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Indsigelse vedr. Lokalplan nr. 513 og forslag til kommuneplanstillæg nr. 5.12. Svendborg
Lystbådehavn.
Lystbådehavnen er som fremhævet i Regionplan 2005 og i forslaget bevaringsværdig, og kræver en
ganske særlig hensyntagen ved anlæg i området. Det lever forslaget ikke op til.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn, (By og Land) har tidligere ytret sig i
diskussionen om udbygning af Lystbådehavnen. Vort hovedsynspunkt har været, og er, at der kunne
ske en mindre udbygning uden at angribe den runde havn og badestranden. Den øvrige kapacitet skulle
derefter skaffes ved en decentral udbygning i andre havne langs Sundet.
Det foreliggende forslag med tilhørende miljøvurdering er et meget massivt angreb på kysten med
dens karakteristiske villabebyggelse fra begyndelsen af forrige århundrede og på det kystkulturmiljø
som den runde havn fra 1935 udgør.
Den vedlagte visualisering giver ikke et fuldstændigt billede idet det færdige anlæg med både og
parkerede biler set fra Sundet ikke er vist. Det vil i høj grad skygge for de karakteristiske huse og
haver ned mod Sundet.
Forslaget fordobler lystbådehavnens areal for bl.a. at få plads til 100 ekstra bådpladser og 25 ekstra
jollepladser. Målet er en ny havn med 400 bådpladser og 70 jollepladser. Heraf følger ønsket om at
anlægge 155 nye p-pladser til de eksisterende 90.
I Cowis vedlagte rapport skønner forfatterne at det vil medføre en trafikal stigning på 33% svarende til
ca. 600 flere biler pr. døgn i sommerhalvåret. Området skal betjenes af Færgevejen og Otte Ruds Vej.
Støjen vurderes at være acceptabel.
Vi ser det som en kraftig underdrivelse. Planen vil give afledt trafik og øget parkering på Niels Juels
vej og gaderne omkring, med fysisk og visuel forurening som konsekvens.
Vi støtter bestemmelsen 8.5 mod reklamer og skiltning i området men undrer os samtidigt over at
støjen fra startende motorer fra de mange både og aktiviteter ikke er vurderet og søgt begrænset.
By og Land-Sydfyn anmoder byrådet om at nytænke planerne for den nødvendige havnekapacitet i
kommunen.
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