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To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             VS: Skårup Seminarium - Intern høring ifm. ny planlægning
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Til Svendborg Kommune
Det glæder museet, at der nu foreligger planer for 
udnyttelse af det tidl. Skårup Seminarium.
Der synes at være taget væsentlige hensyn til de 
kulturhistoriske interesser, så museet har ingen 
kommentarer.
Museet gør opmærksom på, og kommunen er velkommen 
til at lade oplysningen gå videre til en kommende 
bygherre, at museet indsamlede seminariet originale 
klokke med tilhørende ophæng, da vi i 2011 i forbindelse 
med seminariets lukning hjemtog en del genstande. 
Klokken blev nedtaget for flere årtier siden i forbindelse 
med en opbygning af tagkonstruktionen og lå på 
seminariet loft. Nu var det måske tiden at finde en ny 
anvendelse og placering til den? 
-- 
Venlig hilsen - Kind regards
Esben Hedegaard
Museumschef



Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Tel.: (+45)62210261 - (+45)29432852
esben.hedegaard@svendborgmuseum.dk 

Like us 
Fra: Svendborg Museum <info@svendborgmuseum.dk> 
Sendt: 13. marts 2020 16:09
Til: Esben Hedegaard <eh@svendborgmuseum.dk>; Lone Christine Nørgaard <lcn@svendborgmuseum.dk>
Emne: VS: Skårup Seminarium - Intern høring ifm. ny planlægning
Med venlig hilsen
Jane Rasmussen
Administrativ Medarbejder

Grubbemøllevej 13
DK-5700 Svendborg
(+45) 62 21 02 61
info@svendborgmuseum.dk 

Like us

mailto:esben.hedegaard@svendborgmuseum.dk
https://www.facebook.com/SvendborgMuseum
http://www.svendborgmuseum.dk/da/
about:blank
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From:                                 Mai-Britt Liedtke
Sent:                                  Tue, 24 Mar 2020 13:40:29 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Høringssvar

Høringssvar fra Damgårdens Plejecenter Skårup
Vi har ingen indvending i forhold til ombygning af ejendommen ved Skårup Seminarium til 
seniorbofællesskab. 
Vi byder alt aktivitet i byen velkommen og ser frem til et evt. fremtidigt samarbejde..
Venlig hilsen 

Mai-Britt Liedtke
Sektionsleder

Svendborg Kommune 
Ældreområdet

Kærvej 8
5881 Skårup

Tlf: +4562234290
Mobil: +4524886834
Email: mai-britt.liedtke@svendborg.dk



From:                                 Anders S. Kühl
Sent:                                  Wed, 1 Apr 2020 12:05:30 +0200
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Vedr. Skårup seminarium.

Vedr. Skårup seminarium.

En kommentar tilknyttet Teknik- og Erhvervsudvalgets principper og pejlemærker for planlægning 
af området. Kommenteret i den rækkefølge de er opstillet:

 Kulturmiljøet skal understøttes ved at bevare hovedbygningen og friholde parken for 
bebyggelse. 

o Enig

 Ny bebyggelse skal understøtte kulturmiljøet ved fortsat at lade hovedbygning og 
rektorbygning være de dominerende bygninger.

o Enig

 Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken. 

o Enig

 Ny bebyggelse skal opføres i maks. 3 etager, som skal holde sig under hovedbygningens 
taghøjde og den skal udgøre mindre enheder.

o Det finder vi betænkeligt, da hovedbygnings tagryg er 13,7 m høj, og derved den 
højeste bygning i byen. Nye bygninger af samme højde vil ikke harmonere med 
byens nuværende bygninger, der primært består af 1 ½ etages bygninger. 
Det oprindelig krav om 2 ½ etages bebyggelse, virker som en god rettesnor.
Som beskrevet i Kommuneplan 2017-2029 angående Skårup seminariums 
hovedbygning, citat ” Hvor bebyggelsen i byen i øvrigt er lav, virker seminariet 
med den stærkt farvede gule hovedbygning magtfuldt dominerende.” er det 
vigtigt at de nye bygningerne ikke bliver bastante og dominerende i gadernes 
æstetik, og for landsbyen som helhed.

 Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse. 

o Enig

 Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på modsatte 
side af vejen. 

o Enig

 Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil. 

o Enig



 Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mursten 
enten i blank mur eller pudsede. 

o Enig

 Bebyggelsesprocenten må maks. være 30% for området.

o Det er vigtigt for parken og det miljø man vil bevare, at bebyggelsesprocenten ikke 
overstiger de 30%.

Yderligere bemærkninger:

Det ønskes at den offentlige park bevarer sin oprindelige størrelse, og at der udover nye tilgange 
blandt punktbygningerne stadig vil være adgang til og fra parken ved Kærvej. Hvis der fortsat er et 
behov for ”vejbomme” der udelukker tilkørsel i bil, ønskes det at der findes en mere æstetisk 
løsning end den nuværende � 

Fra vores have er der stadigvæk udgang til parken, som blev etableret i forbindelse med at huset blev 
overtaget af seminariet og taget i brug som ”fritidslokaler” / "huset" for seminariets studerende fra 1971-
2011.
Dette 40 årige ”Hul i hækken” understøtter fortællingen om et seminarium, der samlede og understøttede 
den sociale og folkelige dannelse i forening med faglige og didaktiske kundskaber.
Der er mange besøgende som har udveksling af anekdoter, der bliver foranlediget at dette ”hul i hækken”.
Vi bliver ikke delagtiggjort i dem alle, men kan se at ”hullet” ind til ”Huset” er med til at understøttet det 
narrativ som også er en del af seminariets historie.

Bh.
Maria Steffensen og Anders Kühl
Skårup Vestergade 48 "Huset"
5881 Skårup fyn
Tlf: 2992 0006
anders@jegermig.dk

mailto:anders@jegermig.dk


From:                                 Bergliot Donslund
Sent:                                  Wed, 1 Apr 2020 11:59:30 +0200
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Importance:                     Normal

Hermed hørringssvar vedrørende området ved Skårup Seminarie.
Mvh Bergliot Donslund
Sendt fra Mail til Windows 10

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Vedrørende høring om Skårup seminarie.  
 
Først vil jeg udtrykke min glæde ved at der igen kommer liv i Skårup Seminarie. Det er positivt efter at 
stedet, har stået tomt og været præget af manglende vedligeholdelse i næsten 10 år. Jeg ser frem til at få 
et seniorfællesskab som nærmeste nabo.  
 
Jeg har dog med megen bekymring læst udkastet for ændringer af lokalplanen for området.  
 
Jeg har siden 2005 boet i et gammelt bevaringsværdigt stråtækt bindingsværks hus fra 1777 på Skårup 
Vestergade 50, huset har ligget her før Skårup seminarie blev bygget, og hele min grund stødte op til 
seminariet, før ejendommen Skårup Vestergade 46 blev solgt fra seminariet for ca. 4 år siden.  
 
