planområdets placering i forhold til Svendborg By, landbrugsjord og 
eksisterende erhvervsområde – forslag om anden placering af 
planområdet. 

- Henvisning til informationsmøde afholdt af investor/lodsejer i foråret. 
 
Byrådet besluttede den 17. december 2019, på baggrund af høringen, at 
fortsætte planlægningen med bemærkningerne, at der ønskes en erklæring 
fra lodsejer om, at arealet ikke sprøjtes, at anlæggene og dets 
vedligeholdelse ikke er miljøskadelige, og at der sikres afskærmende 
beplantning.  
 
Planforslagenes indhold 
Kommuneplantillægget (bilag 1) udlægger området til teknisk anlæg i form 
af et solenergianlæg.  
 
Området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlægget nødvendige 
tekniske installationer og bygninger. Området forbliver i landzone. 
Lokalplanen (bilag 2) har til formål at sikre, at: 

 området udlægges til opstilling af tekniske anlæg i form af 
solcelleanlæg og de for driften af anlægget nødvendige installationer 
og transformerstationer, 

 der udføres afskærmende beplantning omkring solcelleparken 
 der er vejadgang til området, 
 området reetableres, når solenergianlægget ikke længere er i drift. 

 
Lokalplanen er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det vil sige, at 
lokalplanen erstatter en landzonetilladelse. 
 
Solcellepanelerne må være op til 3 meter høje. Der kan her ud over 
opføres bygninger i op til i alt 200 m2 i form af transformere og 
halvtage/læskure til dyrehold. De mindre bygninger kan have en højde på 
op til 6 meter og gives diskrete, mørke farver.  
 
Solcellepanelerne opstilles i lige rækker. Stativerne under panelerne 
stikkes i jorden så niveauforskelle så vidt muligt optages af panelerne. 
Derved vil solcelleanlægget følge terrænet i bløde kurver. 
Der plantes et 3-rækket læhegn på min. 5 m bredde langs 
lokalplanområdets grænser, hvor der i forvejen ikke er skovbryn eller 
levende hegn. Læhegnet skal bestå af en blanding af løvtræer, 
frugtbærende træer og nåletræer. Indenfor læhegnet opstilles trådhegn i 
form af vildthegn. Læhegnet skærmer indsynet til solcelleanlægget og vil 
være til gavn for dyrelivet. 
 
Langs læhegnene vil blive etableret interne serviceveje. Vejene vil blive 
udlagt med grus eller græs. Udover at betjene solcelleanlægget vil vejene 
give yderligere afstand mellem anlægget og omgivelser/naboer. Se 
illustration herunder. 
 
Der skal være respektafstand mellem solceller/transformerbygninger og 
eksisterende skovbryn, beskyttede diger, beskyttet natur og åbne vandløb 
i området. Respektafstandene er til gavn for plante- og dyrelivet og er på 
mellem 2 og 10 m bredde. 
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Grundvand 
Lokalplanområdet ligger inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), og en mindre del (ca. 3 ha) ligger indenfor 
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) til en af Svendborg Vands vigtige 
boringer.  
 
Solceller kan anvendes som et grundvandsbeskyttende tiltag, såfremt det 
er sikret, at anlægget ikke afgiver skadelige stoffer samt at driften af 
anlægget ikke omfatter anvendelse af skadelige stoffer (fx vask af 
solpanelerne eller sprøjtning af græsset under panelerne mv.). 
 
BetterEnergy har gennem Teknologisk Institut fået sikring for, at de 
anlægstyper BetterEnergy opstiller, ikke afgiver nævneværdige mængder 
af metaller eller andre problematiske stoffer til omgivelserne. Drift af 
anlæggene vil ligeledes ikke medføre en fare for forurening af jord eller 
grundvand, men vil ske ved fx græsning. Rapporten fra Teknologisk 
Institut er vedhæftet som Bilag 3. 
 
Der kan ikke med lokalplanen stilles krav om konkrete solcellefabrikater 
eller driftsmetoder. Så i det tilfælde, hvor en udbyder med andre 
solcellefabrikater skulle ende med at opføre og drifte anlægget, er der ikke 
med lokalplanen alene sikkerhed for, at grundvandet beskyttes 
tilstrækkeligt.  
 
For at sikre grundvandsressourcen har lodsejer (Hvidkilde Gods) og lejer af 
jorden (BetterEnergy) udarbejdet et udkast til en dyrkningsdeklaration på 
arealet. Med deklarationen (bilag 4) sikres det, at området udnyttes, 
driftes og afvikles på en måde, der ikke skader grundvandet. Deklarationen 
tinglyses på arealet for det tidsrum, som solcelleanlægget forventes at 
være i drift (forventeligt 32 år). Svendborg Kommune og Vand&Affald er 
påtaleberettigede på deklarationen.  
 
Det er aftalt mellem Svendborg Kommune og parterne, at deklarationen 
tinglyses inden lokalplanens endelige vedtagelse. Den endelige ordlyd af 
deklarationen afklares mellem parterne og de påtaleberettigede. 
Deklarationen tinglyses under forudsætning af, at planerne for området er 
endelig vedtaget af Svendborg Kommune senest den 01.03.2021.  
Miljøvurdering 
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er screenet i henhold til 
miljøvurderingsloven. Screeningen kan ses i bilag 3.   
På baggrund af miljøscreeningen konkluderes det, at planerne ikke har en 
sandsynlig væsentlig virkning på miljøet i forhold til de kriterier, som 
fremgår af loven, herunder lovens brede miljøbegreb. Det betyder, at der 
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ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering (tidligere VVM). 
Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af 
planforslagene. 
Miljøscreeningen forholder sig til følgende emner:  

 By- og Kulturmiljø 
 Landskab 
 Natur og grønne områder 
 Forurening 
 Trafik 
 Befolkning 

 
Energi 
Det forventes, at solcelleanlægget kan etableres med en kapacitet på ca. 
34 MV og en produktion på ca. 36.000 MWh svarende til strømforbruget for 
ca. 7.500 husstande.  
 
Grøn energiproduktion kan understøtte Svendborg Kommunes grønne 
målsætninger, som fremsat i Svendborg Kommunes ”Klima- og 
Energipolitik”. Solceller vil understøtte kommunens målsætning om, at 
100% af energiforbruget skal være dækket af vedvarende energikilder i 
2040 for kommunen som geografisk område.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ansøger har udarbejdet udkast til planforslagene.  
 
Udgifter i forbindelse med administrationens andel af planlægningen, 
herunder annoncering og offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg 
nr. 2017.26 og lokalplan nr. 657 er finansieret indenfor Plan og Udviklings 
eksisterende rammer.  
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning. 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
 
Bilag: 
Åben - Bialg 1 Kommuneplantillæg 2017.26 - forslag.pdf 
Åben - Bilag 2 Forslag til Lokalplan 657 
Åben - Bilag 3 Rapport fra Teknologisk Institut 
Åben - Bilag 4 Deklaration Hvidkilde UDKAST 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og oversendes til Byrådets endelige godkendelse. 
 
 
 

11. Hovedpumpestation på Svendborg Havn - alternativ placering 
 
19/27970 
 
Beslutningstema:  
Stillingtagen til Vand og Affalds forslag til alternativ placering af 
hovedpumpestation på Svendborg Havn. 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse med 
oversendelse til endelig vedtagelse i Byrådet: 

 At en ny hovedpumpestation placeres som beskrevet i Scenarie 1 fordi 
scenarie 2 er i direkte modstrid med intentionerne i vinderprojektet om 
Blå Kant, at det konflikter med centrale bærende værdier i kommune- 
og havneudviklingsplan og at det kan få negative konsekvenser i 
forhold til udviklingen af Godsbanearealet. 

 
Sagsfremstilling:  
Efter aftale med Vand og Affald blev der i konkurrenceprogrammet fra 
september 2017 for Den Blå Kant udpeget en placeringsmulighed for en ny 
hovedpumpestation på Svendborg Havn. Vand og Affalds forudgående 
undersøgelser havde peget på en placering i en kommende havnepark, 
omtrent i det nuværende vejareal ved skateparken. Konkurrencedeltagerne 
skulle indenfor den angivne ramme komme med forslag til placering af et 
byggefelt for pumpestationen og redegøre for samspillet mellem 
pumpestationen og de rekreative områder samt for aktivitetsmuligheder 
omkring pumpestationen. 
 
