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1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 
 
17/29657 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Dagsordenen, herunder tillægsdagsorden, blev godkendt. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø) 
 
 
 
 

2. Budget 2021, temaer - Teknik- og Erhvervsudvalget 
 
19/25196 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af temaer til budget 2021. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At udvalget beslutter, hvilke temaer der skal indgå i udvalgets videre 
arbejde med budget 2021, samt drøfter forslag til finansiering af 
eventuelle udgifter. 

 At udvalget beslutter, hvorvidt der er temaer, der skal fremsendes til 
Økonomiudvalget. 

 
Sagsfremstilling:  
I henhold til budgetproceduren for 2021 har udvalget i foråret drøftet 
udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt 
forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget, hvilke forslag, 
der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder 
finansiering. 
Hvis udvalget vurderer, at der er forslag, der skal indgå i 
budgetforhandlingerne fremsender udvalget forslagene, inkl. forslag til 
finansiering af eventuelle udgifter, til Økonomiudvalget.  
 
Nedenstående temaer er behandlet på udvalgets tidligere møder: 
Der henvises under hvert punkt til det bilag, som beskriver budgettemaet 
nærmere. På grund af ekstraordinær travlhed i afdelingerne med at 
udmønte hjælpepakker til erhvervslivet, foreligger enkelte temaer stadig 
kun i udkast. De vil færdigbearbejdes frem til mødet i august. 
Drift: 

 Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter). 
 Afledte temaer af handleplanen for Klima- og energipolitikken. (Bilag 2 

– Udmøntning af CO2-reduktionsplan. Der henvises til Bilag 3 – CO2-
reduktionsplan for Svendborg Kommune for en nærmere beskrivelse 
af de enkelte temaer, som listes i Bilag 3. Forslagene dækker flere 
udvalg).  

 
Anlæg: 
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 Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, 
Kattesundet og Gerritsgade. (Bilag 4 – Byens rum og pladser med 
fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade). 

 Byrum ved SIMAC. (Bilag 5 – Byrum ved SIMAC). 
 Midlertidig parkering ved SIMAC. (Bilag 6 - Midlertidig parkering ved 

SIMAC). 
 Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn. (Bilag 7 - Klimasikring 

med fokus omkring Søndre Havn). 
 Affaldssorteringssystem i Byrum. (Bilag 8 - Affaldssorteringssystem i 

Byrum). 
 Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for 

renovation. (Bilag 9 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt 
indsamlingssystem for renovation). 

 Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og 
bygninger. (Bilag 10 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens 
anlægskonstruktioner og bygninger og bilag 11 - Pulje til reduktion af 
efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger – Eksempler 
på tilstand fra eftersyn 2017 og 2019). 

 Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af 
Hjortø. (Bilag 12 - Plan for generel færgebetjening af småøerne, 
herunder betjening af Hjortø og bilag 13 - Plan for generel 
færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø – notat). 

 Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. 
 Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale 

bygningsmasse. 
 Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg 

bymidte og havn. 
Beskrivelser til de 3 nederste punkter vil forelægge på udvalgets møde i 
august. 
 
Af anlægstemaer fra andre udvalg henvises til bilag, hvor udvalgets egne 
temaer er markeret med grøn farve. (Bilag 14 – Samlet oversigt over 
anlægstemaer). 
Heri indgår også en liste over 11 ansøgninger om faciliteter, der er 
indkommet til Kultur- og Fritidsudvalget og præsenteret på et tværgående 
møde den 15. juni mellem Kultur- og 
Fritidsudvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget. 
Der vedlægges endvidere ECO-nøgletal opdateret med regnskab 2019. 
(Bilag 15 – ECO nøgletal med regnskab 2019). 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Økonomien fremgår af de vedlagte temabeskrivelser. Jævnfør 
budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende 
finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme. 
 
Lovgrundlag:  
Den kommunale styrelseslov. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Gratis busruter 
Åben - Bilag 2 - Udmøntning af CO2-reduktionsplan 
Åben - Bilag 3 - CO2-reduktionsplan for Svendborg Kommune 
Åben - Bilag 4 - Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, 
Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade 
Åben - Bilag 5 - Byrum ved SIMAC 
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Åben - Bilag 6 - Midlertidig parkering ved SIMAC 
Åben - Bilag 7- Klimasikring med fokus på Søndre Havn 
Åben - Bilag 8 - Affaldssortering i Byrum 
Åben - Bilag 9 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem 
for renovation 
Åben - Bilag 10 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens 
anlægskonstruktioner og bygninger 
Åben - Bilag 11 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens 
anlægskonstruktioner og bygninger - Eksempler på tilstand fra eftersyn 
2017 og 2019 
Åben - Bilag 12 - Plan for general færgebetjening af småøerne, herunder 
betjening af Hjortø 
Åben - Bilag 13 - Plan for generel færgebetjening af småøerne herunder 
betjening af Hjortø - notat 
Åben - Bilag 14 - Samlet oversigt over anlægstemaer 
Åben - Bilag 15 - ECO nøgletal med regnskab 2019 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Udvalget ønsker sagsfremstillingens liste over budgettemaer tilføjet med 
følgende anlægstemaer, som færdiggøres til august mødet:  
 

 Projekt med forlængelse af Johannes Jørgensens Vej 
 Udvidelse af cykelsti puljen 
 Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på 

virksomhedsniveau i form af indkøb af varmepumper samt udskiftning 
af de kommunale fossilbiler til elbiler, herunder ladekapacitet (temaet 
erstatter det tidligere ønskede budgettema: afledte temaer af 
handleplanen for Klima- og energipolitikken). 

  
Temaet vedrørende gratis busruter undersøges yderligere frem mod 
august mødet. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø) 
 
 
 
 

3. Årlig opfølgningsredegørelse for anvendelse af tilskud til 
nedsættelse af færgetakster 
 
20/6157 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af opfølgningsredegørelser for tilskud til passagertransport og 
godstransport samt anvendelse af det generelle Ø-tilskud i 2019.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse med 
endelige vedtagelse i Byrådet, at: 

 Opfølgningsredegørelserne for anvendelse af tilskud til nedsættelse af 
takster for passagerer mv. og godstransport til og fra Skarø, Drejø og 
Hjortø samt redegørelse for anvendelse af det forhøjede tilskud i 
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henhold til § 20, stk. 1 i Lov om Kommunal udligning og tilskud 
godkendes. 

 
Sagsfremstilling:  
Passagerer m.v.: 
Jf. ”Bekendtgørelse nr. 1222 af 22.11.2019 om nedsættelse af 
færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer” påhviler det 
kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgnings-redegørelse 
om, hvorledes statens tilskud til nedsættelse af takster for biler, 
passagerer m.v. er anvendt i det forudgående regnskabsår. 
 
Der er for året 2019 ydet et statsligt tilskud på 312.000 kr. 
Vedlagte bilag 1 - ”Opfølgningsredegørelse Passagertransport m.v.” viser 
hvordan det statslige tilskud for 2019 er blevet anvendt til nedsættelse af 
diverse takster for passagerer og biler til og fra Skarø, Drejø og Hjortø. 
 
Godstransport: 
Jf. ”Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2019 om nedsættelse af 
færgetakster for godstransport til og fra visse øer” påhviler det 
kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, 
hvorledes statens tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport er 
anvendt i det forudgående regnskabsår. 
 
Der er for året 2019 ydet et statsligt tilskud på 228.000 kr. 
 
Vedlagte bilag 2 - ”Opfølgningsredegørelse godstransport” viser hvordan 
det statslige tilskud for 2019 er blevet anvendt til nedsættelse af diverse 
takster for gods- og varetransport til og fra Skarø, Drejø og Hjortø. 
 
Tilskud i henhold til § 20, stk. 1 i lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud: 
Jf. § 9 i ”Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport 
til og fra visse øer” (Bek. nr. 1221 af 22.11.2019), påhviler det 
kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre 
for hvorledes kommunens andel af det generelle tilskud i henhold til § 20, 
stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er 
anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til 
nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes.  
 
Svendborg Kommune har for 2019 modtaget et tilskud på 7,320 mio. kr.  
 
Bilag 3 - ”Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud 
2019” indeholder en mere detaljeret redegørelse for kommunens 
anvendelse af det generelle Ø-tilskud.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Passagertransport m.v.: 
Der er modtaget 312.000 kr. i tilskud fra staten. 
 
Opfølgningsredegørelsen for tilskud til nedsættelse af takster for biler og 
passagerer viser, at der i 2019 er ydet et samlet tilskud på 387.219 kr. til 
nedsættelse af takster for biler og passagerer. 
 
Afvigelsen vedrørende det ydede tilskud skyldes, at der i perioderne 1.1.-
28.6.2019  og 1.9.-31.12.2019 har været overført flere passagerer med 
færgerne end oprindeligt forudsat. 
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Godstransport: 
Der er modtaget 228.000 kr. i tilskud fra staten 
 
Opfølgningsredegørelsen for tilskud til nedsættelse af takster gods viser, at 
der i 2019 er ydet et samlet tilskud på 261.728 kr. til nedsættelse af 
takster for biler og passagerer. 
 
Afvigelsen vedrørende det ydede tilskud skyldes, at der i perioderne 1.1.-
28.6.2019  og 1.9.-31.12.2019 har været overført mere gods end 
oprindeligt forudsat. 
 
Tilskud i henhold til § 20, stk. 1 i lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud: 
Det generelle Ø-tilskud i 2019 lød på 7,320 mio. kr. Svendborg Kommune 
har jf. bilag 3 ”Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle 
tilskud i 2019” brugt i alt 14,186 mio. kr. til færgedrift og diverse 
investeringer på øerne. Det generelle Ø-tilskud er blevet anvendt til 
finansiering af en del af disse udgifter. 
 
Det er jf. ordningen forudsat, at kommunen bærer en del af både drifts- og 
investeringsudgifterne ved færgetrafikken. 
 
Lovgrundlag:  

1. Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 
(Lovbekendtgørelse nr. 1084 af 28.10.2019) 

2. Bek. om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og 
fra visse øer (Bek. nr. 1221 af 22.11.2019) 

3. Bek. om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra 
visse øer (Bek. nr. 1222 af 22.11.2019) 

 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 2 - opfølgningsredegørelse gods.xlsx 
Åben - Bilag 1 - Opfølgningsredegørelse passagerertransport mv..xlsx 
Åben - Bilag 3 - Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle 
tilskud i 2019 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Godkendt og oversendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 
 

4. Lukket - Ejendomshandel 
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5. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe 
 
20/11288 
 
Sagsfremstilling:  
Byrådsmedlem Jesper Kiel (Ø) ønsker på vegne af Enhedslistens 
byrådsgruppe følgende optaget på byrådets dagsorden den 26. maj 2020: 
” Vurdering af bevaringsværdige bygninger inden salg 
 
Enhedslisten foreslår: 
Der foretages altid en uvildig vurdering af bevaringsværdige bygninger, 
som ejes af kommunen eller kommunalt ejede selskaber inden disse 
eventuelt sættes til salg med mulighed for nedrivning. De 
bevaringsværdige bygninger skal vurderes for deres arkitektoniske og 
kulturhistoriske betydning af Svendborg Museum, Arkitekturrådet og 
Foreningen By og Land. Vurderingen behandles selvstændigt inden der 
træffes beslutning om evt. salg af ejendommene. 
 
Begrundelse:  
Kommune kan både træffe beslutning om salg, betingelser og mulighed for 
nedrivning af kommunalt ejede bygninger. Der kommer derfor ikke til at 
være en uvildig vurdering af bevaringsværdige bygninger betydning inden 
et salg, som åbner mulighed for nedrivning. Dermed kan bevaringsværdier 
gå tabt på lukket dagsorden i byrådet.  
Der drejer sig om fx. det gamle vandværk på Vestergade 189 i Svendborg. 
Her bør ligge en uvildig vurdering af bygningen, som behandles på de åbne 
dagsordenspunkter inden der på lukket dagsorden tages stilling til et 
eventuelt salg af ejendommen, som ejes af Vand og Affald. 
 

. ” 
 
 
 

Beslutning i Byrådet den 26-05-2020:  
Sagen oversendes til behandling i Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Det besluttes, at der foretages en vurdering af de bevaringsværdige 
kommunale bygninger for deres arkitektoniske og kulturhistoriske 
betydning af Svendborg Kommune som led i sagsfremstillingen i 
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forbindelse med et salg. Administrationen kan indhente vurdering fra 
Svendborg Museum, Arkitekturrådet og Foreningen By og Land. 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

6. Skiftekærmøllerne - Kommuneplantillæg og lokalplan for 
vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge  
 
18/5076 
 
Beslutningstema:  
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.13, lokalplan 637 og VVM-
tilladelse for vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge.  
Byrådet har kompetencen til at vedtage kommuneplantillæg og lokalplan til 
vindmøller ved Ny Søby. Det er en forudsætning for vedtagelsen, at Miljø- 
og Naturudvalget d. 16. juni 2020 har godkendt, at der meddeles VVM-
tilladelse til vindmøllerne.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig 
vedtagelse i Byrådet, at: 

 kommuneplantillæg 2017.13 for vindmøller ved Ny Søby vedtages. 
 lokalplan 637 for vindmøller ved Ny Søby vedtages.   
 høringssvar besvares, som foreslået i den vedlagte hvidbog. 

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 
Dette dagsordenspunkt omhandler den igangværende plan- og 
miljøvurderingsproces for to vindmøller ved Ny Søby på Tåsinge, 
Skiftekærmøllerne.  
 
Vindmøllerne blev sat op i oktober 2017 i overensstemmelse med det 
daværende plangrundlag. Plangrundlaget blev i december samme år 
underkendt af Planklagenævnet på grund af manglende miljøvurdering. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet traf samtidig afgørelse om, at projektet var 
omfattet af krav om miljøvurdering. Klagenævnene har vurderet, at der 
skal gennemføres en konsekvensvurdering af påvirkningen af NATURA 
2000 områder og særligt beskyttede arter i overensstemmelse med 
reglerne for beskyttelse af international natur (- habitatbekendtgørelsen). 
Når der er krav om en konsekvensvurdering er der samtidig krav om, at 
planer og projekt skal omfattes af en miljøvurdering. 
 
For en oversigt over den samlede proces for Skiftekærmøllerne henvises til 
bilag 10 (Samlet proces for Skiftekærmøllerne 2012 til 2020).    
 
Den nuværende plan- og miljøvurderingsproces blev indledt i april 2018.  

 April 2018 – Første offentlige høring, inkl. borgermøde. 
 Juni 2018 – Opsamling på første høring. Teknik og Erhvervsudvalget 

beslutter at fortsætte plan- og miljøvurderingsprocessen. Miljø- og 
Naturudvalget orienteres.         
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 Marts 2020 – Byrådet godkender, at forslag til planer, miljøvurderinger, 
samt udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring – se bilag 5 
”byrådets beslutning af 31. marts 2020” 

 April/maj 2020 – Anden offentlige høring, inkl. digitalt 
infomationsmøde. 

 
Følgende materiale har været fremlagt i offentlig høring i perioden d. 1. 
april 2020 til og med d. 27. maj 2020.    

 Forslag til kommuneplantillæg 2017.13   
 Forslag til lokalplan 637   
 Miljøvurdering af planerne    
 Miljøkonsekvensvurdering af vindmølleprojektet  
 Udkast til VVM-tilladelse  

 
Høringssvar og hvidbog  
Der er indkommet i alt tre høringssvar fra borgere på Tåsinge.  
Der er ikke indkommet høringssvar fra andre myndigheder.  
Høringssvarene omhandler følgende temaer:  

 Støj 
 Natura 2000 og særligt beskyttede arter ( bilag 4-arter)  
 Alternative placeringer  
 Strandbeskyttelseslinjen  
 Fremadrettet kontrol med vindmøllerne 
 Vindmøllernes harmoniforhold  
 Værditabsordningen 
 Proces   

 
Høringssvarene gengives som resumé i bilag 3 (Hvidbog). Her findes også 
et forslag til samlet svarnotat. De originale høringssvar er desuden vedlagt 
som bilag 4 (Samlede høringssvar). 
 