Jeg bliver bekymret for den måde udkastet til ny lokalplan forvalter Skårups kulturarv på. Skårup seminaries 
hovedbygning ligger i hjertet af Skårups gamle bydel lige over for Skårup kirke og vedsiden af Skårups 
tingsted.  
Skårup seminarie har præget Skårup bys udvikling, på en måde der stadig præger byens meget aktive 
kulturliv. Men Skårup seminarie har også været blandt landets allerførste seminarier og har lagt sit præg på 
folkeskolens udvikling i Danmark. 
Hovedbygningen er fredet, og det er vigtigt at bygningerne fortsat kan udstråle deres oprindelige funktion 
og betydning. Derfor er det vigtigt at andre dele af seminariet bevares. Den gamle del af gymnastiksalen er 
kategoriseret som bevaringsværdig, den er en vigtig del af fortællingen og understreger at stedet har 
fungeret som seminarie, det samme er gældende for forstanderboligen og seminarieparken. Hvis ordet 
seniorfællesskab skal have nogen reel værdi, er det da oplagt at bruge gymnastiksalen på en måde der kan 
samle områdets beboere.  
 
Jeg vil derfor gerne have svar på om gymnastiksalen bevares?  
 
Byggehøjden på max. 3 etager er helt uacceptabel. Så høje bygninger vil tage pusten fra både seminariets 
fredede hovedbygning og fra sognets kirke. For ikke at tale om de små gamle lave huse der omgiver 
seminariet, hvoraf mange også er fredet og bevaringsværdige.  
Derudover er det helt uacceptabelt at mennesker der har købt bolig i området, ud fra den premisse at de 
bor ugeneret og med lukkede haver, i et lansbymiljø, nu får naboer i 3 etagers højde, der vil kunne se 
direkte ind i husene og ned i deres haver. Der er væsentlig forskel på en uddannelsesinstitution der er åben 
fra 8-16 og har lange ferier hvor stedet er tomt og boliger hvor mennesker færdes hele døgnet. Indsynet til 
naboejendommene vil minimeres, hvis de nye bygninger fortsat ligger trukket tilbage fra vejen og 
byggehøjden ikke bliver mere end max. 2 etager.  
 
Jeg vil derfor gerne have svar på hvor tæt på vejen der må bygges? 
Samt hvor tæt på skel der må bygges mod de tilstødende matrikler? 
 
Jeg håber virkelig at byggehøjden ændres til max 2 etager, så hovedbygningen og kirken ikke mister pusten, 
hvilket vil være fatalt, for kulturarven.  
 
Seminarieparken er også en central del af stedets historie, den har altid været offentlig tilgængelig og 
flittigt brugt af Skårups beboere. Parken er præget af mange fritstående gamle sjældne træer. Den er 
desværre gennem de senere år blevet misligholdt. Der er bl.a fældet en stor rødbøg foran hovedbygningen, 
efter den var gået ud. Der blev desværre ikke plantet en ny. Alle parker har behov for pleje og fornyelse. 
Det er meget tiltrængt, at få parken passet og få fornyet bl.a nogle af de alt for store bøgetræer, der ikke 
længere har en størrelse, der er acceptabel så tæt på skel inde i en by.  



Såfremt der til de nederste lejligheder bliver udearealer, terrasser, små forhaver eller lignende. Vil det for 
helhedsindtrykket i parken være vigtigt med klausuler der sikre en ensartethed og sammenhæng med 
parken. 
Bebyggelses procenten på 30% er klog og er vigtig, hvis området skal bevare sit oprindelige udtryk.  
 
Jeg kan ikke se noget i det tilsendte materiale, der sikre at parken bevarer sit kulturelle udtryk, hvorledes vil 
I sikre dette? 
Jeg vil gerne vide om parken fortsat vil være offentlig? 
Er der tænkt på rammer for hvorledes parken i fremtiden vedligeholdes, så den bevarer sit oprindelige 
udtryk? 
 
Slutteligt vil jeg sige at ombygningen af Skårup Seminarie, kan blive et aktiv for både kulturmiljøet, de 
nuværende beboere og kommende tilflyttere, hvis det gøres med omtanke for Kultur miljøet. Der ses 
desværre mange eksempler på grimme byggerier, hvor der ikke er taget ordenligt hensyn til det omgivende 
miljø. Der findes heldigvis også dygtige arkitekter, der på fineste vis, kan få nye bygninger til at passe ind i 
det gamle. Det er de smukke nye bygninger i Kullinggade ved indkørslen til parkeringspladsen ved det gule 
pakhus et glimrende eksempel på. Jeg håber for os alle at Skårup seminarie bliver næste fine eksempel. Det 
vil dog kræve at i sætter rammen. Håber at Svendborg kommune vil påtage sig dette ansvar.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Bergliot Donslund 
Skårup Vestergade 50 
5881 Skårup  
 
Telefon 21571093 
 
Bedo2418@gmail.com 
 
  
 

mailto:Bedo2418@gmail.com
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Til 
Svendborg Kommune
Plan og Udvikling
Frederiksø 4A
5700 Svendborg

Vedhæftet høringssvar



Til Svendborg Kommune 

Miljø og Teknik 

Plan og udvikling 

Frederiksø 4, 1.sal 

5700 Svendborg        Skårup d.31/3-2020 

 

 

Høring vedr Skårup seminarium  

 

Vi hilser projektet velkommen og syntes det er godt der bliver liv på seminariet igen det er også et projekt 

der forpligter det er byens perle en vigtig kulturel bygning i et værdifuldt og velfungerende landsbymiljø. 

          

Som nabo til Skårup Seminarium er Vores ejendom beliggende i kulturmiljøets bebyggede struktur og vi har 

derfor følgende spørgsmål til en evt ændring af kommuneplanen 

* Hvor tæt på skel/fortov til naboer påtænkes opførsel af nybyggeri i Østergade 

* Hvordan vil man bevarer hovedbygningen og rektorbygning dominerende hvis man vælger at bygge som 

anført på skitsen (i højden)  

* Et nybyggeri på maks 3 etager vil være meget dominerende overfor 

stationsbybygningerne/landsbygadens profil i Østergade og Skårup Vestergade. 

*Udkørselsforhold til Østergade hvad gør man sig af overvejelser da vejen er en skolevej der i forvejen er 

trafikalt udfordret når børnene skal til og fra skole 

*Med tanke for fællesskab og bofællesskabsånden er det helt naturligt at bevarer den gule gymnastiksal 

den har en bevaringsværdi for seminariets historie og ikke mindst for lokalsamfundet 

 

Vi håber at udvalget er lydhør og gerne kommenterer på vores spørgsmål 

 

Venlig hilsen 

Anne-Mette & Sonny Claville 

Østergade 33 

5881 Skårup Fyn 

Tlf 50740278/22747314 

claville@hotmail.com 
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Kære Plan og Udvikling, Svendborg Kommune

Vedhæftet vores høringssvar ang. Skårup Seminarium.