I vinderforslaget er den ny hovedpumpestation placeret i den kommende 
havnepark og som dommerkomitéen skriver i betænkningen: ”med et 
cirkulært anlæg, der på grund af sin form bliver et arkitektonisk 
omdrejningspunkt for det skarpe hjørne op mod Nordre og Østre Kaj og 
ned langs Jessens Mole”. Pumpestationen foreslås her udformet som et 
synligt læringselement med fitness på taget.  Dommerkomitéen bemærker, 
at ”den foreslåede placering af pumpestationen medfører væsentlige 
omkostninger til ledningsomlægninger.” 
 
Ud fra et ønske om en økonomisk optimering har Vand og Affald senere 
besluttet at få foretaget en ekstra og mere detaljeret vurdering af 
økonomien for denne placering i havneparken (scenarie 1) samt en 
alternativ placering inderst i havnebassinet (scenarie 2), på det sted, hvor 
kajkanten mellem Nordre Kaj og Jessens Mole knækker 90 grader.  

 
Figur 1De to placeringsmuligheder samt en mulig placering af Kobberbækkens udløb 
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I ”Statusnotat for placeringer af ny pumpestation på havnen i Svendborg” 
af 29. oktober 2019 samt tegningsbilag (se bilag 1) redegøres der for de to 
placeringsmuligheder mht teknik og økonomi, arkitektur, trafik, støj- og 
lugtgener.  
 
De økonomiske overslag for scenarie 1 og 2 ligger på henholdsvis 92,6 mio 
kr og 84,4 mio kr. med en forskel på 8,2 mio. kr.  
 
Som udgangspunkt er pumpestationen den samme i begge scenarier. 
Forskellen i økonomien opstår ved at man i scenarie 1 skal påregne ekstra 
udgifter til øget byggegrube og ledningsarbejde. Det skal dog bemærkes at 
de økonomiske overslag er behæftet med stor usikkerhed og at differencen 
ved endelig udførelse, vil kunne variere.  
 
Dertil kommer, at Vand og Affald ved scenarie 2, i kraft af 
pumpestationens placering op ad det eksisterende overløbsbassin, kan 
spare ca. 2,5 mio kr i nødvendig forstærkning af dette bassin. Samlet set 
giver det en forventet besparelse for Vand og Affald på ca. 10,7 mio kr ved 
valg af scenarie 2.  
 

 
Figur 2Scenarie 1 set fra Nordre Kaj ud for SIMAC 
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Figur 3Scenarie 2 set fra Nordre Kaj ud for SIMAC 

Som led i den arkitektoniske vurdering er der udarbejdet visualiseringer, 
hvor de to scenarier ses fra tre forskellige vinkler (se bilag 2). 
 
Vand og Affald og Svendborg Kommune har indhentet bemærkninger fra 
en række interessenter ift de to undersøgte scenarier:  
 

 Svendborg Havn vurderer, at man med scenarie 2 mister minimum to 
bådpladser og netop de mest attraktive i det såkaldte Marina Booking 
område for de meget store lystbåde op til 100 fod. Svendborg Havn 
har beregnet et årligt indtægtstab herved på minimum 81.700 kr. 
Svendborg Havn vurderer endvidere, at denne del af gæstehavnen vil 
blive væsentlig mindre attraktiv for gæstesejlerne – og med 
indtægtstab til følge - pga nærheden til pumpestationen, herunder 
aktiviteterne på taget. Endelig peger Svendborg Havn på risikoen for 
støj og vibrationer gennem vand samt sikringen af anlægget ifm 
påsejling (se bilag 3). Cowi har som svar herpå efterfølgende vurderet, 
at der ikke vil blive problemer med støj og vibrationer fra den nye 
pumpestation. 

 Svendborg Museum har især forholdt sig til indsigten til den 
bevaringsværdige toldbod og bemærker bla, ”at hverken den ene eller 
den anden placering i væsentlig grad vil påvirke havnens 
kulturhistoriske værdier” (se bilag 4). 

 SMUC-fonden bemærker, at man ”ingen holdning har til placering af 
denne (hovedpumpestationen), men vi mener dog, at en placering ude 
i havnebassinet vil være uheldig, da den vil reducere vandarealet, og 
dermed hindre muligheden for maritime aktiviteter i havnen, som netop 
er årsagen til, at SIMAC gerne vil flytte ned til havnen. ” (Se bilag 5). 

 Fyns Politi vurderer, at det ikke vil have den store betydning, hvilket af 
scenarierne, der vælges. 

 
 
Hvad angår forholdet til projektet for Den Blå Kant vurderer Svendborg 
Kommunes administration, at vinderforslagets placering af pumpestationen 
i sigtelinjerne i den kommende havnepark scenarie 1, er logisk ud fra en 



Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 06-02-2020 

35

arkitektonisk synsvinkel og i overensstemmelse med dommerkomitéens 
vurdering i konkurrencen om Den Blå Kant. Omvendt bliver placeringen 
ude i havnebassinet scenarie 2, blokerende for ud- og indsigt, udnytter 
ikke de oplagte sigtelinjer som i scenarie 1 og kan ses som blokerende for 
aktiviteter på vandfladen. Disse problemstillinger skal ses i sammenhæng 
med hovedpumpestationens forventede levetid på 100 år. 
 
Dertil kommer, at dommerkomitéens hovedargumentet for netop at 
udpege ”100% Svendborg” som vinder var, at kajerne i inderhavnen kunne 
friholdes for diger og bygværker, som ellers kunne have indebåret en 
visuel barriere mellem byen og vandet. Hovedpumpestationens scenarie 2 
placerer sig lige netop i den overgang, hvor digerne ellers kunne komme. 
 
I vinderforslaget for Den Blå Kant er Kobberbækkens fremtidige udløb 
indtegnet i det område, hvor scenarie 2 placerer hovedpumpestationen. I 
scenarie 2 er Kobberbækkens udløb i havnen derfor flyttet mod øst, men 
som det fremgår af figur 1, bliver arealerne omkring udløbet meget 
klemte. 
 
Udviklingen af Godsbanearealet til et område for blandet bolig og erhverv 
er i et helt tidligt stade og der kan derfor ikke vurderes eksakte 
konsekvenser for dette område ved valg af henholdsvis scenarie 1 og 2. 
Det er imidlertid oplagt, at hovedpumpestationen i scenarie 2 vil blokere 
for ud- og indsigt ift det attraktive havnebassin for en del af bebyggelsens 
vedkommende. 
 
Havneparken (hvor scenarie 1 er placeret) og Nordre Kaj (hvor scenarie 2 
ligger i afgrænsningen) ligger begge indenfor kulturmiljøet ”Trafikhavn på 
Jessens Mole og Nordre Kaj”, som udpeget i Udviklingsplanen Fremtidens 
Havn og i kommuneplanen.  Iht kommuneplanen kan der kun gives 
tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, 
såfremt 
 

 Der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen 
af kulturmiljøet og  

 At de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes. 
 
For Jessens Mole og Nordre kaj er de bærende bevaringsværdier defineret 
som 
 

 den åbne og brede havnekaj Jessens Mole med oprindelig 
brostensbelægning, pullerter, ophalersted og jernbanespor til 
Frederiksø og Ærø-færgen 

 den åbne og brede havnekaj Nordre Kaj med delvist bevarede 
jernbanespor 

 den åbne, solitære karakter af den bevaringsværdige 
småskalabebyggelse langs Jessens Mole 

 Toldbodens storladne, solitære beliggenhed 
 
Det vurderes, at scenarie 2 vil kunne komme i konflikt med den åbenhed 
ved Nordre Kaj, som er beskrevet som en bærende bevaringsværdi. Ved 
scenarie 1 skal der fjernes ca. 20 m af de bevaringsværdige jernbanespor. 
 
Det skal bemærkes, at de aktivitetsmuligheder i form af fitness, leg eller 
lignende som på visualiseringerne er vist på hovedpumpestationens tag 
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ikke indgår i Vand og Affalds projekt og vil skulle finansieres af Svendborg 
Kommune. Ved en bearbejdning af såvel scenarie 1 som 2 vil Vand og 
Affald og Svendborg Kommune skulle videreudvikle de muligheder for 
synergi, der vil kunne opnås ved at sammenkoble et teknisk anlæg med 
rekreative oplevelser. 
 
Hvis scenarie 2 vælges skal der indhentes tilladelse fra Kystdirektoratet. 
 
På grund af den uafklarede situation mht pumpestationens placering, har 
det ikke været muligt at medtage en kommuneplanramme til et teknisk 
anlæg i det forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.20, som har været i 
offentlig høring frem til 2. januar 2020. Når der er truffet beslutning om en 
placering, skal der derfor udarbejdes såvel forslag til kommuneplantillæg 
som lokalplanforslag for et teknisk anlæg. 
 