Ændringer på baggrund af høringssvar 
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i 
plangrundlaget eller VVM-tilladelsen.  
 
Kommuneplantillæg og lokalplan   
Kommuneplantillæg 2017.13 og lokalplan 637 giver mulighed for opstilling 
af to vindmøller på maksimalt 80 m med tilhørende tekniske installationer, 
teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer. Planerne er vedlagt som 
hhv. bilag 1 og 2.  
 
Miljøvurdering  
Planlægningen for vindmøller og det konkrete projekt er omfattet af krav 
om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet to miljøvurderinger, og i 
overensstemmelse med miljøvurderingsloven er miljøvurderingen af 
planerne udarbejdet af Svendborg Kommune, mens miljøvurderingen af 
projektet er udarbejdet af ansøger.   
 
Miljøvurdering af planer 
Miljøvurderingen af planerne indgår i plangrundlaget og konkluderer, at 
kommuneplantillæg 2017.13 og lokalplan 637 kan realiseres, uden at det 
vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. 
Miljøvurderingen af planerne redegør for påvirkningen af:  

 Befolkningen særligt i forhold til støj, skyggekast og visuel påvirkning.   
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 Jordbund og arealanvendelse  
 Landskab  

 
Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en vurdering efter 
habitatreglerne for påvirkning af NATURA-2000 området ” Det Sydfynske 
Øhav” samt arter, der kræver særlig beskyttelse (bilag 4 arter). Det er 
konkluderet, at der ikke er nogen påvirkning af arter, der er udpeget for 
NATURA 2000 området, og heller ikke af Bilag 4-arter. Vurderingen indgår 
som grundlag for miljø-vurderingen, og er vedhæftet som bilag til denne 
rapport.   
 
For yderligere oplysninger om miljøvurderingen af planerne henvises til 
bilag 5 (Miljørapport for planer) og bilag 9  (Byrådets beslutning af 31. 
marts 2020).   
 
Orientering om miljøvurdering af projektet  
Miljøvurderingen af projektet, inkl. VVM-tilladelse, er behandlet af Miljø- og 
Naturudvalget d. 16. juni 2020. Miljøvurderingen af projektet konkluderer, 
at projektet kan realiseres uden at medføre væsentlige påvirkninger af 
miljøet.  
 
Miljøvurderingen er kvalitetssikret af administrationen, og danner grundlag 
for VVM-tilladelsen til vindmøller.       
 
For yderligere oplysninger om miljøvurderingen af projektet henvises til 
bilag 7 (Miljøkonsekvensrapport for projektet).  
 
Orientering om VVM-tilladelse    
VVM-tilladelsen er udarbejdet med udgangspunkt i det ansøgte projekt, og 
miljøvurderingen af projektet.  
 
Tilladelsen indeholder vilkår om egenkontrol (overvågning), hvilket 
betyder, at mølleejerne skal kunne fremlægge data, der sandsynliggør, at 
den godkendte drift overholdes. Derudover er møllerne omfattet af de 
generelle regler om tilsyn jf. vindmøllebekendtgørelsen. Egenkontrollen er 
en oversigt over vindmøllernes drift gennem året, mens et tilsyn vil være 
et øjebliks-billede af den aktuelle drift. 
 
Desuden er der i VVM-tilladelsen fastsat vilkår om, at ved ophør af driften 
af møllerne skal alle bygningselementer fjernes. 
 
Eventuelle ændringer af det ansøgte projekt, skal som udgangspunkt 
screenes for, om der skal gennemføres en ny miljøvurdering. Det gælder 
dog ikke, hvis miljøpåvirkningen er uændret i forhold til den netop 
gennemførte miljøvurdering. 
 
For yderligere oplysninger om VVM-tilladelsen henvises til bilag 8 (VVM-
tilladelse).  

Den videre proces 
Hvis der træffes politisk beslutning om at give mulighed for vindmøller ved 
Skiftekær, vil administrationen efterfølgende offentliggøre afgørelser og 
bilag inkl. klagevejledning.  
 
Alle borgere, der har indsendt høringssvar, får efter politisk behandling 
tilsendt et link til hvidbogen, som svar på deres indsigelse. 
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
De samlede udgifter til udarbejdelse af kommuneplantillæg 2017.13 samt 
lokalplan 657 med tilhørende miljøvurderinger og VVM-tilladelse for to 
vindmøller ved Skiftekær er finansieret indenfor administrationens budget.  
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM). 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Kommuneplantillæg 2017-13.pdf 
Åben - Bilag 2 - Lokalplan 637.pdf 
Åben - Bilag 3 - Hvidbog_ 
Åben - Bilag 4 - Samlede høringssvar.pdf 
Åben - Bilag 5 - Miljørapport for planer.pdf 
Åben - Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse.pdf 
Åben - Bilag 7 - Miljøkonsekvensrapport for projekt_ 
Åben - Bilag 8 - VVM-tilladelse til to vindmøller på Tåsinge.pdf 
Åben - Bilag 9 - Byrådets beslutning af 31 marts 2020.pdf 
Åben - Bilag 10 - Samlet proces for Skiftekærmøllerne 2012-2020.pdf 
Åben - Venstre stiller følgende ændringsforslag til dagsordenens pkt 6 på 
TEU 180620 
Åben - Bilag 1 til Venstres ændringsforslag under pkt 6..pdf 
Åben - Bilag 2 til Venstres ændringsforslag under pkt. 6 
Åben - Bilag 3 _ Vindmøllebekendtgørelsen bek 135 af 7 februar 2019 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Liste V fremsætter følgende ændringsforslag til vedtagelse: 
 
”Med baggrund i bestemmelserne i Vindmøllebekendtgørelsen (Bek nr. 
135 af 07/02/2019) (Bilag 3), udsættes dagsordenens punkt 6, 
vedrørende endelig godkendelse af Skiftekærmøllerne, indtil 
gennemførelse af en “Miljøstøjmåling - ekstern støj”, er gennemført og 
indtil driftsdata, med maksimum 1 times interval imellem målepunkterne, 
foreligger og at disse data bekræfter, at møllerne indtil nu har overholdt 
den pålagte driftsbegrænsning.  
Udsættelsen sker endvidere med en bemærkning om at en senere 
godkendelse vil forudsætte at resultatet af den gennemførte 
“Miljøstøjmåling - ekstern støj”, opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte 
støjgrænser og at kommunens kontrol med overholdelse af de pålagte 
driftsdata, som herover beskrevet, godtgør at de pålagte 
driftsbegrænsninger har været overholdt”. 
 
For stemmer 2 medlemmer: liste V 
Imod stemmer 7 medlemmer: liste A, Ø og C og løsgænger Jens Munk. 
 
Der blev derefter stemt om indstillingen: 
 
For stemte 7 medlemmer: liste A, Ø og C og løsgænger Jens Munk. 
Imod stemte 2 medlemmer: liste V 
 
Indstillingen var dermed godkendt. 
 
Liste V giver følgende mindretalsudtalelse:  

x-apple-data-detectors://2/


Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 18-06-2020 

11

  
”For fuld information om Venstres ændringsforslag og dets baggrund 
henvises til kopi af det samlede forslag med bilag, som er vedhæftet dette 
mødereferat”. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø) 
 
 
 
 

7. Endelig vedtagelse af lokalplan for Vestergade 5, Gudme 
 
19/7746 
 
Beslutningstema:  
Endelig vedtagelse af lokalplan 650 for et nyt boligområde ved Vestergade, 
Gudme. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse, at: 

 Lokalplan 650 for et boligområde ved Vestergade i Gudme 
vedtages endeligt, 

 Høringsbidrag besvares som forslået i den vedlagte hvidbog 
 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 
For at understøtte et varieret boligudbud i Gudme, har grundejer ønsket at 
nedrive den tidligere møbelfabrik, for at opføre etageboliger indenfor 
lokalplanområdet. En realisering af projektet har krævet en ny lokalplan.  
 
På Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 2. april 2020 blev det besluttet 
at forslag til lokalplan 650 blev sendt i offentlig høring i 4 uger. Den 
offentlige høring foregik fra den 6. april til og med den 7. maj 2020. 
 
I den offentlige høringsperiode er der er indkommet 2 høringssvar fra 
lokale borgere. De fremsendte høringssvar fremgår i et kort resume 
nedenfor samt i hvidbogen, se bilag 2 - Hvidbog. Behandling af 
høringssvarene samt forslag til den videre proces fremgår i hvidbogen. Alle 
høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, se bilag 3 - 
Samlet høringssvar. 
 
Høringssvar  

1. At der i det nye byggeri bliver taget højde for eventuelle indbliksgener 
til de omkringliggende ejendomme.  

2. Ønske om at indkørslen til boligområdet bliver fra Stationsvej, hvor 
møbelfabrikken også havde parkering, for at undgå mere trafik på 
Skiftevej, hvor butikken Min Købmand har parkeringspladser. Ved 
nybyggeri, bør Teknik og Erhvervsudvalget overveje, at lukke vejen for 
biler mellem Skiftevej og Stationsvej, så alle skal forbi det gamle hotel, 
for at komme frem og tilbage. 

 
Administrationens bemærkninger 
Adgangsvejen til det nye boligområde vil ske via Vestergade og ikke fra de 
bagvedliggende veje. Ønsket om vejlukning er uden for lokalplanområdets 
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afgrænsning. Forespørgslen er derfor videresendt til Trafikafdelingen i 
Svendborg Kommune. 
 
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.  
 
Ved beslutning om vedtagelse af lokalplan 650, vil planen blive 
offentliggjort med en klagefrist på 4 uger.  

 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 650 afholdes indenfor 
Plan og Udviklings eksisterende budget. Der er derudover ingen direkte 
økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. 
 
Såfremt projektet realiseres antages det at have positive konsekvenser for 
bosætningsmulighederne i området samt være med til at skabe et varieret 
boligudbud i lokalområdet.  
 
Udgifter til nedrivning og håndtering af mulig jordforurening afholdes af 
bygherre. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om Planlægning (Planloven) 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 
Boligstrategi 2013 
Bosætningsstrategi 2020 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 lokalplan 650 Vestergade 5, Gudme.pdf 
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Åben - Bilag 2 hvidbog.pdf 
Åben - Bilag 3 samlet høringssvar.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen blev godkendt. 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

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

 Kommuneplantillæg nr. 2017.23 vedtages endeligt 
 Lokalplan nr. 652 vedtages endelig 

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 
Baggrunden for udarbejdelse af planerne er kommunens ønske om at 
sælge ejendommen til et byudviklingsprojekt. 
 
Byrådet vedtog den 30. oktober 2018, at udbyde Bagergade 28-30, med 
en række vægtede kriterier ift. pris, planforhold og parkering. 
 
Efter forhandling, besluttede byrådet den 25. juni 2019 at udpege 
projektet ”En fynsk frugthave på terrasser”, som vinder. Projektet 
indeholder bevaring af den eksisterende bygning i Bagergade, som 
omdannes til boliger, hvor alle etager udnyttes.  
 
Ny bebyggelse opføres som to etageejendomme på op til 5 etager i den 
nordlige ende af grunden. Antallet af boliger bliver herefter op til 36 i alt på 
grunden.  
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Illustrationen viser ny bebyggelses placering i forhold til den eksisterende 
bebyggelse i Bagergade, som omdannes. 
 
Planernes indhold 
Kommuneplantillægget (Bilag 1: Bagergade – Kommuneplantillæg nr. 
2017.23) udlægger området til boligområde, med 

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

 
Lokalplanen (Bilag 2: Bagergade – Lokalplan nr. 652) har til formål at 

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

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

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

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

henhold til bygningens oprindelige arkitektur. 
 

Lokalplanen indeholder bestemmelser for ombygning af den eksisterende 
bygning i Bagergade, hvor der gives mulighed for etablering af 
portgennemgang til Bagergade. Bygningerne kan ombygges til ca. 18 
boliger.  
 
Den nye bebyggelse skal placeres i den nordlige ende af grunden indenfor 
to byggefelter, der er placeret, så der er mulighed for at gå gennem 
bebyggelsen ind på det fælles friareal – frugthaven. 
Byggefelterne fastlægger de ydre rammer for bygningernes placering, og 
der er mulighed for indenfor byggefelterne at skabe lidt variation af 
placeringen i forhold til blandt andet tilpasning til terræn.  
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Det samlede antal boliger på grunden, omdannelse og nybyggeri, skal ses i 
sammenhæng med kravene til p-pladser og friarealkravene (herunder 
projektets frugthave), som er med til at sætte en øvre grænse for, hvor 
mange boliger grunden kan rumme. 
 
Bebyggelsen skal opføres i farvede mursten, der er tilpasset de 
eksisterende bygningers udtryk. Derudover kan der tilføjes nye materialer, 
der understreger den nye arkitektur. 
 
Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser om adgangsveje og 
parkering og der er stiforbindelser fra henholdsvis Bagergade og 
Skolegade. 
 
Offentlig høring 
Byrådet vedtog d. 25. februar 2020, at offentliggøre forslag til tillæg til 
kommuneplan nr. 2017.23, samt forslag til lokalplan nr. 652 i 8 uger.  
 
Der er ikke indkommet høringssvar i den offentlige høring, og der er 
således ikke sket ændringer til lokalplanforslaget. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifter i forbindelse med planlægningen og udfærdigelsen af forslag til 
 kommuneplantillæg og lokalplan afholdes indenfor Plan og Udviklings 
eksisterende rammer. 
 
Fortætning af bymidten med boliger understøtter bosætning og bymidtens 
handels- og kulturliv. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning. 
Bosætningsstrategi 2020 
 
Bilag: 
Åben - Bagergade - Kommuneplantillæg nr. 2017.23 
Åben - Bagergade - Lokalplan nr. 652 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og sagen fremsendes til Byrådets endelige 
vedtagelse.  
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

9. Gammel Nyby 62 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og 
lokalplan 
 
17/17223 
 
Beslutningstema:  

 
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.22 og lokalplan 653 – 
Gammel Nybyvej 62, tæt/lav boligbebyggelse. 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig 
godkendelse i 
Byrådet, at 

 Kommuneplantillæg 2017.22 og lokalplan 653 vedtages endeligt, med 
de foreslåede administrative rettelser  

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund  

 
Lokalplanens afgrænsning  

 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog den 7. februar 2019 at igangsætte 
udarbejdelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2017-2029, samt forslag 
til lokalplan med en forudgående høring. 
Den forudgående høring blev gennemført i perioden d. 30. april 2019 til 3. 
juni 2019. 
På baggrund af høringssvar modtaget i den forudgående høring, besluttede 
Byrådet den 28. august 2019, at tilføje yderligere principper for den nye 
bebyggelses placering, omfang og udtryk.   
Byrådet vedtog d. 21. januar 2020 at sende forslag til kommuneplantillæg 
og lokalplan i offentlig høring. Det blev samtidig besluttet, at der skulle 
afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.  
 
Offentlig høring  
Den offentlige høring blev gennemført i perioden d. 3. februar til 30. marts 
2020.  
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Der er indkommet 3 høringssvar indenfor høringsperioden.  
Høringssvarene omhandler følgende:  

 Lokale beboere ønsker bebyggelsen trukket længere væk fra Gammel 
Nybyvej, for at tilpasse sig den eksisterende begyggelsesstruktur og 
trafik, der tæller flere biler og større landbrugsmaskiner end tidligere  

 Arkitektturrådet ønsker at bestemmelserne omkring tagmaterialer 
præciseres, for at undgå misforståelser omkring betontagsten.   