Med venlig hilsen
Anne & Steen Gydemark
Østergade 29, Skårup



Til Svendborg Kommune 

Plan og Udvikling 

Skårup, d. 31.03.20 

På baggrund af tilsendte fra Miljø og Teknik, Plan og Udvikling, 5700 Svendborg angående Høring om nye 
muligheder for planlægning ved Skårup Seminarium, har vi følgende ideer og forslag /kommentarer og 
indvendinger til opførelse af nyt byggeri på seminariegrunden: 

Overordnet hilser vi projektet meget velkommen, HVIS bygherren ser det som sin fornemste opgave at 
bevare en værdifuld kulturbygning og et værdifuldt kulturmiljø i et eksisterende landsbymiljø.  

 

Dette indebærer imidlertid efter vores mening følgende betragtninger i forhold til nybyggeriets højde (som 
i øvrigt tillægges mange forskellige ”værdier” i bilagene til sagen): 

 
I Screening af projektområdet og i Høring om nye muligheder for planlægning ved Skårup 
Seminarium opereres med 2 ½ etager, hvorimod Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-
03-2020 siger 3 etager. Endvidere: Forudgående høring I den forudgående høring indkalder 
kommunen forslag og idéer til ønsket om ændring af kommuneplanen fra område til offentlige 
formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner til boligområde med mulighed for 
etageboliger i op til 2½ etage.   
 
 I Referat af møde med Svendborg Kommune d. 28-02-2020 står flg Det overvejes at differentiere 
materialevalget i facaderne på volumenernes 4. etage, således relationen ift. de oprindelige 
bygningsvolumeners tagbelægninger fremstår mere beslægtet.  

Det er således vanskeligt at forudse, hvad den maksimale bygningshøjde vil blive fastsat til i det endelige 
planforslag! 

Det er vores helt klare overbevisning, at en forudsætning for bevarelse af seminariets gamle 
hovedbygning som centrum for kulturmiljøet ved aksen gennem Skårup og bevarelse af det eksisterende 
landsbymiljø er, at den maksimale højde for nybyggeriet fastsættes til 1½ etage – svarende til højden af 
de eksisterende huse i Østergade og Skårup Vestergade. 

 
                                                                                                                                                                                  
 

• En bebyggelsesprocent på maks. 30 % er ligeledes for højt sat. En så tæt bebyggelse, som dette vil 
medføre, vil ikke være passende ind i landsbystrukturen.   
 
I Referat af møde med Svendborg Kommune d. 28-02-2020 står flg.: Eksisterende og nuværende 
bebyggelse i parken har et samlet bruttoetageareal på ca. 7.066 kvm, svarende til en 
bebyggelsesprocent på ca. 30 % Den foreslåede bebyggelse i parken omfattende hovedbygning, 
rektorbolig samt ny bebyggelse mod hhv. Østergade og Skårup Vestergade har et samlet 
bruttoetageareal på ca. 8.387 kvm, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 36 %. 
 



Det giver grund til bekymring, at der overvejes en højere bebyggelsesprocent end den 
nuværende på 30%. Vi mener, at man af hensyn til bevarelsen af landsbymiljøet, skal fastholde 
30% som den maksimale bebyggelsesprocent i det kommende planforslag. 
 
At parken skal friholdes for bebyggelse, er en selvfølgelighed. Hertil hører bevaring af alle 
eksisterende gamle træer på hele grunden.                                                                                                                                   
Fint at Slots- og Kulturstyrelsen fremhæver fysisk afstand til det fredede anlæg.  
 
 
I materialet fra kommunen står flg. om den gamle gule gymnastiksal: Den tidligere 
gymnastikbygning, gulpudset bygning placeret ud mod Østergade, kan evt. genanvendes til 
fællesfaciliteter for nyt seniorbofællesskab. 
 
I tidens ånd med tanke for fællesskaber (ikke kun seniorfælleskaber) og sammenhold, mener vi, 
at det vil være naturligt og helt indlysende oplagt at bevare den gamle gule gymnastiksal og 
omdanne den til et kulturhus / forsamlingshus for alle Skårups borgere! Bygningen er slidt, men 
absolut bevaringsværdig ligesom rektorboligen. 
 
 
 
Mht. materialevalg og byggestil er vi ikke klar over, hvad der menes med ”blank mur” og ”slanke 
volumener”, men vi mener – igen af hensyn til det eksisterende kulturmiljø – at det er af vital 
betydning, at nybyggeriet opføres i traditionelt rødt murværk med rødt tegltag og i samme 
byggestil som de eksisterende huse i området – dvs. fx med vindue af samme type og samme 
størrelse som i de eksisterende huse.  
 

 

Vi imødeser Teknik –og Erhvervsudvalgets tilbagemelding og håber, at udvalget vil være lydhøre og 
meget gerne kommentere på vores udmeldinger. 

 

Med venlig hilsen 

Anne og Steen Gydemark                                                                                                                                       
Østergade 29                                                                                                                                                                    
5881 Skårup 

Tlf. 2777 1427 
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Goddag

Hermed vedhæftes min hustrus og egne spørgsmål til høringen. 

-- 
Med venlig hilsen

Jakob Møller

Skårup Kirkebakke 6
DK - 5881 Skårup Fyn

Tlf.: +45 6082 5260
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Skårup Kirkebakke 6 d. 31/3 2020 

 

Vedr. høring om nye muligheder for planlægning ved Skårup Seminarium 

(Sagsid: 20/4272, afd.: Plan og Udvikling) 

 

Vi takker for Deres brev af 10. marts 2020. Det glæder os, at der er interesse for Skårup 

Kirkebakke 4, 5881 Skårup Fyn. Vi har tillid til, at Svendborg Kommune samt ny ejer vil gøre 

deres bedste for, at bevare den unikke fortælling stedet har haft i kraft af dets virke gennem 

rigtig mange år.  

Vi har stillet seks spørgsmål og givet bud på referencer i forhold til Planlovens $ 15, stk. 2 

ved næsten alle spørgsmål. 

I det modtagne screeningmateriale (s. 3) står der at ”Ny bebyggelse skal skabe en overgang 

fra henholdsvis Vestergade og Østergade ind mod hovedbygningen. Bebyggelse i 

Vestergade og Østergade er enkeltstående huse med haver og beplantning omkring. Det 

betyder, at der kan opføres nybyggeri, så der skabes en overgang fra de små 1½ plans huse 

til den høje hovedbygning. Ny bebyggelse skal forholde sig til landsbygaderne, hvor 

bebyggelsens skala er lille. Gadens vejprofil er vigtig at forholde sig til i nybyggeriet, så den 

fortsat fremtræder som landsbygade”.  

Screeningsmaterialet viser både Østergade og Skårup Vestergade og i vores optik, så viser 

dette en stigende bebyggelse. Bygherrens oplæg er en randbebyggelse på 4 meter, 

stigende til en punktbebyggelse på 9 og 12 meters højde. Det er umiddelbart svært for os at 

afgøre, om den påtænkte højde for projektet er til tagryggen eller om det er selve murens 

højde. 

Bygherren skriver videre, at punktbebyggelse er på både 3 og 4 etager, hvor medsendte 

screeningsmateriale påpeger, at 2½ er det maksimale. I beslutningsreferatet fra mødet i 

Teknik- og Erhvervsudvalget er det vedtaget, at tre etager er det maksimale. Man har altså 

ændret holdning fra to en halv til tre etager som det maksimale. 

