
Skårup, 7. august 2022

Til 
Svendborg Kommune
Byg og Byudvikling 

Vedr. høring – lokalplansforslag 659

Jeg har følgende indsigelser mod lokalplansforslaget: 

Byggehøjde
Det eksisterende byggeri i området, såvel seminariets hovedbygning, som de 
omkringliggende boliger, kan efter min opfattelse i leve med de nye bygningers højder.
Højdeforskellen vil være tydeligt mærkbar når bygningerne betragtes fra gadeplan, og ikke 
mindst som nabo. Til sammenligning er de nedrivningsindstillede bygninger hhv. 6 og 10 
m høje. 

Bevarelse af landsbymiljøet 
Der lægges op til at ”udviklingen af området (omkring det tidligere Skårup Seminarium) vil 
ske i overensstemmelse med lokalmiljøets kvaliteter, og underordne sig omkringliggende 
fredet og bevaringsværdig bebyggelse”. Jeg mener, at en godkendelse af planen vil være 
et arkitektonisk indgreb i den eksisterende bygningskultur, som præger det eksisterende 
bymiljø.

Demografisk skævvridning 
Boligerne vil være målrettet segmentet 55+. Efter min opfattelse vil dette føre til en 
demografisk skævvridning i Skårup, med en slagside i antallet af ældre mennesker i 
området. Dette kan få konsekvenser i forhold til den opfattelser af hvad den offentlige 
adgang til parken vil indebære, f.eks. i forhold til støj fra skoler og børnehaver, der har stor 
fornøjelse af parken i forbindelse med undervisning og aktiviteter, og som derved tilfører 
liv til byen i dagligdagen. Projektet kunne fremstå langt mere progressivt, hvis der var lagt 
op til en langt større aldersdiversitet. (Jeg tilhører selv 55+).

Med venlig hilsen

Per Jørgensen
Skårup Kirkebakke 5
5881 Skårup Fyn





Høringssvar Skårup Seminarium 

Vejstrup, den 7. august 2022. 

Skårup Seminarium optager mig meget, da jeg i en årrække har været nabo til seminariet og brugt parken 
flittigt med mine børn.  Jeg kender området særdeles godt og har stadig min næsten daglige gang på 
stedet. Skårups udvikling er mig ikke ligegyldig, og derfor dette mit høringssvar. 

Det er rigtig fint, at der endelig melder sig en bygherre, der har interesse i at istandsætte det gamle smukke 
seminarium. Seminariet, rektorboligen og den gule gymnastiksal forfalder, og der skal virkelig gøres noget 
nu. Men: Den rette bygherre er den, der kan se æstetikken i stedet og i bygningerne, og som ikke vil ”øve 
vold” på det historiske islæt og på de bevaringsværdige bygninger. 

Med ”Lokalplan 659 – Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium” mener jeg, at Svendborg 
Kommunen gør en stor fejl i at tillade nedrivning af den gamle gule gymnastiksal, der har en interessant 
historie bag sig, og som bestemt også æstetisk er værd at bevare, og i at tillade et så massivt nybyggeri med 
6 boligblokke à 2 til 3 etager, i en højde op til 12 meter.    

Skårup er en landsby, og landsbymiljøet bør bevares og ikke ødelægges af høje bygninger. Det er netop en 
kvalitet, at alt ikke ligner hinanden (efterligner hinanden), hvilket projektet peger hen imod.  Hvis man 
tænker seniorboliger, tænker jeg små boliger og ikke som på C&W’s skitser til nybyggeri for området. 
Interessant kunne være små enkeltstående boliger, der var tilpasset/indpasset parkens mange flotte træer. 
Skårup har ikke brug for høje bygninger for at sikre sin udvikling. Skårup er faktisk en by med meget stor 
borgeraktivitet og initiativer og med unge tilflytterfamilier, der netop søger væk fra storbysmiljøer. 

I lokalplanen udlægges seminarieparken til fælles haveareal for bebyggelsen. Lokalplanen tillader, at der i 
seminarieparken etableres stiforbindelser og opføres mindre pavilloner, små drivhuse, overdækninger og 
småhuse med et samlet areal på op til 100 m2.  
Opførelsen af diverse småbyggeri i parkområdet vil helt ødelægge indtrykket af den gamle smukke park og 
give et rodet udtryk, helt væk fra den unikke stilhed, som parken indbyder til. Parken vil ikke længere være 
et rekreativt område, men et privat område tilhørende den nye bebyggelse. 

Jeg håber, at Svendborg Kommune vil lytte til de indsendte indsigelser, og at politikerne vil indgå i dialog 
med borgerne i Skårup. Skønt, hvis vi kunne få et politikerflertal, der turde sætte hælen i og sige nej, og der 
ikke først og fremmest tænker ”vækst”. Skårup Seminarium er udpeget af Svendborg Kommune 
(kommuneplan 2021-33) som et bevaringsværdigt kulturmiljø, hvorfor Svendborg Kommune også bør vise, 
at de mener det. 

Med venlig hilsen 

Kristina Weber 
Landevejen 77 
5882 Vejstrup 



Høringssvar ”Lokalplan 659 – Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium” 

Skårup, den 10. august 2022 

Jeg har med interesse fulgt med i kommunens og investors planer for det tidligere Skårup Seminarium. Jeg er 
gennem mange år kommet ofte i Skårup og har nu for ca. et år siden solgt min ejendom i Svendborg og er 
flyttet hertil, hvor roen, stilheden og landsbymiljøet er altafgørende for mig.   

Jeg er som direkte nabo til Skårup Seminarium og seminarieparken berørt af kommunens planer, men taler 
også ud fra et overordnet syn på, hvordan vi behandler og forholder os til klenodier af historisk og kulturel 
art. 

Indledningsvis skal jeg understrege, at det er godt, at der tages hul på en renovering og istandsættelse af de 
smukke gamle seminariebygninger. De forfalder, og det er nu, der skal gøres noget. 

Jeg læser i lokalplanen, at udviklingen af området (omkring Skårup Seminarium) vil ske i 
overensstemmelse med lokalmiljøets kvaliteter, og underordner sig omkringliggende fredet og 
bevaringsværdig bebyggelse.  

Flot! MEN forholder det sig nu egentligt sådan, at kommunen agter at skabe overensstemmelse, 
underordne og bevare?  Har kommunen æstetikken med, eller er det uden status at nævne det og stille 
krav herom? I C&W’s tegninger ser jeg intet, der henfører til ovenstående ordlyd! 

Jeg ser med meget stor bekymring på, at kommunen tillader så omfattende ændringer af Kulturmiljøet 
Skårup Seminarium.  Jeg ser endnu engang en meget kedelig tendens eller udvikling i min kommune, hvor 
det er, som om I, vore folkevalgte politikere, ikke tåler oaser eller grønne område.  Min gamle by Svendborg 
er blevet overbebygget og ”tilplastret” med ensartet, tæt og kedeligt byggeri, der ses snart sagt overalt i 
Danmark. Det må ikke ske i Skårup også!   

Hvorfor tør eller kan I, vore lokale politikere, slet ikke værne om kulturgoder og/eller se skønheden i det, der 
er anderledes og unikt?  

Det er meget lidt innovativt hele tiden og kun at se ”vækst” og ”gang i boligbyggeriet”, så snart der dukker en 
grøn oase eller et grønt område op. Tør I tænke grønt og ikke sort?  

Mine overordnede forbehold er derfor følgende: 

- Der tillades alt for mange nye boliger på området. Op til 80 nye boliger plus boliger i det gamle
byggeri: Det vil gå ud over miljøet, stilheden og stedets autencitet. Der er ganske enkelt tale om et
”overgreb”.
Nu er muligheden der for at fjerne det skæmmende og forfaldne røde 60’er -byggeri, men det er et
dårligt argument for at tillade nyt, men på en anden måde ligeså ødelæggende byggeri.

- Burde der ikke stilles krav om først at renovere de gamle bygninger og derefter bygge nyt? Der vil jo
gå yderligere år, hvor de gamle, bevaringsværdige bygninger kan stå og forfalde endnu mere.

- De nye bygningers højde (op til 12 meter) kan på ingen måde accepteres. Det vil skæmme
Kulturmiljøet Skårup, og det vil give voldsomme gener for naboerne. Hvorfor skal der i det hele taget
bygges etagebyggeri, der slet ikke er tilpasset det eksisterende lave byggeri i Skårup?



- Kommunen bør stille krav om, at de store, gamle træer – enkelte sjældne, enkelte aparte
(klatretræet) ikke fældes overhovedet. Ingen dispensationer! Træerne kan ikke genskabes og slet
ikke med bøgehække, som der foreslås, og som ses overalt og blot understreger den kedelige
nybyggeri-ensartethed.