Med baggrund i de værdier,som er beskrevet ovenfor ifm konkurrencen for 
Den Blå Kant og de bemærkninger, som er modtaget fra interessenter 
omkring en fremtidig hovedpumpestation, anbefaler direktionen, at 
scenarie 1 fastholdes som grundlag for placering af den nye 
hovedpumpestation. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Som beskrevet under sagsfremstillingen er Vand og Affalds ønske om en 
placering jf. scenarie 2 begrundet i muligheden for at reducere 
anlægsbudget med ca. 10,7 mio kr.  
 
Svendborg Havn har jf. ovenfor for scenarie 2 beregnet en forventet 
reduceret årlig lejeindtægt for Svendborg Kommune på 81.700 kr., hvor 
det ikke er muligt for administrationen at pege på finansiering. 
 
Evt. anlægsudgifter for Svendborg Kommune, forbundet med etablering af 
hovedpumpestation, vil skulle rejses i særskilte dagsordener. 
 
Lovgrundlag:  
Planloven 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1_Status notat for placeringer for ny TP01, 12112019.pdf 
Åben - Bilag 2_Bilag til statusnotat for placeringer af ny TP01.pdf 
Åben - Bilag 3_Svendborg Havns bemærkninger til placering af 
pumpestation_14_01_2020.pdf 
Åben - Bilag 4_Bemærkninger fra Svendborg Museum.pdf 
Åben - Bilag 5_Bemærkninger fra SMUCfonden.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Per Nykjær (V) og Niels Christian Nielsen (A) var inhabile i sagen og forlod 
mødet under punktets behandling. 
 
 
 

12. Dispensation fra Lokalplan 551, Vædderen 126 
 
19/22843 
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Beslutningstema:  
Beslutning vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 551 på ejendommen 
Vædderen 126 i Rantzausminde. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at det besluttes:  

A. at der gives dispensation fra lokalplanen til at udføre tagbeklædningen 
med betontagsten eller  

B. at meddele afslag på ansøgning om dispensation og fastholde 
lokalplanens krav til tagbeklædning. 

 
Sagsfremstilling:  
Rådgiver har søgt dispensation fra den gældende lokalplan i forbindelse 
med opførelse af et nyt enfamiliehus på Vædderen 126. 
 
Der stilles i lokalplanen krav om, at tage i område 2 skal dækkes med 
teglsten i rød eller sort farve, samt med zink, skifer/eternitskifer, tagpap 
på trekantlister eller begrønnet tag.  
 
Der søges dispensation til at udføre tagkonstruktionen med betontagsten. 
Rådgiver begrunder deres dispensationsansøgning med, at 
betontagstenene ligner teglsten og at der i forvejen er nævnt 5 forskellige 
typer tage, som vil give husene vidt forskellige udtryk. Det er i forbindelse 
med sagsbehandlingen oplyst, at den prismæssige forskel mellem et tegl 
og betontagsten i det konkrete tilfælde er 150.000 kr.  
 
De nærliggende huse på Vædderen er for de flestes vedkommende opført 
med betontagsten, selvom det også kræver dispensation. Det har 
byggesagsbehandlerne ikke været opmærksom på i de sager. De huse er 
imidlertid omfattet af en anden lokalplan, nr. 504, og der er derfor ikke 
direkte præcedens. Det betyder, at Vædderen 126 ikke har krav på samme 
tilladelse. 
 
Dilemmaet i sagen består i, at Vædderen 126 er beliggende umiddelbart 
op til et boligområde med betontagsten. I praksis vil det ikke være muligt 
at skelne de to lokalplanområder fra hinanden. Hvis der gives tilladelse i 
denne sag, vil der imidlertid være præcedens for de øvrige parcelhuse 
inden for lokalplan nr. 551. 
 
Der er administrationens vurdering, at lokalplaner som udgangspunkt bør 
overholdes, og at en fejl i et lokalplanområde ikke bør overføres til et 
andet. I denne sag vil følgevirkningerne af en dispensation være 
begrænsede på grund af det eksisterende områdes karakter og 
lokalplanens begrænsede udstrækning.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen 
 
Lovgrundlag:  
Planloven. 
 
Bilag: 
Åben - Lokalplan 551 for boligområde Vædderen, Rantzausminde.pdf 
Åben - Oversigtskort over lokalplan 551 område 2 
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Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 20-01-2020:  
Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter at meddele afslag på ansøgning om 
dispensation og fastholde lokalplanens krav til tagbeklædning. 
 
For meddelelse af afslag stemmer et flertal på 5, bestående af Liste A og 
Liste Ø. 
 
Imod meddelelse af afslag stemmer Liste V, Liste C og Jens Munk 
(Løsgænger).   
 
Liste V begrunder ønsket om at meddele dispensation med, at der i det 
tilstødende lokalplansområde findes huse med betontagsten.  
 
Jens Munk (Løsgænger) ønsker at standse sagen (jf. styrelseslovens §23) 
og indbringe den til Byrådets behandling. 
 
Fraværende: René Haahr (V). Som suppleant deltog Lars Erik Hornemann 
(V). 
 
Fraværende: Jens Erik Laulund Skotte (Ø). Som suppleant deltog Jesper 
Kiel (Ø). 
 
 
Beslutning i Byrådet den 28-01-2020:  
Liste V foreslog, at sagen blev tilbagesendt til Teknik- og 
Erhvervsudvalget.  
For dette stemte: 17 (V, C, O, Ø, B, Jesper Larsen og Jens Munk) 
Imod stemte: 12 (A, F og Å)  
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter at meddele afslag på ansøgning om 
dispensation og fastholde lokalplanens krav til tagbeklædningen. 
 
For meddelelse af afslag stemmer et flertal på 5, bestående af Liste A og 
Liste Ø. 
 
Imod meddelelse af afslag stemmer et mindretal på 4, bestående af Liste 
V, Liste C og Jens Munk (Løsgænger).   
 
Der afgives følgende mindretalsudtalelse: 
 
”Ovennævnte udvalgsmedlemmer kan ikke stemme for beslutningen om at 
afvise den ønskede dispensation, til at bygge med betontagsten. 
Begrundelsen er at udstykningen er en umiddelbar fortsættelse af den 
forrige udstykning, som end ikke er adskilt med hæk eller hegn, og derfor 
af alle, som betragter området, vil blive opfattet som samme kvarter. 
Samtidig har et antal huse, i den første del af udstykningen, allerede fået 
lov til at bygge med betontagsten. Endvidere bemærkes det at de to af de 
vigtigste kriterier er opfyldt, for at kunne sige ja til dispensationer fra en 
lokalplan - nemlig:  1) Ændrer det formålet eller de øvrige beboernes 
forventninger til lokalplanen, Nej.  2) Er der givet andre dispensationer til 
samme emne, Ja flere. 
 
Samtidig bemærkes det, at et flertal i byrådet bad udvalget om at 
genoverveje sagen, og det formodes således at en stor del af byrådet 
Dermed har haft overvejelser, i retning af, at en anden beslutning derfor 
kunne træffes, men det skete beklageligvis ikke”.  
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13. Frigivelse af midler 2020 til vedligehold af Frederiksøens 
bygninger 
 
17/4627 
 
Beslutningstema:  
Frigivelse af pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at ” Pulje til 
vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen” for 2020, på 1,323 mio. kr. 
frigives. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat midler til 
vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen. 
 
Fokus vil i 2020 være på: 

 Etablering af offentlige toiletter i rundbuehallen 
 Opgradering af brandtekniske installationer, særligt Snedkeriet 
 Vinduesudskiftning på Kammerateriet og Kultutten 
 Delvis strømpeforing af kloak 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I anlægsrammerne for 2020 er der indarbejdet et rådighedsbeløb på 
1.323.099 kr. til vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen.  
 
Det er derfor muligt jævnfør indstillingen at frigive puljen til 
vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen. 
 
Lovgrundlag:  
Kasse- og Regnskabsregulativet. 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

14. Frigivelse af midler til sikkerhedsmæssige tiltag på 
dagtilbudsområdet 
 
15/310 
 
Beslutningstema:  
Frigivelse af rådighedsbeløb til sikkerhedsmæssige tiltag i 2020 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at den afsatte 
rådighedsramme på 2,279 mio. kr. i 2020 frigives, til realiseringen af 
sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet.  
 
Sagsfremstilling:  
Puljen er afsat til at imødekomme lovsmæssige krav omkring de fysiske 
rammer i Svendborg Kommunes institutionerne. 
 
