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Bilag 1: Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 7. maj 2020 

Hvidbog over høringsbidrag som er indkommet i forbindelse med forudgående høring om ny planlægning for Skårup 
Seminarium 

 
 

Generelt om høringen: 

 Høringen forløb i perioden fra 10. marts til og med 1. april 
2020. 

 Offentliggjort i samme periode på plandataDK og Svendborg 
Kommunes hjemmeside. 

 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 
 Der er i forbindelse med høringen ikke afholdt borgermøde. 
 Høringen gengav de principper og pejlemærker, som Teknik- 

og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 5. marts 
2020.  

Om hvidbogen: 

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med 
administrationens bemærkninger og forslag til videre proces. 

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. 
bilag 2. 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar: 

Der er modtaget i alt 15 høringssvar fra: 

1. Svendborg Museum 

2. Damgårdens Plejecenter, Skårup (Svendborg kommune) 

3. Skårup Vestergade 48 

4. Skårup Vestergade 50 

5. Østergade 33 

6. Østergade 29  

7. Skårup Kirkebakke 6 

8. Skårup Kirkebakke 3 

9. Skårup Kirkebakke 5 

10. Østergade 40 

11. Skårup Mellemvej 2 (??? – afs. Svend Poulsen) 

12. Lille Byhavevej 6D 

13. Skårup Vestergade 55 

14. Østergade 36 

15. Skårup Vestergade 46 
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Principper og pejlemærker for planlægningen besluttet af TEU den 5 marts 2020: 
1. Kulturmiljøet skal understøttes ved at bevare hovedbygningen og friholde parken for bebyggelse. 
2. Ny bebyggelse skal understøtte kulturmiljøet ved fortsat at lade hovedbygning og rektorbygning være de dominerende bygninger. 
3. Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken. 
4. Ny bebyggelse skal opføres i maks. 3 etager, som skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og den skal udgøre mindre enheder. 
5. Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse. 
6. Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på modsatte side af vejen. 
7. Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil. 
8. Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mursten enten i blank mur eller pudsede. 
9. Bebyggelsesprocenten må maks. være 30 % for området. 

 
 

Nr. 1 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
1.1 Svendborg Museum glæder sig over, at der i forbindelse 

med plangrundlaget for den kommende planlægning for 
Skårup Seminarium er taget væsentlige hensyn til de 
kulturhistoriske interesser, hvorfor museet ikke har 
yderligere kommentarer desangående. 
 

 Tages til efterretning. 

1.2 Museet ønsker viderebragt til bygherre, at museet har 
seminariets originale klokke, som måske kan finde ny 
anvendelse og placering 

Oplysningen videregives til bygherre for det 
kommende boligprojekt. 

 

Nr. 2 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
2.1 Damgårdens Plejecenter i Skårup har ingen 

bemærkninger til høringsforslaget og hilser en 
ombygning af seminariet til seniorbofællesskab 
velkommen og ser frem til et evt. samarbejde. 
 
 
 

 Tages til efterretning. 
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Nr. 3 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
3.1 Afsender er enig i 8 af de 9 foreslåede principper og 

pejlemærker for den kommende planlægning og 
pointerer, at det er vigtigt, at den foreslåede 
bebyggelsesprocent på maks. 30 overholdes for at 
bevare parken og det eksisterende miljø. 
 

Denne anmodning er i overensstemmelse 
med principperne 

Tages til efterretning. 

3.2 Udtrykker bekymring for byggeri i op til 3 etager, da 
man finder at dette ikke vil harmonere med områdets 
eksisterende bebyggelse i primært 1½ etage og 
ligeledes vil konkurrere med hovedbygning, der er 
byens højeste bygning med en tagryg på 13,7 m. 
Der henvises til kommuneplanens oprindelige krav om 
byggeri i maks 2½ etage og kommuneplanens 
beskrivelse af hovedbygningen som ”magtfuldt 
dominerende” ift. byens øvrige lave bebyggelse.  
 

Det er i principperne (nr. 4) pointeret, at bebyggelse 
skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og 
at den skal udgøre mindre enheder. Dette er 
præmisserne for, at der er givet tilladelse til byggeri 
i 3 etager.  

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på, at 
en realisering af 
bebyggelse i 3 etager 
også overholder 
præmisserne. 

3.3 Udtrykker ønske om at parken bevarer sin oprindelige 
størrelse. 

Det er allerede fastlagt i principperne (nr. 1), 
at selve parken syd for hovedbygningen skal 
friholdes for bebyggelse. 

Tages til efterretning. 

 Udtrykker ønske om, at der til parken udover nye 
adgange fra kommende bebyggelse fortsat vil være 
adgang fra Kærvej og at der findes en mere æstetisk 
løsning, hvis der fortsat er behov for lukning med bom. 
 

Parken vil i fremtiden fungere som fælles 
grønne friarealer for den kommende 
bebyggelse. Det vil dog være naturligt at 
arbejde med enkelte, offentligt tilgængelige 
stiforbindelser, hvoraf forbindelsen til Kærvej 
vil være oplagt.   