Forslag: 

- Svendborg Kommune kunne overveje at bygge nyt, lavt byggeri i den nye del af Skårup.
- Kunne Kommunen søge Realdania eller lignende for tilskud til at renovere seminariet?
- Den gamle gule gymnastiksal bevares og benyttes til fælleshus og til forsamlingshus for byen.
- Der bygges få, nye enkeltstående huse tilpasset parkens træer og i en stil, der er tilpasset

bygningernes historik og stilart. Ikke plagiat (som arkitekten sikkert vil sige), men nytænkning på
fornem vis og ikke set andetsteds.

Jeg anmoder Svendborg Kommune om at revurdere lokalplanen og overveje endnu engang, om det 
hele er godt nok.   

Med venlig hilsen 

Margit Jørgensen 
Østergade 29 
5881 Skårup 
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Omdannelse af området ved Skårup Seminarium til seniorbofællesskab ved genanvendelse af den fredede 
hovedbygning med sidebygninger, genanvendelse af den tidligere rektorbolig samt opførelse af ny bebyggelse i 
området? 

Området omkring det tidligere Skårup Seminarium er i Svendborg Kommunes kommuneplan 2021-33 udpeget som ét 
af 35 bevaringsværdige kulturmiljøer. 

Om kulturmiljøerne skriver kommuneplanen som generelle retningslinjer for kulturmiljøet: 

”Indenfor kulturmiljøet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, 
såfremt: 

der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet
de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes”

Det lyder rigtig godt og ser flot ud i kommuneplanen, MEN nu er seminarieområdet blevet købt af en 
bygherre/investor, som ønsker at omdanne de gamle seminariebygninger til et seniorbofællesskab og desuden opføre 
en række nye boliger. I begejstring over at der nu, efter at de gamle seminariebygninger har ligget ubenyttede hen i 
mere end 10 år, er udsigt til, at de forfaldende seminariebygninger bliver restaureret, lader kommunen udarbejde 
lokalplan 659 for en del af det udpegede kulturmiljø, som velvilligt tilpasser sig bygherrens ønsker om OGSÅ at opføre 
et antal boligbebyggelser i området tæt ved de gamle, fredede/bevaringsværdige seminariebygninger, og for at 
tilgodese bygherrens ønsker mht. antallet af boliger, tillader lokalplan 659 at der opføres 6 sammenhængende 
bebyggelser i op til 3 etagers højde ( = 12 meter), og samtidig også at seminariets gamle, gule gymnastiksal af høj 
historisk værdi nedrives. 

Lokalplanens formål (§1), som også blev fremhævet på borgermødet d. 20. juni 2022, indeholder en lang række (på 
papiret flotte og acceptable) betingelser for de nye bebyggelser, og på grundlag af disse konkluderer afsenderen af 
lokalplanen (dvs. Svendborg Kommune), at lokalplanen lever op til betingelserne for bevarelse af Kulturmiljøet Skårup 
Seminarium. 

Vores indvendinger mod lokalplanen er følgende: 

Antallet af nye bebyggelser og deres højde er på ingen måde acceptabelt i forhold til Kulturmiljøet Skårup
Seminarium. Hele Skårup er præget af lave bygninger (der findes ikke etagebyggeri i Skårup), inkl. en del
gamle bindingsværkshuse og (med kommunens egne ord) ”stationsbygninger”.
Landsbymiljøet bør netop ikke ødelægges med højt, moderne etagebyggeri, der kunne ligge i et hvilket som
helst byområde.
Højden og antallet af nye boliger bekymrer os altså i særdeleshed, da det på ingen måde passer æstetisk ind i
det eksisterende landsbymiljø i Skårup.
Ydermere vil de allerede eksisterende privatboliger på seminarieparcellen med et nybyggeri på op til 12
meters højde og med en afstand på ned til 6,5 meter fra skellinjen få betydelige gener pga. ind- eller nedkig
fra vinduer og altaner i de nye bebyggelser. Vi mener, at dette er aldeles uacceptabelt og især for beboerne
på adresserne Skårup Kirkebakke 6, den bevaringsværdige, gamle lægebolig ”Gemma” fra 1838, og Østergade
33. Disse to boliger vil blive udsat for et helt uacceptabelt ind- eller nedkig. Det virker som om, at man helt
har glemt at tage hensyn til disse to boliger!

Antallet af nye boliger (op til 80) er alt for højt. Så mange boliger med parkeringspladser og biltrafik vil 
forstyrre oplevelsen af kulturmiljøet ved Skårup Seminarium og i det hele taget landsbymiljøet i den gamle 
del af Skårup. Skårup er en landsby med et roligere tempo og atmosfære end en større by som fx selve 
Svendborg. Vi har selv for ganske nylig bosat os i Skårup bl.a. netop på grund af det rolige landsbymiljø, og 
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det mener vi er gældende for de fleste andre beboere her. Det er OK at skabe boligdynamik, hvor ældre kan 
sælge deres huse og unge familier flytte ind, men hvor skal så mange seniorer komme fra? 

 

 Seminariets gamle, gule gymnastiksal anser vi for bevaringsværdig ud fra dens historie og som en væsentlig 
del af Kulturmiljøet Skårup Seminarium. I Svendborg Kommunes kommuneplan 2017-29 læser vi under 
”kulturmiljøer” om Kulturmiljøet Skårup Seminarium, at ”Bygninger opført frem til 1940 har i 1998 fået 
vurderet deres bevaringsværdi efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Enviroment)”. Den 
gule gymnastikbygning er opført i netop 1940, og uanset hvilket nummer på SAVE-skalaen 
gymnastikbygningen måtte have, undrer det os dybt, at kommunen ikke kan se værdien af bygningen. 
 

 Den gamle seminariepark udlægges i lokalplanen til fælles haveareal for den planlagte bebyggelse. 
Lokalplanen tillader, at der i Seminarieparken etableres (nye) stiforbindelser og opføres mindre pavilloner, 
drivhuse, overdækninger og lignende småhuse med et samlet areal på op til 100 m2 (Lokalplanen §6.19 og 
§9.3). Vi mener, at opførelse af diverse småbyggeri vil ødelægge indtrykket af den gamle, fredfyldte 
(seminarie-)park, som er en væsentlig del af Kulturmiljøet Skårup Seminarium. Vi mener også, at opførelse af 
småbyggeri på det fælles haveareal (dvs. i den gamle seminariepark) vil ændre indtrykket af området fra at 
være et offentligt tilgængeligt, rekreativt område til et haveareal, der kun tilhører den nye bebyggelse, som 
lokalplanen baner vejen for. Vi opfordrer derfor til, at denne paragraf i lokalplanen ændres, så der ikke gives 
mulighed for opførelse af småbebyggelser på det fælles haveareal. 
Seminarieparken har altid haft en stor værdi som rekreativt område for Skårups borgere og benyttes ofte i 
forbindelse med udendørs undervisning af eleverne på Skårup Skole. Det smukke parkanlæg er nærmest en 
botanisk have med fine, gamle træer, hvoraf nogle er sjældne arter, som er særegne og uerstattelige. Flere af 
træerne burde være fredede. Lokalplanen skriver, at eksisterende træer indenfor området udlagt til fælles 
haveareal (altså seminarieparken) ikke må fældes, men det foruroliger os, at lokalplanen alligevel tillader 
fældning af de gamle træer, hvis Svendborg Kommune giver dispensation til det (Lokalplanen § 9.5). Vi anser 
dette for at være en ”gummiparagraf” og frygter, at i en situation, hvor bygherren begærer nogle af de gamle 
træer fældet, vil kommunen give dispensation fra paragraffen og tillade fældning. Vi opfordrer til, at disse 
store, gamle, uerstattelige træer totalfredes, eller at dispensationsmuligheden slettes fra paragraffen. Det 
bør samtidig nævnes, at placeringen af byggefelterne øst og vest for hovedbygningen slet ikke tager hensyn 
til andre eksisterende, store, gamle træer i denne del af lokalplanområdet. Ved Østergade er byggefelterne 
placeret så tæt ved skellet mod vejen, at et antal eksisterende, store, gamle træer – heriblandt et fuldstændig 
unikt, stort, gammelt klatretræ ved den gule gymnastikbygning, der i årtier har været og stadig er til glæde 
for Skårups børn, skoleklasser og børneinstitutioner- som konsekvens vil blive fældet. Vi mener, at disse 
store, gamle træer også er en del af Kulturmiljøet Skårup Seminarium og derfor skal bevares.  

 

Vi opfordrer Svendborg Kommune til indgå i en dialog med beboerne i Skårup for at revidere lokalplanen, så alle 
parter tilgodeses. Vi vil gerne understrege, at vi er meget glade for, at en bygherre vil restaurere de gamle 
seminariebygninger, der forfalder mere og mere, og vi går også ind for, at der skabes et dynamisk boligmiljø i Skårup, 
men det forholder sig ikke sådan, at Skårup er en soveby, der mangler ”at blive rusket op i”. 

