
Kort beskrivelse af bygningsarbejderne samt materiale og farvevalg, 

med henvisning til tegninger og andre bilag.

- om støtte til bygningsfornyelse 
mellem bymidte og havn, 2016

Ejendommens ejer:

Ejers adresse :

Ejers email:

Ejers telefonnummer:

Ean nr.:

Sendes til:

Spørgsmål? 

Adresse :

Ejendommens status ifølge BBR, afmærk herunder: 

 Ejerbolig

 Andelsbolig

Udlejningsbolig

Andet 

Opførelsesår: Antal boliger:

Matr.nr.

Ejendomsoplysninger

Ejeroplysninger

Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling

Ramsherred 5

5700 Svendborg

E: LiviminBy@svendborg.dk

Skriv til os på ovenstående adresser eller

ring på: 6223 3333

Tag/kviste

Døre/porte

Fundering

Trapper

Altaner

Vinduer

Ydermure

Andet

Der søges støtte til udvendigt vedligehold af :Vedlagt ansøgningen er: 

Forventet tidsplan

Dato:  Ansøgers underskrift:

Projektbeskrivelse

Håndværkertilbud

Tidsplan

Bygningsrapport

Andet:

Samlede udgifter for disse dele: kr

Indgår arbejderne i et større renoveringsprojekt (ustøttet):       Ja        Nej

Hvis ja, kort beskrivelse af projekt:

Påbegyndes:  Færdiggøres: 

januar 2016

Ansøgningsskema



 

 

Minirapport 
Møllergade 74, Svendborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommens data 

Ejer:  J. E. Ibsen Holding ApS 
 Vemmenæsvej 11 
 5700 Svendborg 
Adresse:  Møllergade 74, 5700 Svendborg 
Matrikel: 226b, Svendborg Bygrund 

Rådgivers data 

Navn:  Arkitektfirmaet Arne Birk 
Adresse:  Møllergade 67, 5700 Svendborg 
Mail:  post@ArneBirk.dk 
CVR. NR.:  28859422 
 

Situationsplan 

Side 1 

mailto:post@ArneBirk.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommen indeholder i dag boliglejemål på 1. sal og 2. sal., samt et erhvervs-
lejemål i stueplan. 

Ejeren ønsker at nedlægge erhvervslejemålet, totalrenovere ejendommen og ændre 
indretningen, således at ejendommen i fremtiden vil udgøre et samlet boliglejemål.  

Ejendommen, der formentligt er opført i 1891, fremstår særdeles nedslidt.  

Imod gåden bærer ejendommen præg af ændringer og udvidelser igennem tiden, og 
mod Møllergade er det oprindelige facadeudtrykket ændret, ved at opsætte klinker 
på facaden i stueplan. 

En ændret indretning af ejendommen nødvendiggør, at facaden visse steder 
tilpasses. 

I den forbindelse ønskes det samtidigt at give bygningen et udtryk, som er mere i 
overensstemmelse med ejendommens oprindelige udseende. 

Nu Efter 

Før 

Side 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facade mod Møllergade 

I stueplan mod Møllergade ønskes det eksisterede forretningslokale sløjfet og 
inddraget som en del af beboelsen i form af et værelse. Det gør de eksisterende 
butiksvinduer uhensigtsmæssige. Derfor ønskes butiksvinduerne i stedet erstattet af 
to dannebrogsvinduer, med samme proportioner som dem der bl.a. findes mod 
gaden i 1. sals niveau. Desuden ønskes hoveddøren flyttet fra højre til venstre side 
af facaden mod gaden, for at opnå den mest optimale indretning. Den nye hoveddør, 
samt de nye vinduer placeres i samme takt som de eksisterende vindueshuller på 1. 
sal. 

Facaden mod gaden i stueplan tænkes pudset op og dekoreret med kvaderpuds. Af 
et gammelt foto fremgår det, at ejendommen tidligere har haft en lignende 
dekoration, før de nuværende klinker blev opsat. For at understrege takten i facaden, 
samt for at ramme et detaljeringsniveau der modsvarer udsmykningen omkring 
vinduerne på 1. sal, tænkes brystningerne under vinduerne i stueplan udført som 
pudsede blændinger/spejle.  