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

 Nævner at deres ejendom Skårup Vestergade 48 fra 
1971 var del af seminariet, og at der derfor fra deres 
have er ”hul i hækken” og adgang til parken, som 
understøtter seminariets som et samlende element i 
byen. 
 

Der kan ikke i planlægningen tages detaljeret 
stilling til mere uformelle stiforbindelser i 
området. Ønsket tages dog med videre til 
bygherre. 
 
 
 
 
  

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
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Nr. 4 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
4.1 Afsender er positivt stemt over for nyt liv i Skårup 

Seminarium og ser frem til et seniorfællesskab som 
nabo. 
 

 Tages til efterretning. 

4.2 Udtrykker bekymring for forvaltningen af kulturarven 
omkring Skårup Seminarium. Flere dele af bebyggelsen 
bør bevares og bygningerne fortsat kan udstråle deres 
oprindelige funktion og betydning. 
 

Administrationen er enig i, at det er vigtigt at 
bevare kulturarven i området. Dette er netop 
intentionen med at vedtage et plangrundlag 
forud for lokalplanlægningen. Der henvises i 
øvrigt til Svendborg Museums høringsbidrag. 

Tages til efterretning. 

4.3 Ønsker svar på om gymnastiksalen bevares? Gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de 
bygninger, der bevares. Det er således op til 
bygherre, om de kan finde anvendelse til 
bygningen. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

4.4 Finder en bygningshøjde på op til 3 etager uacceptabel, 
da en sådan højde vil fratage seminariets fredede 
hovedbygning og kirken deres dominerende rolle. 
Ligeledes udtrykkes bekymring for samspil med 
områdets lave bebyggelse herunder risiko for 
indbliksgener. 
 
Foreslår at ny bebyggelse trækkes tilbage fra vejen og 
bebyggelse må opføres i maks. 2 etager. 
 

Det er i principperne (nr. 4) pointeret, at 
bebyggelse skal holde sig under 
hovedbygningens taghøjde og at den skal 
udgøre mindre enheder. Dette er 
præmisserne for, at der er givet tilladelse til 
byggeri i 3 etager.  

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på, at 
en realisering af 
bebyggelse i 3 etager 
også overholder 
præmisserne. 

4.5 Ser frem til at parken bliver omfattet af pleje og 
fornyelse af beplantningen, hvor flere træer er blevet 
for store. 

 

 Tages til efterretning. 

4.6 Såfremt der til boliger i stueplan bliver forhaver, 
terrasser og lign, anbefales det, at disse udformes med 
en ensartethed og sammenhæng med parken 
 

 Tages til efterretning. 

4.7 Er enig i en maks. bebyggelsesprocent på 30% for at 
bevare områdets oprindelige udtryk. 

 Tages til efterretning. 
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4.8 Savner viden om, hvorvidt parken bevarer sit kulturelle 
udtryk og forbliver som offentlig tilgængelig samt 
hvordan dette sikres? 
 

Det er intentionen, at parken bevares med sit 
udtryk (princip nr. 1). Parken vil i fremtiden 
fungere som fælles grønne friarealer for den 
kommende bebyggelse. Det vil dog være 
naturligt at arbejde med enkelte, offentligt 
tilgængelige stiforbindelser.   

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

4.9 Finder at en ombygning af Skårup Seminarium kan få et 
positivt udfald såfremt det gøres med omtanke for 
kulturmiljøet – men der findes desværre også mange 
eksempler på dårligt tilpassede byggerier. 
 
Fremhæver bebyggelse i Kullinggade ved det gule 
pakhus som et godt eksempel. 
 

 Tages til efterretning. 

Nr. 5 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
5.1 Hilser en ombygning af Skårup seminarium velkommen 

– men det er også et projekt der forpligter ift. kultur- og 
landsbymiljø 

 Tages til efterretning. 

5.2 Spørger til, hvor tæt ny bebyggelse vil blive placeret ift. 
skel/fortov i Østergade? 

Det er i plangrundlaget beskrevet, at ny bebyggelse 
ud mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6).  Bebyggelse langs Østergade er 
placeret med mindre forhaver ud mod vejen. Der er 
ikke i plangrundlaget fastlagt nogen specifik afstand 
til skel mod Østergade, men det vil være naturligt at 
arbejde med et tilsvarende princip i den kommende 
planlægning for området. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

5.3 Stiller spørgsmål om hvordan hovedbygning og 
rektorbygning kan bevares som dominerende ved at 
tillade nybyggeri i op til 3 etager? 
 

Det er i principperne (nr. 4) pointeret, at 
bebyggelse skal holde sig under 
hovedbygningens taghøjde og at den skal 
udgøre mindre enheder. Dette er 
præmisserne for, at der er givet tilladelse til 
byggeri i 3 etager.  