 

Opresumerende har vi i punktform følgende ændringsforslag/indsigelser i forhold til lokalplan 659: 

 at højden på de nye boliger ved Skårup Seminarium fastsættes til højst 2 etager (eller 8,5 meter). 
Allerhelst ser vi, at de nye boliger bliver fritliggende huse i samme høje som de eksisterende huse i Skårup 
Vestergade og Østergade.  

 at det maksimale antal af nye boliger reduceres kraftigt til fx højst 25 boliger. 
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 at den gule gymnastikbygning bevares og evt. indrettes til fællesaktiviteter for både beboerne i nybyggeriet 
og beboerne i det øvrige Skårup. 

 at det fælles haveareal ( = den gamle seminariepark) helt friholdes for bebyggelse af nogen art og at 
lokalplanen ikke giver mulighed for dispensation til at fælde store, gamle træer på det fælles haveareal. 

 

Ændringsforslag / nye idéer: 

 Som kompensation for det antal boliger, vores indsigelse ønsker fjernet fra lokalplanen, kan kommunen 
(opkøbe og) tilbyde bygherren/investoren et areal i nærheden af de nyere bebyggelser i udkanten af Skårup. 
Her vil et lavere etagebyggeri i en arkitektur som i C&W’s forslag ikke stå i kontrast til eksisterende byggeri. 

 Den gule gymnastikbygning indrettes til fællesaktiviteter for både beboerne i nybyggeriet og beboerne i det 
øvrige Skårup.  
På borgermødet den 20. juni fik vi at vide, at bygherre vil gøre rektorboligen til fællesareal, men vi foreslår, at 
rektorboligen bliver indrettet med et antal lejligheder i stedet for.  
 

 

Vi ville ønske, at politikerne i Svendborg turde sige nej og sætte Skårup og Svendborg Kommune på landkortet ved at 
opprioritere og fastholde værdien af fælles nationale klenodier og grønne områder. Det ville skabe respekt. 

 

Med venlig hilsen 

Anne & Steen Gydemark 
Østergade 29 
5881 Skårup 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-

Vi er meget glade for, at køberen af Skårup Seminarium gerne vil bygge boliger på seminariets grund, så 
området bliver levendegjort igen. Dog er vi yderst betænkelige ved byggehøjden på især de yderste 
bygninger (forslagets bygning 3, 5, 6 og 8).

Seminariets område med den smukke park og de gamle bygninger er hele speciel og emmer af historie,
og stedet har både kulturelt og historisk været landsbyens omdrejningspunkt i mere end 200 år. 
Dét fornemmes og er yderst væsentligt at have for øje, også når man tilføjer nye bygninger og i det hele 
taget ændrer på områdets karakter og udseende. Forsvinder denne ånd, er den umulig at genoprette!

Det vil derfor være et umådeligt stort tab for byen, hvis man ikke har respekt og sans for bevarelse af 
den historiske værdi, der ligger dels i de gamle huse og bymiljøet omkring seminariet, dels på selve 
seminariegrunden med de smukke historiske bygninger og selve parken, ved fx at presse nye bygninger 
ind, som med deres højde dominerer og overskygger denne historiske kulturarv.

Vi bor selv på Rødegaard (på Skårup Kirkebakke overfor seminariets indkørsel), der også er fredet og 
sammen med seminariet og andre bygninger i nærheden indgår i den kulturbevaringsplan for Skårup, 
som netop er enestående, og som vi alle lokalt og nationalt - værner så meget om. Derfor er vi alle 
naturligvis meget interesserede i, at man også fra kommunalt plan fortsat vil bevare og prioritere denne
historiske arv og dermed beskytte den tidsånd, der er særegen for dette bymiljø og disse gamle 
bygninger, fx ved at begrænse en ny bygningsmasses dominans mod omgivelserne.

Det er givet, at ikke hele den nuværende bygningsmasse er anvendelig til boliger. Vi er helt indforståede 
er historisk kulturbærende i sig selv og derfor må 

vige pladsen.
Vi kunne som nævnt i et tidligere høringssvar - godt ønske, at den gamle gymnastiksal blev bevaret, 
men har forståelse for, at den er meget svær at inddrage i et boligområde.

Ideen med at opføre bygninger, der åbner for indkig fra Østergade og Skårup Vestergade er meget fin. 
Det er bestemt en god pointe at få med.
Vi kan også se værdien i, at hver bygning efter oplægget at dømme er opdelt i sektioner, der gør hver 

mindre massiv. 

Den eneste betænkelighed, vi har, er højden på byggeriet, som vi til gengæld synes er væsentlig at se 
nærmere på:
Vi synes, det er meget uheldigt, at der bygges i tre etager tæt på eksisterende, omkringliggende boliger 
(naboerne til forslagets bygning 5,6 og 8), som derved får en meget høj bygning ret tæt på, hvilket 
skæmmer både deres eget udsyn og - ikke mindst - deres privatliv, fordi byggehøjden giver de øverste
etagers beboere direkte indkig i haverne. Det er bestemt ikke godt, og det bør ændres!

Endvidere bliver den blok (forslagets bygning 3), der placeres
tættest på kirkens p-plads skæmmende set fra kirken. Den 
nuværende festsal er ikke noget kønt syn, og en kommende 
boligblok på tre etager bliver 2,5 meter højere og derved meget 



dominerende. Set fra kirken vil boligblokken synes højere end seminariets smukke hovedbygning, fordi 
den er tættere på kirken. Selvom arkitektens snit på papiret viser, at bygningens højde ikke overgår 
kirken, ser det anderledes ud fra en person-vinkel. Når man står lige foran kirken, bliver det et meget 
voldsomt byggeri, og det vil ændre indtrykket set herfra væsentligt i negativ retning.  
Det er slet ikke godt! 
 
Alt i alt er projektet som sådan en rigtig god idé, som vi som skrevet byder velkommen i byen, men vi 
mener ikke, der er taget hensyn til især de nærmeste beboeres og kirkens tarv, når der planlægges med 
så høje bygninger.  
En så stor ændring af bybilledet fra de nærmeste omgivende vinkler er en meget stor indgriben i 
lokalsamfundet generelt, og det vil få betydning for Skårup bys atmosfære fremover, om vi  læs her: 
kommunen  bevarer landsby- og stationsbymiljøet eller ikke. Det er lige dér, ændringerne får 
betydning. 
 
Vi ønsker, at man som kommune ikke sælger ud af arvesølvet, men finder balancen imellem nyt og 
gammelt, så man med respekt for begge dele kan modernisere det miljø, vi holder så meget af i Skårup. 
Det bør kunne lade sig gøre. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren og Helle Bøving-Andersen 

 
Skårup Kirkebakke 3 
5881 Skårup Fyn 
 
telefon 2194 7922 / 2128 1128 
mail@kinesis.dk   



Skårup 12.08.2022

Høringssvar vedr. lokalplan 659 omhandlende Skårup Seminarium

Lokalrådet for 5881 Skårup Sogn har følgende betragtninger i forhold til de tilgængelige materialer samt til 
borgerhøringen.

Lokalrådet finder det positivt og glædeligt at der efter en årrække sættes gang i planlægning af bebyggelse i 
seminarieparken. For at Skårup by fortsat skal være en attraktiv by både for nuværende og for kommende 
beboere er det nødvendigt at der tilbydes flere forskellige boformer. Den borgeranalyse som Lokalrådet 
gennemførte i 2020 og 2021 fremhæver mange af de adspurgte at der mangler anderledes boligformer end de 
nuværende. Lokalrådet støtter derfor op om etablering af nye boliger i Seminarieparken, da det vil styrke 
bosætningen i området og bidrage til at Skårup fortsætter med at være en levende og attraktiv landsby at bo og
bosætte sig i. 

Det er endvidere positivt at de nuværende bygningsdele, der ikke er vurderet bevaringsværdige, og som i mange 
år har stået tomme og arkitektonisk har skæmmet det centrale område i Skårup bymidte omkring kirken, nu ser 
ud til at kunne blive erstattet af et byggeri, der i højere grad kan tilpasses det omgivende landsbymiljø.

Det nuværende forslag til bebyggelse på seminariegrunden vil dog med sine 3 etager være meget markant i 
bybilledet, og det er forståeligt at beboere i nærheden af Seminarieparken kan være betænkelige ved planen, da 
beboerne i nybyggeriet får direkte kig ind i de omkringliggende huse. Lokalrådet opfordrer derfor Svendborg 
Kommune og bygherren til at foretage en omhyggelig vurdering af, hvordan indkig og nærhedsgener kan 
mindskes for de omkringliggende ejendommene, nemlig huse beliggende på: 

1. Hjørnet af Østergade og Kirkebakken
2. Hjørnet af Skårup Vestergade og Kærvej
3. Østergade ved det sydøstlige hjørne af Seminarieparken

Der er i lokalplanen nævnt at seminarieparken fortsat kan bruges af byens borgere, hvilket Lokalrådet finder 
meget positivt. I dag bliver parken brugt af både dagpleje, børnehaver og skoler som et rekreativt område, 
ligesom byens borgere ofte tager ophold i parken. For at undgå fremtidige konflikter, opfordrer Lokalrådet at 
det i Lokalplanen skal fremgå meget tydeligt at denne form for offentlig brug af parken fortsat er tilladt og 
velkomment, og at dette også skal være tydeligt med skiltning når byggeriet står færdig og er taget i brug. 