 
Høringssvarene er samlet og resumeret i en hvidbog, bilag 1 - Hvidbog 
med høringssvar. Derudover vedlægges høringssvarene i deres fulde 
længde, bilag 2 – Høringssvar i fuld længde. 
 
Der blev afholdt borgermøde d. 10 marts 2020 på Bregninge Kro, hvor 
borgere, ejer, rådgiver og politikere deltog. 
Tilpasning af bebyggelse  
Med udgangspunkt i borgermødet og de indkomne høringssvar, har 
administrationen været i dialog med bygherre og bygherres rådgiver, for at 
undersøge om det var muligt at imødekomme de lokale ønsker.  
På baggrund heraf foreslår administrationen at trække byggelfelterne 
tilbage fra Gammel Nybyvej, således at der skabes bedre oversigtsforhold 
og luft omkring den nye bebyggelse, vejen og den øvrige 
landsbybebyggelse. Det vurderes fortsat, at placeringen af den nye 
bebyggelse tilpasser sig den eksisterende landsbystruktur. 
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Før             Efter  
Tilpasningen af byggelfelterne vurderes ikke at være i strid med 
lokalplanens principper eller af så væsentligt et omfang, at det kræver en 
fornyet høring i henhold til planlovens bestemmelser. 
Lokalplanens bestemmelser omkring tagmaterialer er præciseret, sådan at 
der ikke gives mulighed for betontagsten, da tagmaterialet enten skal 
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være ’grønne’ tage, tagpap eller teglhængt. Dette skal sikre at byggeriet 
opføres i materialer, der er traditionelle og genkendelige i Gammel Nyby. 
 
Lokalplanens afgrænsning, landsbyafgrænsningen og de øvrige 
bestemmelser fastholdes. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  

Udgifterne i forbindelse med planlægningen og udfærdigelsen af forslaget 
til kommuneplantillæg 2017.22 og forslag til lokalplan nr. 653 – Gammel 
Nybyvej 62 tæt/lav boligbebyggelse, er finansieret indenfor Plan og 
Udviklings eksisterende rammer. 

Mulighed for udbygning af boliger i landsbyen er med til at understøtte 
bosætning i lokalområderne. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning (planloven)  
Boligstrategi 2013 
Bosætningsstrategi 2020 
 
Bilag: 
Åben - Lokalplan 653.pdf 
Åben - Kommuneplantillæg 2017.22, Boligområde Gammel Nybyvej 62.pdf 
Åben - Bilag 2 - Høringssvar i fuld længde.pdf 
Åben - Bilag 1- Hvidbog.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

10. Forslag til Kommuneplantillæg 2017.29 Boliger ved Kogtved 
Søfartsskole 
 
20/4263 
 
Beslutningstema:  
Offentliggørelse af forslag til Kommuneplantillæg 2017.29 for boliger ved 
tidligere Kogtved Søfartsskole. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse med 
endelig vedtagelse i Byrådet, at 

 Forslag til kommuneplantillæg 2017.29 offentliggøres i minimum 8 
uger.  

 Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Beslutningen 
herom offentliggøres sammen med planforslaget. 

 
Sagsfremstilling:  
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Baggrund 
Baggrunden for udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Kogtved 
Søfartsskole er en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker at 
omdanne søfartsskolen til et bofællesskab. Omdannelsen skal ske ved 
genanvendelse af eksisterende bevaringsværdige bygninger, samt 
opførelse af ny bebyggelse i området.  
Det er således intentionen, at kommuneplantillægget efterfølges af en 
lokalplan, som giver mulighed for at opføre ny bebyggelse indenfor 
området under hensyntagen til eksisterende bevaringsværdig bebyggelse. 

 
Kort med angivelse af søfartsskolens område.   
Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 02.01.C2.128 ”Blandet 
bolig- og erhvervsområde Kogtvedvænget”. Den sydlige del af grunden er 
omfattet af lokalplan nr. 553, som er vedtaget for at sikre en 
landskabsbevaring for dele af Rantzausmindekysten og friholder således 
den sydlige del af grunden for bebyggelse. 

 
 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. november 2019, at 

området kunne ændres fra blandet bolig- og erhverv til boligområde 
med mulighed for etageboliger i maks. 2½ etager. 

 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede d. 6. februar 2020, at 
prioriterer planlægningen for Kogtved Søfartsskole.  

 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 5. marts 2020 at 
igangsætte en forudgående høring for ændring af plangrundlaget.  

 Høringen blev gennemført i perioden d. 10. marts 2020 til d. 1. april 
2020.  

 Der var 7 høringssvar til projektet, herunder et svar fra bygherre, som 
har afledt et aftaleudkast, for at kunne gennemføre projektet.  

 Byrådet besluttede den 26. maj 2020 at der udarbejdes forslag til 
Kommuneplantillæg og en lokalplan baseret på de 8 punkter i 
”Aftaleudkast, Kogtved”, som var bilag til dagsordenpunktet d. 26. maj 
2020. Punkterne i ”Aftaleudkastet, Kogtved” erstatter derved de 8 
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punkter principper/pejlemærker, som var nævnt i dagsordenpunktet til 
mødet d. 26. maj 2020 . 

 Byrådet besluttede, at bebyggelsesprocenten fastlægges til 35 %.  
Aftaleudkastet er i overensstemmelse med bygherres ønsker for området.   
Forslag til Kommuneplantillæg 2017.29. 
Den tilhørende (nuværende) kommuneplanramme 02.01.C2.128 ”Blandet 
bolig- og erhvervsområdet – Kogtvedvænget”, gør det muligt at  

 Bygge i max. 2 etager.  
 Bebyggelseshøjden er max. 8,5 meter  
 Bebyggelsesprocenten er max. 30 %. 

Følgende principper/pejlemærker fra ”Aftaleudkastet, Kogtved” er 
indarbejdet i Kommuneplantillægget ”2017.29 Boliger ved tidligere 
Kogtved Søfartsskole” og bliver til kommuneplanramme 02.01.B.046. 
Området kan anvendes til boligområde med mulighed for:  

 Bygge etageboliger i max. 2½ etager,  
 Bebyggelseshøjden skal underlægge sig hovedbygningen. 
 Bebyggelsesprocenten er max. 35%.  

 
De resterende principper/pejlemærker som er beskrevet i ”Aftalegrundlag 
for Kogtved” og vedtaget af Byrådet, indarbejdes og fastlægges via 
bestemmelser i lokalplan ”LP 660 Boliger ved Kogtved Søfartsskole”. Den 
vil ligeledes følge procedure for offentlig høring.  
Følgende principper for planlægningen skal overholdes: 

 Indkørsel skal ske fra alléen. Der holdes størst mulig afstand til 
allétræerne.  

 Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end 15 meter fra 
hovedbygningens facade. 

 Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens 
volumen.  

 Højden på nyt byggeri må ikke overstige topkoten på 
hovedbygningen. 

 Bygningsdybden må ikke overstige 10,5 m. 
 Materialerne i ny bebyggelse skal primært være tegl på facader og 

tage.  
 Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig.  

 
Bestemmelser om materialevalg og øvrige bebyggelsesregulerende 
bestemmelser, præciseres i den videre lokalplanlægning.  
 
Miljøvurdering 
Kommuneplantillægget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer.  
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da 
miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlige indvirkninger på 
miljøet.  
Afgørelsen er vedlagt som bilag 2 – ”Afgørelse om ikke at miljøvurdere 
forslag til Kommuneplantillæg 2017.29 – Boliger ved Kogtved”. 
 
Det videre forløb 
Såfremt Byrådet godkender kommuneplantillægget til høring, offentliggør 
administrationen forslag til kommuneplantillæg i 8 ugers høringsperiode, 
hvori der kan indsendes bemærkninger. Samtidig offentliggøres afgørelsen 
i forhold til miljøvurderingen med en klagefrist på 4 uger 
Udarbejdelsen af et forslag til en lokalplan påbegyndes først efter høringen 
af kommuneplantillægget. Forslag til lokalplan 660 for Kogtved 
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Søfartsskole, skal ligeledes godkendes politisk, inden det sendes i offentlig 
høring. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifter i forbindelse med planlægningen og udfærdigelsen af forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan varetages af ekstern rådgiver for 
Svendborg Kommune og afholdes indenfor Plan og Udviklings eksisterende 
rammer. 
Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte den 6. februar 2020 brugen af 
ekstern rådgiver til bistand til kommunes planarbejde.  
Omdannelse af Kogtved Søfartsskole er med til at understøtte byliv og 
bosætning i Svendborg, samtidig med at omdannelsen af Søfartsskolen er 
med til at aktivere de bevaringsværdige bygninger til nye bosætningsmål. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
Bosætningsstrategi 2020 for Svendborg Kommune  
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg 2017.29.pdf 
Åben - Bilag 2 - Afgørelse om ikke miljøvurdering KP-tillæg 2017.29.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
Liste Ø kan ikke godkende indstillingen og afgiver følgende 
mindretalsudtalelse: 
” Enhedslisten kunne ikke støtte indstillingen, da man politisk har givet 
efter for investorernes ønsker og indvilget både i en øget 
bebyggelsesprocent, samtidigt med at byggeriet får lov at rykke 11 meter 
tættere på kysten end der oprindeligt var indstillet fra udvalget”.  
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

11. Tvedvej 2 - Offentliggørelse af planforslag  
 
19/8345 
 
Beslutningstema:  
Offentliggørelse af forslag til lokalplan 656 – Etageboliger ved Tvedvej i 
Svendborg, samt tilhørende kommuneplantillæg.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, med endelig 
godkendelse i Byrådet, at 

 Forslag til kommuneplantillæg 2017-2029 nr. 25, samt forslag til 
lokalplan nr. 656 offentliggøres i 8 uger. 

 Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. Afgørelsen 
herom offentliggøres sammen med planforslagene. 

  



Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 18-06-2020 

23

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund  
Ejer af Tvedvej 2 har anmodet Svendborg Kommune om et nyt 
plangrundlag for den tidligere amtmandsvilla og den omkringliggende park.  
Det nye plangrundlag skal give mulighed for, at villaen kan indrettes med 
lejligheder, og at der kan opføres nye etageboliger i parken.  
Processen frem til nu  

 Teknik- og Erhvervsudvalget igangsatte forudgående høring d. 9. maj 
2019.  

 Forudgående høring blev gennemført i perioden 29. maj til 10. juli 
2019, inklusiv borgermøde.  

 På baggrund af den forudgående høring besluttede Teknik- og 
Erhvervsudvalget d. 7. november 2019, at igangsætte udarbejdelse af 
planforslag, dog med en reduktion af bebyggelsesprocenten fra ca. 60 
til ca. 50 %. 

 Projektet tilrettes i overensstemmelse med politisk beslutning, se 
illustration herunder. 

 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede d. 6. februar 2020, at prioritere 
planlægningen for Tvedvej 2 med et tillæg til den nuværende 
kommuneplan 2017-2029 og en ny lokalplan. Tvedvej 2 blev prioriteret 
sammen med to andre projekter – udvikling af Skårup Seminarium og 
Søfartsskolen i Kogtved. 

 
Illustrationen t.v. er skitseoplægget inden reduktion af 
bebyggelsesprocent, illustratione t.h. er efter. Skitseprojektet er reduceret 
således, 1: boligblok nærmest Tvedvej er fjernet, 2: boligblok er reduceret 
fra 4 til 3 etager. Bebyggelsen mod øst er uændret. Inkl. amtmandsvillaen 
er bebyggelsesprocenten for lokalplanens område herefter ca. 52 %.  
Om kommuneplantillægget  
For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og 
lokalplan, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg til 
Kommuneplan 2017-2029 (nr. 25). 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at området kan anvendes til 
boligområde i form af etageboliger.  
Den tilhørende ramme gør det muligt, at planlægge for etageboliger i op til 
4 etager. Ud over indretning af boliger i den bevaringsværdige 
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amtmandsvilla giver rammen mulighed for at opføre maksimalt 6.000 
etagemeter nybyggeri.  
Rammen indeholder en række særlige bestemmelser, der skal sikre, at 
fortætningen af området sker under hensyn til amtmandsvillaen, parken og 
omgivelserne. Herudover ønskes mulighed for at etablere en offentlig 
adgang til stier gennem området.  
Om lokalplanen    
Lokalplanen har til formål at sikre, at:   

 den tidligere amtmandsvilla bevares og fortsat vil være en 
fremtrædende karakter i området som helhed.  

 omdannelse af den tidligere Amtmandsbolig sker i overensstemmelse 
med bygningens oprindelige arkitektur. 

 den nye boligbebyggelse via varierende etageantal/højder og 
forskudte placeringer underlægger og tilpasser sig amtmandsvillaen, 
terrænet og omgivelserne.  

 den nye boligbebyggelse fremstår let i sit materialevalg og udtryk. 
 interne veje, stier og parkeringspladser via udformning og materialer 

understøtter oplevelsen af parken. 
Amtmandsvillaen 
Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for villaen, herunder at 
villaen ikke må nedrives og at istandsættelse og renovering af udvendige 
bygningssider skal ske med respekt for bygningens oprindelige arkitektur 
og materialeholdning.  
 
Lokalplanen giver dog mulighed for, at lejlighederne hver især kan 
forsynes med én altan, der er tilpasset amtmandsvillaen. Lokalplanen 
detailregulerer derfor altanerne i forhold til antal, størrelse, udformning, 
fastgørelse og materiale/farvevalg.  
Disponering af ny bebyggelse  
Området er disponeret med bebyggelse mod henholdsvis øst og vest.  
Lokalplanen udlægger byggefelter, som fastlægger placeringen af 
etageboligerne. Byggefelterne skal være med til at sikre en udsigtskile fra 
amtmandsvillaen mod byen og sundet, og omvendt.  
Hvert byggefelt er angivet med et maksimalt etageantal, som skal sikre, at 
bebyggelsen fremstår med varierende højder, som tilpasser sig 
amtmandsvillaen, terrænet og den omgivende bebyggelse. Således trapper 
bebyggelsen ned i højde i forhold til kolonihaveområdet mod syd, mens 
bebyggelsen er højere op mod amtmandsvillaen, dog uden at overstige 
højdekoten på villaens tagryg.     
Byggefelterne forskyder sig i forhold til hinanden for at skabe lethed og 
bevægelse, og for at skabe rum i bebyggelsen.  Forskydningerne giver 
ligeledes plads til områdets bevaringsværdige træer 
Miljøvurdering 
Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer.  
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da 
miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på 
miljøet. Afgørelsen er vedlagt som bilag 3 ” Afgørelse om ikke 
miljøvurdering af planforslag”. 
Det videre forløb 
Planforslagene udsendes i offentlig høring i minium 8 uger, hvorefter 
Teknik- og Erhvervsudvalget, samt Byrådet træffer endelig afgørelse om 
planerne.  Afgørelse i forhold til miljøvurdering offentliggøres med 
klagefrist på 4 uger. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
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Udgifterne i forbindelse med planlægningen af forslag til 
kommuneplantillæg og forslag til lokalplan finansieres indenfor Plan og 
Udviklings eksisterende rammer. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
Bosætningsstrategi 2020  
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - forslag til kommuneplantillæg 2017.25.pdf 
Åben - Bilag 2 - Forslag til lokalplan 656.pdf 
Åben - Bilag 3 - Afgørelse om ikke miljøvurdering.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Liste Ø kan ikke godkende indstillingen og afgiver følgende 
mindretalsudtalelse: 
”Enhedslisten kunne ikke støtte lokalplanen, da den har alt for højt og tæt 
byggeri, som heller ikke stilmæssigt respekterer den gamle 
amtmandsbolig”.  
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

12. Skårup Seminarium - Forslag til kommuneplantillæg  
 
20/4272 
 
Beslutningstema:  
Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.28 for boliger ved 
Skårup Seminarium. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse med 
endelig vedtagelse i Byrådet, at 

 Forslag til kommuneplantillæg 2017.28 offentliggøres i minimum 8 
uger. 

 Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Beslutningen 
herom offentliggøres sammen med planforslaget. 

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund  
Kommuneplantillægget er udarbejdet på foranledning af en privat 
bygherre, der ønsker at omdanne og opføre ny bebyggelse i området for 
Skårup Seminarium. Det er således intentionen, at kommuneplantillægget 
efterfølges af en lokalplan, der vil give mulighed for at opføre ny 
bebyggelse inden for området under hensyntagen til eksisterende 
bevaringsværdig bebyggelse.  
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Der er for området en eksisterende kommuneplanramme 11.01.O2.590, 
der giver mulighed for at anvende området til offentlige formål. 
Kommuneplantillægget er udarbejdet, fordi de offentlige formål i området 
er ophørt og området i fremtiden ønskes anvendt til boliger. 

 
Afgrænsningen af både den nuværende og kommende 
kommuneplanramme. Rammen beholder sin geografiske udstrækning og 
ændrer anvendelse fra offentlige formål til boligformål.   
 
Processen frem til nu 

 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede d. 6. februar 2020, at prioritere 
planlægningen for Skårup Seminarium med et tillæg til Kommuneplan 
2017-2029, samt lokalplan. Planlægningen ved Skårup blev prioriteret 
sammen med to andre projekter – Kogtved Søfartsskole og Tvedvej 2.    

 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede d. 6. marts 2020 at igangsatte 
forudgående høring.  

 Høringen blev gennemført i perioden fra d. 10. marts til d. 1. april. 
2020.  

 Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede d. 7. maj 2020 at fortsætte 
planlægningen under hensyn til de opmærksomhedspunkter, som blev 
rejst i den forudgående høring, herunder bebyggelseshøjder, 
friholdelse for byggeri i park, bevaring af beplantning, etablering af 
offentlige tilgængelige forbindelser og trafikafvikling  

Forslag til kommuneplantillæg 2017.28  
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at området kan anvendes til 
boligformål i form af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse..  
Den tilhørende kommuneplanramme, 11.01.B.045, gør det muligt, at 
planlægge for boliger i:  

 Maks. antal etager: 3    
 Maks. bygningshøjde: 12 m  
 Maks. bebyggelsesprocent: 30 %  

Rammen indeholder en række særlige bestemmelser, der skal sikre, at 
udviklingen af området sker under hensyn til den bevaringsværdige 
bebyggelse, parken og omgivelserne.  
Følgende principper for planlægningen skal overholdes: 
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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.  

Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 1 (Forslag til 
kommuneplantillæg 2017.28 for Skårup Seminarium). 
Miljøvurdering 
Kommuneplantillægget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer.  
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da 
miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på 
miljøet. Afgørelsen er vedlagt som bilag 2 (Afgørelse om ikke 
miljøvurdering). 
Det videre forløb 
Såfremt, at Byrådet godkender kommuneplantillægget til høring, 
offentliggør administrationen efterfølgende planforslaget i minimum 8 
uger. Samtidig offentliggøres afgørelse i forhold til miljøvurdering med 
klagefrist på 4 uger. 
Udarbejdelse af forslag til lokalplan påbegyndes først efter høringen. 
Lokalplanforslaget skal ligeledes godkendes politisk og udsendes i offentlig 
høring.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifter i forbindelse med planlægningen og udfærdigelsen af forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan varetages af ekstern rådgiver for 
Svendborg Kommune og afholdes indenfor Plan og Udviklings eksisterende 
rammer. 
Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte den 6. februar 2020 brugen af 
ekstern rådgiver til bistand til kommunes planarbejde.  
Omdannelse af Skårup Seminarium er med til at understøtte byliv og 
bosætning i Skårup. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.  
Bosætningsstrategi 2020 for Svendborg Kommune  
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg 2017.28. 
Åben - Bilag 2 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
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Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

13. Beslutning om havnelivspulje - Leg med på Kajen 
 
20/11253 
 
Beslutningstema:  
Beslutning om etablering af en havnelivspulje ved havneprojektet. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse   

 at administrationen opretter en havnelivspulje på 200.000 kr. årligt 
 at puljen finansieres af ” Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. 

Havneudvikling” 
 at projekt med en ny bade- og krabbebro støttes med 50.000 kr. fra 

puljen 
 
Sagsfremstilling:  
Byrådet har afsat midler til midlertidige projekter på havnen. Disse midler 
anvendes til at skabe liv på havnen med små synlige succeser, mens vi 
venter på anlæg og byggerier. Derudover anvendes midlerne til at give 
borgere, foreninger og andre mulighed for aktivt at være med til at udvikle 
havnen.  
 
Administrationen foreslår, at der fra sommeren 2020 oprettes en 
havnelivspulje på 200.000 kr. årligt. Her kan borgere, foreninger og andre 
løbende søge om tilskud til midlertidige projekter på havnen. Dette vil give 
mulighed for at inddrage langt flere aktører direkte i udviklingen af havnen 
og derved skabe opbakning og ejerskab til realiseringen af 
udviklingsplanen. 
 
Det foreslås, at puljen administreres af medarbejdere fra Plan og 
Udvikling. Der kan maksimalt søges 50.000 kr. Beslutning træffes af 
administrationen (Plan og Udvikling) på baggrund af følgende kriterier: 
 

 Skal foregå på Den Blå Kant på Svendborg Havn 
 Understøtter mål og strategier i Udviklingsplanen ”Fremtidens havn”  
 Skaber liv på havnen  
 Aktiviteterne skal være offentligt tilgængelige  
 Skaber steder og mødesteder  
 Er nytænkende, originale og inspirerende  
 Er nye tilbud til beboere eller brugere i området  
 Forskønner havnen  
 Skal være midlertidigt 
 Samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, aktører  
 Som er målrettet flere forskellige brugergrupper  
 Også skaber liv vinter, efterår eller forår  
 Ikke har musik som sin primære aktivitet 
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Hvad kan ikke støttes? 

 Varige driftsudgifter 
 Lønudgifter i kommunale institutioner eller institutioner, der kan 

sammenlignes hermed 
 Projekter eller arrangementer, der allerede har fundet sted 
 Arrangementer, der tager entré  
 Kommercielle aktiviteter 

 
Der vil være løbende ansøgningsmulighed. Udover at give tilskud til 
relevante projekter fra puljen vil administrationen også fortsat selv kunne 
tage initiativ til at udføre midlertidige projekter.  
 
Såfremt der indkommer henvendelser om projekter over 50.000 kr. vil 
Plan og Udvikling vurdere om de kan indgå i de større 
havneudviklingsprojekter. Sådanne større havneudviklingsprojekter vil 
altid komme til beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 
Der har tidligere (2017) været annonceret for borgerideer ifm. ”Leg med 
på Kajen” pulje på Frederiksø. Dette blev oplevet som en stor succes, hvor 
mange projekter blev etableret på kort tid for få midler. Erfaringen er dog 
også, at der skal afsættes interne ressourcer til at administrere puljen og 
at kriterierne skal være klare.  
 
Forespørgsel om støtte til bade- og krabbebro 
Administrationen er blevet kontaktet af vinterbadeforeningen 
”Badedyrene”, der ligger ved siden af Svendborg Kajakklub. De søger 
50.000 kr. i støtte til en bade- og krabbebro i den sydlige del af havnen. 
 
Foreningen har gennem længere tid arbejdet med at realisere projektet 
med en ny rekreativ bade- og krabbefiskebro. Projektet forventes at kunne 
realiseres for i alt 230.000 kr. De har nu sikret den største del af 
finansieringen, men mangler 50.000 kr. for at komme i mål.  
 
Administrationen anbefaler, at projektet støttes med de 50.000 kr., da det 
er et projekt, der understøtter visionerne i Den Blå Kant samt 
udviklingsplanen for havnen. Det bliver offentligt tilgængeligt året rundt og 
vil skabe liv på havnen. Foreningen vil selv stå for drift af broen samt 
diverse tilladelser hos de relevante myndigheder. Projektet er et 
permanent anlæg og adskiller sig derved fra kriteriet om at projekterne 
som udgangspunkt skal være midlertidige. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Man vil maksimalt kunne søge 50.000 kr. i støtte til et projekt og den 
samlede havnelivspulje er på 200.000 kr. årligt. 
 
Puljen til ”Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. Havneudvikling” blev 
frigivet på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 20. januar 2020. 
 
Puljen til ”Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. Havneudvikling” er i 
2020 på ca. 400.000 kr. inklusiv overførsler fra 2019. I 2021 er der i 
budgettet 350.000 kr. og fra 2022 og frem er puljen på 500.000 årligt. Af 
puljen forventes årlig prioriteret 200.000 kr. til ”Leg med på Kajen”. 
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Puljen skal udover de 200.000 kr. anvendes til midlertidige projekter som 
administrationen igangsætter som f.eks. til afholdelse af en årlig lysfest på 
Frederiksø. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 Oplæg Leg med på kajen havnelivspulje 29052020.pdf 
Åben - Bilag 3 
Matrikelkort_luftfoto2019_badebroplacering_Tuxensvej12B.pdf 
Åben - Bilag 2 PLANTEGNING_BRO_BADEDYRENE.pdf 
Åben - Bilag 4 Ansøgning, tilskud til helårsbro, Tuxensvej 12B 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt med bemærkning om, at relevante projekter 
fremsendes til vurdering hos SSP og Politiets forebyggelsesafsnit med 
henblik på udtalelse. 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

14. Midlertidigt mobilt gadesalg på Jessens Mole og Frederiksø 
 
18/9985 
 
Beslutningstema:  
Beslutning om at muliggøre midlertidigt, mobilt gadesalg på Jessens Mole 
og Udrustningskajen på Frederiksø 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse at: 

 Mobilt gadesalg muliggøres på Jessens Mole frem til udgangen af 
2020. 

 Mobilt gadesalg muliggøres på Udrustningskajen på Frederiksø frem til 
1. august 2020.  

 Leje- og administrationsgrundlaget for Jessens Mole sidestilles med 
retningslinjerne for Svendborgs øvrige stadepladser og mobilt 
gadesalg 

 
Sagsfremstilling:  
I 2016-19 har der for sommerperioderne som en afprøvning været givet 
tilladelse til mobilt gadesalg på henholdsvis Jessens Mole og 
Udrustningskajen på Frederiksø. (Jessens Mole er vejareal, hvor gadesalg 
forudsætter tilladelse efter vejloven. Frederiksø er kommunalt havneareal). 
 
Selv om muligheden for gadesalg de foregående tre somre ikke har været 
anvendt i større omfang, anbefaler administrationen med baggrund i at 
understøtte det lokale erhvervsliv under genstarten af Svendborg samt at 
skabe liv på havnen, at muligheden genoptages. Det anbefales at gøre 
muligt i en periode fra juni 2020 til udgangen af 2020 (For Frederiksø kun 
frem til opstart af anlæg af første etape af Den Blå Kant 1. august). 
Administrationen udarbejder herefter på baggrund af erfaringerne en sag 
til politisk beslutning om en ordning for fremtidigt mobilt gadesalg på 
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havnen.  
 
Teknik- og Erhvervsudvalget har i december 2019 godkendt at kommunen 
ikke opkræver, torvehandlere og mobilt gadesalg i midtbyen, for 
kommunens direkte og indirekte udgifter i forbindelse med udlejning af 
vejarealer til forretningsmæssig, ikke-trafikale formål.   
 
Stadeplads-holdere skal fortsat ansøge vejmyndigheden om tilladelse til 
brug af vejareal. Ansøgninger om midlertidigt, mobilt gadesalg på havnen 
skal i hvert enkelt tilfælde vurderes således, at der sikres de nødvendige 
brandveje, adgangsforhold mv ligesom hensynet til øvrige arrangementer 
og events skal vurderes. 
 
Med hensyn til arealleje foreslås gadesalg på havnen sidestillet med øvrigt 
gadesalg dvs. uden arealleje. Der kan stadig tages arealleje for arealer den 
anvendes i længere periode og derfor ikke er mobilt gadesalg. Disse 
areallejeaftaler administreret af Svendborg Havn, og bliver takseret 
svarende til anden arealudlejning på havnen. Det svarer til den måde 
eksempelvis strandarealet ud for Kammerateriet udlejes. 
 
Til streetfood og andet mobilt gadesalg kan der tilbydes elforsyning fra 
havnens standere, men ikke vand- og spildevandstilslutning. Elforbrug 
afregnes efter måler. 
Forslag til retningslinjer for stadepladser på Jessens Mole og Frederiksø: 

 Stadepladserne skal være mobile eks. cykler, knallerter, trailere og 
lignende der kan fjernes/trækkes ved håndkraft. Det tillades ikke at 
opsætte faste stadepladser med træskure eller lignende. 

 Der må sælges varer, som er forarbejdede produkter frembragt ved 
landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri samt husflidsprodukter 

 Der må sælges færdigtilberedt mad  
 Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til anden 

person/virksomhed. 
 Salg fra mindre biler, trailere og særlige salgsvogne (max. 3.500 kg 

totalvægt) kan tillades i begrænset omfang 
 Der stilles krav om at stadepladserne ved Jessens Mole har 

åbning/salgsted ud modhavnekajen af hensyn til den kørende trafik på 
vejen. 

 Stadeplads-holderen er ansvarlig for rengøring under og efter salg fra 
stadepladsen 

 Stadepladserne skal være fjernet en halv time efter stadepladsens 
lukketid 

 Stadeholder forpligter sig til at gøre brug af pladsen mindst 3 dage 
ugentligt.  
 

Under åbningstiden skal stadeplads-holderen altid kunne fremvise 
tilladelsen, hvis Svendborg Kommune fører tilsyn 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der vil ikke blive opkrævet leje for stadepladser på Jessens Mole og på 
Frederiksø jf. beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget december 2019. 
Udlejning af vejareal til mobilt gadesalg vil derfor ikke give en kommunal 
indtægt.  
 
Muligheden for at søge tilladelse til mobilt gadesalg forventes at 
understøtte det lokale erhvervsliv. 
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Bilag: 
Åben - Kortoversigt mobilt gadesalg 2020.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt.  
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

15. Godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 og ny 
vejklasseplan for Svendborg Kommune 
 
20/5192 
 
Beslutningstema:  
Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 og ny vejklasseplan er 
udarbejdet og fremlægges for Teknik og Erhvervsudvalget. 
Forslaget til trafiksikkerhedsplanen skal godkendes og efterfølgende 
fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden fra 22.06 til 14.08 2020. 
Efter opsamling af høringssvar vil trafiksikkerhedsplanen blive fremlagt til 
endelig politisk vedtagelse i Teknik og Erhvervsudvalget. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller at Teknik og Erhvervsudvalget godkender  

 At forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 og revideret 
vejklasseplan, der som rammeplan fastlægger retningslinjer for 
kommunens trafiksikkerhedsinitiativer de kommende 4 år, fremlægges 
i offentlig høring i 8 uger. 

 
Sagsfremstilling:  
Den tidligere trafiksikkerhedsplan for Svendborg Kommune blev udgivet i 
2015, og der er sket meget siden. Uheldsbilledet er et andet, og der er 
blevet gennemført en række initiativer på kommunens veje igennem det 
daglige arbejde i kommunen. 
I Svendborg Kommune er trafiksikkerhedsarbejdet vigtigt, og det er et 
langsigtet arbejde. En væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet er at 
opsætte nye mål og visioner. Desuden udpeges og prioriteres konkrete 
projekter, og planlagte tiltag synliggøres. 
Den nye trafiksikkerhedsplan (Bilag 1 – Trafiksikkerhedsplan 2020-2024) 
har medført en opdateret vejklasseplan (Bilag 4 – Vejklasseplan).  
 