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på, at 
en realisering af 
bebyggelse i 3 etager 
også overholder 
præmisserne. 
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5.4 Finder at en bygningshøjde på 3 etager vil være 
dominerende ift. landsbygadens profil i Østergade og 
Skårup Vestergade. 
 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
 

5.5 Stiller spørgsmål til overvejelserne vedr. 
udkørselsforhold til Østergade, som også er skolevej?  

Der er endnu ikke taget stilling til 
udkørselsforhold til de omkringliggende veje. 
Der vil dog i det kommende arbejde være 
fokus på at begrænse antallet af overkørsler.  

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

5.6 Finder det naturligt at bevare gymnastiksalen som del 
af fællesskab/bofællesskab. 
Gymnastiksalen har bevaringsværdi ift. seminariets 
historie og for lokalsamfundet i Skårup. 

Gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de 
bygninger, der bevares. Det er således op til 
bygherre, om de kan finde anvendelse til 
bygningen. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

Nr. 6 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
6.1 Hilser projektet velkomment såfremt bygherre er 

indstillet på at bevare værdifulde bygninger og 
kulturmiljø i et eksisterende landsbymiljø. 
 

 Tages til efterretning. 

6.2 Finder det vanskeligt at forudse hvilket maksimal 
bygningshøjde der vil blive fastsat i den kommende 
planlægning. Refererer til høringsmaterialet hvoraf det 
fremgår at projektets bygningshøjde har flyttes sig fra 
2½ etager til 3 etager lige som der også i et bilag fra 
bygherre fremgår ønske om 4 etager. 
 
Ønsker at den maksimale højde for nybyggeri 
fastsættes til 1½ etage svarende til eksisterende 
bebyggelse i Østergade og Skårup Vestergade for at 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at ny 
bebyggelse skal forholde sig til landsbygaderne, 
hvor bebyggelsens skala er lille. Gadens vejprofil er 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
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sikre hovedbygningen som centrum og bevare 
landsbymiljøet. 
 

vigtig at forholde sig til i nybyggeriet, så den fortsat 
fremtræder som landsbygade. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus på at 
disse to principper ikke er i konflikt med princippet 
om bebyggelse i 3 etager. 

6.3 Finder at en bebyggelsesprocent på maks. 30 er højt sat 
ift. landsbystrukturen.  
Udtrykker bekymring for at bebyggelsesprocenten kan 
blive højere end 30%, da det fremgår af 
høringsmaterialet, at der er ønske om byggeri svarende 
til en bebyggelsesprocent på 36% 
 
Ønsker at en bebyggelsesprocent på maks. 30% 
fastholdes. 
 

Der er i principperne (nr. 9) fastlagt en 
bebyggelsesprocent på 30, svarende til den 
bebyggelsesprocent, der reelt er bebygget i 
området i dag. 

Tages til efterretning. 

6.4 Ser det som en selvfølgelighed at parken friholdes for 
bebyggelse og ønsker bevaring af alle eksisterende 
træer på hele grunden. 
 

Det er intentionen, at parken bevares med sit 
udtryk (princip nr. 1). Parken vil i fremtiden 
fungere som fælles grønne friarealer for den 
kommende bebyggelse.   

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

6.5 Ønsker gymnastiksalen bevaret og omdannet til 
kulturhus/forsamlingshus for Skårups borgere. 

 

Gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de 
bygninger, der bevares. Det er således op til 
bygherre, om de kan finde anvendelse til 
bygningen. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

6.6 Udtrykker usikkerhed om betydningen af formulering i 
høringsmaterialet om ”blank mur” og ”slanke 
voluminer”. 
Ønsker at nybyggeri opføres i rødt murværk med rødt 
tegltag samt type og størrelse af vinduer i samme 
byggestil som områdets eksisterende huse. 
 

Det er i principperne fastlagt, at ny bebyggelse skal 
opføres i materialer, der harmonerer med områdets 
materialer, mursten enten i blank mur, altså 
ubehandlede mursten, eller som pudsede sten 
(princip nr. 8). Det er beskrevet, at ny bebyggelse 
skal opføres i den for stedet traditionelle 
materialeholdning. Det er dog også intentionen at 
give bygherre en smule frirum i forhold til den 
konkrete udformning. 
 
 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
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Nr. 7 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
7.1 Udtrykker generel bekymring for den tilladte højde for 

nybyggeri og henviser til, at det i høringsmaterialet 
fremgår at man har ændret holdning fra maks. 2½ etage 
til maks. 3 etager – samt at bygherre ønsker et højere 
byggeri. 

 

Det er i principperne pointeret, at bebyggelse 
skal holde sig under hovedbygningens 
taghøjde og at den skal udgøre mindre 
enheder (princip nr. 4). Dette er præmisserne 
for, at der er givet tilladelse til byggeri i 3 
etager. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på, at 
en realisering af 
bebyggelse i 3 etager 
også overholder 
præmisserne. 

7.2 Stiller spørgsmål til om den omtalte højde i bygherres 
materiale til tagryg eller om der er tale om 
facadehøjde?  
(Der henvises til planlovens § 15, stk. 2 pkt. 7.) 
 