Børn og Unge og Centeret for Ejendomme og Teknisk Service har i 
samarbejde prioriteret midlerne for 2020. 
 
Midlerne er i 2020 prioriteret til: 

 At gøre legepladserne på nedenstående institutioner tidssvarende og 
tilpasse dem til  nuværende behov 

o Øbakkerne – Stenstrup Børnehus 
o Øbakkerne – Sundhøj Børnehus 
o Vesterlunden – Ryttergården 

 Indretning af Vesterlunden – Ryttergården 
 Ajourføring af tegningsmateriale 
 Generelt for 2020 vil der være fokus på: 

o Akustisk 
o Overdækning til sovepladser 
o Solafskærmning 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I budgettet for 2020 er der indarbejdet et rådighedsbeløb på 2.279.239 kr. 
til puljen ”Sikkerhedsmæssige” tiltag. 
 
Det er derfor muligt, jf. indstillingen at frigive den pågældende 
rådighedsramme i 2020 til ”Sikkerhedsmæssige” tiltag på 
dagtilbudsområdet. 
 
Lovgrundlag:  
Kasse- og Regnskabsregulativet 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

15. Frigivelse af midler 2020 til realisering af Forårs-SFO 
 
18/21661 
 
Beslutningstema:  
Frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 til realisering af ForårsSFO i Svendborg 
Kommune 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at rådighedsbeløbet i 
2020 på 0,8 mio.  kr. frigives, til realisering af ForårsSFO. 
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Sagsfremstilling:  
Børne- og Ungeudvalget besluttede 3. april 2019, at der skulle etableres 
forårsSFO på alle kommunale skoler i Svendborg Kommune pr. 1. april 
2020. 
 
For at kunne realisere dette blev der givet en anlægsbevilling på 1,42 mio. 
kr. til bygningsmæssige ændringer på ISSØ skolen afdeling Kirkeby, 
Stokkebække Skolen afdeling Gudbjerg samt indkøb af nyt inventar, til de 
steder hvor der skal oprettes forårsSFO. 
 
Projektet skrider planmæssigt fremad, hvorfor man søger om at få de 
resterende midler frigivet i 2020.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Byrådet godkendte den 30. april 2019 en samlet anlægsbevilling på 1,42 
mio. kr. til realisering af ForårsSFO i Svendborg Kommune. 
 
Anlægsbevillingen blev fordelt med et rådighedsbeløb i 2019 på 0,6 mio. kr 
og 0,8 mio. kr. i 2020. 
 
Der er i budget 2020 indarbejdet et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., 
hvorfor det er mulig jf. indstillingen at frigive disse midler. 
 
Lovgrundlag:  
Kasse- og Regnskabsregulativet 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

16. Frigivelse af midler til Styrket udvendig vedligehold 2020 
 
20/1999 
 
Beslutningstema:  
Frigivelse af midler til styrket udvendig vedligehold i 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at den afsatte 
rådighedsramme på 2,0 mio. kr., til styrket udvendig vedligehold, i 2020 
frigives. 
 
Sagsfremstilling:  
Centeret for Ejendomme og Teknisk Service – Kommunale Ejendomme, 
har ud fra den nuværende data omkring Svendborg Kommunes samlede 
bygningsmasse kigget på, hvor behovet har været størst. Midlerne vil 
derfor blive prioriteret til realisering af følgende projekter: 
 

 Issøskolen afd.  Stenstrup   
o Delvis vinduesudskiftning og maling af træværk 

 Grønnemosegården, Hellet 14  
o Tag- og facadereparationer 

 Ryttergården  
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o Vinduesudskiftning i nyt værksted område 
 Ungdomsskolen 

o  Facaderenovering 
 Svendborg Bibliotek  

o Udskiftning af vindue, og maling af pavillon 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat en anlægsramme 
på 2,0 mio. kr. til styrket udvendig vedligehold i 2020. 
 
Det er derfor muligt jævnfør indstillingen af frigive 2,0 mio. kr. til styrket 
udvendig vedligehold i 2020.  
 
Lovgrundlag:  
Kasse- og Regnskabsregulativet 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

17. Frigivelse af midler tiil det innovative energispareprojekt (ISP) 
2020 
 
18/3742 
 
Beslutningstema:  
Frigivelse af ISP midler 2020 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget,  

 at investeringsplanen for 2020 godkendes 
 at rådighedsbeløbet i 2020 på 5.685.865 kr. frigives 

 
Sagsfremstilling:  
Det innovative energispareprojekt (ISP) har kørt siden 2013 med en 
bevilling på 72,1 mio. kr. til investeringer i energibesparende 
foranstaltninger, på den kommunale ejendomsmasse.  
 
Projektet skal generere en årlig besparelse på 4,2 mio. kr., når hele puljen 
er investeret, da midlerne er lånefinansieret. 
 
Til dato er der investeret 63 mio. kr. med en årlig besparelse er på ca. 3,9 
mio. kr.  
 
Det kan herudover oplyses, at ISP bidrager med en CO2 besparelse på 
1947 tons CO2 pr. år Se bilag 1. 
 
De resterende investeringer i ISP forventes at give en CO2 besparelse på 
op imod 400 tons, afhængig af investeringsprofil, således vil ISP bidrage 
med en årlig CO2 besparelse på ca. 2400 tons CO2 pr. år, når projektet er 
gennemført. 
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Status på det innovative energispareprojekt  
Teknik- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet at undersøge 
muligheden for at overdrage kommunale varmepumper og solcelleanlæg til 
Svendborg VE A/S. 
 
Det er forventningen, at Svendborg VE A/S, under Svendborg Forsyning, 
kan bidrage med mere effektiv drift af varmepumper og solcelleanlæg og 
være omdrejningspunkt for at nå de skærpede klimamål. 
 
Indtil ovenstående er undersøgt, og der er indgået en aftale, videreføres 
investeringerne i ISP projektet til og med 2021, således, at der opnås 
synergi mellem ISP og VE A/S. 
 
Administrationen anbefaler, at man godkender investeringsplan 2020. 
 
I 2020 vil man derfor fokusere på at investere i: 

 Varmepumper  
 LED-belysning 
 Ventilationsmotorer 
 Facadeprojekter 
 Afkølings/indreguleringsprojekt 

 
En samlet investeringsoversigt for 2020 kan ses i vedlagte bilag 2 – 
Projekter ISP 2020. 
 
Gaskedler på Tved skole, Ungdomsskolen, Ungernes hus, og Pyramiden 
står for udskiftning, der er udarbejdet et overslag samlet på de 4 adresser 
til ca. 4 mio kr, med besparelse på ca. 40.000 kr. Besparelsen vil vokse i 
takt med faldende elafgifter (25 øre, PSO + elafgift) / overgang til drift i 
VE A/S(60 øre). Investeringen vil kunne indpasses i forhold til ISP’s 
samlede besparelse på 4,2 mio. kr. fra 2022. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er i budget 2020 afsat et rådighedsbeløbet på 5.685.865 kr. til ISP. 
 
Jf. indstillingen er det derfor muligt at frigive rådighedsbeløbet i 2020, på 
5.685.865 kr., til realisering de i bilag 2 beskrevne projekter i 2020. 
 
Herudover forventes overført ca. 0,5 mio. kr. fra regnskab 2019. 
 
Lovgrundlag:  
     
     
 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - CO2 og VE procent.pdf 
Åben - Bilag 2 -Projekter ISP - 2020 - TEU.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
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18. Udkast til Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn 
 
19/11201 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af udkast til Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og 
havn, samt godkendelse af proces for offentlig høring af 
parkeringsstrategien. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget,  

 At høringsmaterialet (bilag 1) om udkast til Parkeringsstrategi for 
Svendborg bymidte og havn godkendes og udsendes i 4 ugers 
offentlig høring.  

 At den videre proces frem mod Byrådets endelig godkendelse af  
Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn ultimo april 
godkendes. 

 
Sagsfremstilling:  
I februar 2019 bestilte Byrådet udarbejdelsen af en ny parkeringsstrategi 
for Svendborg, som tager højde for de fremtidige udviklingsprojekter og 
parkeringsproblematikker. På baggrund af dette har administrationen, med 
hjælp fra rådgiver, udarbejdet et udkast til ny parkeringsstrategi. Der er 
afholdt temamøde med deltagelse af udvalgte interessenter d. 21. januar 
2020, hvor der er indkommet forslag til ændringer i det første udkast til en 
parkeringsstrategi. Disse emner er indarbejdet i det seneste udkast til 
parkeringsstrategi. 
 
Udkast til Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn. 
Udkast til parkeringsstrategi for Svendborg havn og bymidte ses i bilag 1 
og bilag 2. 
 