Formål 
Formålet med Svendborg Kommunes trafiksikkerhedsplan er, at sætte 
fokus på arbejdet med trafiksikkerhed i hele kommunen. Formålet er, at 
der opnås størst mulig trafiksikkerhed for alle de forskellige 
trafikantgrupper, der færdes på kommunens vejnet. 
Trafiksikkerhedsarbejdet sigter mod færre dræbte og tilskadekomne og 
mere tryghed hos trafikanterne. 
Færre trafikuheld med dræbte og tilskadekomne har store menneskelige, 
økonomiske og samfundsøkonomiske gevinster for både borgere og 
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Svendborg Kommune. Omkostningerne kommer til udtryk ved f.eks. 
indlæggelser på sygehus, tabt arbejdsfortjeneste og/eller genoptræning. 
Mere tryghed i trafikken er ligeledes fordelagtigt, men det er dog ikke 
direkte målbart. En større tryghed betyder, at kommunens borgere har 
ingen eller få bekymringer i forhold til at færdes på eller langs kommunens 
veje. Trygheden har stor betydning og danner baggrunden for, hvordan 
trafikanterne færdes og har især betydning for, hvilket transportmiddel 
trafikanterne færdes på eller med. 
Trafiksikkerhedsplanen for 2020-2024 er fokuseret på trafiksikkerheden og 
borgernes tryghed. Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i de 
politiregistrerede uheld samt input fra borgere. 
 
Vision og målsætning 
Ofte følger kommuner Færdselssikkerhedskommisionens målsætning med 
hensyn til antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Den nuværende 
målsætning fra Færdselssikkerhedskommisionen går dog blot til og med år 
2020. I forhold til det fremadrettede arbejde med trafiksikkerhed, har 
Svendborg Kommune selv fastsat målsætningen for reduktion i antallet af 
dræbte og tilskadekomne frem til og med 2030. 
I Svendborg Kommune skal fokus fremadrettet være på antallet af dræbte 
og alvorligt tilskadekomne. Målsætningen for 2030 tager udgangspunkt i et 
gennemsnit af antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2018/2019, 
hvor antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres frem mod 
2030. Målsætningen vurderes som realistisk, til trods for den seneste 
stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne, hvis der arbejdes fokuseret 
med trafiksikkerheden over den næste årrække. 
 
Fokusområder 
Uheldsanalysens udgangspunkt er fokusområderne fra 
Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan "Hver ulykke er én for 
meget – et fælles ansvar" 2013-2020 (Bilag 3 – Uheldsanalyse og bilag 5 – 
Færdselssikkerhedskommissionen handleplan 2013). Svendborg Kommune 
fortsætter med at tage afsæt i de samme fokusområder fremadrettet, da 
de alle er områder, der er relevante for det fortsatte 
trafiksikkerhedsarbejde i Svendborg Kommune. Denne trafiksikkerhedsplan 
har taget afsæt i 7 fokusområder fra Færdselssikkerhedskommisionens 
handlingsplan:  

 For høj hastighed  
 Spiritus, narkotika og medicin   
 Uopmærksomhed  
 Fodgængere  
 Cyklister og knallertførere  
 Unge bilister op til 24 år  
 Eneuheld 

 
Tiltag/Indsatser  
Der er foretaget en geografisk kortlægning af de politiregistrerede 
trafikuheld på vejnettet i Svendborg Kommune. På baggrund af de 
politiregistrerede trafikuheld i perioden 2015–2019, er der foretaget en 
udpegning af de uheldsbelastede lokaliteter. 
Uheldsbelastede lokaliteter defineres som følgende:  

 Kryds, hvori der er observeret mindst 4 uheld i analyseperioden 2015-
2019.  

 Strækninger, hvorpå der indenfor en afstand på maks. 500 meter er 
observeret mindst 4 uheld i analyseperioden 2015-2019. 
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Der er udarbejdet en liste over de tiltag, der ønskes gennemført til 
forbedring af trafiksikkerheden. Der kan løbende komme nye projekter til, 
med baggrund i borger-, skolehenvendelser og/eller registrerede uheld, da 
projektkataloget opdateres løbende gennem planperioden. 
Derudover er der udarbejdet en model, som kan lave en vejledende 
prioritering af de fremkomne projekter. Princippet for prioriteringen er at 
prioritere de projekter højest, der har det største potentiale for forbedring 
af trafiksikkerhed og tryghed, set i forhold til de penge det koster at 
gennemføre projektet. 
 
Hastighedsplan 
Et centralt parameter, når der arbejdes med trafiksikkerhed, er 
trafikanternes hastighed. Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem 
hastighed, uheldsforekomst og uheldenes alvorlighedsgrad. Jo hurtigere 
der køres, desto flere uheld indtræffer, og jo højere er alvorlighedsgraden 
på uheldene. Derfor er der i trafiksikkerhedsplanen udarbejdet en 
Hastighedsplan (Bilag 2- Hastighedsplan). Hastighedsplanen skal ses som 
en udmøntning af trafiksikkerhedsplanens fokusområde omkring hastighed, 
hvorved problemstillingen med høj hastighed som en uheldssfaktor 
konkretiseres. 
 
Vejklasseplan 
En metode til at sikre en velfungerende infrastruktur kan være 
udarbejdelse af en vejklasseplan. Formålet med en vejklasseplan er at 
opstille grundlaget for kommunens fortsatte planlægning af 
kommunevejene og dermed sikre, at kommunens vejnet har en fornuftig 
udformning i forhold til vejens funktion. 
Svendborg Kommune har en vision om at være en attraktiv bosætnings- 
og erhvervskommune. En forudsætning for dette er blandt andet en 
velfungerende infrastruktur, som kan være med til at binde Svendborg 
Kommunes byer og landområder sammen. Infrastrukturen skal altså 
understøtte fremtidige by- og erhvervsudviklingsprojekter, hvor målet er, 
at infrastrukturen imødekommer udviklingen, således det høje 
serviceniveau altid bibeholdes, og de trafikale gener minimeres. 
Vejklasseplanen er udarbejdet som et let tilgængeligt opslag, som 
indeholder anbefalinger til kommunens veje, alt efter vejklasse. 
Vejklasseplanen er med til at skabe større gennemsigtighed ved fremtidig 
strategisk planlægning og budgetplanlægning. 
Vejklasseplanen indeholder en klassificering, hvor det kommunale vejnet 
inddeles i 4 forskellige vejklasser: 

 Trafikvej, gennemfartsvej 
 Trafikvej, fordelingsvej 
 Lokalvej, stamvej 
 Lokalvej, boligvej 

Vejklasserne er defineret ud fra et princip omkring simplicitet og 
overskuelighed i forhold til inddelingen og det fremtidige arbejde.  
Vejklasseplan beskriver de generelle anbefalinger til vejens 
opbygning/udstyr til alle de fire forskellige vejklasser. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Anlægsøkonomi indgår ikke i planen.  
Planen afholdes inden for det afsatte budget. Der er ikke afsat midler til de 
enkelte projekter 
 
Lovgrundlag:  
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Vejloven og færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 
2013-2020. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Trafiksikkerheedsplan 2020-2024.pdf 
Åben - Bilag 2 - Hastighedsplan.pdf 
Åben - Bilag 3 - Uheldsanalyse.pdf 
Åben - Bilag 4 - Vejklasseplan.pdf 
Åben - Bilag 5 - færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan 2013.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt med de afgivne bemærkninger. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

16. Frederiksgade p-plads. Godkendelse af leje af ekstra pladser og 
forskønnelse af pladsen 
 
20/11456 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af leje af op til 9 ekstra p-pladser på allerede lejet areal på 
Frederiksgade ved eksisterende p-plads, samt godkendelse af udgifter til 
forskønnelse af p-plads på lejet areal. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at Teknik og Erhvervsudvalget godkender: 

 At lejekontrakt på p-plads i Frederiksgade udvides med 9 ekstra 
pladser mod en merbetaling. 

 At Svendborg Kommune finansierer forskønnelse af pladsen mod 
genforhandling af lejekontrakt. 

 At der deponeres svarende til det lejede areal. 
 At ovenstående finansieres af anlægsprojektet Forlængelse af 

Johannes Jørgensens Vej. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvidelse af p-plads med ni ekstra parkeringspladser 
Udlejer af parkeringsarealet på Frederiksgade planlægger at ændre på 
parkeringspladsens udformning, så det bliver muligt at indrette med flere 
p-pladser. Disse pladser tilbydes udlejet til Svendborg kommune. 
På nuværende tidspunkt er der 35 p-pladser på arealet. Antallet af pladser 
kan øges med 9 p-pladser. På bilag 1, Kort over p-pladsen, er de ni p-
pladser markeret med lilla farve. 
Hvis Svendborg Kommune ønsker at leje de 9 p-pladser, skal der ske en 
delvist opstregning af de nye p-pladser og en stillingtagning til belysning.  
 
Forskønnelse af p-pladsen og genforhandling af lejekontrakt  
I forbindelse med udvidelsen af p-pladsen ønsker udlejer at forskønne 
pladsen. Forskønnelsen vil bl.a. indebære etablering af permanent 
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belysning, fjernelse af hegn, opsætning af stelere. Denne udgift ønskes 
dækket af kommunen og anslås til ca. 300.000 kr.  
I den nuværende lejekontrakt, der gælder for de nuværende 35 p-pladser, 
er det lejer, der skal indrette det lejede areal til p-plads, samt respektere 
eventuelle arkæologiske interesser og lovgivning herom.  
På pladsen har der tidligere ligget et gammelt kloster. Det vides ikke, 
hvilke arkæologiske hensyn der skal tages i forbindelse med opgravning og 
eventuel udjævning af niveauforskelle på arealet mellem 
parkeringspladsen og gangstien ved banen.  
Derudover er det Svendborg Kommune, der på nuværende tidspunkt 
betaler for renholdelse, snerydning og vedligeholdelse af arealet. Denne 
udgift forventes ikke at ændres ved en eventuel udvidelse af pladsen. 
Svendborg kommune har, som beskrevet i lejekontrakten, for egen 
regning indrettet nuværende areal til parkeringsplads med p-automater, 
vejskilte og et lejet lysanlæg. 
Såfremt udvalget beslutter at udvide med 9 nye p-pladser samt betale for 
forskønnelse af p-pladsen, skal der laves en ny lejekontrakt. Baggrunden 
for en ændring i lejekontraktens eksisterende vilkår er, at eventuelle 
forskønnelser og forbedringer af arealet ikke må være en begunstigelse af 
udlejer. Hvis kommunen godkender at finansiere en forskønnelse af 
arealet, kan der f.eks. være tale om følgende forhold: 

 En nedsættelse af lejen,  
 Aftale om forlænget uopsigelig lejeperiode fra udlejers side,  
 En aftale om udlejers betaling for restværdien ved opsigelse indenfor 

en kortere periode   
 Eller en kombination af ovenstående 

Derudover vil det være nødvendigt at genforhandle ansvaret for eventuelle 
arkæologiske fund samt præcisere vedligeholdelsespligten mellem udlejer 
og lejer. 
Udlejer giver mulighed for forlængelse af nuværende lejekontrakt, der 
udløber 1. oktober 2025. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Følgende oversigt er over nuværende og fremadrettede udgifter og 
indtægter ved parkeringspladsen i Frederiksgade, såfremt der udvides med 
9 parkeringspladser.  
 
    NU Efter 
Årlig leje    252.000 316.800* 
Leje af lys på pladsen   6.000  6.000** 
Årlig vedligeholdelse (asfalt, opmærkning m.m.) 12.000 12.000 
Årlig drift (rengøring, snerydning m.m.)  15.000 15.000   
Årlige udgifter i alt   285.000 349.800  
 
Skønnede årlige indtægter   140.000 176.000*** 
Kommunens samlede nettoudgift  145.000 173.800 
 
*Den endelige årlige leje er ikke forhandlet.  
**En forskønnelse af pladsen indbefatter etablering af permanent 
belysning, hvorfor nuværende leje bortfalder.  
***Pris beregnet ud fra de 9 ekstra parkeringspladser. 
 
Den samlede årlige udgift på p-pladsen vil stige med 28.800 kr. netto. jf. 
ovenstående forudsætninger. Beløbene finansieres indenfor udvalgets 
ramme. 
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Forskønnelse af p-pladsen vil koste ca. 300.000 kr. Med etablering af fast 
lysanlæg på pladsen, vil det betyde en del gravearbejde på pladsen som 
kan afstedkomme udgifter i forbindelse med evt. arkæologiske 
udgravninger, disse udgifter kendes ikke. Jævnfør nuværende kontrakt er 
det Svendborg Kommune, som har ansvaret for at afholde udgifter i 
forbindelse med arkæologiske undersøgelse. 
Anlæg af parkeringspladserne må sidestilles med kommunale 
anlægsudgifter, hvorfor lejeaftalen er omfattet af lånebekendtgørelsens 
regler. Dette betyder, at der skal deponeres ca. 177.000 kr. for det lejede 
areal ud fra forudsætningen af 9 ekstra parkeringspladser. 
Den samlede udgift til forskønnelse af parkeringsarealet samt deponering 
på Frederiksgade søges finansieres fra rest mindreforbruget på 1.231.268 
kr. af anlægsprojektet Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej. 
 
Lovgrundlag:  
Planloven. 
Vejloven. 
Kommunalfuldmagten. 
Parkeringsstrategien.  
 
Bilag: 
Åben - Kort over p-pladsen 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt. 
 
Liste Ø kan ikke godkende indstillingen og afgiver følgende 
mindretalsudtalelse: 
”Enhedslisten fandt det urimeligt at kommune både skal betale for 
forskønnelse og udvidelse af parkeringspladsen samtidigt med at lejen 
stiger”.  
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

17. Frederiksgade: Drøftelse 
 
20/540 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af mulighederne for at omdanne Frederiksgade til gågade med 
kun varekørsel og beboerkørsel tilladt.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at Teknik- og Erhvervsudvalget drøfter om 
administrationen skal arbejde videre med mulighederne for at omdanne 
Frederiksgade til gågade.   
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med Liv i min By-projektet er der fremkommet et ønske om 
at åbne p-pladsen i Frederiksgade mod nord og lukke for den nuværende 
ind- og udkørsel fra Frederiksgade for at generere mindre trafik i 
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Frederiksgade. 
  
For at kunne anvende en ny ind- og udkørsel til p-pladsen i Frederiksgade 
vil det betyde, at arealet nord for p-pladsen på ca. 35 m², som i dag ejes 
af Banedanmark, skal opkøbes af kommunen eller lejes af Banedanmark. 
Arealet som er markeret med blå fremgår af kortbilag. 
 
Administrationen har undersøgt, hvilke trafikale udfordringer og fysiske 
konsekvenser det vil medføre, hvis der bliver ændret i adgangsforholdene 
til p-pladsen, og hvis Frederiksgade bliver til gågade med kun varekørsel 
tilladt. 
 
Banedanmark og DSB: 

 Banedanmark oplyser, at alle salgssager i Banedanmark skal i høring 
internt og i Trafikstyrelsen, inden der kan gives en tilbagemelding på, 
om dette er en mulighed. Endvidere vil sagen også skulle forbi DSB 
grundet lejeforhold på stedet. 

 Ved etablering af gågade med varekørsel tilladt vil det skabe ensrettet 
trafik over banen, idet varebiler og lastbiler ikke kan vende i gaden. 
Dette accepteres ikke af Banedanmark. 

 Signalanlæg og bomme skal ændres til gågade. Dette skal godkendes 
af Banedanmark og betales af Svendborg Kommune. 