Højderne i bygherres materiale henviser, som 
administrationen forstår det, til tagryg-
højder. Der vil i den kommende proces være 
fokus på at verificere dette, så det sikres, at 
ny bebyggelse ikke opføres i en højde, der 
overstiger hovedbygningens. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces med 
henblik på at sikre de 
rette bygningshøjder for 
den nye bebyggelse. 

7.3 Stiller spørgsmål til, om det ikke netop er væsentligt at 
opretholde krav om byggeri i maks. 2½ etage jf. 
screening, når hensyn til det omkringliggende bymiljø 
taler for en gradvis stigende højde under hensyntagen 
til seminariets hovedbygning? 
 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7). 
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus 
på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
 

7.4 Som ejer af Skårup Kirkebakke 6, som er fra 1838 og 
beliggende lavt i terræn, udtrykkes der bekymring for 
bygherre ønske om placering af punkthusbebyggelse 
vurderet ca. 4 m fra naboskel og heraf følgende 
indbliksgener. 

Den foreslåede placering af 
punkthusbebyggelse er bygherres. 
Placeringen af ny bebyggelse vil være et 
centralt punkt i administrationens drøftelser 
med bygherre med udgangspunkt i 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
 
Den nærmere 
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 principperne. lokalplanlægning vil 
fastlægge byggefelter, 
højder og/eller etageantal 
for kommende bebyggelse. 
Dette vil ske ud fra en 
rimelig betragtning om 
nabohensyn. 

7.5 Stiller spørgsmål om, hvordan man vil sikre 
landsbymiljøet, hvis den ønskede bebyggelses højde og 
etageantal ikke tilpasses de eksisterende huse og 
beboernes privatliv? 
(Der henvises til planlovens § 15, stk. 2 pkt. 7.) 
 

Det er nævnt i principperne, at bebyggelse 
må opføres i op til 3 etager (princip nr. 4), 
men også at den skal tilpasse sig den 
omkringliggende bebyggelse. Det gælder 
også Skårup Kirkebakke 6, der er en del af 
bebyggelsen langs Østergade. Placering og 
højder af bebyggelse vil være et centralt 
punkt i administrationens drøftelser med 
bygherre med udgangspunkt i principperne. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
 
 

7.6 Stiller spørgsmål ved, hvordan der tages hensyn til 
beliggenheden af Skårup Kirkebakke 6, hvis der gives 
tilladelse til byggeri i 3 etager få meter fra skel? 
(Der henvises til planlovens § 15, stk. 2 pkt.  og pkt. 11.) 
 

Se svar til 7.4 og 7.5.  

7.7 Stiller spørgsmål ved, hvorfor Skårup Kirkebakke 6 ikke 
er indtænkt på samme måde som bebyggelse på 
Østergade, hvor det er beskrevet at randbebyggelsen er 
lavest og bygningshøjden stiger mod hovedbygningen? 
(Der henvises til planlovens § 15, stk. 2 pkt. 11 samt pkt. 
6 og 7.) 
 

Se svar til 7.5.  

7.8 Stiller spørgsmål ved, om der er sat begrænsning for 
størrelse af de enkelte bygninger udover højde? 
(Der henvises til planlovens § 15, stk. 2 pkt. 3) 
 

Der er endnu ikke sat konkret begrænsninger 
på byggeriets størrelse ud over højde og 
bebyggelsesprocent. Det er i principperne 
fastlagt, at bebyggelsen opføres i mindre 
enheder (nr. 4) og slanke volumener (nr. 3) i 
forhold til den eksisterende 
bevaringsværdige bebyggelse inden for 
området. 

Der vil i forbindelse med 
lokalplanlægningen blive 
fastlagt byggefelter eller 
andet, der sikrer en 
begrænsning af disse 
forhold. 
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7.9 Stiler spørgsmål ved, om bebyggelse i 3 etager vil få 
altaner vendt mod Skårup kirkebakke 6? 
(Der henvises til planlovens § 15, stk. 2 pkt. 3) 
 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
dette forhold. 

Der vil i den kommende 
proces være fokus på 
indblik i forhold til de 
umiddelbare naboer. 

7.10 Afsender er indehaver af et solcelleanlæg, hvor 
placering på taget er fravalgt, da det vil skæmme 
bebyggelsens udtryk. Anlæggets produktion er selvsagt 
afhængigt af solindfald og sårbar over for 
skyggepåvirkning. 
 
Der stilles spørgsmål ved, om der er lavet undersøgelse 
af skyggepåvirkning fra nybyggeri på Skårup kirkebakke 
6?  

 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
skyggeforhold. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
 

Nr. 8 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
8.1 Hilser ny anvendelse af seminariet til 

seniorbofællesskab velkommen. 
 Tages til efterretning. 

8.2 Ønsker særlig opmærksomhed omkring at opretholde 
kulturmiljøet omkring seminariet og refererer til 
beskrivelse af kulturmiljøet i kommuneplanen. 
 