Spørgsmål 1: den omtalte højde i bygherrens materiale, er den til tagryg eller er det 

selve murenes højde? (PL §15, stk. 2, pkt. 7:  bebyggelsers omfang og udformning, 

herunder til regulering af boligtætheden.) 

Spørgsmål 2: finder Teknik og Erhvervsudvalget og Forvaltningen det ikke væsentligt 

at opretholde kravet om max. 2½ etagers bebyggelse, når netop hensynet til det 

omkringliggende bymiljø taler for en gradvist stigende højde, der tager hensyn til 

kulturmiljøets væsentligste bygning (seminariets hovedbygningen)? 

Det tidligere seminariums grund vil få en anden funktion end tidligere og forskellen er, at der 

vil være mere eller mindre aktivitet døgnet rundt frem for bygninger som har været anvendt i 

undervisningssammenhæng inden for normal arbejdstid i hverdage.  

Vi har for 16 år sin købt den gamle lægebolig i Skårup ("Gemma") fra år 1838. Huset er et af 

Skårups ældst bevarede huse og ligger smukt placeret mellem Danmarks daværende 

ældste lærerseminarium samt bystævne (Danmarks ældste bylaug - Skårup Bylaug). Vi har 
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indtænkt alle vores renoveringer af dette hus, udfra den fortælling huset skulle videregive 

både til nye ejere og omgivelserne. 

Skårup Kirkebakke 6 ligger på en grund der ligger ca. 1 meter lavere end det i bygherres 

angivne placering af det kommende punktbyggeri (se nedenstående screendump fra 

Grundkort Fyn). Der er et godt udsyn til vores grund fra bygherres grund hjulpet frem af 

denne højdeforskel. 

 

Bygherrens angivne punktbebyggelse mod nord vurderes fra vores side (se bygherrens 

skitse), at skulle placeres med 4 meters afstand til hæk mod vores lavere beliggende 

adresse på Skårup Kirkebakke 6. Hvis placeringen af den såkaldte punktbebyggelse 

gennemføres, så vil Skårup Kirkebakke 6 udsættes for et voldsomt indkig fra boligerne i 

bebyggelsen. Bevarelsen af landsby-/stationsbymiljøet forudsætter også bevarelse af de 

nuværende indbyggeres privatliv og dermed deres boligs værdi. 

Spørgsmål 3: hvordan vil Teknik og Erhvervsudvalget og Forvaltningen sikre 

bevarelsen af Skårup Kirkebakke 6 i et landsby- og stationsbymiljø, hvis den 

skitserede kommende boligbebyggelses højde og antal etager ikke afpasses derefter 

og tager hensyn til de eksisterende huse og beboernes privatliv som en væsentlig del 

af den hidtidige landsbyatmosfære? (PL §15, stk. 2, pkt. 7:  bebyggelsers omfang og 

udformning, herunder til regulering af boligtætheden.) 

Vi kunne også spørge: hvordan er der taget hensyn til beliggenheden af Skårup 

Kirkebakke 6, idet der fra kommunes side, er givet tilladelse til treetagers byggeri få 

meter fra vores hæk mod sydøst? (PL §15, stk. 2, pkt. 2 - områdets anvendelse, herunder 

om at nærmere angivne arealer forbeholdes til offentlige formål og pkt. 11 - bevaring af 

landskabstræk i forbindelse med bebyggelse af et område, der inddrages til bymæssig 

bebyggelse eller sommerhusbebyggelse.) 

Spørgsmål 4: hvorfor indtænkes Skårup Kirkebakke 6 ikke på samme måde, som 

bygningerne på Østergade? Det er beskrevet, at højden på randbebyggelse mod 

Østergade er lavest og stiger med punktbebyggelsen i en linje op mod den 

oprindelige hovedbygnings kiphøjde. Dette hensyn er ikke taget mod bebyggelsen 

mod nord - nordvest og Skårup Kirkebakke 6. Er denne æstetiske ejendom (Skårup 
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Kirkebakke 6) ikke overset i det udarbejdede materiale? (Ditto pkt. 11, samt pkt. 6 og 7: 

6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en 

bebyggelse skal opføres, 7) bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af 

boligtætheden) 

I bygherrens beskrivelse står der tillige, at ”Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener 

og åbne sig mod parken.”  

Spørgsmål 5: er der opsat begrænsning for størrelsen af enkelte bygningers mål 

udover højden og vil bebyggelse med tre etager få altaner vendt ud imod Skårup 

Kirkebakke 6? (PL §15, stk. 2, pkt. 3: ejendommes størrelse og afgrænsning) 

Vi er indehavere af et solcelleanlæg og er egenproducent med dette VE-anlæg. Placeringen 

af anlægget er nøje valgt ud fra den vurdering, at en placering på taget af Skårup 

Kirkebakke 6 ville ødelægge husets oprindelige udtryk.  

Anlægget har en størrelse på 6750 W og den estimerede produktion ligger omkring 5500 til 

6000 kWh. Anlægget er opsat for, at bidrage til den grønne omstilling, en tanke som 

Svendborg Kommune tillige har koblet sig på. Anlægget og egenproduktion bidrager både til, 

at Skårup Kirkebakke 6 kan bevare sit ydre udtryk (fx ved at undgå isolering på udvendig 

mur) samt, at holde husets energiforbrug lavest muligt. 

Solcellerne er af typen monokrystalin og består af en sort og ensartet overflade. Dette valg 

er bl.a. truffet ud fra, at dette var den pæneste flade der kunne vende mod seminariets 

sidebygninger. Monokrystallinske solcellers evne til at producere energi er dog direkte 

afhængig af solindfald og særdeles sårbar overfor skygge. Anlægget har to ledningsstrenge. 

Hvis der skygges for bare et panel, så går resten af produktionen på en ledningsstreng i stå. 

 

Spørgsmål 6: Er der lavet beregninger på, hvad nybyggeriet på den tidligere 

seminariegrund kaster af skygge på solcelleanlægget på Skårup Kirkebakke 6, hvad 

det betyder for ejendommens fremtidige energiforbrug og hvilket tab dette medfører 

for egenproducenten? 

 

  

Med venlig hilsen 

 

Marianne Krøis Møller og Jakob Møller 

Skårup Kirkebakke 6 

5881 Skårup Fyn 

E-mail: moeller.jakob@gmail.com 

Tlf.: 60825260 

mailto:moeller.jakob@gmail.com


From:                                 mail@kinesis.dk
Sent:                                  Mon, 16 Mar 2020 12:10:52 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Høring vedr. Skårup Seminarium.

