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Screening af projektområdet for  
Kogtved Søfartsskole 
 
Bilag til forudgående høring 
Sagsid: 20/4263 
Afdeling: Plan og Udvikling 
Ref. RDG 
 
Området 
Ankomsten til Søfartsskolen sker fra Kogtvedvej via Kogtvedvænget, som er en smal privat vej 
beplantet med en markant allé af høje, gamle, stynede træer. Alléen markerer vejforløbet og 
ankomsten på en veldefineret måde. Mellem træerne er der fine kig til både Søfartsskolen og 
de omkringliggende bebyggelser.  
 
Indkørslen til Søfartsskolen ligger asymmetrisk i forhold til hovedbygningen, den oprindelige 
villa, men fører ned mod indgangsdøren. Forarealet til hovedbygningen er omkranset af en 
mindre bygning mod øst, den tidligere gartnerbolig og en undervisningsbygning mod vest. 
 
Søfartsskolen ligger på en sydvendt skrånende grund direkte ned til Svendborg Sund. 
Bygningen er placeret i overgangen, hvor grunden får et stejlere fald. Grunden åbner sig med 
en græsplæne mod syd og sundet og der er et panoramisk kig ud over vandet. Fra vandsiden 
opleves Søfartsskolen dominerende beliggende på overgangen til det faldende terræn. 
 
Nord for området ligger en et-plans rækkehusbebyggelse, mod vest ligger et område med 
parcelhuse og mod øst ligger en lille etageboligbebyggelse. 
 

 
Ankomst gennem alléen, alléen foran hovedbygning, ankomst hovedbygning, kig ud over 
sundet. 
 
Bygningerne 
Den oprindelige del af Søfartsskolens hovedbygning er opført som villa i 1920 og er en 
markant bygning med ny-barokke stiltræk med mange detaljer. Hovedbygningen har senere 
fået flere tilbygninger. Hele bygningen er asymmetrisk med forskellige mindre tilbygninger, 
karnapper, samt en ikke-symmetriske inddeling af facaden. Selvom der er tale om et 
sammensat bygningskompleks, fremstår det meget sammenhængende. Dette i kraft af skala, 
proportioner og materialer, som består af facader i blank mur i røde teglsten og traditionelle 
røde vingetegl på tagene, som alle er sadeltage.  
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De fleste vinduer er opsprossede og fremstår hvidmalede. Bygningen har fået isat nye vinduer 
i facaden mod vandsiden, hvilket trækker ned i bygningens bevaringsværdi. Bygningen er 
udpeget bevaringsværdig i kategori 4 iht. SAVE-registrering. 
 

 
Facade mod ankomst, gartnerbolig og mindre tilbygning, øst-fløj, facader mod sundet. 
 
Den tidligere gartnerbolig, som ligger ved forarealet, er opført i 1920 og fremstår ligeledes i 
blank mur i røde teglsten og med røde vingetegl på sadeltaget. Bygningen har opsprossede 
hvidmalede vinduer. 
Bygningen er udpeget bevaringsværdig i kategori 5 iht. SAVE-registrering. 
 
Øst for villaen er der opført en fløj i 2½ etage. Fløjen er bygget sammen med 
hovedbygningens sidebygning. Bygningen fremstår i blank mur i røde teglsten med de fleste 
vinduer opsprossede og hvidmalede. Der er isat helrudede vinduer i stuetagen, hvilket giver 
en disharmoni i facadeudtrykket. 
 
Parallelt med hovedbygningen mod vest ligger en lille rundbuehal med ovenlys. 
 
Ved ankomsten ligger den tidligere undervisningsbygning, som er opført i 1952 og fremstår 
enkel i røde teglsten og med rødt helvalmet sadeltag. 
 
Selvom bygningerne på området er opført i forskellige tidsaldre og med forskellige 
arkitektoniske udtryk, fremstår hele bygningskomplekset helstøbt og sammenhængende.  
 
Genanvendelse af bygninger 
Den bevaringsværdige hovedbygning skal bevares og kan omdannes til boliger og evt. 
fællesfaciliteter for den samlede bebyggelse. Østfløjen, som er en del af bygningskomplekset, 
bør ligeledes overvejes bevaret og genanvendt til boliger eller fællesfaciliteter til bebyggelsen. 
Bygningen ligger med facade mod vandsiden. 
 
Gartnerboligen er fortsat velegnet til brug som bolig. Såfremt ny bebyggelsesstruktur kan 
etableres i en sammenhæng, der ikke giver mulighed for at bevare gartnerboligen, skal det 
overvejes, om den kan erstattes. 
Undervisningsbygningen fra 1952 samt rundbuehallen, kan være svære at genanvende til 
boliger grundet bygningernes udformning, som er tilpasset undervisningsfunktion. Bygninger 
kan anvendes til fællesarealer for et eventuelt bofællesskab. 
 