Afsender finder at gymnastiksalen sammen med 
rektorboligen er kulturbærende sammen med 
hovedbygningen og ønsker disse bygninger bevaret. 
 
Spørger til om SAVE-registreringen af bebyggelsen ikke 
har betydning i den kommende planlægning? 
 

Administrationen er enig i, at det er vigtigt at 
bevare kulturarven i området. Dette er netop 
intentionen med at vedtage et plangrundlag 
forud for lokalplanlægningen. Der henvises i 
øvrigt til Svendborg Museums høringsbidrag. 
 
Seminariets hovedbygning er, som den 
eneste bygning inden for området, registeret 
i SAVE-registeret med en værdi på 1, der er 
den højeste værdi. Bygningen er desuden 
fredet, så Kulturstyrelsen er anden 
myndighed i forhold til denne bygning. 
 
Forstanderbolig skal bevares, men 
gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de 
bygninger, der bevares. Det er således op til 
bygherre, om de kan finde anvendelse til 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
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bygningen. 

8.3 Bifalder beskrivelsen i screeningen om, at bebyggelsen 
skal skabe overgang mellem landsbygademiljøet til 
hovedbygningen med en bygningsmasse der er gradvist 
stigende. 
 
Det fremgår også af høringsmaterialet, at bygherre har 
ønske om randbebyggelse i 4 m højde og 
punkthusbebyggelse i 9 og 12 m højde. 
 
Her ønskes oplysning om, hvorvidt bygherres ønskede 
bygningshøjder er til tagryg eller facadehøjde? 
 

Bygherres oplyste højder er, som 
administrationen forstår det, henvisninger til 
tagryghøjder. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces med 
henblik på at sikre de 
rette bygningshøjder for 
den nye bebyggelse. 

8.4 Stiller spørgsmål til, om det ikke netop er væsentligt at 
opretholde krav om byggeri i maks. 2½ etage jf. 
screening, når hensyn til det omkringliggende bymiljø 
taler for en gradvis stigende højde under hensyntagen 
til seminariets hovedbygning? 
 
(se pkt 7.5) 
 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus 
på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
 

8.5 Ønsker opmærksomhed omkring den foreslåede 
anvendelsesændring fra undervisning til boligformål og 
dette forholds betydning for landsbymiljø og privatliv 
herunder indbliksgener. 

Det er netop intentionen med principperne, 
at bebyggelsen skal tilpasses eksisterende 
bebyggelse, herunder indbliksgener. Det er 
administrationens opfattelse, at ændringen 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces med 
henblik på at sikre de 
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Ved undervisning er bygningerne hovedsageligt i brug i 
dagtimerne på hverdage, mens boliger er i brug i 
døgndrift hele året. 
 
Stiller spørgsmål om, hvordan man vil sikre 
landsbymiljøet, hvis den ønskede bebyggelses højde og 
etageantal ikke tilpasses de eksisterende huse og 
beboernes privatliv? 
 (se pkt. 7.5) 

til en anvendelse til boligformål også er i 
overensstemmelse med intentionen om at 
sikre landsbymiljøet, idet denne omdannelse 
giver mulighed for igen at skabe liv på et af 
byens centralt beliggende arealer. 

rette bygningshøjder for 
den nye bebyggelse. 
 
Den nærmere 
lokalplanlægning vil 
fastlægge byggefelter, 
højder og/eller etageantal 
for kommende bebyggelse. 
Dette vil ske ud fra en 
rimelig betragtning om 
nabohensyn. 
 

8.6 Finder beskrivelsen af Skårup i Kommuneplan 2017-
2029 virkeligt god ift. foreningsarbejdet i byen for en 
genanvendelse af Skårup Seminarium. 
Ser frem til løsninger der både tager hensyn til det 
eksisterende miljø og nuværende beboere samt de 
kommende tilflyttere for et autentisk og harmonisk 
Skårup. 
 

 Tages til efterretning. 

Nr. 9 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
9.1 Afsender er grundlæggende positiv over for nye 

muligheder ved Skårup Seminarium 
 Tages til efterretning. 

9.2 Stiller spørgsmål til den maksimale bygningshøjde i 
området og referer til, at det i høringsmaterialet 
fremgår at bygherre ønsker 4 etager, mens den 
foreslåede maks. bygningshøjde er hævet fra 2½ etage 
til 3 etager efter møde i Teknik- og erhvervsudvalget. 
 
Afsender finder, at byggeri i 3-4 etager harmonerer 
dårligt med beskrivelsen af området i kommuneplanen, 
hvor der lægges vægt på hensyn til landsbymiljø og 
kulturmiljø. 
 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
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Der vil i det kommende arbejde være fokus 
på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

9.3 Stiller spørgsmål ved anvendelsen af området herunder, 
hvorvidt parken fortsat vil være offentlig tilgængelig? 

Det er intentionen, at parken bevares med sit 
udtryk (princip nr. 1). Parken vil i fremtiden 
fungere som fælles grønne friarealer for den 
kommende bebyggelse. Det vil dog være 
naturligt at arbejde med enkelte, offentligt 
tilgængelige stiforbindelser.   