Udkast indeholder  

- Kortlægning af eksisterende parkeringsforhold 
- Byudviklingens påvirkning af parkeringsudbud 
- Tilpasning af zoner, takster, licenser og parkeringsfond 
- Bedre udnyttelse af eksisterende parkeringskapacitet 
- Placering for et eventuelt fremtidigt P-hus 
- Etapeplan for indsatser 

 
I forbindelse med temamødet er der udarbejdet et dokument med alle 
input, der fremkom på mødet. Disse input vil indgå i det videre arbejde 
frem mod godkendelse af parkeringsstrategien samt i de efterfølgende 
udviklingsprojekter som bidrag til løsningsforslag på konstaterede 
parkeringsproblematikker. Input fremgår af bilag 3. 
 
Procesplan for færdiggørelse af Parkeringsstrategi: 
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Foreløbig etapeplan for indsatser. 

  
 
Proces for offentlig høring af Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og 
havn. 
Efter Teknik- og Erhvervsudvalget den 6. februar 2020 har godkendt det 
tilrettede udkast til parkeringsstrategi sendes den i offentlig høring i 4 
uger. Det videre forløb følger procesplanen. 
 

- Den 12. februar 2020 sættes parkeringsstrategi for Svendborg bymidte 
og havn i offentlig høring. Høringen annonceres på Svendborg 
Kommunes hjemmeside og i Ugeavisen på Facebook og LinkedIn. 

- Den 12. marts 2020 afsluttes høringen, og alle indkomne høringssvar 
samt input fra temamødet samles i en hvidbog sammen med 
administrationens bemærkninger og forslag til videre proces. 

- Hvidbog samt endelig parkeringsstrategi behandles på Teknik- og 
Erhvervsudvalget den 2. april 2020. 

 
Bilag: 
Åben - Bilag 1: Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn - 
3Hovedrapport_ver04.docx 
Åben - Bilag 2: Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn - 
4Hovedrapport_Sammenfatning_ver02.docx 
Åben - Bilag 3: Input til parkeringsstrategi fra Temamøde.docx 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
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19. Prioritering af projekter på trafikfarlige skoleveje 
 
19/9077 
 
Beslutningstema:  
Prioritering af projekter på trafikfarlige skoleveje. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse, at 
nedenstående projekter gennemføres indenfor den tidligere frigivne ramme 
til trafikfarlige skoleveje: 

 Ændring af krydset Nørremarksvej/Mynderupvej 
 Stågerupvej 
 Hundstrupvej 
 Øvrige projekter på utrygge veje og krydsninger 

 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med frigivelse og prioritering af anlægsmidler til 
trafiksikkerhedsprojekter for 2018 og 2019, blev det besluttet, at i alt 1,5 
mio. kr. skulle anvendes til forbedring af de trafikfarlige skoleveje. 
 
I maj 2019 besluttede Teknik- og Erhvervsudvalget, hvilke skoleveje der er 
trafikfarlige, og der er foretaget en gennemgang af disse skoleveje, hvor 
der kan foretages forbedringer. 
 
På baggrund af gennemgangen af de trafikfarlige skoleveje, anbefaler 
administrationen, at nedenstående projekter gennemføres. Projekterne er 
udpeget i forhold til, hvilket projekter der er realiserbare indenfor rammen 
og som sikrer flest mulige skolebørn sikker færdsel. Yderligere forslag til 
forbedringer fremgår af bilaget. 
 
Ændring af krydset Nørremarksvej/Mynderupvej 
Krydset er i dag et Y-kryds og ønskes ombygget til et traditionelt T-kryds, 
hvorved vigepligten bliver tydelig. I dag er krydset trafikfarlig for elever til 
og med 6. klasse. Efter ombygning forventes krydset at blive trafikfarlig for 
elever til og med 3. klasse. Ombygningen vil få betydning for ca. 10 elever 
i 4-6 klasse, der efter ombygning må være selvtransporterende. Projektet 
forventes at koste ca. 400.000 kr.  
 
Stågerupvej 
For at øge trafikanternes opmærksomhed afmærkes med varslingslinje, og 
baggrundsafmærkning. I dag er en del af strækningen trafikfarlig for elever 
til og med 3. klasse. Efter tiltagene vurderes vejen ikke længere at være 
trafikfarlig. Der er bor pt ingen 0.-3. klasse elever i området der får 
transport. Det vurderes at ændringen vil betyde, at større elever og andre i 
området vil opleve større sikkerhed, og dermed blive selvtransporterende. 
Projektet forventes af koste ca. 140.000 kr. 
 
Hundstrupvej 
For at øge trafikanternes opmærksomhed afmærkes med varslingslinje, og 
baggrundsafmærkning. I dag er en del af strækningen trafikfarlig for elever 
til og med 3. klasse. Efter tiltagene vurderes vejen ikke længere at være 
trafikfarlig. Der er bor pt ingen 0.-3. klasse elever i området der får 
transport. Det vurderes, at ændringen vil betyde, at større elever og andre 
i området vil opleve større sikkerhed, og dermed blive selvtransporterende. 
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Projektet forventes at koste ca. 100.000 kr. 
 
Projekter på utrygge veje og krydsninger 
I efteråret 2019 har administrationen afholdt møder med alle kommunens 
skoler, med henblik på en klarlægning af utrygge veje og krydsninger. På 
baggrund af disse møder udpeger administrationen tiltag, der vil forbedre 
elevernes skoleveje i forhold til utryghed. Der afsættes 860.000 kr. til 
disse projekter. 
 
Projekterne prioriteres af administrationen, og administrationen vil herefter 
hvert 2. år tilbyde at besøge alle skoler og være i dialog om utrygge veje 
og krydsninger. Skolen vurderer om der udover skolens ledelse, skal være 
deltagelse af elevrådsrepræsentanter og repræsentanter fra 
skolebestyrelsen. 
 
Målet er at foretage forbedringer på de trafikfarlige skoleveje, så de ikke 
længere er trafikfarlige, samt at reducere skolens oplevelse af utrygge veje 
og krydsninger. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I maj 2018 samt marts 2019 blev der frigivet og prioriteret henholdsvis 0,5 
mio. kr. og 1,0 mio. kr. af anlægsrammen til trafiksikkerhed og 
cykelfremme, til forbedring af de trafikfarlige skoleveje. I alt. 1,5 mio. kr. 
Beløbet forventes overført til 2020 i forbindelse med overførslerne i 
regnskab 2019. 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 9. maj 2019, at det 
var udvalgets intention, at en eventuelt besparelse forbliver i området. 
Dette vil dog kræve, at beløbet overføres, og der søges en anlægsbevilling 
til trafikfarlige skoleveje i både Økonomiudvalget og Byrådet. 
 
Sagen vurderes ikke at have erhvervsmæssige konsekvenser. 
 
Lovgrundlag:  
Vejloven og færdselsloven 
 
Bilag: 
Åben - Notat for løsningsforslag på trafikfarlige skoleveje 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

20. Prioritering og frigivelse af anlægsmidler til cykelstiprojekt og 
øvrige trafiksikkerhedsprojekter i 2020 
 
19/27653 
 
Beslutningstema:  
Prioritering og frigivelse af anlægsmidler til cykelstiprojekt og øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter i 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse: 



Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 06-02-2020 

48

 At der frigives 2,7 mio. kr. af rådighedspuljen til cykelstier 2020 til 
projektet ”cykelsti langs Assensvej i Kirkeby”. 

 At der frigives 0,12 mio. kr. af rådighedspuljen til øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter til trafiksikkerhedskampagner 2020. 

 At der frigives 0,15 mio. kr. af rådighedspuljen til øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter til akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2020. 

 At der må benyttes rådgiver på opgaven. 
 At administrationen bemyndiges til, at prioritere de resterende midler til 

trafiksikkerhed og cykelstier, når der foreligger en ny 
trafiksikkerhedsplan. 

 At Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om administrationens 
prioritering af fortov/cykelsti projekter i 2021 og 2022. 

 
Sagsfremstilling:  
Ved budgetforlig 2020 blev der tilført 2.0 mio. kr. ekstra til puljen med 
trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier. Administrationen har vurderet på 
de cykelstiprojekter, der allerede er præsenteret for Teknik- og 
Erhvervudvalget ved frigivelsessagen  i 2019, samt de ønsker, der er 
indkommet i 2019. Med baggrund i ovenstående anbefales følgende større 
cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i de kommende tre år. 
 
Følgende er 3 forslag til nye cykelstis- og fortovs projekter.  