 DSB har en dialog med Svendborg Kommune om at erhverve cirka 
halvdelen af det turkise areal mod øst, samt det grønne areal (se 
kortbilag). Hvis købet gennemføres ejer Svendborg Kommune ikke 
nogle arealer i nærheden af det blå areal (kortbilag). 

 
Fyns Politi 

 Fyns Politi har i godkendelse vedrørende ændret overkørsel til 
Jessens Mole 7-9 (nyt byggeri) stillet krav om venteområde på vejen 
(midt på den grønne strækning på kortbilag) ved indkørsel til privat p-
kælder, for at undgå ophobning af biler på Jessens Mole. På møde 
med Svendborg Kommune i maj 2019 har Fyns Politi dog accepteret, 
at se bort fra ventearealet i en prøveperiode indtil udgangen af 2020 
ud fra de forhold, at vejen kun giver adgang til en mindre lukket 
parkeringsplads (det turkise areal) med ringe trafikmængde (Bilag: 
Politi vedr. samtykke). Hvis der åbnes op for mere trafik på 
vejstrækningen, vil Fyns Politi stille endeligt krav om etablering af 
venteområdet (Bilag: Politi vedr. åbning). Dette betyder, at hele 
fortovet (det gule areal) på den nordlige side af vejen skal inddrages til 
vej. Fortovet vil ikke kunne etableres igen, da der ikke er plads. Dette 
fortov indgår i den sammenhængende fodgængerforbindelse fra 
havnen til Møllergade via Havnetrappen.  
 

 
Andre faktorer: 

 Adgangsvejen og parkeringspladsen fra Jessens Mole (markeret med 
grøn og turkis) er udlagt som privat fællesveje, hvilket ved en åbning 
af p-pladsen mod nord betyder, at kommunen skal i dialog med de 
berørte grundejere for at kunne etablere vejret til det blå areal.  

 Svendborg Kommune ejer ikke parkeringspladserne, men lejer i dag 
ca. 35 p-pladser på pladsen i Frederiksgade. Såfremt der etableres 
adgang fra nord vil antallet af parkeringspladser reduceres med fire 
pladser.  
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 Parkeringspladserne i Frederiksgade vil ikke længere have karakter af 
hurtig adgang til gågadens butikker på grund af længere køreafstand 
til parkeringspladsen.   

 Et af fokusområderne i Liv i min By-projektet var at skabe mindre trafik 
på Jessens Mole, hvilket ikke kan tilgodeses ved åbning af 
parkeringsplads mod nord, da det fremadrettet vil være den nye 
adgangsvej. 

 Ved etablering af gågade i Frederiksgade med kun varekørsel og 
beboerkørsel tilladt, vil det betyde nedlæggelse af alle de offentlige 
parkeringspladser i Frederiksgade. 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ved opretholdelse af nuværende adgang til parkeringspladsen via 
Frederiksgade vil der ikke være økonomiske konsekvenser. 
 
Ved åbning af parkeringsplads mod nord vil der være udgifter i forbindelse 
med køb af areal/leje af areal, etablering af selve adgangsvejen, etablering 
af venteområde, inddragelse af fortov og fremtidig vedligeholdelse.  
 
Hvis Frederiksgade med Banedanmarks godkendelse etableres som 
gågade, vil der komme udgifter til ændring af signalanlæg, bomme, 
skiltning og lign.  
 
Der kan være erhvervsmæssige konsekvenser for de nærliggende butikker, 
hvis adgangen via Frederiksgade lukkes, da parkeringspladsen i mindre 
omfang vil anvendes som drop in/drop out (hurtigparkering). 
 
Lovgrundlag:  
Vejloven. 
Parkeringsstrategi. 
 
Bilag: 
Åben - Kort over arealer 
Åben - Dialog med Banedanmark 
Åben - Kort_Dialog med Banedanmark 
Åben - Bilag: Politi samtykke vdr. prøveperiode 
Åben - Bilag: Politi vedr. åbning 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Sagen blev drøftet. I lyset af tilbagemeldingen fra Banedanmark og Politiet 
arbejdes der ikke videre med sagen. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

18. Godkendelse for brug af ekstern rådgivere til byrums-og 
vejprojekt ved SIMAC 
 
20/10905 
 
Beslutningstema:  
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Godkendelse for brug af ekstern rådgiver til byrums- og vejprojekt ved Det 
Ny SIMAC på Nordre Kaj 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, til Teknik- og Erhvervsudvalget, med endelig 
godkendelse i Økonomiudvalget at  

- Der påbegyndes udarbejdelse af projektforslag til Byrums- og 
vejprojekt ved Det Ny Simac på Nordre Kaj 

- Der i forbindelse med projektets opstart godkendes brug af ekstern 
rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale 

 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har sat gang i udviklingen af et Maritimt Kraftcenter 
på Nordre Kaj. SMUC Fonden opfører nye faciliteter til 
undervisningsinstitutionen SIMAC. Projektet med at realisere byrum 
omkring SIMAC og det maritime erhvervshus er nødvendigt for at skabe en 
funktionel kontekst for de nye bygninger og samtidig løfte området til gavn 
for borgere og besøgende.  
Realiseringen af det offentlige rum omkring SIMAC skal tage udgangspunkt 
i vinderforslaget til Den Blå Kant og vinderprojektet for Det ny SIMAC i 
Svendborg. 
Det offentlige byrum på Nordre Kaj og omkring SIMAC skal kombinere en 
havnepromenade med rekreativt ophold, havneaktiviteter og udendørs 
læringsmiljøer med en sti for gående og cyklende som del af Den Blå Kant.  
SIMAC ønsker, at de offentlige arealer på kajarealet skal udformes med en 
stærk forbindelse til funktionerne i bygningens stueetage. Denne 
forventning til udearealerne kræver, at der skabes niveaufri adgang 
mellem stueetagen i bygningen og de omkringliggende arealer. Dette har 
den udfordring at bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det 
omkringliggende terræn. Terrænet skal derfor tilpasses den nye bygning. 
Dette gøres ved at hæve de omkringliggende arealer op til samme niveau 
som gulvniveauerne i bygningens stueetage (ml. 10 - 50 cm). Kajen vil få 
et fald mod havnebassinet, så der bliver en naturlig afvanding af 
arealerne.   
Administrationen har derudover igangsat udarbejdelse af projektforslag for 
ny adgangsvej til SIMAC samt ombygning af rundkørsel på Østre Havnevej 
til nyt trebenet kryds. De to projekter skal koordineres tæt.   
Administrationen vurderer, at der er brug for ekstern ingeniørrådgiver til 
udarbejdelse af projekt og dertilhørende udbudsmateriale for 
byrumsprojektet. Administrationen udfører selv arkitektdelen og 
projektledelse.  
Det er et omfattende projekt, hvor alle overflader skiftes og der skabes 
nye belægninger, beplantning, belysning samt nyt byrumsinventar. 
Projektets kvalitetsniveau og materialevalg forventes at svare til det, der 
anlægges for den første etape af Den Blå Kant.  
Svendborg Kommune udarbejder selv rådgiverudbud, som ønskes udsendt 
til 2-3 eksterne rådgivere, som har de fornødne kompetencer for løsning af 
opgaven. 
Administrationen foreslår følgende proces for byrumsprojektet (skal 
koordineres med SMUC Fonden): 

- Formulering af et program for byrummet i samarbejde med SMUC 
Fonden og SIMAC. (maj-juni 2020) 

- Ingeniørrådgiver hyres til at bistå arbejdet med udvikling af 
projektforslag (juni 2020) 

- Der udarbejdes et projektforslag sammen med rådgiver. (juni-
november 2020) 
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Herunder koordinering med vejprojektet på Nordre Havnevej, Det ny 
SIMAC, det maritime erhvervshus, omlægning af ledninger, trafik, 
Svendborg Museum m.fl.  

- Projektforslaget fremlægges til godkendelse i Byrådet. 
(december 2020) 

- Udbud på rådgiverydelser (Januar 2021) 
- Hovedprojekt (detailprojektering). (Februar  – maj 2021)  
- Entreprisearbejderne sendes i udbud. (maj - juni 2021) 
- Anlæg og tilsyn mens SIMAC bygger - kaj og stræder (august 

2021 – august 2022) 
- Anlæg og tilsyn efter SIMAC er færdig – Nordre Havnevej, 

Rundkørsel mm. (august 2021 – december 2022) 
 
Hvis byrumsprojektet skal stå færdigt samtidig med den nye SIMAC 
bygning, kræver det at selve projektforslaget udarbejdes fra juni til 
november 2020. Administrationen anbefaler derfor at udarbejdelsen af et 
projektforslag igangsættes nu før behandling af anlægsbudgettemaer. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
For at byrumsprojektet kan stå færdigt samtidig med den nye SIMAC 
bygning, fordrer dette brugen af ekstern rådgiver til udarbejdelsen af 
projektforslaget. 
 
Inddragelsen af ekstern rådgiver til projektforslaget betyder imidlertid at 
man overstiger den samlede grænse på 150.000 kr. til ekstern rådgiver i 
projektet, hvorfor der kræves en politisk godkendelse heraf.   
 
Det skal oplyses at projektet tidligere har benyttet sig af ekstern rådgiver, 
til: 

 udarbejdelsen af ny adgangsvej til SIMAC samt  
 ombygning af rundkørsel på Østre Havnevej. 

 
På nuværende tidspunkt forventes det at koste ca. 25 mio. kr. at realisere 
den del der omfatter byrums- og vejprojektet ved SIMAC. 
 
Udgiften til realiseringen byrums- og vejprojektet ved SIMAC indgår i 
budgetforhandlingerne for 2021, som et anlægsudvidelsestema. 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Økonomiudvalgets endelige 
godkendelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

19. Cykelsti i Kirkeby - arealerhvervelse 
 
20/7240 
 
Beslutningstema:  
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Godkendelse af arealerhvervelse i forbindelse med etablering af cykelsti i 
Kirkeby 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig 
godkendelse i Byrådet 

 At der erhverves de nødvendige arealer for stiprojektet ved frivillig 
aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation.  

 
Sagsfremstilling:  
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 06. feb. 2020, at 
der skal frigives 2,7 mio. kr. til etablering af en dobbeltrettet fællessti, der 
forbinder Gemalvej til Issø-Skolen i Kirkeby. I den forbindelse skal der 
erhverves de nødvendige arealer for etablering af stien (Bilag 2 – Arealer 
til erhvervelse). Trafik og Infrastruktur er i gang med at undersøge 
muligheden for en frivillig aftale for at erhverve arealet. 
 
Øvrige planlægningsforhold, Kommuneplan 2021 – 2033  
Ejeren af Sydfyns LAK (Bilag 3 – Sydfyns LAKs placering) har henvendt sig 
til Svendborg Kommune med en række konkrete behov og ønsker for 
udviklingen af hans virksomhed på Assensvej 22, Kirkeby. Ønsket er 
medtaget i den igangværende revision af kommuneplanen.  
 
Ønsket handler om at udvide den eksisterende ejendom med et areal i det 
bagvedliggende landzoneareal, hvor der aktuelt planlægges for en 
fællessti.  
 
Beslutningen om at erhverve de nødvendige arealer til stiprojektet, betyder 
at det aktuelle ønske om at udvide Sydfyns LAK, ikke kan imødekommes.  
 
Ønsket om at udvide virksomheden, konflikter ligeledes med 
landzonebestemmelserne, der skal forhindre ukontrolleret bebyggelse og 
anlæg i det åbne land. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgifterne i forbindelse med arealerhvervelse afholdes inden for projektets 
økonomiske ramme.  
 
Der bliver blandt andet indhentet tilbud fra lokale entreprenører for at 
støtte op om erhvervslivet i Svendborg Kommune. 
 
Det vurderes ikke at have erhvervsmæssige konsekvenser for Sydfyns 
LAK, da der normalt ikke gives tilladelse til at etablere eller opføre 
erhvervsbygninger på en helt ubebygget selvstændig grund i det åbne 
land.  
 
Lovgrundlag:  
Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014 kapitel 10 
Planloven § 47, stk. 1, om ekspropriation af fast ejendom 
Planloven §§ 34 til 37, om zoneindeling 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Oversigtskort stien mellem Gemalvej og Issø-Skolen.docx 
Åben - Bilag 2 - Arealer til erhvervelse.docx 
Åben - Bilag 3 - Sydfyns LAKs placering.docx 
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Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse.  
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 
 

20. Orientering om forlængelse af driftskontrakt omkring vej og 
grønne områder 
 
19/20523 
 
Beslutningstema:  
Orientering om forlængelse af driftskontrakten med HedeDanmark a/s 
omkring vej og grønne områder. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen 
om forlængelse af driftskontrakten med HedeDanmark a/s til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  

 
Kontrakten omkring drift af vej, grønne områder og idrætsanlæg blev 
startet op i april 2017, og løber i 4 år med mulighed for at forlænge med to 
gange 1 år.  
 
Kontrakten er allerede forlænget et år. Der forlænges derfor yderligere 
med et år med baggrund i de mange ekstraopgaver, der skal varetages i 
forbindelse med erhvervshjælpepakken.  
 
Kontrakten udløber ultimo år 2023 og der vil blive indledt et arbejde i 2021 
for udfærdigelse af nyt udbud til driftskontrakt.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Det vurderes ikke at have økonomiske eller erhvervsmæssige 
konsekvenser med denne 1-årig forlængelse. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om indhentning af tilbud på offentlige kontrakter. 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 

21. Statusnotat – Fremtidig drift af kommunale varmepumpeanlæg 
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18/23544 
 
Beslutningstema:  
Orientering omkring status for fremtidig drift af varmepumpeanlæg i 
Svendborg Kommunes ejendomme. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til TEU og Økonomiudvalget, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 8. november 2018 at 
administrationen skulle undersøge mulighederne for at lægge driften af 
kommunens solcelleanlæg og varmepumpe m.m. over i det af Svendborg 
Forsyning ejede datterselskab VE A/S. 
 
På Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 10. oktober 2019 blev der 
givet en orientering til udvalget om status på disse undersøgelser og der 
blev orienteret om, at administrationen arbejdede videre med at 
undersøge om det var muligt at lægge driften af kommunens 
varmepumpeanlæg over i selskabet VE A/S. 
 
Administrationen har siden den 10. oktober 2019 fortsat undersøgelserne 
for at afdække de juridiske forhold vedr. drift af varmepumper i hhv. 
kommunalt regi og i regi af VE A/S. Formålet med nærværende orientering 
er at orientere udvalget om resultatet af disse undersøgelser. 
 
Varmepumper i kommunalt regi 
Det har indtil nu været uafklaret i hvilket omfang og på hvilket grundlag 
kommunen må investere i varmepumper til egne ejendomme. 
 
Med baggrund i et notat fra advokatfirmaet ”Energi & Miljø” (Bilag 1 – 
Notat af 6. maj 2020 om ejerskab til varmepumper), er det nu afdækket, 
at det i henhold til kommunalfuldmagten er lovligt at drifte varmepumper i 
kommunalt regi. 
 
Varmepumpeanlæg i selskabsregi 
Advokatnotatet beskriver desuden muligheden for at udskille kommunens 
eksisterende varmepumpeanlæg i selskabsregi. 
 
Denne løsning kan være en fordel for kommunen, fordi der ved 
overdragelse til et selskab vil være mulighed for optimal drift af 
varmepumperne. Der vil desuden være en økonomisk fordel, idet der ved 
drift i selskabsregi kan opnås en besparelse på ca. 60 øre/kwh på 
elafgiften, hvilket medfører en årlig besparelse på i størrelsesorden 2 mio. 
kr. for alle varmepumpeanlæg, eksisterende såvel som kommende nye 
anlæg. 
 