Der nævnes at parkens træer skal bevares, dog sådan at hvis et træ fældes så skal det erstattes af en 
nyplantning. Lokalrådet opfordrer til at det fremgår meget tydeligt i aftalen med bygherren at ingen træer der 
vurderes at være over 30 år må fældes, da det ikke er muligt at erstatte et sådant træ med et tilsvarende. 

Trafikken fra de mange nye beboere vil belaste især Østergade og Skårup Vestergade. Svendborg Kommune bør 
foretage en meget grundig vurdering af kommende trafikforhold, således at børn og voksne fortsat kan færdes 
trygt i byen, især på vej til og fra den nærliggende skole. Lokalrådet opfordrer til Svendborg Kommune til at 
iværksætte at de to nævnte veje og Skårup Kirkebakke ensrettes, og at der indføres en hastigheds-
begrænsning på 30 km i timen i de tidsrum hvor elever kommer til og fra skolen. I byggeperioden skal al tung 
trafik foregå i timerne 9 – 12 for at skabe færrest gener for børn og beboere. 

Lokalrådet finder det er kritisabelt at Kommunalbestyrelsen sender et så væsentligt og for mange et 
problematisk projekt i høring hen over sommerferien. Kommunalbestyrelsen har i oprettelsen af lokalrådene 
lagt vægt på at rådene skulle være med til at fremme den positive dialog mellem borgere og kommune. Den 
nuværende høringsperiode har forhindret Lokalrådet for 5881 Skårup Sogn i at gennemføre et borgermøde, der i 
dialog med Skårups borgere kunne belyse flere aspekter, udfordringer og løsningsmuligheder ved det 
kommende byggeri, og dermed kunne have forebygget eventuelle fremtidige konflikter og udfordringer.  

 

Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog med Svendborg Kommune om denne lokalplan.  

 

Med venlig hilsen,  

 

Lokalrådet for 5881 Skårup Sogn 

 



Classification: Confidential 

Til Svendborg kommune 

Byg og Byudvikling 

Frederiksø 4A, 1. sal 

5700 Svendborg Skårup d. 11/8-2022 

Høringssvar ang. lokalplan 659- Boligområde Skårup Seminarium 

Svendborg kommune opnåede i 2008 som den første danske kommune medlemskab af den internationale 
Cittaslowbevægelse. Ved at være en del af Cittaslow har Svendborg kommune forpligtet sig på, at 
planlægge og udvikle kommunen med udsyn, kvalitet og omtanke. 

Svendborgs lokale særpræg, traditioner og historie er forankret i naturen, landskaberne, det maritime, det 
kulinariske, de velbevarede historiske bygninger, de snoede gader og de levende landsbyer, et aktivt 
foreningsliv  

Hvordan kan man fra Svendborg kommunes side  del af kulturhistorien med 
et boligkompleks i 12 meters højde. 

Dette er bestemt ikke som beskrevet i lokalplanens formål; at skabe ny bebyggelse der fremstår harmonisk 
med respekt for områdets særlige kvaliteter og områdets kulturhistoriske betydning. 

Vores indvendinger mod lokalplanen er følgende: 

-  om at købe
et stykke af p-pladsen (ved Østergade) der ligger op ad vores ejendom mod at Sonny Claville holder
opsyn med Seminariets bygninger. Niels Pedersen har ikke informeret Svendborg kommune eller
egen rådgiver om denne mundtlige aftale hvilket vi mener synliggøre, at lokalplanen prøves
gennemført på et ikke korrekt grundlag.

Bygherren kan lave indkørsel med en minimumsafstand på 1,5meter fra skel Vores gavl ligger i
skel. Dette bliver eneste indkørselsmulighed via Østergade hvilket medfører alt for stor trafikale
gener. Og vil i den grad påvirke Vores privatlivsfred, da det vil medføre trafik af massiv mængde.
Dette vil desuden medføre risiko for sætningsskader på ejendommen og forringelse af
ejendommens værdi. Dette er ikke acceptabelt og der må findes en anden løsning.
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 Hvor skal vi parkere med vores biler hvis der laves ny indkørsel 1½ meter fra vores skel og parkering 
langs Østergade er forbudt og for farligt? 
 

 Lokalplanen tilgodeser ikke de ejendomme der ligger ved siden af den nye bebyggelse, de vil få et 
etagebyggeri på op til 12 meters højde ned til 6.5meter fra skel (Østergade 33, Skårup Kirkebakke 6 
og Skårup Vestergade 50) Den sydlige boligblok beliggende ved Østergade 33 ligger placeret hele 
vejen langs Østergade 33´s grund hvilket vil sige vores have.                                                                         
Vores privatlivsfred vil blive forringet, da der bliver indkig/nedkig fra beboer der opholder sig 
i lejlighederne. Der vil ligeledes være frit indkig/nedkig til vores vinduer der vender mod vest 
Til sammenligning er den gule gymnastiksal 6 meter høj at bygge op i dobbelt højde er uhørt 
 
 
 

 Mængden af nye bebyggelse og højden på dette er på ingen måde acceptabelt i en by som Skårup 
der er præget af lav bebyggelse. Der findes ikke etagebyggeri andre steder i Skårup, den massive 
mængde af boliger klæder ikke området og landsbymiljøet. Etagebyggeriet vil dominere de, 

det er ærgerligt, at bygherrens rentabilitet skal veje tungere end stedets 
kulturhistoriske værdi. Et så voldsomt byggeri med en så stor bygningskrop vil dominere vores 
stationsby den gamle hovedbygning og de omkringlæggende huse i både Østergade og Skårup 
Vestergade. Denne perle kan ikke genskabes 
 
 

 Antallet af nye lejligheder (optil 80) er alt for mange der skal etableres mange (96) p pladser. Dette 
vil fjerne atmosfæren og kulturhistorien fra parken og området, da dette ikke længere vil fremstå 
som byens frirum. Parkens udtryk vil skrumpe ind ved at nedlægge den del af det grønne der ligger 
øst for hovedbygningen og omdanne det til vej og p-område. Øst for hovedbygningen står bla. en 
gammel unik kristtjørn som er uerstattelig og har været til glæde for byens børn i generationer.  
Græsarealet foran hovedbygning mindskes og bliver i lokalplanen udlagt til  det 
lyder vældig fint, men man glemmer måske lige at tage med i betragtningen, at dette område også 
ligger op ad en intern boligvej. 
 

 Vi stiller ligeledes spørgsmålstegn ved hvordan Svendborg Kommune kan forsvare, at lade den gule 
gymnastiksal nedrive den er bygget i 1878 og tilbygget i 1940. Den en del af kulturmiljøet for hele 
Seminariets historie og har været omdrejningspunkt for bygens borgere siden opførslen. Det 
undrer os meget, at Svendborg kommune ikke vedkender værdien af denne.  
 

 Hvorfor tager man ikke hensyn til i lokalplanen, at der er flere store gamle træer langs Østergade og      
Skårup Vestergade disse træer er af en sådan størrelse, at de ikke kan erstattes. Vi har ligeledes et 
rigt antal af flagermus i området, hvilket kan opleves hver eneste aften disse vil uden tvivl blive 
presset på deres levesteder, da man fælder en masse træer langs parken. Disse gamle træer er 

de er med til at gøre området unikt. 
 

 Som ejer af Østergade 33 (og nabo til Skårup kirkebakke 6) kan vi konstatere, at der er gammel blød 
mose jord i området, Skårup Kirkebakke 6 kan kun grave 1 meter ned i jorden før der kommer 
grundvand op fra undergrunden. På Østergade 33 er der installeret en dykpumpe i kælder til at 
pumpe vand ud. Ejendommen Østergade 33 har sat sig så der er skævhed i selve bygningen, men 
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ingen revner at observeret på nuværende tidspunkt. Hvad indflydelse vil sådan en bygningsopførsel 
have på undergrunden i forhold til vores bolig og eventuelt efterfølgende skade.  
 

 De grafiske billeder der er blevet fremvist i denne lokalplan, er meget misvisende, da alle billederne 

udtryk af hvordan projektet kommer til at se ud. Det virker som om der skal sælges en falsk 
virkelighed der nedtoner bygningsmassens højde og volumen. 
Hvem har leveret disse billeder? 
 