1. Cykelsti  fra Gemalvej til skolen i Kirkeby 
En cykelsti der forbinder Gemalvej til Issø-Skolen i Kirkeby. Stien er 
dobbeltrettet samt belyst. Overslag 2,7 mio. kr. (Se vedhæftede bilag 
1)  

2. Fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej  
Fortovet anlægges i den østlige side af Gammel Nybyvej fra nr. 45A til 
krydset med Eskærvej. Projektet forventes at kunne udføres i 2021. 
Overslag 2,2 mio. kr.  

3. Cykelsti langs Rantzausmindevej 
Cykelstien anlægges i den nordlige side af Rantzausmindevej fra 
Efterskolevej til Herman Nielsens Vej. Projektet forventes at kunne 
udføres i 2022. Overslag 2,15 mio. kr.  

 
Det foreslås, at cykelstien i Kirkeby udføres i 2020, de resterende 
cykelstier tænkes prioriteret i de efterfølgende år. Fortovet langs Gammel 
Nybyvej kan udføres i 2021 og Cykelstiens forlængelse langs 
Rantzausmindevej kan udføres i 2022. 
Da omfanget af entreprisen ikke er fuldt belyst anmodes om, at der må 
benyttes rådgiver, hvis dette viser sig at være nødvendigt. 
 
Der er ved at blive udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhed 
planen vil omhandle både trafiksikkerhed(Uheld), skoleveje, borger ønsker, 
cykel og gangstier. Denne forventes færdig til politisk behandling inden 
sommerferien. I forbindelse med godkendelsen vil der være en samlet liste 
over projekter og et forslag til hvilke projekter, som ønskes udført i 
efteråret 2020, ud fra de resterende beløb i puljerne på samlet 2.118.425 
kr.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der ønskes frigivet 2,7 mio. kr. af rådighedspuljen til cykelstier 2020 til 
projektet ”cykelsti langs Assensvej i Kirkeby”. 
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Der ønskes frigivet 0,12 og 0,15 mio. kr. af rådighedspuljen til øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter til trafiksikkerhedskampagner 2020 og akutte 
små trafiksikkerheds projekter 2020. 
 
Der resterer herefter 2.118.425 kr. tilbage af de 2 rådighedspuljer. 
 
Projekterne vurderes ikke at have erhvervsmæssige konsekvenser. 
 
Lovgrundlag:  
Vejloven 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 Projektoversigt stier 2020-22 
Åben - Bilag 2 -Prioritering af cykelsti fra 2019.docx 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Liste V, Torben Frost (Liste A) og Jens Munk (Løsgænger) fremsatte 
følgende ændringsforslag: 
 
”At der frigives 2,7 mio. kr. af rådighedspuljen til cykelstier 2020 til 
projektet ”cykelsti langs Assensvej i Kirkeby”. Samt at den resterende 
strækning på fra Issøskolen på Assensvej til Hovedvejen etableres med 
den planlagte cykelsti, så snart puljemidlerne hertil findes. 
 
At der frigives 0,12 mio. kr. af rådighedspuljen til øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter til trafiksikkerhedskampagner 2020. 
 
At der frigives 0,15 mio. kr. af rådighedspuljen til øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter til akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2020. 
 
At der må benyttes rådgiver på opgaven. 
 
At administrationen udarbejder en prioriteret forslag til anvendelse af de 
resterende midler til trafiksikkerhed og cykelstier, når der foreligger en ny 
trafiksikkerhedsplan til godkendelse af Teknik- og Erhvervsudvalget”. 
 
For stemmer et mindretal på 4: Liste V, Torben Frost (Liste A) og Jens 
Munk (Løsgænger). 
 
Imod stemmer et flertal på 5: Flemming Madsen (A), John Arly Henriksen 
(A), Niels Christian Nielsen (A), Liste C og Liste Ø. 
 
Forslaget var dermed forkastet. 
 
Flemming Madsen (Liste A) fremsatte følgende forslag:  
”Indstillingen godkendes med bemærkning om at de følgende projekter 
prioriteres i denne rækkefølge i takt med, at finansieringen tilvejebringes: 

1. Cykelsti fra Gemalvej til skolen i Kirkeby 
2. Fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej  
3. Cykelsti langs Rantzausmindevej” 

 
For forslaget stemte et flertal på 9.  
 
Forslaget var dermed godkendt. 
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21. DGI Landsstævne 2021 - Transport og Trafik 
 
19/26063 
 
Beslutningstema:  
I forbindelse med DGI Landsstævnet vil det være nødvendigt at afspærre 
udvalgte veje og pladser i Svendborg by for at afvikle landsstævnet på den 
bedste vis for borgere, idrætsudøvere, gæster og erhvervsdrivende.   
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse og 
Byrådets endelige vedtagelse: 

 at der i forbindelse med DGI Landsstævnet 2021 afspærres 12 veje og 
9 parkingspladser jf. nedenstående sagsfremstilling  

 at administrationen bemyndiges til løbende mindre justeringer jf. den 
overordnet plan for landsstævnet. 

 
Sagsfremstilling:  
Danmarks største idrætsfestival – DGI Landsstævnet – lægger i 2021 til 
kaj i Svendborg.  
 
I den forbindelse arbejdes der på at skabe et landsstævne med en maritim 
stemning ved Det Sydfynske Øhav – hvor folk skal nyde det mangfoldige 
kulturliv, der er i Svendborgs hyggelige gader. 
   
En stor del af aktiviteterne vil finde sted i Svendborg by, ved 
Stævnecentrum på Ryttervej og ved Christiansminde. Den bynære 
placering af opvisningssteder, aktivitetspladser og koncertområder, skal 
bidrage til at skabe en stemning i forbindelse med landsstævnet, der 
indbyder til fællesskab, fest og farver. 
  
For at kunne skabe denne unikke oase i Svendborg, hvor byens borgere, 
idrætsudøvere, gæster, forretninger og restauranter sammen vil kunne 
skabe masser af aktiviteter, underholdning og kulinariske oplevelser, vil 
det kræve vejlukninger og afspærring af pladser, for at kunne afvikle 
arrangementet på både stævnedeltagernes og byens præmisser. 
 
Herved kan byen præsenteres på flotteste vis for alle involverede. 
 
Afspærring af midtbyen 
Som det fremgår af bilag 1 og 2 drejer det sig om følgende vejstrækninger 
samt parkeringspladser som vil blive spærret af. Der er endnu ikke taget 
stilling til hvor mange dage vejene skal være spærret af: 
Vejstrækninger: 

 Skolegade fra Teatergade og hen til Centrumpladsen  
 Ramsherred 
 Centrumpladsen 
 Gerritsgade 
 Jessens Mole  
 Del af Havnepladsen, der vil fortsat være adgang til Ærøfærgen via 

Valdemarsgade og Kullinggade 
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 Frederiksgade  
 Korsgade fra krydset Skattergade og hen til Brogade 
 Brogade 
 Sankt Nicolai Gade fra Kyseborgstræde til Gerritsgade  
 Del af Ryttervej 
 Del af Johs. Jørgensens Vej  

 
Af- og påkørselsramperne fra Johs. Jørgensens Vej mod syd til rute 9 
lukkes efter aftale med Vejdirektoratet. 
 
Parkeringspladser: 
- Lille Voldgade 
- Centrumpladsen  
- Del af store Voldgade 
- Rådhusgården 
- Ramsherred 
- Fruestræde 
- Jessens Mole 
- Frederiksgade 
- Frederiksø 
 
Vi har i Svendborg by 2983 parkeringspladser, deraf vil følgende ca. 650 
pladser blive inddraget til forskellige aktiviteter.  
 
Standsningsforbud: 
For at sikre fremkommeligheden for shuttlebusserne og trafikken generelt, 
vil der på en del af vejene blive etableret standsningsforbud. Se bilag 3 
 
Omlægning af kollektiv trafik 
Der vil i forbindelse med vejlukninger blive behov for at enkelte regionale- 
samt bybusruter skal omlægges. Disse omlægninger vil ske i tæt 
samarbejde mellem Svendborg kommune og FynBus således at det vil 
komme mindst mulige borgere til last. 
 
Lige nu drejer det sig konkret om rute 930-932 (regional rute), rute 240-
241(bybus) og muligvis rute 250 (bybus) som vil blive berørt af 
omlægning.  
 
Adgang til områdets beboer  
Ved planlægningen af vejlukningerne bliver der taget hensyn til de berørte 
beboere, så de får adgang til deres boliger. Adgangen vil fremgå i den 
kommende trafikplan. Vejlukningerne, de mange mennesker og alle 
aktiviteterne i centrum af Svendborg kan dog ikke undgå at komme til at 
påvirke beboerne i de fire dage arrangementet varer. 
 