Ulempen ved selskabsløsningen er, at den er afhængig af, at der kan 
opnås dispensation fra varmeforsyningsloven. Hvis dispensationen kan 
opnås hos Energistyrelsen, formodes en sådan at være tidsbegrænset til 
10 år. Efter dispensationens udløb vil kommunen skulle afstå 
varmepumperne til en virksomhed udenfor kommunen. Det må dog 
forventes at varmeforsyningsloven vil blive ændret indenfor en 10 årig 
periode. 
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Fremtidige varmepumpeinvesteringer 
Der arbejdes videre i to spor. For at sikre mest mulig- fremdrift i 
varmepumpeudbygningen fortsættes investeringer i kommunalt regi. 
Parallelt hermed arbejdes der videre i forhold til overdragelse af 
varmepumperne til selskabet VE A/S. Dette kræver, at der bl.a. søges om 
dispensation hos Energistyrelsen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, 
undersøges det om der kan indledes et samarbejde med en ekstern part. 
 
Dette er beskrevet som model 1,2 og 3 i bilag 2 (Bilag 2 – Scenarier for 
etablering af varmepumper). 
 
Lovgrundlag:  
Varmeforsyningsloven - bilag 3 - Opsamling varmeforsyningsloven. 
Kommunalfuldmagten 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Notat af 6 maj 2020 til Svendborg Kommune om ejerskab 
til varmepumper.pdf 
Åben - Bilag 2 - Scenarier for etablering af varmepumper.pdf 
Åben - Bilag 3 - Opsamling varmeforsyningsloven.pdf 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Orienteringen tages til efterretning. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

22. Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af 
signalanlæg i 2020 
 
20/1225 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 
investeringsoversigten for 2020 til renovering af Signalanlæg.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til, at Teknik- og Erhvervsudvalgets godkender: 

 At det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2020 på 
624.933 kr. frigives til renovering af signalanlæg.  

 
Sagsfremstilling:  
I Svendborg Kommune er der for nuværende 23 signalanlæg. 
 
Der sker en løbende udskiftning og modernisering af signalanlæggene, så 
trafiksikkerhed og fremkommelighed forbedres. Nye og renoverede anlæg 
kræver tillige mindre vedligehold. Der arbejdes på at opgradere 
detektering-/registreringssystemet i signalanlæggene i kommunen fra 
spole til radar. 
Gevinster ved at bruge radardetektering: 
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 Øget fremkommelighed/kapacitet: krydset afvikler flere trafikanter og 
rejsetiden nedsættes. 

 Øget trafiksikkerhed: hensigtsmæssigt skift fra grønt til rødt. 
 Øget komfort og mindre CO2 udslip: færre opbremsninger. 
 Mindre driftsudgifter: radar-baseret registreringssystem vil ikke blive 

påvirket af asfaltarbejde. 
 
Forslaget bygger på at vi overgår fra spole-baseret registreringssystem, 
som ligger i asfalten, til et radar-baseret registreringssystem monteret på 
signalmasterne. 
Johannes Jørgensens Vej er en af de mest trafikerede veje i Svendborg by. 
Vejen giver en direkte adgang til Sundbrovej/motorvejen og er en meget 
attraktiv rute for pendler til og fra Svendborg by. Derfor ønskes en 
opgradering af detekteringssystemet på denne rute for at opnå de nævnte 
gevinster. 
 
Følgende kryds ønskes opgraderet/optimeret: 

 Vestergade / Voldgade 
 Joh. Jørgensens Vej / Vestergade / Tinghusgade 
 Joh. Jørgensens Vej / Skovvej 
 Joh. Jørgensens Vej / A. P. Møllersvej  

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er i anlægsbudgettet for 2020 til signalanlæg afsat 624.933 kr. 
 
Lovgrundlag:  
Ingen bemærkninger 
 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt med bemærkning om, at administrationen skal 
vurdere muligheden for at prioritere fremkommeligheden for fodgængere i 
forbindelse med renoveringen i den indre by.  
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

23. Råderetsaftale med Rantzausminde Havbadeforening 
 
20/11980 
 
Beslutningstema:  
Tilsagn om råderetsaftale med Rantzausminde Havbadeforening for et 
areal på Rantzausminde Havn til opførelse af saunabygning. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget og Kultur- og 
Fritidsudvalget til endelig godkendelse i Byrådet, 
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 at der indgås en 25 årig råderetsaftale med Rantzausminde 
Havbadeforening for et areal på Rantzausminde Havn til opførelse af 
en saunabygning. 

 at Administrationen bemyndiges på Byrådets vegne til at indgå en 
råderetsaftale 

 
Sagsfremstilling:  
Rantzausminde Havbadeforening ønsker at etablere en permanent 
saunabygning inkl. omklædning på et areal på Rantzausminde 
Lystbådehavn. 
 
Rantzausminde Havbadeforening blev stiftet i 2015 med det formål at give 
lokalbefolkningen og gæstesejlere mulighed for at bade på den østlige side 
af Rantzausminde Lystbådehavn. Foreningen tæller i dag 75 medlemmer, 
og der forventes et øget antal medlemmer, såfremt faciliteterne forbedre. 
 
Foreningen fik i 2017 en 3-årig tilladelse til opstilling af en tøndesauna på 
arealet. Da tilladelsen til den midlertidige sauna udløber, ønsker foreningen 
nu at få stillet et areal til rådighed til etablering af en permanent 
saunabygning.  
 
Saunabygningen skal opføres som to sammenbyggede fiskerhytter, der 
placeres vinkelret på den eksisterende række af hytter. Dette vil give en 
naturlig udvidelse af det hyggelige og æstetiske fiskermiljø.  
 
Rantzausminde Lystbådehavn har fået en forhåndsgodkendelse af 
placering fra Byg, Natur og Miljø i Svendborg Kommune, og ansøger derfor 
om at få råderet over det konkrete areal, således der gives mulighed for at 
ansøge fonde til finansiering af saunabygningen. 
 
Brugerudvalget for Rantzausminde Lystbådehavn bakker op om opførelse 
af saunabygningen. 
 
Folkeoplysningsudvalget er orienteret om sagen på mødet den 8. juni 
2020. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Rantzausminde Havbadeforening har opstillet et budget, hvor den samlede 
anlægssum er 308.000 kr. + eget arbejde til 31.000 kr.  
 
Foreningen vil finansiere saunabygningen for egne midler og fondsmidler, 
og har også søgt Svendborg Kommune om 75.000 kr. i forbindelse med 
facilitetsprocessen målrettet idræts- og bevægelsesområdet, ligesom 
foreningen selv foretager og finansierer den løbende vedligehold. 
 
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 08-06-2020:  
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Lars Erik Hornemann (V) og Anne Katrine Olsen (A) var fraværende. 
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen blev godkendt. 
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Steen Tinning (B) var fraværende. Som suppleant deltog Hanne Ringgaard 
Møller (B) 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

24. Godkendelse af den selvejende institution SFB Huset 
 
20/11978 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution SFB-Huset samt 
optagelse i Haludvalget 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget og Kultur- og 
Fritidsudvalget med endelig godkendelse i Byrådet, 

 at vedtægterne for den selvejende institution SFB-Huset godkendes 
 at SFB-Huset optages som medlem af Haludvalget, når institutionen er 

i drift 
 
Sagsfremstilling:  
Den nyoprettede selvejende institution SFB-Huset fremsender vedtægter 
for institutionen med henblik på godkendelse samt optagelse i Haludvalget 
i Svendborg Kommune.  
SFB-Huset er en del af udvidelsen af Svendborg Idrætscenter, og forventes 
at stå klar maj måned 2021.  
Med SFB-Huset får fodboldklubben SFB en ny og moderne klubfacilitet på 
877 m2, indeholdende omklædningsrum, klublokaler og mødefaciliteter.  
Faciliteten vil også kunne benyttes af andre folkeoplysende foreninger.  
SFB-Huset bidrager dermed til at skabe et mangfoldigt idrætsmiljø i 
centret sammen med de øvrige kommunale og selvejende institutioner 
under Svendborg Idrætscenter, ligesom den indgår i samdriften med de 
øvrige institutioner på stedet i forhold til teknisk service, rengøring og 
tilsyn. 
Haludvalget optager jf. dennes vedtægt med Byrådets godkendelse alle 
institutioner, som drives helt eller delvis for offentlige midler og hvis anlæg 
anvendes til idrætsformål, og hvis brugerne er medlem af Sport og Idræt i 
Svendborg. Alle kriterier er opfyldt. 
Haludvalget er på dets møde den 12. marts 2020 orienteret om optagelsen 
af ny institution i udvalget, og anbefaler, at den selvejende institution SFB-
Huset optages som medlem i Haludvalget med tilhørende økonomi, således 
den ikke belaster drifts- og anlægsøkonomien for de øvrige institutioner. 
 
Lovgrundlag:  
 
 
 
Bilag: 
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Åben - Vedtægter for den selvejende institution SfB-Huset 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
Steen Tinning (B) var fraværende. Som suppleant deltog Hanne Ringgaard 
Møller (B) 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

25. Filippahuset - orientering om status på budgettema 
 
20/3075 
 
Beslutningstema:  
Orientering om status på budgettema om Filippahuset 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at orienteringen 
tages til efterretning 
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget tiltrådte på deres møde den 6. marts 2020 Teknik- og 
Erhvervsudvalgets beslutning om, at der indhentes et tilbud på udgifter for 
sanering og genetablering af en del af bygningen og nedrivning af resten af 
Filippahuset. 
 
Sideløbende hermed drøftes det med Borgerforeningen, om de ønsker at 
overtage en del af huset.  
 
Såfremt det er tilfældet udarbejdes et udvidelsestema til 
budgetforhandlingerne for 2021, som indeholder anlægsudgifter forbundet 
hermed. 
 
Tidsplan 
For at kunne indhente tilbud på sanering af bygningen er der behov for 
miljøundersøgelser, der anviser, hvilke miljøstoffer der er, og hvordan de 
skal bortskaffes. Miljøsanering er en forudsætning for både genopbygning 
og nedrivning af ejendommen. Rapporter af 2. juni 2020 vedr. miljøforhold 
er vedlagt som bilag; 1 Filippahuset rapport – Miljøundersøgelse af 
bygning, og som bilag 2 Filippahuset rapport – PCB indeklimamålinger og 
forslag til renoveringsomfang.  
 

 Møde med Hundstrup Borgerforening er under forberedelse, der 
forventes møde ultimo juni, hvor det skal drøftes, hvilke dele af 
bygningen, foreningen kan anvende og hvordan foreningen ønsker 
bygningen indrettet ved genetablering. 

 Udarbejdelse af udbudsmateriale pågår. 
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 Udarbejdelse af budgettema pågår. 
 Uge 29 – Udbudsmateriale udsendes 
 Uge 33 – Licitation (dvs. den endelig pris foreligger og kan 

indarbejdes i budgettemaet) 
 
I budgetforliget for 2020 blev Hundstrup Borgerforening tilbudt at overtage 
Filippahuset for 1 kr. Hundstrup Borgerforening ønsker ikke at overtage 
Filippahuset, førend det er miljøsaneret. 
Hundstrup Borgerforening har på deres hjemmeside en 
brugerundersøgelse i gang for at afdække behovet for lokaler og ønsker til 
anvendelse af område og bygninger, og det fremgår, at bestyrelsen er i 
forhandling med kommunen om overtagelse og sanering. 
Der er tale om en sanering af et ikke uvæsentligt økonomisk omfang, og 
der er således følgende scenarier i forbindelse med eventuel afhændelse af 
ejendommen. 
 

1) Miljøsanere ejendommen og lave en leje- eller råderetsaftale med 
Hundstrup Borgerforening, som giver dem mulighed for at drive 
foreningshus inden for Folkeoplysningslovens rammer, og så vil 
lejeprisen vil kunne sættes til 0 kr. 

 Svendborg Kommune har således fortsat ejerskabet, mens der 
vil skulle indgås en aftale om afholdelse af driftsudgifterne. Der 
er i Svendborg Kommune mange forskellige aftaler om 
fordeling af driftsudgifter i lignende aftaler mellem foreninger og 
kommune. Hundstrup Borgerforening har med en aftale fortsat 
mulighed for at fremme fællesskabet i Hundstrup, hvilket jf. 
deres vedtægter er deres formål. Der er inden for denne 
ramme ikke en mulighed for at drive erhvervsmæssig 
virksomhed såsom café og udlejning, koncerter mv. som et 
forsamlingshus er. 

2) Miljøsanere og sælge ejendommen til markedsværdi ved et offentligt 
udbud.  

 Det betyder, at Svendborg Kommune miljøsanerer 
ejendommen, for så efterfølgende at udbyde ejendommen til 
salg. Her har Hundstrup Borgerforening mulighed for at byde 
på ejendommen på lige fod med øvrige interesserede, 
hvorefter ejendommen i det tilfælde at Hundstrup 
Borgerforening erhverver den, kan anvendes til forsamlingshus.  

3) Nedrive ejendommen, hvor den tomme grund udlejes til opførelse af 
bygning(er) på lejet grund. 

4) Nedrive ejendommen og afhænde den til markedspris 
5) Afhænde ejendommen som den er. 

 
Det vurderes derimod uforeneligt med Styrelsesloven og 
Kommunalfuldmagten at overdrage en saneret ejendom eller ryddet grund 
for et symbolsk beløb, idet kommunen i så fald vil yde støtte til en 
forening, hvis formål med ejendommen er at drive forsamlingshus. Det vil 
samtidig være i strid med Konkurrencelovens regler om 
konkurrenceforvridende støtte til private, idet et forsamlingshus udlejes til 
diverse private arrangementer.  
Mulighederne kan prøves ved Ankestyrelsen, men det forventes ikke, at vi 
vil få medhold, og med den nuværende sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen 
vil et svar formentlig først foreligge i starten af 2021.  
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er tilbage i budgetforliget for 2019 indarbejdet et indtægtsbudget fra 
salg af Filippahuset, der skal medfinansiere projektet på Vestermarkskolen. 
Indtægten er estimeret til kr. 381.750 – forudsætningen herfor er, at 
ejendommen sælges som den er. 
 
Det anbefales derfor at sælge ejendommen til markedsværdi, men med en 
minimumspris som sikrer realiseringen af det indarbejdede 
indtægtsbudget.  
 
Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at omkostningen til 
miljøsanering gør, at det ikke vil give en højere indtægt til kommunen, 
hvis ejendommen sælges miljøsaneret og/eller nedrevet.  Alternativt skal 
der anvises anden finansiering.  
Der er ikke afsat driftsmidler på ejendommen fra 1. januar 2021. 
 
 
Lovgrundlag:  
Styrelsesloven 
Konkurrenceloven 
 
Bilag: 
Åben - Filippahuset rapport - PCB indeklimamålinger og foreslag 
renoveringsomfang.pdf 
Åben - Filippahuset rapport - miljøundersøgelse af bygning 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Orienteringen tages til efterretning. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

26. Vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø 
 
20/6840 
 
Beslutningstema:  
Beslutning om at opretholde antallet af vuggestuepladser i Svendborg by 
og etablere vuggestuepladser på Thurø. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At Børne- og Ungeudvalget godkender:  
o At 14 vuggestuepladser i Vesterlunden Kernehuset gøres 

permanent. 
o At vuggestuepladser flyttes fra Sundbyøster Poppellunden til 

Sundbyøster Kobberbækken. 
o At der etableres 14 vuggestuepladser i Østerdalen Thurø 

Børnehuse. 
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 At Teknik- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådets endelige 
vedtagelse: 

o At der bevilliges en samlet anlægsramme på 2,95 mio. kr. til 
realisering af projektet.  

o At den samlede anlægsramme disponeres med et 
rådighedsbeløb på 2,06 mio. kr. i 2020 og 0,89 mio. kr. i 2021. 

o At den samlede anlægsramme finansieres som beskrevet 
under punktet ”Økonomiske og erhvervsmæssige 
konsekvenser”. 

o At rådighedsbeløbet på 2,06 mio. kr. i 2020 frigives. 
 
