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Forudgående høring for kommuneplantillæg for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, Svendborg
Svendborg Byråd indkalder idéer og forslag til planlægningen for den første del af planlægningen for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til
planlægningen.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert
via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige
personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og
økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs
mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digitalpost-og-selvbetjening

Afgrænsning af område for nyt kommuneplantillæg

Baggrund
Svendborg Kommune har siden 2014 arbejdet med projektet Liv I Min By,
som skal medvirke til at give Svendborg bymidte et markant fysisk og socialt løft til de kvarterer, der trænger mest til det.
For at kunne realisere omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade
skal planprocessen omfatte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg
og lokalplanforslag. Grundet ændringerne i kommuneplanen skal der i
henholdt til planloven afholdes en forudgående høring.

Åbningstider:
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag
Kl. 10.00-16.30
Fredag
Kl. 09.00-14.00
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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.
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 der normalt ikke
planlægges for vejarealer.
Der udarbejdes en samlet kommuneplanramme for hele projektområdet.
Ændret planlægning
Ved væsentlige ændringer i kommuneplanen skal kommunen, jf. Planlovens §23, indkalde idéer og forslag til den kommende planlægning.
Svendborg Byråd har d. 26. februar 2019 besluttet at igangsætte en fire
ugers forudgående høring for tillæg til kommuneplan 2017-29.

Derfor indkaldes idéer og forslag i forhold til ændring af områdets anvendelse til offentligt formål – O1 i form af byrum.
Borgere og myndigheder har nu mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til den kommende planlægning af kommuneplanens
rammer. Høringen igangsættes med annoncering på kommunens
hjemmeside:
Høringsperioden løber fra den 4. marts til og med den 1. april
2019.
Der afholdes borgermøde mandag d. 18. marts 2019 kl. 17.15 til
18.45 på Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg.
Du kan sende dine idéer og bemærkninger pr. mail: plan@svendborg.dk eller brev til Plan og Erhverv, Frederiksø 4, 1. sal, 5700
Svendborg.
Husk at angive henvendelsen ”Forudgående høring – Klosterplads og
Frederiksgade”.
Efter den forudgående høring forventes det, at der vil blive udarbejdet
forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Planerne vil efterfølgende blive offentliggjort i 8 uger, hvor borgerne får mulighed for at
komme med bemærkninger og indsigelser.
Venlig hilsen
Mogens Christiansen
planlægger
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