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

9.4 Stiller spørgsmål ved, hvordan nybyggeri og samspil 
med park vil fremtræde, herunder forhold mellem 
forhaver til boliger og parken. 
 

Der er ikke taget konkret stilling til forholdet 
mellem boliger, forhaver og park. Overordnet 
set er det intentionen med principperne, at 
der etableres en bebyggelse, der kan flankere 
parken, men som kan friholde selve parken 
for bebyggelse. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

Nr. 10 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
10.1 Stiller spørgsmål ved anvendelsen af området herunder, 

hvorvidt der vil blive udlagt arealer til offentlige formål 
og om parken fortsat vil være offentlig tilgængelig? 
 

Der vil ikke i udgangspunktet blive udlagt 
arealer til offentlige formål.  
 
Parken vil i fremtiden fungere som fælles 
grønne friarealer for den kommende 
bebyggelse. Det vil dog være naturligt at 
arbejde med enkelte, offentligt tilgængelige 
stiforbindelser. 

 

10.2 Stiller spørgsmål ved betydning af høringsmaterialets 
beskrivelse af nybyggeri som ”slanke voluminer”? 
 
Er der yderligere begrænsninger på byggeris størrelse 
ud over højde? 
 

Der er endnu ikke sat konkret begrænsninger 
på byggeriets størrelse ud over højde og 
bebyggelsesprocent. Det er i principperne 
fastlagt, at bebyggelsen opføres i mindre 
enheder (nr. 4) og slanke volumener (nr. 3) i 
forhold til den eksisterende 
bevaringsværdige bebyggelse inden for 
området. 

Der vil i forbindelse med 
lokalplanlægningen blive 
fastlagt byggefelter eller 
andet, der sikre en 
begrænsning af disse 
forhold. 
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10.3 Stiller spørgsmål ved, om bebyggelse i 3 etager vil få 
altaner mod Østergade herunder risiko for 
indbliksgener for bebyggelse på modstående side af 
vejen? 
 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
dette forhold. 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

10.4 Stiller spørgsmål til adgangsforholdene for biler til ny 
bebyggelse.  
 
Eksisterende adgang til hovedbygningen fra Østergade 
har dårlige oversigtsforhold grundet beliggenhed nær 
kryds Skårup Østergade/Skårup Kirkebakke. Vil denne 
adgang blive sløjfet? 
 

Der er endnu ikke foretaget nogle konkret 
vurderinger af planlægningens konsekvenser 
for trafikmængder og trafikafvikling. 

Planlægningens 
konsekvenser for 
trafikmængder og 
trafikafvikling vil blive 
afdækket i den 
kommende 
lokalplanproces. 

10.5 Stiller spørgsmål til afstand mellem nybyggeri og skel 
mod Østergade samt om hvorvidt de angivne 4 m i 
høringsmaterialet er til tagryg? 
 

Der er endnu ikke fastlagt nogle konkrete 
afstande til skel. De 4 meter er, som 
administrationen forstår det, højden til 
tagryg.  

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces med 
henblik på at sikre de 
rette bygningshøjder for 
den nye bebyggelse. 

10.6 Stiller spørgsmål til høringsmaterialets beskrivelse om, 
at ny bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens 
taghøjde. 
 
Idet hovedbygningen er beliggende på højt i terræn vil 
ny bebyggelse herved kunne have en større 
bygningshøjde end hovedbygningen grundet lavere 
placering i terræn? 
 
Vil der kunne laves en sigtelinje fra yderste nybygninger 
til hovedbygningen set fra Østergade? 
 

Bebyggelsens højde vil blive fastlagt som en 
bygningshøjde, der ikke må overstige 
hovedbygningens bygningshøjde. Det giver 
således ikke større bygningsmuligheder, hvis 
dele af bebyggelsen ligger lavere end 
hovedbygningen. 
 
 

Tages til efterretning. 

10.7 Stiller spørgsmål til, om hele området forventes 
anvendt til seniorbofællesskab eller om der også vil 
være anvendelse til almindelig beboelse? 
 

Området udlægges til boligformål, hvilket 
betyder, at der ville kunne etableres en 
kombination af bofællesskab og almindelige 
boliger. Det er indtil videre bygherres 

Dette forhold vil blive 
konkretiseret i den 
kommende 
lokalplanproces. 
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Hvor mange nye beboere forventes i området? udgangspunkt, at dele af området anvendes 
til seniorbofællesskab. 

10.8 Stiller spørgsmål til, hvorvidt parkens bestand af træer 
vil blive bevaret efter byggeriet? 

Det er intentionen, at parken bevares med sit 
udtryk (princip nr. 1). Der er endnu ikke 
udpeget nogen konkrete træer. 