Sagsfremstilling:  
Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024, godkendt af Børne- og 
Ungeudvalget den 6. maj 2020, forventes der at mangle ca. 20 0-2 års 
pladser i Svendborg by i 2023 og 2024.  
Årsagen er, at der i Svendborg by samlet forsvinder 28 vuggestuepladser 
fra 2022, da de midlertidige pavilloner ved Vesterlunden Kernehuset og 
Sundbyøster Poppellunden udløber i henholdsvis 2021 og 2022. 
Pavillonerne blev etableret i 2017 og 2018 for at imødekomme et stigende 
børnetal i Svendborg by. 
Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024 forventes der endvidere 
mangel på 0-2 års pladser på Thurø i perioden 2021-2024. 
Pladsanvisningen har i hele 2020 tilbudt nogle børn fra Thurø plads i 
Svendborg by, idet der også i 2020 er mangel på 0-2 års pladser på Thurø.  
Årsagen er et stigende børnetal på Thurø, som ifølge børnetalsprognosen 
forventes at fortsætte i perioden 2021-2024.  
Det forventes at Dagplejen kan opretholde den nuværende kapacitet i 
Svendborg by og på Thurø med henholdsvis ca. 150 og 45 
dagplejepladser, men at der ikke kan etableres flere dagplejepladser i 
Svendborg by og på Thurø.  
For fortsat at kunne tilbyde plads i nærområdet, hvis det er i 
overensstemmelse med forældrenes ønske, er der brug for at opretholde 
antallet af vuggestuepladser i Svendborg by og etablere vuggestuepladser 
på Thurø.  
 
Vuggestuepladser i Svendborg by 
Da der forventes at mangle ca. 20 0-2 års pladser i Svendborg by i 2023 
og 2024, er der brug for at opretholde antallet af vuggestuepladser i 
Svendborg by. 
Dette kan delvist gøres ved at pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset 
med 14 vuggestuepladser gøres permanent med etablering af fundament, 
teglvægge, tegltag mv. for at overholde gældende lokalplan.  
På grund af Sundbyøster Poppellundens samlede udeareal er det ikke 
muligt at gøre pavillonen permanent og derved opretholde de nuværende 
14 vuggestuepladser.  
Sundbyøster Kobberbækken, som består af to bygninger, er ved at 
gennemgå en renovering som følge af vandskade i den ene bygning.  
I forbindelse med renoveringen ændres ibrugtagningstilladelsen, idet 
børnehuset af pædagogiske og ressourcemæssige grunde ønsker at samle 
vuggestuebørnene i den ene bygning og børnehavebørnene i den anden 
bygning.  
En ændret ibrugtagningstilladelse medfører, at der kan etableres flere 
vuggestuepladser i Sundbyøster Kobberbækken. 
Hvis pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset gøres permanent, og der 
etableres flere vuggestuepladser i Sundbyøster Kobberbækken forventes 
det, at der ikke mangler 0-2 års pladser i Svendborg by i 2023 og 2024.  
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Vuggestuepladser på Thurø 
Der kan etableres vuggestuepladser på Thurø ved at flytte pavillonen ved 
Sundbyøster Poppellunden med 14 vuggestuepladser til Østerdalen Thurø 
Børnehuse.  
Dette kan ske i takt med at vuggestuebørnene i Sundbyøster Poppellunden 
bliver børnehavebørn. Med afsæt i den aktuelle børnegruppe forventes det 
at pavillonen kan flyttes i foråret 2021. 
På Thurø udgør pavillonen en permanent løsning, da fundament, 
teglvægge, tegltag mv. ikke påkræves af gældende lokalplan.  
Såfremt pavillonen flyttes skal der etableres liggehal og legeplads for 
vuggestuebørn, da Østerdalen Thurø Børnehuse i dag kun har 
børnehavebørn.  
Hvis pavillonen ved Sundbyøster Poppellunden flyttes til Østerdalen Thurø 
Børnehuse forventes det, at der ikke mangler 0-2 års pladser på Thurø i 
perioden 2021-2024.  
Etablering af vuggestuepladser på Thurø betyder, at der i alle 
skoledistrikter kan tilbydes dagpleje- og vuggestuepladser.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Vuggestuepladser i Svendborg by 
Udgiften ved at gøre pavillon ved Vesterlunden Kernehuset permanent er 
estimeret til 1,75 mio. kr. Udgifterne omfatter etablering af fundament, 
teglvægge, tegltag mv. for at overholde gældende lokalplan. 
Etableringen af flere vuggestuepladser i Sundbyøster Kobberbækken er 
finansieret via forsikringsmidler samt fremrykning af anlægsprojekter 
forbundet med COVID19, hvorfor dette ikke indgår i projektet. 
 
Vuggestuepladser på Thurø 
Udgiften til etableringen af 14 nye vuggestuepladser i Østerdalen Thurø 
Børnehuse er estimeret til 1,2 mio. kr. Udgifterne omfatter flytning af 
pavillon fra Sundbyøster Poppellunden, etablering af liggehal og legeplads 
for vuggestuebørn og reetablering af parkeringspladser mv. 
Realiseringen af det samlede projekt fordrer en anlægsinvestering på 2,95 
mio. kr., med et rådighedsbeløb på 2,06 mio. kr. i 2020 og 0,89 mio. kr. i 
2021. 
Rådighedsbeløbet i 2020 på 2,06 mio. kr. søges finansieret af restmidler 
fra anlægsprojektet ”Juniorklub på Holbøllsminde” og rådighedsbeløbet i 
2021 på 0,89 mio. kr. søges finansieret af puljen ”Sikkerhedsmæssige 
tiltag”. 
Projektet forventes ikke at have driftsmæssige konsekvenser. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 17-06-2020:  
Godkendt. 
Afbud fra Karl Magnus Bidstrup (A), hvorfor John Arly Henriksen (A) deltog 
som suppleant. 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
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27. Orientering om de administrative opgaver i forbindelse med 
udmøntning af Lokaludvalgets anlægspulje på 2 mio. kr. og 
konsekvenser for øvrig opgaveløsning indenfor Miljø og Tekniks 
område  
 
19/25465 
 
Beslutningstema:  
Orientering om de administrative opgaver i forbindelse med udmøntning af 
Lokaludvalgets anlægspulje på 2 mio. kr. og konsekvenser for øvrig 
opgaveløsning indenfor Miljø og Tekniks område.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Lokaludvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget, at  

 Orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Administrationen har udarbejdet en oversigt over de opgaver, der knytter 
sig til udmøntningen af puljen til anlægsprojekter i lokalområderne. (bilag 
1 - ” Beskrivelse af opgaver i forbindelse med udmøntningen af 
Lokaludvalgets anlægspulje”).  
 
Oversigten viser de minimumsopgaver, der er forbundet med udmøntning 
af puljen og konsekvensen for øvrig opgaveløsning indenfor Miljø og 
Tekniks område. Det skal understreges, at projekternes karakter, 
kompleksitet og kvalitet har indflydelse på, hvor stort ressourcetrækket 
konkret bliver og hvilke afdelinger, der bliver involveret i behandlingen af 
ansøgningerne, herunder de nødvendige myndighedstilladelser til de 
konkrete projekter.  
 
Myndighedsopgaver i forbindelse med puljens udmøntning vil under alle 
omstændigheder løses ”i konkurrence” med myndighedsbehandling af 
ansøgninger fra virksomheder, udviklere og borgere og vil kunne indebære 
længere sagsbehandlingstider for disse grupper.  
 
Tilsvarende vil administrative opgaver i forbindelse med puljens 
udmøntning under alle omstændigheder løses ”i konkurrence” med andre 
administrative opgaver i Miljø og Teknik, herunder analyseopgaver, 
brugerundersøgelser, samarbejde med vidensinstitutioner og fonde, 
udviklingsprojekter og formidlingsopgaver i relation til områdets mange 
brugere. Det vil uundgåeligt indebære en lavere udviklingstakt i Miljø og 
Teknik.  
 
Det bemærkes endvidere, jf. bilag 1 ”Beskrivelse af opgaver i forbindelse 
med udmøntningen af Lokaludvalgets anlægspulje”, at yderligere opgaver 
til sikring af puljens ønskede effekt, ikke vil kunne løses uden en større 
omprioritering indenfor området eller tilførsel af yderligere administrative 
ressourcer. 
 
 
Bilag: 
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Åben - Bilag 1 Beskrivelse af opgaver i forbindelse med udmøntningen af 
Lokaludvalgets anlægspulje 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Orienteringen taget til efterretning.   
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

28. Solcelleanlæg ved Tved - Endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg 2017.26 og lokalplan 657 
 
18/30879 
 
Beslutningstema:  
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.26 og lokalplan 657 – 
Solcelleanlæg ved Tved 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, med endelig 
godkendelse i Byrådet, at 

 Kommuneplantillæg nr. 2017.26 vedtages endeligt 
 Lokalplan nr. 652 vedtages endeligt 

 
Sagsfremstilling:  
Baggrund 



Teknik- og Erhvervsudvalget’s møde den 18-06-2020 

56

Planforslagenes afgrænsning. 
 
Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er lodsejer Hvidkilde Gods´ 
og projektejer Better Energy´s ønske om at etablere et solcelleanlæg på 
arealet.  
 
Byrådet besluttede den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen for 
solcelleanlægget. 
 
Planernes indhold  
Kommuneplantillægget (bilag 1 – Kommuneplantillæg 2017.26) udlægger 
området til teknisk anlæg i form af et solenergianlæg.  
Området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlægget nødvendige 
tekniske installationer og bygninger. Området forbliver i landzone. 
Lokalplanen (bilag 2 – Lokalplan 657) har til formål at sikre, at: 

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

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

 
Planområdet omfatter 37 ha, ligger i landzone og udnyttes i dag til 
konventionelt landbrug. Planerne dækker et større område syd for 
Holmdrupvej og en mindre del nord for vejen. Området afgrænses mod 
vest af erhvervsområdet i Tved samt delvist af Kobberbækken. Mod øst 
ligger en mindre skov, Fruerskov.  
Det forventes, at solcelleanlægget kan etableres med en kapacitet på ca. 
34 MV og en produktion på ca. 36.000 MWh svarende til strømforbruget for 
ca. 7.500 husstande.  
 
Forudgående høring 
I forbindelse med den forudgående høring på ændring af kommuneplanen, 
kom der fire høringssvar i alt. De tre af høringssvarene kom fra naboer til 
planområdet, det sidste fra en borger i Tved. 
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Høringssvarene omhandlede følgende emner: 
- Ønske om erstatning for ejendomsværdiforringelse. 
- Planlægningen bør sikre minimumsafstand til skel. 
- Planlægningen bør sikre beplantning. 
- Positivt, at området er udpeget med udgangspunkt i 

landskabskarakteranalyse. 
- Bekymring om drikkevandsboring i forhold til sprøjtning og 

antirefleksbehandling. 
- Planområdets placering i forhold til Svendborg By, landbrugsjord og 

eksisterende erhvervsområde – forslag om anden placering af 
planområdet. 

- Henvisning til informationsmøde afholdt af investor/lodsejer i foråret. 
 
Byrådet besluttede den 17. december 2019, på baggrund af høringen, at 
fortsætte planlægningen med bemærkningerne, at der ønskes en erklæring 
fra lodsejer om, at arealet ikke sprøjtes, at anlæggene og dets 
vedligeholdelse ikke er miljøskadelige, og at der sikres afskærmende 
beplantning.  
 
Offentlig høring 
Byrådet besluttede den 25. februar 2020 at offentliggøre forslag til 
kommuneplantillæg nr. 2017.26 og lokalplanforslag 657 i 8 uger. 
Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 6. marts til og 
med den 5. maj 2020. 
Det planlagte borgermøde den 25. marts 2020 blev aflyst pga. corona og 
det har ikke været muligt at afholde et nyt borgermøde inden 
høringsfristens udløb. Det bemærkes dog, at det ikke er et lovkrav at der 
skal afholdes et borgermøde. 
Høringssvar 
Der er i høringsperiode indkommet to høringssvar fra borgere der ejer 
ejendomme, der grænser op til planområdet. 
Høringssvarene omhandler følgende emner: 
- Forringelse af herlighedsværdien 
- Havvindmøller bør prioriteres frem for solcelleanlæg 
- Planområdets placering – mener der må være andre mere egnet 

placeringer 
- Nyt lovforslag fra staten – mener der kommer forbud mod solcelleanlæg 

nærmere 200 m fra skel 
- Manglende borgermøde  
- Forslag om at der kun må opstilles solceller syd for bækken der løber syd 

for Holmdrupsvej 
- Ønske om erstatning for ejendomsværdiforringelse 
 
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i 
planforslagene.  
Høringssvarene er samlet, refereret og kommenteret af administrationen i 
en hvidbog (bilag 3 – Solcelleanlæg Tved - Hvidbog). 
Høringssvar i sin fulde form er vedlagt som bilag 4 (bilag 4 – Solcelleanlæg 
Tved – Samlet høringssvar). 
 
Den videre proces 
Ved beslutning om vedtagelse af planerne offentliggøres 
kommuneplantillæg 2017.26 (bilag 1 – Kommuneplantillæg 2017.26) og 
lokalplan 657 (bilag 2 – Lokalplan 657) med en klagefrist på 4 uger.   
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ansøger har udarbejdet udkast til planforslagene.  
 
Udgifter i forbindelse med administrationens andel af planlægningen til 
kommuneplantillæg nr. 2017.26 og lokalplan nr. 657 er finansieret 
indenfor Plan og Udviklings eksisterende rammer.  
 
Lovgrundlag:  
Lov om planlægning 
Strategier og politikker: 
- Klima- og Energipolitik 
 
Bilag: 
Åben - Kommuneplantillæg 2017.26 
Åben - Lokalplan 657 
Åben - Solcelleanlæg Tved - Hvidbog 
Åben - Solcelleanlæg Tved - Samlet høringssvar 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Indstillingen godkendt og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 
 
 

29. Orientering 
 
17/29657 
 
Beslutningstema:  
Sager til orientering. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvalgsformanden: 
 
 
Udvalgsmedlemmer: 
 
 
Administrationen: 
 
Orientering om ændringer i den eksisterende turismeorganisering: 
 
Med udgangspunkt i rammeaftalen mellem Regeringen og KL er det 
nødvendigt at foretage ændringer i den eksisterende turismeorganisering. 
Processen mod det nye setup sker med inddragelse af de nuværende 
aktører og leder hen mod en politiske beslutning i efteråret med virkning 
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fra 1/1-2021. Der er aftalt en workshop med deltagelse af de nuværende 
aktører og TEU d.30/6-2020 med henblik på at give TEU de bedste 
muligheder for at træffe beslutning.  
 
Orientering om undersøgelse af mulighed for skiltning vedrørende sejlads i 
Svendborg Sund.  
 
Status vedr. byggesager 
 
Status over igangsatte plansager 
 
 
Status vedr. opsætning af mærkater ved lysreguleringer 
 
 
Orientering om økonomiopfølgning per 31.maj.  
 
Tilmelding til Byplanmødet 1. og 2. oktober 2020.  
 
Program for Byplanmødet 2020: 
https://www.byplanlab.dk/byplanm%C3%B8det2020  
 
Kommende større sager: 
 
 
 
Bilag: 
Åben - Byplanmøde2020-program 
Åben - TEU 18062020 Status for byggesager - primo juni 2020 
Åben - TEU 18062020 Oversigt over antal modtagne sager i Byg og BBR 
 

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 18-06-2020:  
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (liste Ø), Stedfortræder Jesper Kiel 
(liste Ø). 
 
 
 
 

30. Lukket - Orientering 
 
 
 
 
 

https://www.byplanlab.dk/byplanm%C3%B8det2020
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