 Vi står tilbage med en dårlig fornemmelse som borger i Svendborg kommune vi syntes ikke vi er 
blevet inddraget , at man fra 
kommunens side ikke ser dybere ind i tingene end blot at trække en streg til en ny lokalplan er bare 
ikke godt nok. Det er på ikke acceptabelt, at man som kommune vælger at lægge op til en ny 
lokalplan der lik denne lokalplan bliver 
vedtaget kan vi ikke udvide vores ejendom, da vi ikke skal være en del af lokalplan 659. Dette er en 
værdiforringelse af vores ejendom og hvem skal dække dette tab.  
 

 Politikerne burde påtage sig det ansvar at stå fast og vægte kulturhistorie og natur højre end 
overbebyggelse og etagebyggeri. Hvorfor skal mange grønne arealer i Svendborg udnyttes til det 
maximale? Vi er sikre på at den vækst Svendborg kommune oplever i øjeblikket af tilflyttere fra ex 
København sker på baggrund af vores skønne små lokalsamfund med et aktivt lokalmiljø og plads 
omkring sig plads til at være barn. Det handler om tryghed det handler om plads. Det handler ikke 
mindst om at turde lade sine børn færdes på egen hånd i området. 

 

Dette projekt er ikke kun positivt for Skårup og ingen tvivl om, at seminariet ikke skal stå og forfalde, 
men passes på, vi skal passe på det så dette unikke sted forbliver unikt. Det ville skabe respekt, at stå fast 
og beskytte dette.  

Skårup er ikke en soveby eller en glemt lille plet. Skårup er yders attraktiv, men det folk efterspørger er 
plads og grønne arealer ikke indeklemt etagebyggerier. 

Os der bor i Skårup har valgt det til. Vi ønsker at passe på vores lokalmiljø. Så vi står tilbage med en tom 
følelse når der ikke er en større inddragelse af borgerne i sådan et projekt. 

Det grønne må vige  

 

Venlig hilsen 

Anne-Mette og Sonny Claville 

Østergade 33 

5881 Skårup 



Høringssvar ifm. nye boliger på det tidligere Skårup seminariums arealer. 

Hvis ikke der er udvikling er der afvikling. Så langt så godt! 

Først vil jeg gerne pointere, at jeg ikke er inde i alle de regler der gør sig gældende i denne slags sager, 
hvorfor der måske er nogle faktuelle fejl i nedenstående. Ligeledes er jeg heller ikke er imod byggeriet som 
sådan.  
Der er dog nogle punkter der undrer, og som jeg godt kunne tænke mig at få belyst/taget stilling til.: 

Bebyggelsesprocent:  
Iflg. det fremlagte forslag vil de nyopførte bygninger medføre en bebyggelsesprocent på omkring 28,3% 
hvilket er inden for gældende rammer. Med en øvre grænse for bebyggelsesprocent på 30%,(?) efterlader 
dette dog ikke meget tilbage til evt. senere indretning af hovedbygningen og evt. rektorbolig som foreslået. 
Dette vil, så vidt vides, kræve en dispensation fra gældende regler/retningslinjer såfremt hovedbygning og 
rektorbolig senere skal indrettes til boliger? 
Er det noget man har tænkt sig at dispensere fra (bebyggelsesprocenten), eller kan vi forvente at bygherre 
derfor må lade disse bygninger stå uudnyttede  til de evt. er så faldefærdige at de skal rive ned af 
sikkerhedsmæssige hensyn, - eller er der krav om løbende vedligeholdelse trods evt. manglende 
udnyttelse? Det ligner lidt, at man har valgt at se igennem fingre med dette faktum/udfordring, eller er det 
bare fordi, der er påtænkt en senere dispensation, eller fordi jeg ikke kender alle regler på området? 

Parkeringspladser:  
Der er skitseret 96 parkeringspladser til 80 boliger. Det lyder ikke af mange  medmindre det er 
seniorboliger det drejer sig om?  
I dag har mange husstande i gennemsnit 1,5 bil, og da vi befinder os i et udkantsområde, må man forvente 
at dette også vil gøre sig gældende for den nye bebyggelse, såfremt det er beboere i den erhvervsaktive 
alder? 
Allerede tidligere, da seminariet var aktivt, var parkering et problem, og både Østergade og Vestergade var 
ofte tæt belagt  med parkerede biler. Er det et scenarie vi skal forvente at opleve igen?  
I det udsendte materiale anføres:  Der skal til nye boliger etableres parkering svarende til Svendborg 
Kommunes generelle parkeringsnorm.  Hvad betyder dette reelt? 

I lokalplansforslaget står anført:  
Kommuneplanens hovedstruktur: 
Lokalplanens understøtter kommunens overordnede planer for byudvikling, hvor det er en prioritet, at 
byvækst sker ved omdannelse og fortætning. Kommuneplanen beskriver samtidig, at byomdannelse skal 
ske med hensyn Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium til kulturarv og den omgivende by. 
Og kommuneplanens rammebestemmelser punkt 6+7:  
 Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på modsatte side af vejen. 

7. Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil .

Hvordan harmonere et etagebyggeri i 3 etager/12 meter med omgivende byggeri?  
De eneste bygning i området der kommer op i denne højde, er selve seminariets hovedbygning. 
Alle omgivende bygninger er væsentligt lavere, med måske min ejendom, Skårup Vestergade 47, 
bindingsværkshus med Stråtag, som en af de højeste med ca. 8m.  
Et byggeri som det foreslåede i tre etager, vil markant ændre bybilledet, og passer ikke ind i et 
landsbymiljø.  

Man ønsker at bevare og udvikle landsbyerne og deres særegne miljø, men på denne måde vil dette i den 
grad blive udvandet ! .Så røg hyggen og charmen! 



 
Værditab:
Med etableringen af institutionen Vestereng in mente, vil det være rart at vide, om der er påtænkt en 
forme for kompensation til de direkte berørte naboer, såfremt der etableres boliger i 12 meters højde? 
 
Da Vestereng blev etableret, blev samtlige direkte naboer, der tidligere havde udsigt over åbne marker, 
med et trylleslag stavnsbundne, ejendommene blev umulige at sælge,  og vi mistede anslået >35% af vores 
boligers værdi.  
Lignende konsekvenser kan med rimelighed forventes, for de nærmeste naboer til det nye byggeri i tilfælde 
af, at det opføres i tre etager  noget mindre ved byggeri i kun to etager?  

 

VVM  fredede padder:  
Har man i den udførte VVM-redegørelse taget hensyn til, at seminariehaven og de derværende vandhuller 
udgør et vigtigt habitat og yngleområde for flere af vores fredede padder? 
Seminariehaven udgøre et vigtigt yngle- og levested for flere af vores padder  herunder flere af vores 
forskellige frøer, skrubtudser og såvel lille- som stor vandsalamander.  
(Og jo, jeg har set dem alle  og laver gerne en guidet tur, så andre også kan se dem)! 
Iflg. planforslaget (ser det ud til), at man vil sløjfe de eksisterende vandhuller og etablere en forme for bæk i 
stedet samt pavilloner(???), og ligeledes bliver en del af seminariehaven, med dens leve- og gemmesteder 
for padderne  krat, rødder, sten og træstammer m.m. ryddet i forbindelse med byggeriet, ligesom der må 
forventes en hel del tung trafik i byggeperioden, som yderligere vil ødelægge deres habitat.  
 
Dette vil med garanti udrydde de nuværende padder, og fjerne deres levesteder for bestandigt.  
Er det lovligt? 
Med henvisning til sagen omkring motorsportsanlægget i Kærby Mose ved Odense,  
https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2020/planklagenaevn-ophaever-
plangrundlaget-for-motorsportsanlaeg kunne jeg rigtigt god tænke mig at høre, hvorledes dette tænkes 
håndteret? 
 
Seniorboliger eller blot boliger? 
I det oprindelige forslag drejede det sig om seniorboliger, hvilket giver god mening, da mange ældre ønsker 
at flytte til mindre boliger, og dette vil kunne frigive huse i Svendborg og omegn til børnefamilier m.m. 
Jeg kan ikke se seniorboliger nævnt nogle steder i lokalplansforslaget, så er det nu blot boliger til alle? 
I så fald må I hellere budgetter med udvidelse af skole og pasningsmuligheder   samt flere 
parkeringspladser også!  
 
Der er noget der ikke harmonerer! Det her har mere karakter om økonomi  såvel kommunens som 
bygherres, end reelt hensyn til lokalmiljøet i Skårup?. 
 
Den korte version: Dejlig der sker noget med Seminariet, men lad det ikke være på bekostning af de 
kulturelle værdier, nærmiljøet og de nuværende beboere i Skårup! 
 
Med venlig hilsen,  
Thomas  Jørgensen 
Skårup Vestergade 47 
5881 Skårup 
tlf.: 4050 1939 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



12. august 2022

Til: Plan og Udvikling, Miljø og Teknik, cc byrådets medlemmer i Svendborg Kommune 

Høringssvar vedrørende lokalplansforslag 659 - Boligområde ved det tidligere Skårup 
Seminarium.