Tages til efterretning. 
Der vil blive taget stilling 
til træernes værdi og 
stand i forbindelse med 
den kommende 
planlægning.  

10.9 Stiller spørgsmål, om hvorvidt der i tilknytning til 
nybyggeri vil blive etableret private have i den 
eksisterende park? 
 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
omfanget af private haver i forbindelse med 
bebyggelsen. 

 

10.10 Stiller spørgsmål om, hvorvidt der vil ske 
terrænregulering i forbindelse med nybyggeri? 

Der vil efter al sandsynlighed ske 
terrænregulering i forbindelse med 
nybyggeri. Det er administrationens 
holdning, at denne terrænregulering ud mod 
skel kun kan finde sted, hvis det er med 
henblik på at forbedre områdets relation til 
omgivelserne. 

 

10.11 Stiller spørgsmål om, hvorvidt gymnastiksalen bevares? Gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de 
bygninger, der bevares. Det er således op til 
bygherre, om de kan finde anvendelse til 
bygningen. 

 

10.12 Stiller sig positivt over for en nyanvendelse af 
seminariegrunden og hilser projektet velkommen. 

 Tages til efterretning. 

Nr. 11 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
11.1 Udtrykker glæde over ny anvendelse af 

seminariebygningerne og bifalder en anvendelse til 
ældreboliger. 
 

 Tages til efterretning. 

11.2 Stiller spørgsmål om, hvorvidt parken fortsat vil være 
offentligt tilgængelig for indbyggerne i Skårup. 

Parken vil i fremtiden fungere som fælles 
grønne friarealer for den kommende 
bebyggelse. Det vil dog være naturligt at 
arbejde med enkelte, offentligt tilgængelige 

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 
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stiforbindelser.   

11.3 Finder grundlæggende de foreslåede principper og 
pejlemærker fine. Dog vurderes forslag om bebyggelse i 
op til 3 etager ikke tilpasset landbymiljøet, som består 
af et- og toplanshuse 
 
Afsender foreslår at byggeri opføres i ét plan for at 
tilpasse sig landsbymiljøet. 
 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus 
på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
 

11.4 Afsender ønsker i lyset af en forventet stigende 
trafikmængde etableret hastighedsbegrænsende tiltag 
på Vestergade og Østergade af hensyn til svage 
trafikanter – børn og ældre (og dyr!). 
 

Der er endnu ikke foretaget nogle konkret 
vurderinger af planlægningens konsekvenser 
for trafikmængder og trafikafvikling. 

Planlægningens 
konsekvenser for 
trafikmængder og 
trafikafvikling vil blive 
afdækket i den 
kommende 
lokalplanproces. 

Nr. 12 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
12.1 Afsender ønsker at den kommende planlægning – 

udover at friholde parken for bebyggelse – også 
indeholder en registrering af parkens træer, herunder 
indmåling af placering, artsbestemmelse og vurdering 
af sundhedstilstand som baggrund for 
lokalplanbestemmelser og kortbilag. 
 
Afsender frygter at undladelse af en registrering jf. 

Det er intentionen, at parken bevares med sit 
udtryk. 

Tages til efterretning. 
 
Der vil blive taget stilling 
til træernes værdi og 
stand i forbindelse med 
den kommende 
planlægning. 
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planklagenævnsafgørelser ikke vil sikre beskyttelse af 
parkens kvaliteter. 
 

 

12.2 Afsender ønsker konkret stillingtagen til 
offentlighedens adgang til parken, herunder om parken 
er at betragte som boligernes friareal eller om parken 
er Skårup bys friareal, om stier skal udmatrikuleres som 
offentlig sti mv. 
 
Der henvises i den forbindelse til overtagelsespligt i 
forbindelse med evt. udlæg til offentlig anvendelse. 

 
 

Parken vil i fremtiden fungere som fælles 
grønne friarealer for den kommende 
bebyggelse. Det vil dog være naturligt at 
arbejde med enkelte, offentligt tilgængelige 
stiforbindelser.   

Tages med i den 
kommende 
lokalplanproces. 

Nr. 13 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
13.1 Udtrykker bekymring for højden af det kommende 

byggeri og spørger i den forbindelse til ny bebyggelses 
afstand til fortovskant? 
 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
bebyggelsens afstand til fortovskant. 
 
Det er i øvrigt i plangrundlaget fastlagt, at ny 
bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus 
på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
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13.2 Stiller spørgsmål til afstand mellem de fritliggende 
bygninger? 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
afstande mellem de enkelte bygninger. 

Den nærmere 
lokalplanlægning vil 
fastlægge byggefelter, 
højder og/eller etageantal 
for kommende bebyggelse. 
Dette vil ske ud fra en 
rimelig betragtning om 
nabohensyn. 
 

13.3 Stiller spørgsmål til om der vil blive etableret balkoner 
mod Vestergade, herunder risiko for indbliksgener 
særligt hvis byggeri føres helt til fortovskant? 
 
 
 

Der er endnu ikke taget konkret stilling til 
placering af balkoner og deres eventuelle 
påvirkning af nabobebyggelser. 