Kære Miljø og Teknik afdeling.
I forbindelse med det kommende projekt for Skårup Seminarium, er der udsendt en høringsskrivelse.
Vi er genboer til seminariet og har alligevel ikke modtaget denne skrivelse.
Er det ikke en fejl?
Vi kan se seminariet fra vores vinduer, og indkørslen til seminariet ligge lige overfor vores.
Send gerne til os på mail@kinesis.dk og soerenboeving@gmail.com 
Med venlig hilsen
Søren og Helle Bøving-Andersen
Rødegaard
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn
Telefon 2194 7922

mailto:mail@kinesis.dk
mailto:soerenboeving@gmail.com


From:                                 mail@kinesis.dk
Sent:                                  Tue, 31 Mar 2020 17:10:08 +0200
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Vedr. høring Skårup Seminarium
Attachments:                   Høringssvar Skårup Seminarium HBA.pdf

Til Svendborg Kommune, Plan og Erhverv
Hermed fremsendes vedhæftet kommentarer og spørgsmål til planerne for Skårup 
Seminarium.
Vi ser frem til at høre nærmere om projektet.
Mvh Søren og Helle Bøving-Andersen
Rødegaard
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn
Telefon 2194 7922
mail@kinesis.dk 

mailto:mail@kinesis.dk


Skårup den 29. marts 2020 

Vedr. Skårup Seminarium – høring. 

Svendborg Kommune har udsendt en ’Høring om nye muligheder for planlægning ved Skårup Seminarium’, 

som vi hermed gerne vil kommentere. 

Allerførst vil vi sige, at det er dejligt, at seminariet er blevet solgt – og endda til opførelse af boliger i et 

seniorbofællesskab. Det lyder godt og relevant i forhold til stedets unikke historie og kulturelle 

sammenhæng, som man må formode netop værdsættes af den ældre generation. 

1. Vedr. kulturmiljøet. 

Af det fremsendte materiale fremgår det imidlertid ikke, at den gamle gule gymnastikbygning bevares. 

Vi har i Svendborgs kommuneplan 2017-29 under ’Kulturmiljøer’ og ’Byområderne’ ellers læst følgende 

om Skårup Seminariums særlige kulturmiljø: ”…….Hovedbygningen er fredet i 1945. Kulturmiljøet er 

dog sårbart på grund af stedets uvisse fremtid, efter at seminariefunktionen ophørte i 2011. Bygninger 

opført frem til 1940 har i 1998 fået vurderet deres bevaringsværdi efter SAVE-metoden (Survey of 

Architectural Values in the Environment). Seminariet lukkede i sommeren 2011, og en kommende ny 

funktion kan medføre behov for ændringer……” 

Vi hæfter os ved karakteriseringen af de bevaringsværdige bygninger som en væsentlig del af 

kulturmiljøet. I den sammenhæng vil vi gerne påpege følgende: 

Rødegaard, som vi bor på, er fredet og indgår ligesom mange andre huse her på Kirkebakken og i 

Østergade i kulturmiljøet omkring Skårup Seminarium, og vi er alle forpligtiget til at værne om og 

opretholde dette miljø ved eksempelvis ikke at drive forretning som fx mekanikerværksted eller andet, 

der ikke går ind under stedets formål (indtil nu undervisning osv.) Det accepterer vi selvfølgelig, fordi vi 

ser betydningen heraf.  

Hele Skårup by og sogn og for den sags skyld Svendborg Kommune har stor interesse i netop at bevare 

det helt særlige kulturmiljø omkring dette historiske seminarium, selvom stedet ikke mere bruges til 

undervisning. Faktisk netop fordi området fremover skal bruges til beboelse, er det så meget desto 

mere væsentligt at bevare de essentielle bygninger, der bidrager til det kulturelle vidnesbyrd om 

områdets kolossale betydning for hele Sydfyn/Fyn/Danmark. Og netop den gamle gymnastiksal er 

sammen med rektorboligen og hovedbygningen central som kulturbærende her. Disse tre bygninger 

giver tilsammen den kulturelle stemning og autenticitet, som i disse tider prioriteres højt alle steder i 

landet. 

Det ovenstående udpluk fra kommuneplanen siger, at det er vurderet, at alle bygninger fra før 1940 

(dvs. også den gule gymnastiksal) er bevaringsværdige. Derfor undrer det os, at dette ikke nævnes i 

screeningsmaterialet som et krav. Der står dog på side 3, at ”….den tidligere gymnastikbygning………kan 

evt. genanvendes til fællesfaciliteter for nyt seniorbofællesskab”. En rigtig god ide!! Og et vigtigt 

supplement til det narrativ, kulturmiljøet bærer videre, men det fremgår ikke af høringsmaterialet.  

Vores spørgsmål er: 

 Har den i kommuneplanen omtalte bevaringsværdi (efter SAVE-metoden) ikke lige netop 

betydning og relevans i en videre lokalplan, der har til hensigt at værne om en mindre 

stationsbys kulturmiljø omkring et historisk og helt særligt seminarium (med en dertil hørende 

gymnastiksal) – et miljø, der ikke nogen sinde har haft eller får sit lige i hele landet eller noget 

andet sted? 

 

 

 



2. Vedr. bevaring af landsbygademiljøet 

I det udsendte screeningmateriale på side 3 nederst står der – vi citerer: ”Ny bebyggelse skal skabe en 

overgang fra henholdsvis Vestergade og Østergade 

ind mod hovedbygningen. Bebyggelse i Vestergade 

og Østergade er enkeltstående huse med haver og 

beplantning omkring. Det betyder, at der kan 

opføres nybyggeri, så der skabes en overgang fra 

de små 1½ plans huse til den høje hovedbygning. 

Ny bebyggelse skal forholde sig til landsbygaderne, 

hvor bebyggelsens skala er lille. Gadens vejprofil er 

vigtig at forholde sig til i nybyggeriet, så den 

fortsat fremtræder som landsbygade”. Citat slut. 

I samme screeningsmateriale er der en skitse (se herover), som viser overgangen fra landsby-

gademiljøerne i både Østergade og Skårup Vestergade, og som fint påpeger en gradvist stigende 

bygningsmasse, der ikke gør vold på landsbygademiljøet, som det er. 

I bygherrens oplæg nævnes randbebyggelse på 4 m og punktbebyggelse på 9 og 12 meters højde. I den 

forbindelse er det  for os afgørende, om den påtænkte højde for bygherrens projekt er til tagryg eller 

selve murenes højde. 

Endvidere omtaler bygherren punktbebyggelse på både 3 og 4 etager, hvor screeningsmaterialet 

nævner 2½ etage som det maksimale. I beslutningsreferatet fra mødet i Teknik- og Erhvervsudvalget 

slutter man med, at 3 etager er det maksimale. Man har altså ændret holdning fra 2½ til 3 etager som 

det maksimale! 

Vore spørgsmål er: 

 Den omtalte højde i bygherrens materiale, er den til tagryg (totalhøjde) eller murenes højde? 

 Finder Teknik og Erhvervsudvalget og Forvaltningen det ikke væsentligt at opretholde kravet om 

max. 2½ etagers bebyggelse, når netop hensynet til det omkringliggende bymiljø taler for en 

gradvist stigende højde, der tager hensyn til kulturmiljøets væsentligste bygning – 

hovedbygningen? 

I samme sammenhæng er det for os at se yderst væsentligt at erkende forskellen på bygninger, der 

anvendes til undervisning (hovedsageligt i brug mellem kl. 8-16) og bygninger, der er boliger hele 

døgnet og året rundt.  

Bygningerne mod såvel Østergade og Skårup Vestergade er pt. ret massive og bestemt ikke kønne. Den 

formildende omstændighed er dog, at de ikke rummer boliger, så der trods alt er et vist privatliv for 

genboer og naboer. 