Det glæder os fortsat, at der er interesse for området omkring det tidligere Skårup Seminarium. 

Skårup er en landsby. Svendborg Kommune vil give tilladelse til nybyggeri med en højde over 
8,5 meter i byen. Det er en misforståelse og pinligt at tillade denne byggehøjde og voluminøse 
byggemasse, samt en bevidst tilsidesættelse af områdets karakter med bevaringsværdige 
huse, kirke og ikke mindst selve den fredede hovedbygning. 

Vores gamle lægebolig (”Gemma”) fra år 1838 har sin helt egen fortælling. Huset er et af 
Skårups ældst bevarede huse, og ligger smukt placeret mellem Danmarks daværende ældste 
lærerseminarium samt bystævne med Danmarks ældste bylaug. 

Vi stillede fem grundigt uddybende spørgsmål under første høringsrunde med henvisning til 
Planloven. Dette var bekymringsspørgsmål, som vi nu kan konstatere, at Svendborg Kom-
mune har valgt at tilsidesætte. Dette giver følgende problematikker som vi følger op på: 

Det er et analysebrud at Skårup Kirkebakke 6 karakteriseres som en del af Skå-
rup Østergade. Hermed forsvarer Svendborg Kommune, at der bygges op til
12 meter tæt på vores skel. Skårup Kirkebakke 6 ligger på Skårup Kirkebakke.

Voldsomt ind- og udkik til vores ejendom og lukkede have på en grund der ligger
lavere end bygherrens grund.

Vores solcelleanlægs funktion ødelægges bevidst. Det er et tab for egenprodu-
centen og svært foreneligt med kommunes ambition om en grøn omstilling.

Sidst og ikke mindst: denne anden høringsrunde er foregået hen over sommerferien, hvor det 
er svært for almindelige borgere at søge hjælp hos eksperter, hvoraf de fleste afholder som-
merferie i høringsfasens tidsrum. Dette er ikke en demokratisk proces værdig.  

Venlig hilsen 

Marianne Krøis Møller og Jakob Møller 

Skårup Kirkebakke 6, 5881 Skårup Fyn 

E-mail: marianne.krois@gmail.com, moeller.jakob@gmail.com







Skårup Kirkes Menighedsråd, formand Helle Bøving-Andersen 
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Høringssvar vedr. - Boligområde ved det tidligere 

Skårup Kirkes Menighedsråd vil hermed gerne give høringssvar vedr. anvendelse af Skårup
Seminariums arealer.

Som udgangspunkt finder vi det glædeligt, at seminariet er blevet købt, og at der er planer om at
etablere boliger på området. Det er vigtigt for byen, at der atter bliver liv i bygningerne og på
området, og det er nok mest realistisk, at det bliver i form af boliger.

Menighedsrådet har i samarbejde med Fyns Stift været forslaget vedr. lokalplanen igennem og er
bekendt med, at der ifølge regler og love på området vedr. kirkefredningslinjer ikke er grund til at
gøre indsigelser.
Dog vil vi som menighedsråd gerne komme med visse bemærkninger om det visuelle aftryk, det
kommende byggeri vil lave - set fra kirken.

Følgende fotos er taget fra kirken ud mod Skårup Kirkebakke, hvor der som bekendt er frit udsyn til
seminariets bygninger, parkeringsplads mv.
Den nuværende festsal er ikke særlig pæn, og en kommende boligblok, som angiveligt er planlagt
med tre etager, bliver 2,5 meter højere og endnu mere dominerende. Set fra kirken vil boligblokken
synes næsten højere end seminariets gule, smukke hovedbygning, fordi den ligger tættere på
kirken. Det synes vi er yderst betænkeligt.

Vi har bemærket arkitektens tegning med et snit af
byggehøjderne, som på papiret viser, at bygningens
højde ikke overgår kirken, men det ser noget
anderledes ud fra jordperspektiv . Forestiller man sig
festsalens bygning øget med et par meter, kommer vi
op til tagryggen af hovedbygningen, som den blå streg
her på fotoet viser.
Det bliver en voldsomt dominerende boligblok, som vi
mener tager billedet fra den gule hovedbygning, hvilket
for os at se er en stor skam.

På Skårup Kirkegården lige ud mod Kirkebakken har vi et meget smukt mindesmærke for præst
Peter August Wedel, som grundlagde seminariet i 1803. Dette mindesmærke
står placeret i netop det hjørne af kirkegården, der vender over mod
seminariet, fordi det jo var dér, Wedel gjorde sig gældende.
Af samme grund besluttede menighedsrådet for flere år siden, da
mindesmærket blev restaureret på smukkeste vis, at fjerne hækkene ud mod
Kirkebakken, så der er frit udsyn imellem seminariet og kirkegården.
Denne forbindelse understreger den historiske samhørighed imellem
seminariet og kirken i Skårup, som vi gerne vil værne om, og som vi mener er
et væsentligt kultur- og kirkehistorisk perspektiv.



 
 

Skårup Kirkes Menighedsråd, formand Helle Bøving-Andersen 
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Nedenstående venstre foto viser, at især festsalen er synlig fra mindesmærket, og som vist på det 
forrige billede, vil en højere bygning virke endnu mere dominerende og nærmest udkonkurrere  
hovedbygningen. 
Det højre foto herunder viser, at hovedbygningen og mindesmærket ses sammen, og man 
fornemmer forbindelsen. Denne er vigtig og bliver formentlig forstyrret af andre store bygninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi er oprigtigt betænkelige ved, at de kommende bygninger bliver så høje og dominerende i forhold 
til især hovedbygningen, og vi mener, denne problematik i det hele taget sætter det enestående 
kulturmiljø i Skårup, funderet omkring seminariet og kirken, under pres. 
 
Endvidere er menighedsrådet optaget af, at hele seminarieparken og ligeså de træer, der står i 
kanten af parkeringspladsen på Kirkebakken, bevares for enhver pris. Vi er klar over, at der står i 
materialet, at bygherren har pligt til at genopføre træer, der evt. må vige, men vi må her pointere, 
at træer ikke vokser hurtigt, og det vil være en umådelig stor skam, hvis kirken og byen som 
helhed skal se de gamle, smukke træer segne pga. maskiners færden. Det vil tage en 
menneskealder eller flere at genetablere all disse kæmper  og en fældning  om end med 
genplantning derefter  er komplet uacceptabel. 
 
Vi håber, at kommunalbestyrelsen har den kulturelle og historiske kulturarv omkring Skårup Kirke 
og Seminarium for øje både principielt og visuelt, og at I vil prioritere beskyttelsen af de historiske 
værdier meget, meget højt. Områdets særlige karakter er et uerstatteligt aktiv for Skårup, for 
Svendborg og for hele landet. Det forpligter os alle! 
 
 
Med venlig hilsen 
Skårup Kirkes Menighedsråd 
 
v/ Helle Bøving-Andersen 
Skårup Kirkebakke 3 
5881 Skårup Fyn 
 
Telefon 21947922 
Mail til 7679@sogn.dk  
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Høringssvar vedr. lokalplan 659 omhandlende Skårup Seminarium 

I Lokalplanen lægges der op til at etableringen af seniorboliger vil ske i overensstemmelse med 
lokalmiljøets kvaliteter, og at byggeriet vil underordne sig omkringliggende fredet og bevaringsværdig 
bebyggelse.  

Hvilke kvaliteter, politikere og planlæggere har haft i tankerne, lader desværre til at være langt fra dem, 
flere af beboerne i området generelt kan få øje på i landsbyen, og særligt ved miljøet omkring seminariet. 

Mange af de konkrete retningslinjer, der opstilles i Lokalplan 659, lader til snarere at fungere som et røgslør 
for, hvorledes en bygherre vil kunne presse så meget bebyggelse ind som muligt. Hvis denne lokalplan ikke 
netop forhindrer 3 etagers boligblokke, lever den simpelthen ikke op til de kvaliteter den hævder at kære 
sig om. 

Bygningernes skala  

- Boligblokke konkurrerer, i stedet for at underordne sig.

I Lokalplanen, samt på borgermødet 20. juni, bruges hovedbygningens størrelse, som argument for, hvorfor 
s 

voluminer er tålelige er selvsagt ikke ensbetydende med at de er komplimenterende. Tværtom synes de at 
ville udkonkurrere seminariebygningerne ved at presse byggeprocent og maks kote til det yderste.   

En del af fredningsværdien ligger blandt andet i hovedbygningens monumentale status, der sammen med 
kirken danner kernen af noget af byens ældste bebyggelse. Seminariehaven vidner om landsbyens gamle 
samlingssted, der førhen blev brugt som fælles græsningsareal, ned til kæret. (Trap Danmark -
https://trap.lex.dk/Sk%C3%A5rup_Seminarium) Og fortæller her om en brydningstid i mødet mellem 
oplysningstid og bondesamfund. 