Den nærmere 
lokalplanlægning vil 
fastlægge byggefelter, 
højder og/eller etageantal 
for kommende bebyggelse. 
Dette vil ske ud fra en 
rimelig betragtning om 
nabohensyn. 
 

Nr. 14 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
14.1 Afsender udtrykker bekymring for mulighed for højt 

byggeri mod Østergade, herunder spørgsmål om de 
konkrete planer for gymnastiksalen som synes uklare? 
 

Gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de 
bygninger, der bevares. Det er således op til 
bygherre, om de kan finde anvendelse til bygningen. 
 
Det er i øvrigt i plangrundlaget fastlagt, at ny 
bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
 



19

på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

Nr. 15 Høringsbidragets indhold Administrationens bemærkninger Forslag til videre proces: 
15.1 Hilser nyanvendelse af seminariegrunden velkommen 

og glæder sig over bevaring af de smukke bygninger. 
 Tages til efterretning. 

15.2 Stiller spørgsmål om, hvorvidt parken fortsat vil være 
offentligt tilgængelig for byens beboere? 

Parken vil i fremtiden fungere som fælles 
grønne friarealer for den kommende 
bebyggelse. Det vil dog være naturligt at 
arbejde med enkelte, offentligt tilgængelige 
stiforbindelser.   

 

15.3 Udtrykker bekymring for den foreslåede bygningshøjde 
op til 3 etager/hovedbygningens taghøjde som vurderes 
at bryde med det eksisterende gadebillede. 
 
Afsender foreslår byggeri i maks. 2 etager. 
 

Det er i plangrundlaget fastlagt, at ny bebyggelse ud 
mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen 
(princip nr. 6), og at ny bebyggelse ud mod 
Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil 
(princip nr. 7).  
 
Det er også nævnt i plangrundlaget, at 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. 
 
Der vil i det kommende arbejde være fokus 
på at disse to principper ikke er i konflikt med 
princippet om bebyggelse i 3 etager. 

Der vil i den kommende 
proces være 
opmærksomhed på at 
indrette bebyggelsen med 
varierende etage- og 
taghøjder, så en realisering 
af bebyggelse i 3 etager 
ikke kommer i konflikt med 
de øvrige principper. 
 

15.4 Ønsker at se bygherres forslag til bebyggelse, så der er 
noget konkret at forholde sig til. 

I den kommende lokalplan vil disse forhold 
blive konkretiseret. Der vil således blive 
præsenteret et forslag i forbindelse med 
høringen af lokalplanforslaget. 
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Opmærksomhedspunkter: 
Bebyggelseshøjder (princip nr. 4, 6 og 7) 

 i forhold til bebyggelsen ved de omkringliggende veje.  
 i forhold til hovedbygning 
 verificering af højder på eksisterende bebyggelse. 

Det er i principperne pointeret, at ny bebyggelse skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og at den nye bebyggelse skal udgøres af mindre enheder. 
Dette er præmisserne for, at der kan tillades byggeri i maks. 3 etager. Det er også fastlagt, at ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med 
stationsbybygningerne på modsatte side af vejen og at ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil.  
 
Der vil i den kommende planproces være opmærksomhed på, at indrette bebyggelsen med varierende etage- og taghøjder, så en realisering af bebyggelse i 
maks. 3 etager ikke kommer i konflikt med de øvrige principper. 
 
Seminariets nuværende højder skal verificeres i den videre proces.   
 
Park (princip nr. 1) 

 Bevaring af beplantning 
 Friholdelse for bebyggelse 
 Offentligt tilgængelige forbindelser 

 
Det er intentionen, at parken friholdes for bebyggelse og bevares med sit udtryk. Parken vil i fremtiden fungere som fælles grønne friarealer for den 
kommende bebyggelse. Det vil dog være naturligt at arbejde med enkelte, offentligt tilgængelige stiforbindelser. Der vil desuden blive taget stilling til 
træernes værdi og stand i forbindelse med den kommende planlægning. 
 
Bevaring og anvendelse af gymnastiksal 
Gymnastiksalen er ikke udpeget som en af de bygninger, der bevares. Det er således op til bygherre, om de kan finde anvendelse til bygningen. 
 
Trafik 

 Overkørsler mod Østergade, der er skolevej 
 Forhold omkring trafikmængder og trafikafvikling 

 
Der er endnu ikke foretaget nogle konkret vurderinger af planlægningens konsekvenser for trafikmængder og trafikafvikling. Planlægningens konsekvenser 
for trafikmængder og trafikafvikling vil blive afdækket i den kommende lokalplanproces. 
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Forhold til umiddelbare naboer 

 Indbliksgener 
 Bygningshøjder mod skel 
 Skyggeforhold 

 
Den nærmere lokalplanlægning vil fastlægge byggefelter, højder og/eller etageantal for kommende bebyggelse. Dette vil ske ud fra en rimelig betragtning om 
nabohensyn. 
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