Information 
Da ovenstående afspærringer naturligvis vil påvirke den daglige trafik i 
midtbyen udarbejdes ekstra informationsmateriale til både beboere, 
restauranter og forretninger i midtbyen samt til vare- og godsdistributører, 
som leverer varer i de berørte områder.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Økonomien til afmærkningen afholdes indenfor budgettet til L2021. 
 
Lovgrundlag:  
Færdselsloven 
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Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Spærring af midtbyen.pdf 
Åben - Bilag 2 - Spærring af vej (vejdirektorates vej).pdf 
Åben - Bilag 3 - Standsningsforbud.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

22. Evaluering af udvalgets arbejde 
 
18/28698 
 
Beslutningstema:  
Evaluering af udvalgets arbejde. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen. 
 
Sagsfremstilling:  
På Byrådets seminar i juni 2018 besluttede alle fagudvalg, at der årligt skal 
ske en evaluering af udvalgets arbejde på udvalgets møde i december.  
 
Udvalget besluttede at evaluere og drøfte følgende: 
 

 Hvordan opleves den politiske arbejdsplads i udvalget? 
 Hvordan opleves samarbejde med kollegerne i udvalget? 
 Hvad er forventningerne til administrationen? 
 Hvordan fungerer samspillet med administrationen? 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om kommunernes styrelse. 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 05-12-2019:  
Punktet blev udsat til januar. 
 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 20-01-2020:  
Punktet blev udsat. 
 
Fraværende: René Haahr (V). Som suppleant deltog Lars Erik Hornemann 
(V). 
 
Fraværende: Jens Erik Laulund Skotte (Ø). Som suppleant deltog Jesper 
Kiel (Ø). 
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Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Sagen blev drøftet, herunder samarbejdet og debatten imellem udvalgets 
medlemmer.  
 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med administrationen og derudover 
udtrykt ønske om, at det i højere grad sikres, at udvalget orienteres om 
kommende større sager og at det sikres, at udvalgets medlemmer 
inviteres til 1.spadestik, rejsegilder, m.v. 
 
 
 
 

23. Enhedslistens byrådsgruppe 
 
19/24632 
 
Beslutningstema:  
Enhedslistens byrådsgruppe. 
 
Sagsfremstilling:  
Enhedslistens byrådsgruppe ønsker følgende til drøftelse på Teknik- og 
Erhvervsudvalgets møde den 5. december 2019: 
 
”Enhedslistens ønsker en drøftelse vedr. græsslåning og lignende 
kommunale opgaver i vores lokalområder uden for Svendborg By”. 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 05-12-2019:  
Sagens behandling udsættes til januar 2020. 
 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 20-01-2020:  
Punktet udsættes. 
Fraværende: René Haahr (V). Som suppleant deltog Lars Erik Hornemann 
(V). 
 
Fraværende: Jens Erik Laulund Skotte (Ø). Som suppleant deltog Jesper 
Kiel (Ø). 
 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Sagen blev drøftet, og administrationen dagsordenssætter en sag på et 
kommende møde med henblik på at fastsætte et nyt serviceniveau 
vedrørende græsslåning i flere af kommunens lokalområder. 
 
 
 
 

24. Venstres byrådsgruppe 
 
20/2958 
 
Beslutningstema:  
Venstres byrådsgruppe. 
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Sagsfremstilling:  
Venstres byrådsgruppe ønsker følgende drøftet på Teknik- og 
Erhvervsudvalgets møde den 6. februar 2020: 
 
” Venstre vil gerne have nedenstående sat på dagsordenen : 
 
Konkret vil vi gerne diskutere: 
 

 Modernisering af de skabelonerne som skal ligge til grund for 
fremtidige lokalplaner, herunder hvor stramme materialevalg der 
bør specificeres, ligesom hvor restriktivt udformning af huse – et-
plan, 1,5 plan osv., niveauforskelle, støttemure mv. bør være 
 

 Regler og fremgangsmåder for dispensationer i forhold til 
eksisterende lokalplaner, således at lokalplaner giver videst mulige 
rammer, naturligvis under hensyntagen til særlige lokale forhold, 
som fx Troense eller Grev Schackvej og lignende. 

 
 Hvad gør vi i Kirkeby og andre steder - når to veje med mindre end 

100 meters afstand, inde i det samme villakvarter, pludselig har 
forskellige regler for minimums afstand imellem carport og vej 
(Kirkeby).  

 
 Hvad gør vi på i Skårup – hvor der på Plougskiftet? er krav om 1,5 

etage, som ingen bygger i dag. Det betyder at der star 3-4 tomme 
byggegrunde som ingen har villet købe de sidste 10 år.  

                                                                                                            
                                                                                                            
                     

 Vi har fået sendt “Vædderen” tilbage, og det vi i ovennævnte 
punkter diskuterer, bør naturligvis også gælde for vædderen.    

 
 
Og endelig - når vi begynder at drøfte emnet – vil der sikkert også være en 
række andre forhold, hvor vi forestiller os at administrationen kan lægge 
endnu flere eksempler frem.  Sådanne eksempler vil være meget velkomne 
og gavnlige for debatten, og for de tanker vi skal gøre os i same 
forbindelse.” 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Sagen blev drøftet. Administrationen anmodes om at forberede et 
kommende temamøde vedrørende udarbejdelse af lokalplaner i Svendborg 
Kommune. 
 
 
 

25. Samarbejde med platformen Boblberg på tværs af kommunen 
 
19/23158 
 
Beslutningstema:  
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Orientering om aftale om indgåelse af samarbejde med platformen 
Boblberg på tværs af kommunen. 
 
Indstilling:  
Administrationen indstiller 

 At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning 
 

 At Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om dagsordenspunktet skal 
oversendes til de andre fagudvalg. 

 
Sagsfremstilling:  
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 blev den 
digitale platform Boblberg drøftet i forhold til mulighederne for anvendelse 
af Boblberg i Svendborg Kommune. Social- og Sundhedsudvalget 
besluttede at få afdækket mulighederne for brugen på tværs af 
kommunen. Udvalget afsatte desuden 50.000 kr., fra § 18-midlerne til det 
frivillige sociale område, til delvis finansiering af Boblberg. 
 
På tværs af direktørområderne er der opbakning til Boblberg, som 
medfører en udgift på 8.500 kr. månedligt/102.000 kr. årligt. Direktionen 
har besluttet at indgå aftale om samarbejde med Boblberg samt aftalt en 
finansieringsmodel således, at direktørområdet Social, Sundhed og 
Beskæftigelse dækker 50.000 kr. Det resterende beløb dækkes af de tre 
øvrige direktørområder. 
 
Fakta om Boblberg: 
Boblberg er en platform til at søge fællesskaber og venskaber for borgere i 
kommunen. Når kommunen har købt adgang, er den gratis for borgerne at 
anvende. Boblberg har en enkelt og brugervenlig brugerflade, hvor enkelt-
borgere har mulighed for at oprette en ”bobl”, hvor de søger efter andre 
med fælles interesser, efter større fællesskaber eller en-til-en-kontakt. Der 
søges eksempelvis efter venskaber, reservebedsteforældre, 
motionsvenner, kreative aktiviteter, følgeskab til aktiviteter og efter andre 
at dele livsvilkår som sygdom, tab, ensomhed o.lign. med. Foreninger har 
mulighed for at oprette bobler med deres aktiviteter og events eller søge 
efter frivillige til deres foreningsarbejde. 
 
Boblberg findes i 32 kommuner med over 200.000 brugere. 6 kommuner i 
Region Syddanmark har indgået samarbejde med Boblberg, heraf 4 på 
Fyn. Det er Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn og Assens. Kommunerne 
er generelt tilfredse med samarbejdet. De fortæller, at Boblberg lever op til 
aftalen.  
 
Ofte bruges Boblberg strategisk af kommunerne som et redskab til 
borgerne om et redskab til at understøtte eksempelvis: 
- Fastholdelse af træning efter genoptræning - finde træningspartnere. 
- Bosætning, fastholdelse af nytilflyttere - etablere netværk og venskaber. 
- Sårbare målgrupper, bryde ensomhed - søge venskaber og følgeskaber. 
- Frivillighed - rekruttering af frivillige og synliggørelse af frivillige tilbud. 
 