Der findes på seminariegrunden så megen kulturhistorie. Ikke kun de individuelle fredede bygninger, men i 
hele den setting  der udgøres af Seminarium, Seminariehave, kirke og præstegård.   

ryk af, hvordan en invasiv 
bygningsmasse har indvirkning for den oplevelse, det er at befinde sig i haven, og særligt at følge 
gadeforløbet på Skårup Vestergade. At denne nu fjernes, er vel kun glædeligt, men det kommende 
alternativ synes desværre ikke at bringe meget forbedring til stedet.   

Synes man at de nedrivningsindstillede bygninger virker voldsomme, må man huske på at det kommende 
forslag, byder på endnu højere gavlfacader, der klemmer sig længere ind i seminarehaven, og tættere mod 
skel, ved både Skårup Vestergade og Østergade.   
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Bygningerne vil således ikke kun udkonkurrere seminariets hovedbygning ift. Bygningskroppens særstatus, 
men ydermere mure matriklen inde, bag højt ragende boligblokke.   

 

 

Fremmedgørende kassearkitektur i en landsby kontekst  

Byggeriet holder sine omgivelser ud i strakt arm med en uvedkommende arkitektur, der kan findes i enhver 
forstad. Skal Skårup bibeholde sin landsbykarakter  et træk, der netop er attraktivt for mange af os 
tilflyttere, der rykker herned fra byen  ville det klæde Svendborg Kommune at kunne værne om dette, 
fremfor at lade sig forføre af mulige investorer.    

Et område med så megen historie og bygningskultur, fortjener at man som kommune sørger for en 
byudvikling, der faktisk formår at understøtte de eksisterende kvaliteter, og ikke kun de økonomiske 
interesser som bygherre og mulige investorer kunne have. Sådan er mange fine områder gået tabt, særligt i 
de mindre lokalsamfund, og med Svendborgs status som Citta Slow by, er det desværre skuffende at se, 
hvordan sager som disse klart falder til en udefrakommende interessents fordel, uden veneration for kultur 
og historie.  

 

Potentialet er der 

Tilstanden for det tidligere seminarium er for nuværende naturligvis ikke ønskværdig. At der sker noget, for 
at få liv i bygningerne, er naturligvis positivt (man kunne diskutere om det absolut skulle være dyre 
seniorboliger, når der lader til at være efterspørgsel blandt yngre børnefamilier, for at finde lejeboliger i 
området.) 

Men hvorom alting er  lokalplanen nævner at byggeriet skal opføres i etagebygninger, og tæt-lav 
bebyggelse. Sidstnævnte kunne sagtens tænkes at være en mulighed for at bibeholde den rytme, der ses 
langs de to hovedveje, der bliver berørt af byggeriet. Et byggeri med facaderne vendt ud mod gadeplan, 
ville dertil kunne give et mere ekstrovert helhedsindtryk (givet at bygningerne havde klare passager, og at 
lokalplanen fjernede sig fra kravet om blokbebyggelse.) 

Forhaver mod gaden, kunne ligeledes være med til at bløde overgangen fra offentlig til semiprivat og privat, 
op, og boligerne kunne få karakter af at være individuelle boliger med egen grøn have eller terrasse, 
fremfor nu, at lede tankerne hen imod storbyens boligblokke, hvor seminariehaven reduceres til 
baggården.  



Vedr. Skårup seminarium. 

I det første udkast var boligerne orienteret så de flugtede med Østergade og Skårup Vestergade, men i det 
nuværende har man valgt at vende nybyggeriet. 
Man har ligeledes i den nuværende projektering planlagt byggeri af maks. 2 etage mod veje og maks. 3 
etage mod seminariehaven. Hvis man vælger at bygge i maks. højde (Lokalplans forslag 659, §6.10 -
Byggefelt 5a, 6a og 8a) mod seminariets have og med nuværende afstand til skel, vil de huse som har have 
ind i mod seminariehaven få et indkig fra disse nye boliger. Disse indbliksgener vil være af væsentlig
karakter, når man tager højden af nybyggeriet i betragtning. Selv i 2 plans højde vil dette indkig være 
betragteligt. 
I lokalplanen har man taget højde for huse på hver side af de omkringliggende veje, men man har ikke 
vurderet de gener et sådant byggeri vil have for de eksisterende haver og boliger rundt om seminariehaven. 
Det er beklageligt og vil få betydning for os, der er ejer af ejendomme op til seminariets have. Vi er med på 
de forudsætninger og interesser der er for nybyggeriet, men det vil være en uvederhæftig gerning at de 
omkring liggende husejere skal betale for dette, med følgende tab af privatliv samt ejendomsværdi.  

I forhold til Skårup som landsby og kommunens egen beskrivelser af området, vil et boligbyggeri i 12 meters 
højde ændre udtrykket for byen, og især området omkring det oprindelige seminarium.  
Vi bakker til fulde op om nybyggeriet, men vi kan på ingen måde forstå hvorfor der er nødvendigt at bygge i 
op til 12 meters højde. Det er tydeligt at der er en diskrepans imellem den kommunale beskrivelse af 
områdets udvikling, tilpasning til landsbygadens profil og bevaring af kulturmiljø (herved også de 
omkringliggende huse som er indbefattet af dette iflg. Jeres egen kulturmiljø-afgrænsning, kommuneplan 
2021-2033, side 284-288) og det som byggeherre har projekteret. Vi er pålagt at værne om det kulturmiljø 
(iflg. Kommunens afgrænsning) omkring seminariet, men vi føler at byggeherre har første ret, som således 
bliver på vores bekostning, især hvis han tillades at bygge over de 8,5 meters højde.   

Vi henviser ligeledes til vores tidligere kommentar vedrørende planlægning af området - dateret den 
01.04.2020. 

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

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

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

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

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

o Det finder vi betænkeligt, da hovedbygnings tagryg er 13,7 m høj, og derved den
højeste bygning i byen. Nye bygninger af samme højde vil ikke harmonere med byens
nuværende bygninger, der primært består af 1 ½ etages bygninger.
Det oprindelig krav om 2 ½ etages bebyggelse, virker som en god rettesnor.



Som beskrevet i Kommuneplan 2017-2029 angående Skårup seminariums 

bygningerne ikke bliver bastante og dominerende i gadernes æstetik, og for landsbyen 
som helhed. 
 

  Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse.  
o Enig 

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

o Enig 
 Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil.  

o Enig 
 Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mursten 

enten i blank mur eller pudsede.  
o Enig 

 Bebyggelsesprocenten må maks. være 30% for området. 
o Det er vigtigt for parken og det miljø man vil bevare, at bebyggelsesprocenten ikke 

overstiger de 30%. 

Yderligere bemærkninger: 
 

Det ønskes at den offentlige park bevarer sin oprindelige størrelse, og at der udover nye tilgange blandt 
punktbygningerne stadig vil være adgang til og fra parken ved Kærvej. Hvis der fortsat er et behov for 

me der udelukker tilkørsel i bil, ønskes det at der findes en mere æstetisk løsning end den 
nuværende    

Fra vores have er der stadigvæk udgang til parken, som blev etableret i forbindelse med at huset blev 
-2011.

Dette 40 årige  
den sociale og folkelige dannelse i forening med faglige og didaktiske kundskaber. 

understøttet det 
narrativ som også er en del af seminariets historie. 

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

Byg og Byudvikling

Frederiksø 4A, 1.sal   

5700 Svendborg           Skårup d. 12/8-2022

Høringssvar til lokalplan 659 Skårup seminarium

Jeg er barnefødt i Skårup og er flyttet tilbage hertil efter 51 år. Jeg har valgt at flytte tilbage til Skårup fra 
Svendborg da Skårup er en dejlig by med et velfungerende lokalsamfund. Skårup seminarium har altid 
været et vigtigt omdrejningspunkt for byen og ikke mindst emmer stedet stadig af historie. Det er derfor 
med stor undren, at man vil tillade dette voldsomme byggeri lige midt i den gamle del af Skårup. Det hører 
ikke hjemme her.

Skårup er en stationsby en by der er præget af lav bebyggelse det vil tage pusten helt fra hovedbygningen 
og resten af bymidten, at opfører et byggeri i denne kaliber. For slet ikke, at tænke på de naboer der bor op 
ad dette. De vil blive generet af store vinduespartier med indkig til deres haver og ned til 6.5 til skel. Det er 
mig ligeledes uforstående, at man tillader nedrivning af den gule gymnastiksal hvis historie kan ledes 
tilbage til 1878, denne sal har haft stor betydning som samlingspunkt for byen i min barndom.