Hvis placeringen af den såkaldte randbebyggelse og af punktbebyggelsen får samme massive udtryk og 

fylde som de nuværende bygninger, vil de omkringliggende boliger, der som nævnt i materialet er 1½ 

plans enfamiliehuse med haver, udsættes for et voldsomt indkig fra boligerne i bebyggelsen. Det er for 

os at se et problem! Bevarelsen af landsby-/stationsbymiljøet forudsætter også bevarelse af de 

nuværende indbyggeres privatliv og dermed deres boligs værdi. 

Vores spørgsmål er: 

 Hvordan vil Teknik og Erhvervsudvalget og Forvaltningen sikre bevarelsen af landsby- og 

stationsbymiljøet, hvis den skitserede kommende boligbebyggelses højde og antal etager ikke 

afpasses derefter og tager hensyn til de eksisterende huse og beboernes privatliv som en 



væsentlig del af den hidtidige landsbyatmosfære? 

 

Slutteligt vil vi sige, at vi finder Svendborg kommuneplan 2017-29 (vedr. Skårup) virkelig god med hensyn til 

alle de parametre, som – hvilket I sikkert ved - også har været vigtige for arbejdet i en gruppe her i byen 

(’Foreningen Højskolen i Skårup’ og senere ’Foreningen Skårup Seminarium’), som i mange år gjorde sit for 

at få noget nyt til at ske i seminariets bygninger under hensyn til netop kulturmiljøet og den arv, der ligger 

til efterfølgelse på vores allesammens bord. 

Vi synes derfor, det er af afgørende betydning, at vi sammen finder netop de løsninger, der rummer et 

hensyn til såvel den eksisterende bebyggelse og de nuværende indbyggere som til de kommende tilflyttere. 

Disse vil efter vores overbevisning kun nyde godt af, at kulturmiljøet Skårup Seminarium bevares på bedste 

vis, og byen som helhed fremstår autentisk og harmonisk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren og Helle Bøving-Andersen 

’Rødegaard’ 

Skårup Kirkebakke 3 

5881 Skårup Fyn 

telefon 2194 7922 

mail@kinesis.dk  

 

 

mailto:mail@kinesis.dk


From:                                 Per jørgensen
Sent:                                  Tue, 31 Mar 2020 13:33:23 +0200
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Høring vedr. Skårup Seminarium
Attachments:                   Svar på høring vedr Skårup Seminarium.pdf

Hermed fremsendes brev omkring høring vedr. Skårup Seminarium.
Vh
Per Jørgensen
Skårup Kirkebakke 5
5881 Skårup Fyn
Sendt fra Mail til Windows 10

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Skårup den 31.3.2020 

Til 

Svendborg Kommune 

Miljø og Teknik, Plan og Udvikling 

5700 Svendborg 

 

Ang. Skårup Seminarium – høring 

Ref.: Høring om nye muligheder for planlægning ved Skårup Seminarium /sag.id 20/4272 

Hermed svar i forhold til høring om nye muligheder ved Skårup Seminarium 

Vi er grundlæggende positive overfor at kunne se frem til en anvendelse af området omkring seminariet. 

Flere års uafklarethed er ved at sætte sine spor. 

Vi vil primært fokusere på to områder indenfor det tilsendte materiale: 

Højden på byggeriet  

Med ref. til planlovens $15, stk. pkt. PL $ 15, stk. 2: pkt. 11 - bevaring af landskabstræk i forbindelse med 

bebyggelse af et område, der inddrages til bymæssig bebyggelse eller sommerhusbebyggelse, samt tillige pkt. 
7:  bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af boligtætheden. 

 
Bygherre omtaler 4 etager i de højeste bygninger (12 meter) og 3 etager i de næsthøjeste bygninger (9 meter). 

Referat af møde i Teknik- og erhvervsudvalget skriver max 3 etager, selvom der i oplægget til samme møde omtales 

2½ etage.  

Hvorledes forholder det sig i forhold til de konkrete byggeplaner. Et tre til fireetagers boligbyggeri en landsby, hvor det 

samtidig fremgår af kommuneplanen, at hensynet til landsbypræg og kulturhistorie vægtes, rimer i vores øjne meget 

dårligt sammen.  

Områdets anvendelse, herunder parkens tilgængelighed for offentligheden 

Med ref. til planlovens  $15, stk. 2, pkt. 10: udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer m.m. 

Her går vores overvejelser på, hvorvidt parken garanteres åbent for offentligheden i forbindelse med den fremtidige 

anvendelse, samt hvorledes vil nybyggeri og eksisterende parkområde fremtræde? Her tænkes på haver i tilknytning 

til nybyggeriet og disses fremtræden i forhold til den eksisterende park? 

Idet vi imødeser svar på ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Bodil Hattesen Balle og Per Jørgensen 

Skårup Kirkebakke 5 

5881 Skårup 



From:                                 Gunnar Rosendahl
Sent:                                  Mon, 30 Mar 2020 18:38:06 +0200
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Til Svendborg Kommune angående høring om nye muligheder for planlægning ved 
Skårup seminarium
Attachments:                   Til Svendborg Kommune.docx

Høringssvar vedhæftet i fil.
VH.
Gunnar Rosendahl



Til Svendborg Kommune

Plan og udvikling

Skårup, d. 30.03.20

Angående høring om nye muligheder for planlægning ved Skårup Seminarium har vi følgende høringssvar, 
som knytter sig til angivne punkter i Planloven, §15, stk. 2:

2) områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne arealer forbeholdes til offentlige formål:

Vil der efter byggeriet er opført stadig være offentlig adgang til parken?

3) ejendommes størrelse og afgrænsning,    

I beskrivelse står ”Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken” 
hvornår er et volumen slankt? Er der opsat begrænsning for størrelser af enkelte bygningers 
mål udover højde? Vil bebyggelse med 3 etager få altaner vendt ud i mod Østergade og vil 
sigtelinje være sådan at de får fuldt indkig til huse overfor på Østergade?

4) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til 
færdselsarealer og med henblik på adskillelse af trafikarterne,

Hvordan bliver tilkørsels/frakørsels forhold for biler til ny bebyggelse? Pt. Findes tilkørsel til 
hovedbygning fra Østergade udfor Østergade 40-42. Denne tilkørsel er placeret meget tæt 
på sving ved krydset Skårup Østergade, Skårup Kirkebakke/P.A Wedelsvej. Dette sving gør at 
der er meget dårlige udsynsforhold til trafik fra denne side. Vil denne udkørsel blive sløjfet?

6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres;

Bebyggelse ud i mod Østergade vil max blive 4 m højt (målt til tagryg?) , men hvor tæt på 
vejen vil det blive placeret? Der står i det udsendte at ”Ny bebyggelse skal opføres i maks. 3 
etager, som skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og den skal udgøre mindre 
enheder.” Den gamle hovedbygning ligger på toppen af en lille bakke, betyder det at nye 
bygninger med tre etager reelt vil kunne få større højde fra terræn en hovedbygningens 
højde? Vil der kunne laves en sigtelinje via tagrygge fra yderste nybygning til gammel 
hovedbygning set fra Østergade?