Boblberg har fokus på tillid og tryghed. Der er ingen reklamer og portalen 
overvåges for bobler og kommentarer, der falder udenfor formålet. Derved 
kan portalen ikke sammenlignes eller erstattes med eksempelvis Facebook, 
der anvendes til mange forskellige formål. Appen ”Min Landsby” har fokus 
på landsbyen/lokalområdet - alle typer af lokale ressourcer og muligheder. 
Og har dermed et andet fokus end Boblbergs borger-til-borger perspektiv. 
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Ifølge Boblberg har +1500 borgere fra Svendborg Kommune ønsket at 
anvende portalen. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgift i forbindelse med Boblberg månedligt 8.500 kr./årligt 102.000 kr. 
Derudover vil der afsættes 8.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse 
med PR. Boblberg står for udarbejdelse af PR-materialet. 
Udgiften fordeles således: 
Social, Sundhed og Beskæftigelse kr. 50.000 
Øvrige direktørområder   kr. 20.000 x 3 
 
Bilag: 
Åben - Notat om IT-sikkerhed og samarbejde med Boblberg 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020:  
Taget til efterretning, idet udvalget besluttede at oversende punktet til de 
andre fagudvalg. Udvalget ønsker, at indsatsen medtages til de kommende 
budgetforhandlinger. 
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Taget til efterretning.  
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
 
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 04-02-2020:  
Taget til efterretning. 
 
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 05-02-2020:  
Taget til efterretning.  
Der ønskes en evaluering af anvendelsen af portalen op til 
budgetlægningen. 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 
 

26. Administration af Erhvervsområde Vest 
 
17/25965 
 
Beslutningstema:  
Orientering vedrørende håndtering af udfordringer i Erhvervsområde Vest. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at orientering om 
status vedrørende håndteringen af Erhvervsområde Vest tages til 
efterretning, herunder, 

 at der er indhentet ekstern juridisk vurdering vedrørende grundlaget for 
administration af Erhvervsområde Vest 

 at sagsbehandlingsprocesserne for hver enkelt af de eventuelt ulovlige 
boliger igangsættes. 

 at der ikke udarbejdes en ny lokalplan for området på nuværende 
tidspunkt. 
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Sagsfremstilling:  
Sagen har tidligere været behandlet på udvalgets møde den 7. marts 
2019. I forlængelse heraf er sagen blevet belyst yderligere. 
 
Konkret foreligger der en afgørelse fra Planklagenævnet som afventet, se 
vedlagte bilag, og der er indhentet et juridisk notat ved ekstern advokat, 
se vedlagte bilag. 
 
Planklagenævnet afviste at behandle klagen konkret, da klagefristen var 
overskredet. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at klager ikke bliver 
betragtet som part i sagen vedrørende byggetilladelse på Rytterhaven 9. 
Nævnet forholdt sig ikke til den del af klagen, der omfattede kommunens 
administration af Erhvervsområde Vest som helhed.  
 
Det er den eksterne advokats vurdering, at området i planlovsmæssig 
forstand er at betragte som et erhvervsområde, skønt det i 
miljølovsmæssig forstand er at betragte som et blandet bolig- og 
erhvervsområde. Det er i overensstemmelse med administrationens 
vurdering. 
 
Det er kommunens pligt at lovliggøre ulovlige forhold i lokalplanområdet, 
om end kommunen selv tilrettelægger sin tilsynsforpligtelse. Det gør sig 
gældende i forhold til eventuelle ulovlige boliger, som kommunen er blevet 
gjort opmærksom på i forbindelse med klagen over administration af 
området. Der har tidligere været foretaget en overordnet undersøgelse af 
området, som resulterede i, at seks boliger kan være ulovlige. Der vil nu 
blive oprettet en konkret sag på hver enkelt bolig som en del af 
tilsynsforpligtelsen. Det vil blandt andet medføre partshøring af de berørte 
borgere. Af den årsag er det endnu ikke muligt at konstatere noget 
endeligt vedrørende boligernes lovlighed. 
 
Hvis der er tale om en eller flere ulovlige boliger, kan lovliggørelsen ske 
fysisk ved ophør af den ulovlige anvendelse eller udarbejdelse af en ny 
lokalplan. Hvis anvendelsen ikke kan godkendes i overensstemmelse med 
lokalplanen (fx tilknytning til virksomhed), vil der ikke kunne dispenseres 
fra lokalplanen, da det vil være i strid med planens principper. 
På nuværende tidspunkt vil udarbejdelse af en ny lokalplan ikke løse 
udfordringerne i området. Årsagen er, at en lokalplan kun kan regulere 
fremadrettet. Den kan derfor ikke anvendes til at løse problematikken 
med, at der allerede er boliger og virksomheder i umiddelbar nærhed af 
hinanden, hvilket har betydning for, hvor meget virksomhederne må støje.  
 
Som anført af ekstern advokat i vedlagte notat kan udarbejdelse af en 
lokalplan vise sig at være relevant på et senere tidspunkt i forbindelse med 
en eventuel lovliggørelse af boliger efter planloven.  
 
Tilsynsforpligtelsen gælder også vedrørende støjforhold. I henhold til 
sædvanlig praksis indrettes tilsynet på den måde, at konkrete klager 
behandles, hvilket også er tilfældet i dette område. Der udføres ikke 
opsøgende tilsyn. 
 
En del af klagen omfatter støj fra biler på vejen. Dette hører under politiets 
myndighedsområde og er ikke en del af kommunens ansvarsområde. 
Spørgsmålet om eventuel anlæggelse af en ny vej har været rejst. Dette 
kan muligvis afhjælpe en del af støjen fra bilerne på vejen. Det vil 
imidlertid ikke afhjælpe spørgsmålet om støj fra virksomhederne i forhold 
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til boligerne.  
 
Den eksterne advokat har udtalt sig om erstatningsansvar, så vidt det har 
været muligt. Der er dog mange ubekendte faktorer, og et eventuelt 
ansvar beror i høj grad på udfaldet af de sager om boliger, hvor 
sagsbehandlingen nu fortsætter. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Det er på det foreliggende grundlag den eksterne advokats vurdering, at 
risikoen for at blive dømt til at betale erstatning er lille. 
 
Lovgrundlag:  
Planloven 
Miljøbeskyttelsesloven 
 
Bilag: 
Åben - Dagsordenspunkt 07-03-2019 
Åben - Vurdering fra ekstern jurist 
Åben - SV: Ønske om juridisk assistance vedrørende Erhvervsområde Vest 
- Notat af 23.1.2020.pdf 
Åben - Afgørelse fra Planklagenævnet af 15-04-2019 
Åben - Mail fra Arne Post, AP Byplanrådgivning vedr. Tillægsdagsorden 
06022020 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 
 

27. Orientering 
 
17/29657 
 
Beslutningstema:  
Sager til orientering. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvalgsformanden: 
 
 
Udvalgsmedlemmer: 
 
 
Administrationen: 

1. Der orienteres om omfanget af administrative dispensationer og afslag 
på dispensationer i forbindelse med behandling af 
byggesagsansøgninger, herunder gennemgås eksempler på 
dispensationer og afslag. 

 
2. Der orienteres om reduktionen i sagsbehandlingstiden for 

byggeansøgninger fra 2018 til 2019 og gives en status på den aktuelle 
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sagsbehandlingtid. 
 
 

3. KL indspil til evaluering af planloven. (Bilag 1) 
 
 

4. Der orienteres om mulighederne for nye tiltag i Prøveparken ved 
havnen.  
 
 

Der orienteres endvidere kort om: 
 

 Dobbelte byskilte 
 

 Bagergade 28 – Tiltalebegæring vedr. ulovlig indtrængen. 
 

 
 Lukker toilet på naturskolen – ved at falde sammen. Opstiller 

toiletvogn. 
  

 Administrationen har holdt møde med Banedanmark om 
trafikafvikling på Frederiksgade.   

 
 
Kommende større sager: 

 ”Liv i min By”, herunder trafikafviklingen i Frederiksgade. 
 Valdemars Slot – forventes på dagsordenen i marts/april. 
 Skovsbovænget – kommer på martsmødet. 

 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1: KL indspil til planloven_Styrkede rammer for udvikling af 
byer og landdistrikterr 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-02-2020:  
Orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 

28. Lukket - Ejendomshandel 
 
 
 
 
 

29. Lukket - Orientering 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 21:26 
 

 
Flemming Madsen 
 

 
John Arly Henriksen 
 

 
René Haahr 
 

 
Torben Frost 
 

 
Palle Fischer 

 
 

 
Per Nykjær 
 

 
Jens Munk 
 

 
Jens Erik Laulund Skotte 
 

 
Niels Christian Nielsen 
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