Eksisterende plangrundlag 
Kommuneplanramme 02.01.C2.128 - Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedvænget er 
gældende for området. Området kan anvendes til blandet bolig og erhverv med en 
bebyggelsesprocent på 30% og bygningshøjde på 8,5m med et maks. antal etager på 2. 
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Kommuneplanens hovedstruktur: 
Kogtved Søfartsskole ligger på trækningen fra Svendborg By til Rantzausminde, som udgør et 
af de byområder i Svendborg Kommune, der indeholder kystnære dele af byzonen. De 
kystnære dele af byzonen er de byområder i byzone, som kan ses fra selve kysten og det 
nærliggende vandområde. 
 
I de kystnære dele af byzonen, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med 
kystlandskabet gælder det, at Byrådet skal vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, 
herunder bygningshøjder, med henblik på: 
 

• at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, 
• at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser 

på de omgivende arealer, 
• at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og 
• at offentligheden sikres adgang til kysten. 

 
Den sydlige del af grunden er omfattet af lokalplan nr. 553, som er vedtaget for at sikre en 
landskabsbevaring af dele af Rantzausmindekysten. Lokalplanen friholder den sydlige del af 
grunden for bebyggelse. 
 
Principper og pejlemærker for nyt plangrundlag for Kogtved Søfartsskole 
Områdets nye bebyggelse skal tage udgangspunkt i områdets karakter, den landskabelige 
placering tæt på vandet og ikke mindst de eksisterende bygninger, hvor hovedbygningen 
fortsat skal have en fremtrædende rolle. 
 
Den nye bebyggelse skal tage hensyn til alléen og placeres, så alléen fortsat er et bærende 
element i ankomsten og oplevelsen af stedet. Indkig til hovedbygningen mellem allé-træerne 
skal bevares i et vist omfang, så der forsat er visuel forbindelse på tværs i området.  
Den eksisterende indkørsel til området kan med fordel fastholdes, så ankomsten til området 
sker i forbindelse med hoveddøren i hovedbygningen. 
 
Den nye bebyggelse skal placeres, så der dannes et forareal til hovedbygningen og der 
dermed skabes afstand. Der kan opføres ny bebyggelse ved ankomsten til området og vest 
for undervisningsbygningen fra 1952. Der kan ikke placeres ny bebyggelse sydligere end 
havesiden af hovedbygningen. Dermed tages der hensyn til kystlandskabet og oplevelsen af 
hovedbygningen fra vandsiden sløres ikke.  
 
Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volumen og ikke sprænge 
skalaen. De eksisterende bygninger er velproportionerede med en stram og detaljerig 
arkitektur og en meget harmonisk fremtoning.  
Den nye bebyggelse skal opføres i en stram struktur med slanke bygningskroppe og i 
proportioner, der er tilpasset de eksisterende bygninger. Højden på det nye byggeri må ikke 
overstige tagryggen på hovedbygningen. Dybden af ny bebyggelse skal ligeledes underordne 
sig hovedbygningens dybde. Tage skal udføres som sadeltage og taghældninger må ikke 
være lavere end på de eksisterende bygninger.  
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Med udgangspunkt i stedets sammensatte bygningsmasse er det oplagt at opføre en ny 
bebyggelse, som består af mindre sammensatte enheder, hvilket giver en fleksibilitet i 
placeringen. Ikke mindst i forhold til nabobebyggelserne og indkig. 
 
Materialerne skal være traditionelle teglsten på tage og facader. Facader skal enten fremstår i 
blank mur eller pudsede. Der kan ikke tillades altangange, elevatortårne, udvendige trapper 
og lignende påsatte elementer. 
 
Parkering skal tænkes ind i bebyggelsens struktur og ikke være dominerende. Der skal 
udformes en samlet, sammenhængende plan for udearealerne, der tilgodeser de nære 
udearealer.      
 
Hovedbygningen som er bevaringsværdig skal fastholdes i sit nuværende udtryk. Omdannelse 
kan kun ske i mindre omfang, da bygningen allerede er meget sammensat. Det vil sige, der 
kan ikke påsættes altaner og ændres på bygningsåbninger. 
  
Opsummering 
 

 Ankomsten til området via alléen skal tilgodeses, så der fortsat er indkig til 
bygningerne og dermed visuel forbindelse på tværs. 

 Placeringen af ny bebyggelse på grunden er vigtig i forhold til hovedbygningen og 
stedets karakter. 

 Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end havesiden af hovedbygningen. 
 Ny bebyggelse skal bestå af mindre sammensatte enheder, hvilket giver en fleksibilitet 

i placeringen. 
 Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volumen og ikke sprænge 

skalaen. 
 Højden på det nye byggeri må ikke overstige tagryggen på hovedbygningen. Dybden 

af ny bebyggelse skal ligeledes underordne sig hovedbygningens dybde. Tage skal 
udføres som sadeltage og taghældninger må ikke være lavere end på de eksisterende 
bygninger.  

 Materialerne i ny bebyggelse skal være tegl på facader og tage. 
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 Parkering skal tænkes ind i bebyggelsens struktur og ikke være dominerende. Der skal 
udformes en samlet, sammenhængende plan for udearealerne, der tilgodeser de nære 
udearealer.
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