8) anvendelse af de enkelte bygninger,

Der står i oplæg at det drejer sig om ”Ændringen til boligområde med seniorbofællesskab”, 
er det hele området der bliver seniorbofællesskab eller vil området også blive anvendt til 
almindelig beboelse? Hvor stort et antal personer forventer man skal bo på området?

10) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, 
hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte 
højde, samt belysning af veje og andre færdselsarealer, 



Vil parken og dens bestand af ”sjældne” træer blive bevaret efter byggeriet? Vil ny 
bebyggelse få afgrænsede haver som skal strække sig ud i den eksisterede park? Vil der blive 
reguleret på terrænforhold i forhold til nybyggeriet?

17) bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra 
kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,

Vil gammel gymnastiksal blive bevaret?

Vi vil til slut sige at vi er meget positive overfor at der endeligt sker noget på seminariegrunden og hilser 
projektet velkomment.

Med venlig hilsen,

Birgitte og Gunnar Riber Rosendahl
Østergade 40
5881 Skårup
Tlf: 62231933/50910233



From:                                 Poulsen Katja
Sent:                                  Sun, 29 Mar 2020 18:45:55 +0200
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Vedr. Skårup Seminarium
Attachments:                   vedr skårup seminarium.docx

Skårup, den 29. marts 2020

Vedr. det gamle Skårup Seminarium

Jeg vil starte med, at udtrykke glæde over, at der forhåbentligt snarligt bliver gjort brug af de bygninger, der 
tidligere husede Skårup Seminarium. At bruge dem til ældreboliger synes som en god og nyttig ide. 

Det er vigtigt, som jeg også forstår på den fremlæggelse der foreligger, er tilfældet, at der fortsat bliver 
adgang til parken for indbyggerne i Skårup. Vi er mange der bruger parken og har stor glæde af den, derfor 
er det af stor vigtighed, at den forbliver åben for offentligheden. Åben og tilgængelig på samme måde og i 
samme omfang, som den har været hidtil. Naturligvis har parken været fuld tilgængelig i den lange periode, 
hvor seminariet har stået ubrugt, men også da seminariet var i fuldt vigør, blev parken flittigt brugt, til både 
gåture, leg og gennemgang. 

Mange af de principper og pejlemærker der er fremlagt for den nye planlægning synes ganske fine og jeg 
har ikke mange indvendinger, men dog nogle enkelte punkter, som er elementære for det nye byggeri. 

1. Der står i principperne, at den ny bebyggelse skal harmonere med og tilpasses de i forvejen beliggende 
boliger, både ud til Vestergade og til Østergade, en målsætning alle involverede parter med stor 
sandsynlighed kan tilslutte sig. Hvis det mål er reelt og skal realiseres, så håber jeg I kan indse, det helt gale 
i at foreslå, at de nye bygninger kan blive op til 3 etager. Man kan i så tilfælde frygte, at I slet ikke har været 
ude og inspicere det bymiljø, der skal bygges i. 

Det gamle Skårup Seminarium ligger i den gamle bydel af Skårup. Skårup, som er en lille landsby udgjort af 
et- og toplans huse. For enden af Vestergade, nabo til seminariet, kun adskilt af en parkeringsplads, ligger 
vores lille kirke. Det er ikke en prangende kirke, men en lille brednumset charmerende kirke, der egentlig i 
sin fremtoning genspejler det karakteristiske for den gamle del af Skårup. Og karakteristisk for den del af 
Skårup er, at intet skiller sig bemærkelsesværdigt ud. Alle huse er forskellige men de passer alle ind i 
miljøet, er vokset sammen med miljøet, de udgør miljøet. 

Hvis de nye bygninger skal tilpasses det bymiljø, skal de være i 1 plan. Det vil være beskæmmende for 
bymiljøet, at have 3-etagers bygninger, der tårner sig op i et gammelt bymiljø med et- og toplans huse. 

2. Derudover ligger det mig meget på sinde, at henstille til, at der bliver sat en lav hastighedsbegrænsning 
ved færdsel på både Vestergade og Østergade, gerne med fartbump eller chikaner. Trafikken vil blive 
væsentligt øget med den nye bebyggelse. Ikke kun i bygningsperioden men man må også forvente, at der 
efterfølgende vil være en tungere trafik udgjort af både personale og besøgende der skal til og fra det gamle 
seminarium. 

Der er mange børn der færdes på vores veje og der er ligeledes mange katte og indimellem bortløbne hunde 
og høns. Ikke at forglemme de senildemente, der også gerne går en tur . Altså et udtryk for et helt 
almindeligt liv på landet. Vi ønsker fortsat at der kan være mulighed for den slags mangfoldighed i vores 
gader og at de alle fortsat kan færdes relativt trygt. 

Det vil glæde mig og mine medborgere, om I vil tage disse, egentlig umiddelbart åbenlyse fornuftige 
henstillinger, med i jeres planlægning af vores by. 

På forhånd tak,

Dbh Svend Poulsen



Skårup, den 29. marts 2020

Vedr. det gamle Skårup Seminarium

Jeg vil starte med, at udtrykke glæde over, at der forhåbentligt snarligt bliver gjort brug af de bygninger, der 
tidligere husede Skårup Seminarium. At bruge dem til ældreboliger synes som en god og nyttig ide. 

Det er vigtigt, som jeg også forstår på den fremlæggelse der foreligger, er tilfældet, at der fortsat bliver 
adgang til parken for indbyggerne i Skårup. Vi er mange der bruger parken og har stor glæde af den, derfor 
er det af stor vigtighed, at den forbliver åben for offentligheden.  Åben og tilgængelig på samme måde og i 
samme omfang, som den har været hidtil. Naturligvis har parken været fuld tilgængelig i den lange periode, 
hvor seminariet har stået ubrugt, men også da seminariet var i fuldt vigør, blev parken flittigt brugt, til både 
gåture, leg og gennemgang. 

Mange af de principper og pejlemærker der er fremlagt for den nye planlægning synes ganske fine og jeg 
har ikke mange indvendinger, men dog nogle enkelte punkter, som er elementære for det nye byggeri. 

1. Der står i principperne, at den ny bebyggelse skal harmonere med og tilpasses de i forvejen 
beliggende boliger, både ud til Vestergade og til Østergade, en målsætning alle involverede parter 
med stor sandsynlighed kan tilslutte sig. Hvis det mål er reelt og skal realiseres, så håber jeg I kan 
indse, det helt gale i at foreslå, at de nye bygninger kan blive op til 3 etager. Man kan i så tilfælde 
frygte, at I slet ikke har været ude og inspicere det bymiljø, der skal bygges i. 
Det gamle Skårup Seminarium ligger i den gamle bydel af Skårup. Skårup, som er en lille landsby 
udgjort af et- og toplans huse. For enden af Vestergade, nabo til seminariet, kun adskilt af en 
parkeringsplads, ligger vores lille kirke. Det er ikke en prangende kirke, men en lille brednumset 
charmerende kirke, der egentlig i sin fremtoning genspejler det karakteristiske for den gamle del af 
Skårup. Og karakteristisk for den del af Skårup er, at intet skiller sig bemærkelsesværdigt ud. Alle 
huse er forskellige men de passer alle ind i miljøet, er vokset sammen med miljøet, de udgør 
miljøet. 
Hvis de nye bygninger skal tilpasses det bymiljø, skal de være i 1 plan. Det vil være beskæmmende 
for bymiljøet, at have 3-etagers bygninger, der tårner sig op i et gammelt bymiljø med et- og 
toplans huse.  