Jeg har følgende indvendinger mod lokalplanen:

Byggehøjde på op til 12 meter passer ikke ind i området
Nedrivning af den gule gymnastiksal – den skal bevares den har stor kulturhistorisk værdi
Bygningsmassen er for massiv og for omklamrende
Dette massive byggeri vil medføre meget mere færdsel i denne del af Skårup så det frirum parken
er vil blive begrænset hvis ikke helt forsvinde
Der bliver fældet for mange gamle store træer langs Skårup Vestergade og Østergade

Det er nu der skal stoppes op og gentænkes om ikke vores kommende generationer skal have lov til, at 
opleve dette fantastiske kulturhistoriske sted. Det er muligt at bygge noget der tilpasser sig de smukke 
Seminarie bygninger og ikke et stort etagebyggeri der kunne ligge hvor som helst

Venlig hilsen

Jan Bøgelund

Skårup Vesterløkke 13

5881 Skårup Fyn
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Er vi glade for planen om seminariegrundens nye status som delvis udstykning til boliger? 

JA! 

Har vi noget imod nye naboer/genboer? 

NEJ! 

Er vi glade for at selve parken - byens eneste grønne åndehul med gamle, fredede træer og småsøer (anlagt 
i 1800-tallet med en for den tid visionær undervisning for øje) - bliver bevaret med offentlig adgang? 

JA!

Vi bor med seminariet som genbo i den ”kulturelle trekant”: kirke, kro, seminarium/skole.  
Kro og seminarium er som institutioner hedengangne, men skole og kirke består endnu. 
Rundt om kirken og seminariet ligger der så huse, som i prospektet er beskrevet som henholdsvis landsby- 
og stationsbymiljøer. 

Skårup har ofte været på forkant på bl.a. det kulturelle område. Skårup ER et dejligt sted, hvor mange 
lokale aktiviteter opstår i vort ”landsbymiljø”, fx tilblivelsen af det fine multihus. En by, hvor der er plads til 
både RO og UDVIKLING. Vi er IKKE en soveby. Vi er IKKE fremskridtsforskrækkede, og vi har ikke behov for 
at blive VÆKKET af en bygherre, der mener han skal VÆKKE og FRELSE en hensygnende lille by med 3-
etagers bebyggelse. 

Ser vi bort fra kirken, seminariets hovedbygning og måske ”Skårup frie fagskole”’s bygninger, er der ingen 
beboelse højere end 2 etager i byen. 

Ud fra parametre som miljø, etik og æstetik kan det derfor undre, hvordan Svendborg Kommune kan stå 
inde for en plan med byggeri i 3 etager i ovenstående miljø. 

Vi er hverken arkitekter, byggeinvestorer eller politikere, men det er til gengæld os, der skal leve med de 
daglige gener, det helt naturligt giver, når der placeres 80 lejemål eller mere i 3 etager i et bevaringsværdigt 
miljø!  

Det burde være muligt at lave en økonomisk rentabel investering med: 

- max. 2 etager (regnet fra Østergade-niveau, dvs. strækningen Østergade 33 til 44)

- og med kun 2 etager et markant mindre bastant ghettoudtryk, de 6 nye boligblokke til trods

- naboer til byggeriet, der forhåbentlig ikke skal se sig selv, deres huse og haver som ufrivillig underholdning
for blokkenes nye beboere

- en kommune, der kommer sit gamle slogan om ”Cittaslow - det gode liv” i hu



NB! 

Som en VÆSENTLIG sidebemærkning er planen om en ensrettet udkørsel over for Østergade 42 - set fra et 
oversigtsmæssigt synspunkt - trafikalt uholdbar! 

I de 40 år, vi har boet her på Østergade 44, er trafikken kun øget. 

Vejen snor sig, så oversigtsforholdene er mildest taget dårlige, og det er på en vej fyldt med bløde 
trafikanter til og fra skolen. 

Der kunne laves ind- og udkørsel over for Mosegårdsvej og så en INDKØRSEL over for Østergade 42. 

Og denne indkørsel bør være begrænset, så der kun er indkørsel med højresving. 

Østergade 44 
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Plan- og Lokalsamfundsudvalget 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 

Byg og BBR 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Indsigelse mod Forslag til lokalplan 659; Boliger ved det tidligere Skårup 
Seminarium.

Foreningen for Bygnings og Landsskabskultur for Sydfyn er blevet bekendt med ovennævnte 
forslag dels ved gennemgang af forslaget, dels ved besigtigelse af området, kommunens egen
beskrivelse af området herunder kulturmiljøet, samt Hvidbog fra Høring om områdets karakter og 
spørgsmål.

Foreningen gør hermed indsigelse mod forslaget til lokalplan idet forslaget ikke er i 
overensstemmelse med Kommuneplanen for Svendborg.

Af kommuneplanen for Svendborg fremgår:

af landsbykernen og Skårup Skole. Området fortæller om, hvordan man fra statslig side havde stor
fokus på at etablere et skolesystem, der kunne uddanne befolkningen i kølvandet på de store 
landboreformer.

Mål
Det er byrådets mål, at:

kulturmiljøet Skårup Seminarium bevares og synliggøres som fremtrædende eksempel på et
oprindeligt præstegårdsseminarium,

understøtte områdets videreudvikling som et aktiv for bylivet i Skårup,



 udvikling indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal 
identitet. 

Retningslinjer 
Inden for kulturmiljøet vist på kortet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, 
herunder bebyggelse og anlæg, såfremt: 

 der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet, 

  

 

By og Land Sydfyn finder, at et byggeri op til 3 etager, er fremmed for Skårup og således forringer 
kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet i modstrid med kommuneplanens retningslinjer. 
 
Der er ikke tilsvarende etagebyggeri i Skårup. De foreslåede udformninger ville være tydeligere i et 
nyt byggeri, hvor der ikke skulle tages udgangspunkt i et så markant kulturmiljø som Seminariet, 
kirke og kirkegårdsområdet og den tilhørende park udgør. Dette fremgår tydeligt af luftfoto fra 
forslaget, at bygningernes udformning ikke er at genfinde i den omliggende bebyggelse. 
Dermed tilsidesættes de bærende bevaringsværdier i modstrid med kommuneplanens bestemmelser. 
 
Det anføres og illustreres at højden på nybebyggelse ligger under højden på kip af hovedbygningen. 

bebyggelsen og ikke tage udgangspunkt i hovedbygningens betydning arkitektonisk, historisk og 
kulturelt. 
 
Vi gør også indsigelse mod, at det ikke gennem en bevaringsklausul er sikret, at den gule ikoniske 
bygning bevares i en ny plan for området. Det er en markant bygning og en væsentlig del af 
seminariets tidligere funktion. 
Den første den af bygningen blev opført i 1879 som gymnastikhus og udgør en væsentligdel af den 
nuværende fra 1940. Denne bygning er ikke fredet med er et markant mærke i kulturmiljøet og 
stedets historie. 
 
Endelig skal vi også anføre, at vi finder det meget betænkeligt i en demokratisk proces, at der er 
afholdes høringsfrist hen over en sommerperiode, godt nok forlænget fra 4 uger til 8 uger. I 
betragtning af at der har været en lang planlægningsfase og at et fremtidigt byggeri skal bestå i 
måske op mod 100 år, så ville en længere høringsperiode være rimelig når det er over 
sommerferieperioden. Det er jo en indgriben i lokalsamfundets kultur og dagligdag. 

 
 

Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen for 
Foreningen for Bygnings  Landskabskultur for Sydfyn 
 
Mogens Victor Andersen, arkitekt, formand 
Bjernemark Byvej 12, Tåsinge 
5700   Svendborg 
21499538 
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Bemærkninger til lokalplanforslag nr. 659 for ”Boligområde ved det tidligere 
Skårup Seminarium” 

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget ovennævnte lokalplanforslag i høring.

Da lokalplanforslaget som bekendt omfatter en fredet bygning, Skårup Seminariums 
trelængede hovedbygning, har styrelsen følgende bemærkninger:

En lokalplan skal beskrive gældende ret. For den fredede bygning gælder det, at alle 
bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra 
Slots- og Kulturstyrelsen. Vi finder det derfor meget uheldigt, at der i lokalplan-
forslaget, s. 13-14 og s. 37-38, beskrives bygningsarbejder og ”ønsker” til kommende 
bygningsændringer, som ikke kan reguleres igennem en lokalplan.

Slots- og Kulturstyrelsen skal anmode om, at de pågældende afsnit slettes henholdsvis 
tilrettes, således at bestemmelserne alene gælder for den bevaringsværdige rektorbolig. 
Styrelsen forudser, at teksten i sin nuværende form kan give anledning til 
misforståelser og i værste fald føre til ulovlige bygningsarbejder på den fredede 
bygning. 

Kontakt os endelig, hvis der skulle være spørgsmål. 

Venlig hilsen

Vibe Ødegaard
Specialkonsulent
Center for Kulturarv, Fredede Bygninger
voe@slks.dk
+45 33 74 51 67



 

Side 2 

Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i 
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Sådan håndterer vi dine 
personoplysninger. 
 








	Punkt 14 - Bilag 2 - Bilag 2. Samlet bilag til høringssvar lokalplanforslag 659.

