
From:                                 Svendborg Kommune - Plan
Sent:                                  Fri, 3 Jan 2020 08:26:02 +0100
To:                                      Bitten Jakobsen
Subject:                             VS: Høringssvar: Tillæg nr. 2017.20, Lokalplanforslag for SIMAC og Nordre Kaj og 
Lokalplanforslag 654 - Den Blå Kant

Ikke journaliseret i Acadre.
  
 
Fra: Hasse Jacobsen 
Sendt: 2. januar 2020 10:11
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk>
Cc: John Jensen <john.jensen@svendborg.dk>; Dea Vittrup <dea.vittrup@svendborg.dk>; Hanne Klit 
<hanne.klit@svendborg.dk>
Emne: Høringssvar: Tillæg nr. 2017.20, Lokalplanforslag for SIMAC og Nordre Kaj og Lokalplanforslag 654 - 
Den Blå Kant
 
Kære Plan
 
I forbindelse med forhøring af kommuneplan 2020-2032 blev følgende svar afgivet.
 
På baggrund af dialog i og tidligere afgivne høringssvar fra Rådet for Socialt Udsatte ønskes, at 
kommuneplanen i forhold til de seks temaer har en inkluderende tilgang til socialt udsatte. Det 
gælder i særdeleshed i forhold til fællesskaber.
 
Her tænkes særligt på beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019 vedr. 
punkt 7. Udvalget besluttede følgende:
 

        Udvalget tiltrådte arbejdsgruppens anbefaling om, at Den Blå Lagune kan forblive på nuværende 
placering, foreløbig i 2 år, med realisering af arbejdsgruppens forslag til tiltag og løbende evaluering. 
Udvalget ønsker yderligere undersøgelse af mulighederne for ny placering.

 
Arbejdsgruppen havde peget på fire alternative placeringer af Den Blå Lagune.
 
Kommuneplanen bør tage højde herfor. 
 
Kommuneplanen bør generelt have en rummelig og inkluderende tilgang til kommunens 
indbyggeres mangfoldighed.
 
Det høringssvar bedes taget i betragtning i forhold til nedenstående høringer.
 
Høringssvar vedr. Lokalplan 647
Delområde A – Der bør i fremtidig anvendelse tages hensyn til den aktuelle placering af Den 
Blå Lagune. 
 
Høringssvar vedr. Lokalplan 654
Ingen bemærkninger. 
 
Høringssvar vedr. Tillæg nr. 2017.20 til Kommuneplan 2017-2029
01.01.C3.583 – Udlagt til blandet bolig og erhverv. Der bør tages mere markant højde for Den 
Blå Lagunes placering, både forening og værested, i beskrivelsen af områdets anvendelse.



01.01E5.699 – Udlagt til erhvervsformål i form af havneerhverv. Der bør gives mulighed for at 
realisere arbejdsgruppens anbefalinger til alternativ placering af Den Blå Lagune.
01.01.E5.481 – Udlagt til erhvervsområde. Der bør gives mulighed for at realisere 
arbejdsgruppens anbefalinger til alternativ placering af Den Blå Lagune.
 
Venlig hilsen 

Hasse Jacobsen
Socialchef

Svendborg Kommune 
Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialafdelingen
Svinget 14
5700 Svendborg
Mobil: +4530175907
Email: hasse.jacobsen@svendborg.dk

Januar-citat: ” Hvad det nye år bringer til dig, afhænger meget af hvad du bringer til det nye år.” (Vern McLellan)
 
Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. 
Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr, helbreds- og 
økonomiske oplysninger) i en almindelige mail. Læs mere om sikker mail og oplysningspligten: 
Læs om oplysningspligt her

   
 

mailto:hasse.jacobsen@svendborg.dk
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed


From:                                 Svendborg Kommune - Plan
Sent:                                  Wed, 6 Nov 2019 10:39:57 +0100
To:                                      Heidi Hauschild Jensen
Subject:                             VS: infrastruktur til/fra Fredriksøen

Hej Heidi,
 
Jeg har talt med borgeren. Hun ønsker, at forslag skal indgå i så bredt omfang som muligt. 
Det er således både KP20, hvor jeg har oprettet forslag, men også Blå Kant lokalplan, SIMAC 
Lokalplan samt KP-tillæg Blå Kant.
 
Fordi, som borgeren påpeger, så handler det om: parkering, erhverv og arbejdspladser ved og 
på Frederiksø/Havnen, trafikregulering, fritid, turisme m.m.
 
Borgeren har også talt med Hanne Ringgaard Møller og Flemming Madsen om forslag.
 
Venlig hilsen 

Majbritt Kjærulff
Administrativ konsulent

Svendborg Kommune 
Plan og Udvikling

Frederiksø 4, 1. sal
5700 Svendborg

Mobil: +4521362432
Email: majbritt.kjaerulff@svendborg.dk 

   
 
Fra: Margit [mailto:marsinnel@gmail.com] 
Sendt: 24. oktober 2019 13:17
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk>
Emne: infrastruktur til/fra Fredriksøen
 
Hermed tillader jeg mig at frensætte et forslag om, at der etableres en mobil bro  - måske en svingbro – fra 
nordre kaj øst for det kommende Simac-anlæg, og over til Fredriksøen. 
Formålet der gerne skulle opnås er :
1 : at lette den tunge trafiks adgang til de virksomheder, der gerne skulle kunne fungere på Frederiksøen 
stadigvæk. Den tunge og mangfoldige trafik skal således føres ned ad Nyborgvej og ikke ind i havnemiljøet 
på vestsiden af havnen.
2 : at lette belastning på Toldbodvej og havnefronten, således, at der bliver mere luft til fritidslivet – 
sejlerne og i det hele taget liv uden trafik om ørerne.
3 : at aflaste eksisterende bro og miljø foran Kammerateriet.

mailto:majbritt.kjaerulff@svendborg.dk


4 : at der kan anlægges nødvendige parkeringspladser på nordkajen – evt- landtidsparkering.
5 : det vil bevirke, at større skibe skal lægge til på Frederiksøen eller på nordkajen øst for den nye bro.
 
Det vil blive dyrt, men godt . Det ved jeg. Men forslaget er ment seriøst.
Venlig hilsen Margit Sinding Nellemann
Mynderup Hestehave 14
5762 Vester Skerninge
62261698 / 31951698
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