2. Derudover ligger det mig meget på sinde, at henstille til, at der bliver sat en lav 
hastighedsbegrænsning ved færdsel på både Vestergade og Østergade, gerne med fartbump eller 
chikaner. Trafikken vil blive væsentligt øget med den nye bebyggelse. Ikke kun i bygningsperioden 
men man må også forvente, at der efterfølgende vil være en tungere trafik udgjort af både 
personale og besøgende der skal til og fra det gamle seminarium. 
Der er mange børn der færdes på vores veje og der er ligeledes mange katte og indimellem 
bortløbne hunde og høns. Ikke at forglemme de senildemente, der også gerne går en tur . Altså et 
udtryk for et helt almindeligt liv på landet. Vi ønsker fortsat at der kan være mulighed for den slags 
mangfoldighed i vores gader og at de alle fortsat kan færdes relativt trygt. 



Det vil glæde mig og mine medborgere, om I vil tage disse, egentlig umiddelbart åbenlyse fornuftige 
henstillinger, med i jeres planlægning af vores by. 

På forhånd tak,

Dbh Svend Poulsen



From:                                 mogens christiansen
Sent:                                  Sat, 28 Mar 2020 18:19:05 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Cc:                                      mogens christiansen
Subject:                             Forudgående høring - Skårup Seminarium

Parken omkring seminariet rummer nogle meget flotte træer også af mere sjældne arter, hvorfor det bør fremgå af 
de nye rammebestemmelser for lokalplanlægningen, at ikke alene skal parken friholdes for bebyggelse, men der 
skal også ske en artsbestemmelse, nøjagtig indmåling af træernes samt en vurdering af træernes sundhedstilstand. 
Dette registreringsmateriale danner herefter baggrund for lokalplanens bestemmelser og kortbilag. Ved undladelse 
af en sådan registrant så har beskyttelsen ingen vægt i forhold til kommende bygherre. ( se 
planklagenævnsafgørelser).

Der bør ligeledes tages stilling til sikring af den offentlige adgang gennem området, herunder om stiforløbet skal 
ske ved udmatrikulering af selve stien til offentlig sti een gang for alle og klarlæggelse af kommunens udgifter i 
den sammenhæng. Enten er parken en del af Skårup bys tilgængelige friareal eller også fungerer den som 
boligbebyggelsens grønne friareal, som ganske vist angives at være tilgængelig, men som i henhold til planloven 
kan forlanges overtaget af ejer såfremt anvendelsen får karakter af offentlig anvendelse. Man kan ikke skrive sig 
ud af det (blæse og have mel i munden samtidig) men man kan tage et politisk ansvar gennem en restriktiv 
planlægning.

Med venlig hilsen
Mogens Christiansen
Lille Byhavevej 6D

NB: Skårup er min fødeby.



From:                                 Bente Hamann
Sent:                                  Sat, 28 Mar 2020 13:44:26 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Skårup Seminarium

Hej.

Da jeg bor i Vestergade lige overfor seminariet, vil jeg gerne give udtryk for mine tanker omkring 
det planlagte byggeri. Højden på byggeriet mod Vestergade er jeg ikke så glad for og mine 
"bekymringer" går på:

- Vil der blive bygget, hvor nuværende bygninger ligger eller helt ude ved fortovet? 
- Hvor langt vil der være mellem de fritliggende bygninger?
- Vil der blive lavet balkoner ud mod Vestergade? - selv uden balkoner, vil jeg føle mig 
"overbegloet" - beboerne vil kunne kigge lige ind i mit hjem og have....!!!! - især hvis der bliver 
bygget helt ude ved fortovet....

Mvh
Bente Hamann
Skårup Vestergade 55
5881 Skårup
Tlf 6089 3306



From:                                 jes@sydfynsmail.dk
Sent:                                  Tue, 24 Mar 2020 08:07:45 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             ved. Skårup Seminarium

Jeg skriver på vejne af min mor Karen Magrethe Schapiro Østergade 36, Skårup.

Da mors ejendom ligger lige over for Seminariets gl. gymnastikhal er hun naturligvis 
interesseret i jeres planer ang byggeri langs Østergade.

Det fremgår ikke klart i jeres " hørings" brev ,hvilke planer der er der. Et højt byggeri ville 
være til stor gene for beboerne på Østergade.

Bortset fra denne uklarhed ,lyder det som et fantastisk projekt som kun kan bydes 
velkommen.

Med venlig hilsen Jette Schapiro



From:                                 gregers@post24.dk
Sent:                                  Sun, 22 Mar 2020 09:46:46 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Nabohøring vedr. Skårup Seminarium
Attachments:                   Vedr, høring om Skårup Seminarium.pdf

Hermed fremsendes kommentar til planlagt brug af Skårup Seminarium.

Med venlig hilsen

Gregers Tuxen



Til Svendborg Kommune 

Vedr. høring om brugen af Skårup Seminarium 

 

Som naboer til Skårup Seminarium har vi modtaget planer for fremtidig brug af Seminariet. Først skal det 

nævnes, at vi er meget glade for, at der endelig er fundet en ejer, som kan bruge de smukke bygninger og 

sørge for deres bevarelse. Ligeledes støtter vi den planlagt brug af bygningerne. 

Når det er sagt, har vi nogle kommentarer til Teknik og Erhvervsudvalgets principper for planlægning af 

området: 

- Det fremgår, at der skal være adgang til parken gennem den nye bebyggelse. Det fremgår dog ikke, 

om parken fortsat vil være offentligt tilgængelig. Vi har gennem de 25 år, vi har boet her, nydt at 

kunne benytte den smukke park, enten til små gåture eller som gennemgang, når vi skal til den 

anden ende af byen. 

- Der gives tilladelse til byggeri i op til 3 etagers højde og helt op til hovedbygningens taghøjde. Dette 

mener vi vil bryde med det eksisterende gadebillede, som også indeholder kirken for enden af 

vejen. Indrømmet, den nuværende bygning mod Vestergade pynter ingen steder, men det kunne 

netop være et argument for en forbedring, ikke kun i byggematerialer, som I nævner, men også i 

byggehøjde. F.eks. max 2 etager, som gaden øvrige huse. 

Det lyder som om, at der allerede er lavet en plan for fremtidig bebyggelse. Er det ikke muligt at se den, så 

der er noget mere konkret at forholde sig til? 

Med venlig hilsen 

Vibe Eriksen og Gregers Tuxen 

Skårup Vestergade 46 

5881 Skårup 

Tlf: 61552471 

Mail: gregers@post24.dk 
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