Det nuværende blanke murværk i 1. sals niveau bevares.  

På 2. sal erstattes de nuværende tagvinduer med en ny kvist med et firefagsvindue 
midt i tagfladen. 

Side 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facade mod gård 

Murværkets ringe stand, samt bygningens ændrede indretning medfører at facaden 
mod gården ønskes bearbejdet i større grad end facaden mod gaden. Hertil kommer, 
at den eksisterende sidebygning med den skæmmende udestue på 1. sal helt fjernes 
– og erstattes af en ny sidebygning med tagterrasse i stedet for. 

I forhold til situationen i dag, ønskes der overordnet set en mere harmonisk facade 
mod gårdsiden. I forbindelse med projektet tilstræbes det derfor at ”stramme op” 
på facaden ved bl.a. at placere nye dannebrogsvinduer i samme takt over hinanden 
i stueplan og på 1. sal.  

I forbindelse med den nye tagterrasse isættes en ny dobbelt fløjdør som afstemmes 
dannebrogsvinduerne i forhold til proportionering og opsprosning.  

På 2. sal fjernes den nuværende asymmetrisk placerede kvist og erstattes af en ny 
midt i tagfladen. Fra kvisten etableres adgang til en ny fransk altan, via et dørparti – 
evt. en firefløjet foldedør. Det er tanken at forkanten af den franske altan holdes i 
flugt med den nuværende trempel på 2. sal, således murværket i facadeflugten er 
gennemgående. 

 

Side 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Som tidligere nævnt fremstår ejendommen særdeles nedslidt, og mod gåden bærer 
ejendommen også præg af ændringer og udvidelser igennem tiden. 

Dårligt murværk og revner i 
udsmykning omkring vinduerne 
mod Møllergade.  

Nedslidt dør og skæmmende 
klinker mod Møllergade. 

Sidebygning med skæmmende 
udestue på 1. sal mod gården.  

Nedslidte vinduer mod 
Møllergade. 



 

  

Side 5 

 

Nedslidte vinduer og dør mod 
gården. 

Dårligt murværk og spor efter 
ændringer i facaden mod gården. 

Dårligt murværk, vinduer og døre 
på sidebygningen. 

Asymmetrisk kvist og udestue 
mod gård set fra Toldbodvej. 



 

 

 

 

Tegningsbilag vedlagt (Se bilag 1) 

 

 

 

 

Samlet økonomisk overslag 

Med afsæt i skitseprojektet og projektbeskrivelsen, hvor arbejderne er beskrevet, er 
der udarbejdet nedenstående økonomiske overslag. 

Entreprise  Pris 
Nedbrydningsarbejde Kr. 98.000 
Murarbejder Kr. 472.456 
Tømrer- og snedkerarbejde Kr. 397.543 
Blikkenslager Kr. 34.456 
Snedearbejde Kr. 56.623 
Malerarbejde Kr. 42.876 
Håndværkerudgifter Kr. 1.101.954 
Uforudsigelige udgifter 10 % Kr. 110.195 
Byggepladsomkostninger – stillads, affald m.m. Kr. 74.670 
Håndværkerudgifter i alt  Kr. 1.286.819 
   
Totalrådgiverhonorar Kr. 129.000 
   
Udgifter i alt eksklusiv moms Kr. 1.415.819 
Moms 25% Kr. 353.955 
   
Udgifter i alt inklusiv moms Kr. 1.769.774 

     

 

Side 6 



Møllergade 74, 5700 Svendborg
Renovering og ombyg.

Situationsplan, 1:500 + Billeder af eksist. forhold
Skitseforslag, forår 2017

Møllergade 74, eksist. facade mod gade Møllergade 74, eksist. facade mod gård

Møllergade 74A Møllergade 72



Møllergade 74, 5700 Svendborg
Renovering og ombyg.

Nye forhold, stueplan, 1. sal og 2. sal, 1:100
Skitseforslag, forår 2017



Møllergade 74, 5700 Svendborg
Renovering og ombyg.

Nye forhold, facader, 1:100
Skitseforslag, forår 2017



Møllergade 74, 5700 Svendborg   

Ansøgningsmaterialet har derudover været underbygget med tilbud fra håndværker på de 

aktuelle byggearbejder.  
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