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Igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for omdannelse af 
Klosterplads og Frederiksgade
18/4834

Beslutningstema
Principbeslutning om igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Klosterplads 
og Frederiksgade. 

Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget, at

 der igangsættes udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2017-2029
 der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag.
 Der ikke afholdes borgermøde i den forudgående høring af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling
Baggrund
OmrådeForum vedtog i december 2018 Scenarie A som grundlag for den videre planlægning. 
Administrationen vurderer at der er lokalplanpligt, blandt andet fordi der med lokalplanen ændres 
på trafikkens flow igennem området. Desuden er lokalplanområdet en del af en sammenhængende 
planlægning fir blandt andet Den Grønne Tråd og Blå Kant, hvor by og havn bindes sammen.
Udover Klosterplads og Frederiksgade omfatter det samlede projektområde også Klosterstræde, 
en mindre del af Jernbanegade og en lille del af jernbanetraceet, der ligger mellem Klosterplads og 
Frederiksgade. 

Fremtidig afgrænsning af kommuneplanramme og lokalplan.

Planmæssige forhold
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Kommuneplan. Der er i dag kommuneplanrammer gældende for Frederiksgade, Klosterstræde og 
den del af Jernbanegade, der indgår i projektet. Der er ingen kommuneplanramme for Klosterplads 
og Toldbodvej da veje normalt ikke kommune- eller lokalplanlægges. 
Der udarbejdes en samlet kommuneplanramme for hele projektområdet. 
Lokalplan. Området er i dag ikke lokalplanlagt, men bebyggelsen, der omkranser området er 
reguleret af skilte- og facadelokalplan 290. Den bestemmer bl.a. at ny bebyggelse skal følge 
eksisterende facadeflugt og bygningshøjde i området. Den aktuelle lokalplan skal således ikke 
regulere bebyggelse – men alene vej- og byrumsarealer.
Alle arealer indenfor lokalplanens afgrænsning er ejet af Svendborg Kommune - på nær selve 
jernbaneoverskæringen, der ejes og drives af BaneDanmark. 
Med planlægningen igangsættes en forudgående høring på 4 uger, hvor kommunen indkalder 
idéer og forslag til kommuneplanlægningen. Efter høringsperioden udarbejdes forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan. 

Temaer for planlægningen
Lokalplanen tager udgangspunkt i det skitserede forslag Scenarie A, der har til formål at forbinde 
by og havn ved at styrke byrummenes karakter og sammenhæng. Scenariet indeholder bl.a. 
følgende temaer:

 Indsnævring af vejprofilet på Klosterplads
 Ensretning af Frederiksgade
 Et større trappeanlæg ved Klosterplads. 
 Sammenhængende belægning der prioriterer gående og cyklende i trafikken
 Reduktion af antallet af korttids p-pladser, primært på Klosterplads 
 Prioritering af forbindelse på tværs af Klosterplads for at skabe sammenhæng mellem 

Frederiksgade/Klosterstræde og stationsbygningen/terrassen
 En grønnere profil med vægt på flere træer
 Pladsdannelse i den østlige ende af Frederiksgade

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udgifter i forbindelse med planlægning afholdes indenfor eksisterende budget.
Der er derudover ingen direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

Lovgrundlag
Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget  den 07-02-2019
For indstillingen med den bemærkning, at der skal holdes borgermøde i den forudgående høring 
stemte: Flemming Madsen (A), Niels Chr. Nielsen (A), Torben Frost (A), John Arly Henriksen (A). 
Palle Fischer (C) og Jens Erik Laulund Skotte (Ø).

Imod stemte: Per Nykjær Jensen (V), René Haahr (V) og Jens Munk (løsgænger). 

Jens Munk (løsgænger) har følgende mindretalsudtalelse: Kan ikke støtte lokalplansprocessen 
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med mindre der i nærområdet kan anvises det samme antal parkeringspladser, som forslaget 
fjerner. 

Godkendt med den tilføjede bemærkning:
Per Nykjær Jensen (V) og René Haahr (V) benyttede standsningsretten og begærede sagen i 
byrådet, med den begrundelse, at de mener, at byrådet er blevet misinformeret i processen frem 
mod lokalplansprocessen.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2019
Liste A fremsatte følgende vedtagelsesforslag: 
”I forbindelse med det videre arbejde med byfornyelsesprojektet på Klosterplads skal der – som 
erstatning for de parkeringspladser, der nedlægges på Klosterplads - arbejdes på følgende tiltag:

1. Parkeringsarealet ved Kvægtorvet, som kommunen har lejet, optimeres, således der 
skaffes flere parkeringspladser og et antal af pladserne nærmest Klosterplads omdannes til 
korttidsparkering. Antallet af korttidspladser og tidsbegrænsningen fastlægges på baggrund 
af dialog med Shopping Svendborg og Erhvervsforum. 

2. Parkeringspladserne på Ramsherred omdannes til korttidsparkering. Beslutning herom 
træffes på baggrund af dialog med Shopping Svendborg og Erhvervsforum. 

3. I forbindelse med omdannelse af Frederiksgade til ensrettet vej undersøges det, hvorvidt 
der i vinterhalvåret kan etableres skråparkering eller parallelparkering i den ene side af 
vejen. Dette undersøges i dialog med Områdeforum og med virksomhederne i 
Frederiksgade. Ligeledes afsøges hvordan der kan fastholdes et mindre antal korttids P-
pladser i hjørnet ved Sydbank, alternativt ved taxaholdepladsen overfor. 

4. I forbindelse med det videre arbejde med Blå Kant og udviklingsprojekterne på Jessens 
Mole undersøges muligheder for at etablere et P-hus, herunder mulighed for 
langtidsparkering.

5. Inden der træffes endelige politiske beslutninger om byfornyelsesprojektet afholdes der 
borgermøde om det samlede projekt, herunder om ovenstående delelementer”.

Man stemte om dette.
For stemte: 24 (A, V, C, B, F, Å, O, Morten S. Petersen, Jesper Larsen og Jens Munk)
Imod stemte: 3 (Ø)
Undlod: 2 (Niels Christian Nielsen og Flemming Madsen)

Liste Ø var imod, idet man støtter forslaget omkring Klosterpladsen og byfornyelsen, 
men Enhedslisten kan ikke støtte det samlede forslag, da Enhedslisten desværre ikke har været 
inddraget i nogle af forhandlinger og har på den måde ikke haft mulighed for at påvirke processen. 
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Enhedslisten kan heller ikke støtte tankerne omkring skråparkering på Frederiksgade, da dette vil gå 
imod de oprindelige tanker med projektet, og det vil fastholde trafikken på Frederiksgade til gene 
for gående og cyklister. Enhedslisten mener heller ikke, at dette er det rette sted at drøfte 
parkeringshus ift. Blå kant.

Byrådet godkendte samtidig de første to pinde i indstillingen.

Afbud fra René Haahr (V). Som suppleant deltog Niels Hansen Thrysøe (V) 

Afbud:
René Haahr

BILAG:


