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Vejledning 

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige 
udvikling i et område og give borgerne og byrådet 
mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammen-
hæng med planlægningen som helhed. En lokalplan 
er desuden byrådets redskab til at sikre gennemfø-
relse af kommuneplanens målsætninger.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for 
et område, f.eks om: 
- anvendelse,
- udstykning,
- vej-, sti- og parkeringsforhold,
- placering og udformning af bebyggelse samt     
  materialer,
- bevaring af bygninger og bymiljøer,
- sikring af friarealer, fællesanlæg

Lokalplanen indeholder:

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med 
lokalplanen beskrives, og der redegøres for lokal-
planens indhold. 

Bestemmelserne, der er de juridisk bindende 
bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. 
Illustrationer har til formål at forklare og illustrere 
bestemmelserne og er således ikke bindende. Denne 
lokalplan adskiller sig fra traditionelle lokalplaner 
ved at indeholde en vejledningsdel. Den uddyber 
baggrunden for og indholdet af lokalplanbestem-
melserne.

Forhold til anden planlægning, der omhandler 
hvordan planen forholder sig til anden planlægning, 
som regionplan, fredninger m.m.

Kortbilag 1 - Matrikelkort, der viser afgrænsningen 
af lokalplanområdet i forhold til de matrikulære 
skel.

Kortbilag 2 - Anvendelseskort, der viser, hvordan 
området er disponeret. Bilaget hænger nøje sam-
men med lokalplanbestemmelserne og er juridisk 
bindende.

Lokalplanen kan i særlige tilfælde, som ved en beva-
ringsplan, indeholde flere kortbilag, der omhandler 
f.eks. beplantning, fredninger m.v.

Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvor-
dan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. 
Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og 
er derfor ikke bindende.

Hvornår laves der lokalplan?

Ifølge Lov om planlægning har byrådet pligt til at 
lade en lokalplan udarbejde, inden et større byggeri, 
anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes 
igang. Endvidere når det er nødvednigt for at sikre 
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal 
overføres arealer fra landzone til byzone.   Byrådet har 
ret til på ethvervt tidspunkt at beslutte at udarbejde 
et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har ladet udarbejde et forslag til 
lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den 
periode har borgerne lejlighed til at komme med 
bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændrin-
ger. Når offentlighedssperioden er slut vurderer 
byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekom-
me eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden 
planens endelige vedtagelse.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og 
offentligt bekendtgjort den i avisen, tinglyses pla-
nen og den er dermed bindende for de ejendomme, 
der ligger inden for lokalplanområdet.  

Lokalplanen regulerer kun den fremtidige adfærd, 
mens den hidtidige (indtil offentliggørelsen af lokal-
planforslaget) lovlige anvendelse kan fortsætte.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i 
afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

Øvrige bilag, der viser uddrag af Miljøstyrelsens 
vejledning om støj, som illustrerer lokalplanbe-
stemmelserne.

Udarbejdet af Svendborg Kommune

Fotos: Svendborg Kommune

Kopi: trykteam svendborg a/s

Svendborg, juni 2006
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Forord

Når byrådet beslutter at vedtage en bevarende lokalplan for 
Troense, er baggrunden, at byområdet indeholder såvel arkitek- 
toniske som kulturhistoriske værdier, der ud fra overordnede be-
tragtninger bør sikres og videreføres. Hvis man ikke tilstræber at 
sikre disse forhold, kan området let blive offer for disharmoni og 
alt for store kontraster mellem det bevarede, det ombyggede og 

det nye.

Troense er på flere måder en enestående by, fordi området er så 
velbevaret i struktur, bygninger og haveanlæg. Kun ganske få 
steder i Danmark finder man en tilsvarende stor, sammenhænge-
de og velbevaret bebyggelse. Omtrent 30 huse er fredede, men 
det er sammenhæng og helheden, som skaber en ekstraordinær 
kulturhistorisk oplevelse. Historisk set er den hverken landsby 
eller købstad, men betegnes ofte som en „skipperby”. 

Med byplanvedtægt 44 fra 1976 har man tilstræbt at beskytte og 
bevare skipperbyens karakteristiske bebyggelse, beplantning 
m.v., samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og anvendelse. 
De senere års udvikling i Troenseområdet af private bygherrers 
udbygning af eksisterende bebyggelse og etablering af nye bolig-
er, har, både med hensyn til omfang og arkitektonisk udtryk, efter 
beboerforeningens og kommunens opfattelse vist, at byplanved-
tægten ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for at fastholde 
områdets karakter. Med denne lokalplan skabes et administra-
tionsgrundlag, der forbedrer kommunens muligheder for at stille 
krav til den fremtidige håndtering af Troenses værdifulde byg-
ninger og miljøer.

Lokalplanens formål er ikke bare at bevare de specielt gode 
eksemplarer af de gamle huse, men i lige så høj grad at bevare 
værdifulde helheder af gammelt og nyt, herunder tillige bymøn-
sterstruktur, gadeforløb, træer, haver og hegn. Det er ligeledes 
ønsket, at ’uheldige’ bygningsændringer, der er foretaget i nyere 
tid, lidt efter lidt kan blive erstattet af ændringer og tilbageføring-
er til et mere ‘oprindeligt’ udseende.

Alle huse indenfor lokalplanområdet er således omfattet af 
bestemmelserne, også selv om de i forhold til almindelige 
betragtninger ikke har nogen speciel arkitektonisk værdi, er 
„hårdhændet moderniseret” eller „af nyere dato”.

Det er aldrig for sent at søge at sikre kvaliteten i et byområde. 
Ved kommende renoveringer vil misforståelser og uheldig prak-
sis kunne rettes. Bevaringsplanlægning er et af de vigtigste 
redskaber for kommunen  og borgerne til at opnå et tilfreds-
stillende bymiljø inden for fælles regler - selv om det er en 
langsom fremadskridende proces, hvor nogle af resultaterne 
måske først kan ses om mange år.

Bevaring af Troense

Troense ligger meget karakteristisk langs 
kysten afgrænset af sundet mod nord og øst, 
og mod kulturlandskabet mod syd og vest

Indledning

               inden offenteliggørelse

Med ‘oprindelig’ menes den byggeskik, ud-
formning og fremtræden af bygningen der 
kan dokumenteres på opførelsestidspunktet. 
Der er naturligvis sket senere tilføjelser, 
enten af uungåelige æstetiske eller tekniske 
grunde, som opleves som en del af bygnin-
gens kulturhistorie.  

Begrebet ’oprindelig’ skal ses i sammenhæng 
med de bevaringsinteresser, som lokalplanen 
er udtryk for. Der vil ofte mangle dokumen-
tation for de oprindelige forhold, og der er 
ikke nogen facitliste på løsninger. 

Fokus skal rettes på intentionen om at sikre 
bevaring af den byggeskik, der er det bæ-
rende for området, både i byplan, på byg-
ningsniveau og på bygningsdels-niveau. 

Udarbejdet af Svendborg Kom-
mune
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Troense ligger landskabeligt smukt med Strandgade og Troense 
Strandvej på skråningen mod Svendborg Sund mod nord og øst 
og bebyggelsen mod syd og vest. De to karakterfulde veje Bad-
stuen og Grønnegade griber ind i landet bagved - det åbne land-
skab.

Skibsfarten og -byggeriet har haft afgørende betydning for byens 
udvikling. Troense havde i sejlskibenes storhedstid mange skip-
pere og andre maritimt tilknyttede beboere, men faktisk blev 
Troense grundlagt som led i et tidligt industrielt projekt under 
Valdemar Slot. De første huse i Grønnegade blev bygget midt i 
1700-tallet til holstenske vævere i forbindelse med etableringen 
af et væveri i større skala ved Troense vandmølle. Projektet blev 
en fiasko, og baronen valgte at satse på søfart og skibsbygning, 
kombineret med frugtavl. 

Op gennem 1800-tallet og frem til omkring 1920 var området 
omkring Svendborg Sund et betydeligt søfartscenter. Her blev 
bygget utallige skibe, som efterhånden sejlede over hele kloden. 
„Jacobsen´s Plads“ fungerede med afbrydelser som værft fra 
1848 helt frem til 1985 og er en typisk repræsentant for træ-
skibsværfterne, og selv om der ikke er meget værft tilbage på 
pladsen, arbejdes der i disse år på at sikre området for fremtiden. 

Med skippertidens velstand blev nye og større huse bygget og 
det er fra denne periode, vi har de fornemste eksempler på den 
byggeskik, som i stor udstrækning præger byen. Det er derfor 
også naturligt, at anvende denne epoke fra ca. 1750 til 1850 som 
udgangspunkt for bevarende detailbestemmelser. At opstille enty-
dige, historiske forskrifter for områdets bevaringstilstand er dog 
vanskeligt på grund af vekslende stilarter og byggemåder. 

I dag er Troense en smuk by med fine bebyggelsesmønstre og 
gaderum og især området omkring Grønnegade bærer tydeligt 
præg af overordnet planlægning. Husenes forholdsvis ensartede 
dimensionering og konstruktionsprincip kan tilskrives den hersk-
ende byggetradition, mens husenes ensartede placering på 
grundene tyder på en meget bevidst holdning til helhedsbilledet. 

De mange fine bindingsværkshuse fra 1750-1850´erne og histo-
ricismens huse fra perioden 1850-1930, præget af genbrug af alle 
stilarter, den åbne og grønne struktur, der giver mulighed for fine 
indkig i dybe haver og afvekslende udsigter over sundet, giver en 
helt speciel stemning. Dog truer det eskalerede garage- og car-
portbyggeri med at lukke af og spærre for ud- og indkig mellem 
husene.

Området er i det hele taget præget af mange træer og hække og i 
de dybe haver, hovedsagelig frugttræer, som i høj grad er med til 
at præge Troense og med til at give byen dens helstøbte karakter.

Det, at husene overhovedet findes idag, 
viser, at der er tale om absolut holdbare 
løsninger, som man roligt kan fastholde, og 
som ikke bør erstattes af nye ”smarte” 
materialer m.v.

Indledning

Troense set fra nord

„Jakobsens Plads“ - den eneste tilbagevæ-
rende skibsbygningsplads fra træskibenes 
storhedstid
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Indledning

Vejledning og service

Ved at indføre ensartede regler og ved at støtte op om 
bevaringsbestemmelserne kan Troense forblive attraktiv for både 
beboere og regionen. Bevaringsbestemmelserne vil medføre 
investeringer, der sikrer kvaliteterne, og erfaringen fra andre byer 
med bevaringplaner er, at husenes værdi stiger på samme måde 
som ved rigtigt behandlede veteranbiler og andre antikviteter. 

Inden for området er der et generelt krav om at nybyggeri, 
nedrivning af eller ombygning og ændring af bebyggelse kun må 
ske med byrådets tilladelse.

Der, hvor der er sket ændringer af originale løsninger, vil kom-
munen, når ejeren ønsker at foretage ændringer, stille krav om, 
at der på et tidspunkt laves en løsning, hvor den originale og 
oprindelige udførelse så vidt muligt tilbageføres og anvendes
igen. Det betyder ikke, at en ejer nu hurtigst muligt skal ud-
skifte eksempelvis vinduer, der kun er få år gamle. Det betyder 
kun, at den dag, en ejer ønsker at udskifte disse vinduer, så 
skal der anvendes en løsning som ikke ændrer den ‘oprindelige’ 
udvendige karakter. Der er med andre ord indbygget en høj grad 
af ”tålmodighed” i lokalplanen.

Trods detaljeringen i lokalplanen kan alle problemer dog ikke 
forudses. Derfor er kommunens myndighedsafdeling til disposi-
tion med råd om farver, materialer, konstruktioner og bygning-
ers udformning. I tvivlssituationer vil det altid være en fordel at 
henvende sig så tidligt som muligt og gerne på skitsestadiet.

Kommunen kan også være behjælpelig med vejledning om:

- Vilkårene for at søge økonomisk støtte til udvendig istand-    
  sættelse af bevaringsværdige bygninger. 
  Med vedtagelse af lokalplanen betegnes alle bygninger indenfor        
  lokalplanområdet som bevaringsværdige.

- Oplysning om ejendommens bevaringsværdi. 

- Farver.

  

  

 Begrebet oprindelig - se side 4, hj. spalte
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Lokalplanens indhold 
 
Overordnet formål
Formålet med lokalplanen er at sikre den nuværende bevarings-
værdige bystruktur og den dertil knyttede bevaringsværdige 
bebyggelse og beplantning, samt at sikre at eventuel ny be-
byggelse, om- og tilbygning m.m. placeres og udformes med 
hensyntagen til bevaringsinteresserne som helhed.

Nyhederne i lokalplan 386 - de mest markante ændringer og tilfø-
jelser i lokalplanen i forhold til byplanvedtægt 44-1976 markeres i 
kursiv skrift under de enkelte delafsnit.

Område og zonestatus
Lokalplanen omfatter hovedparten af Troense. Den overvejende 
del af området har siden 1976 været omfattet af byplanvedtægt 
44-1976 og forbliver i byzone.

Med lokalplan 386 tilføjes matriklerne: del af 6-i og 6-k samt 18-g, 
18-h, 20-a, 20-d, 20-f og 20-h, Troense by, Bregninge, som ligger 
sydvest for Slotsalleen. Disse ejendomme indgår som en naturlig 
helhed af bebyggelsen langs Slotsalleen og inddrages derfor i 
planen.

Områdets anvendelse
Den hidtidige mulighed for at indrette flere boliger på den enkelte 
ejendom skærpes. Der må generelt kun indrettes én helårsbolig 
per ejendom, dog kan boliger større end 250 m² indrettes til to 
boliger, hvis en række forudsætninger er opfyldt. Formålet er, at 
begrænse behovet for om-, tilbygning og nybyggeri til beboelse, 
udhuse og parkeringsfaciliteter for at sikre den eksisterende struk-
tur bedst muligt.

Der må som hidtil indrettes mindre erhverv i boligbebyggelse, hvis 
funktionen er forenelig med områdets boligkarakter, udføres af 
den, der bebor ejendommen og ikke medfører parkeringsproble-
mer.

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til boligformål, dog 
fastlægges anvendelsen inden for enkelte delområder til: 
       
- Offentlige formål (park o.lign.) langs del af Strandgade,    
- Erhvervsformål (skibs- og bådeværft samt bådeoplæg) ved  
  „Jakobsens Plads“,
- Blandet bolig og erhverv (liberale erhverv, hotel- og restau-
rationsvirksomhed, butikker, mindre ikke generende frem-
stillings- og håndværksvirksomhed i tilknytning til butikkerne, 
offentlig virksomhed samt boligformål) koncenteres i området ved 
krydset mellem Grønnegade, Strandgade/Slotsalleen og Troense 
Strandvej. Området er reduceret i omfang som konsekvens af, at 
den tidligere bager-/købmandsbutik er overgået til boligformål. 

Der er fastlagt maksimale størrelser på 300 m² og 250 m² for 
henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, der samlet ikke 
må overstige 1000 m² svarende til regionplanens rammer.

Lokalplanens redegørelse

Nye matrikler langs Slotsalleen
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Vej- og parkeringsforhold
De eksisterende veje og gadearealer opretholdes. Et gennem- 
gående problem på flere strækninger er, at niveauet på gader 
og veje hæves i forbindelse med vedligeholdelse. Det medfører 
ikke blot æstetiske problemer, men også praktiske i forhold til at 
vandet fra vejen løber ind på de tilgrænsende parceller.

Med lokalplanen fastlægges der ikke bestemmelser for vejenes 
niveau, men hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt at sanere 
hovedledningsnettet, vil kommunen vurdere muligheden for at 
sænke længdeprofilet på flere strækninger.

Som led i æstetiske forbedringer i Troense indeholder lokalplanen 
bestemmelser om vejbelægning og belysning tilpasset Troenses 
karakter. Virkeliggørelse af dette retter sig primært til vejmyn-
digheden og i mindre omfang til de private ejere.

Bebyggelsens omfang og placering
Trods de forskellige stiltyper fra flere perioders byggetraditioner 
er Troense netop karakteriseret ved ensartethed i byggeskikken 
langs Strandgade og Grønnegade og delvis langs Badstuen 
Troense Strandvej. Sammen med byplanmønstret er dette ud-
gangspunktet for en udvidelse og præcisering af bevarings-
bestemmelserne i forhold til hidtil gældende. 

Det kulturhistoriske ‘planhus’ på „Jacobsens Plads“, der ifølge 
den SAVE-registrering der er foretaget i 1998 er registreret til 
en bevaringsværdi på 3, skal søges bevaret eller skal genopføres 
efter samme grundplan og arkitektur.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastsat til 
25, hvilket på de store grunde giver mulighed for en væsentlig 
udvidelsesmulighed. For at fastholde den nuværende bebyggel-
sesstruktur og tæthed, fastlægges der derfor bestemmelser for 
ny bebyggelses placering, herunder garager, carporte og udhuse 
samt maksimale grænser for udvidelsesmulighederne.
Hovedhuset skal placeres parallelt med vejskel og facadeflugten 
afstemmes efter de tilgrænsende huse og gængse linier i gade-
billedet. Boligarealet må maskimalt være 250 m² og garager, 
udhuse m.m. må ikke udføres større end 35 m² og må samlet 
ikke udgøre mere end 50% af boligarealet.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Inden for området er der et generelt krav om at nybyggeri, ned-
rivning af eller ombygning og ændring af bebyggelse kun må 
ske med byrådets tilladelse. Lokalplanen fastlægger en række 
bestemmelser for hvilke bygningsændringer den enkelte ejer må 
foretage i forhold til de nuværende forhold.  

Nybyggeri kan tillades, hvis det gennem sin arkitektoniske ud-
formning beriger og respekterer miljøet. Der lægges ikke op til, 
at nye huse i Troense nødvendigvis skal være tro kopier af gamle 
huse. Nye huse må udformes i en nutidig arkitektur, der afspejler 
vor tids idealer og arkitektoniske udtryk, dog med afsæt i de den 
stedlige byggetraditions motiver som længehuset, saddeltage 
m.m., så der sikres en god helhedsvirkning mellem gammelt og 
nyt. Ved om- og tilbygning skal der tages hensyn til den pågæld-
ende ejendoms oprindelige form og ydre fremtræden og, der skal 
ske en tilpasning til det helhedsbillede, der karakteriserer områd-
et.

Lokalplanens redegørelse

Det er de originale materialer, de særlige 
detaljer, samt sliddet og patinaen, der          
giver gamle huse sjæl og karakter
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Der er ikke tale om begrænsende muligheder, men snarere om en 
præcisering i forhold til den gældende administrationspraksis, så 
der skabes overensstemmelse mellem den stedlige byggetradition 
og den enkelte bygnings individuelle særpræg.

Der tilføjes bestemmelser, som har til formål at sikre at bagha-
verne af de ofte store og dybe parceller friholdes for byggeri så 
bystrukturen ikke ’sløres’.

Det præciseres i planen, hvorledes tilpasninger skal ske med hen-
syn til proportioner, materialer og farver samt brug af kviste og 
ovenlysvinduer, om udformning af skorstene, vinduer, døre og 
porte m.m. 

Farver til udvendige bygningssider begrænses til den palet af 
farver, der gennem tiden har været karakteristisk for Troense 
- hovedsagelig hvid eller lyse gule nuancer til murværket og et 
større spekter for tømmer, vinduer og døre. 

Ubebyggede arealer og beplantninger
Det er ikke blot byens huse, der er bevaringsværdige. Lokalplan-
området er præget af mange store, gamle træer og anden be-
plantning, der langs kysten og i byområdet er af stor betydning 
for byens særlige miljø. Lokalplanens bestemmelser har til formål 
at sikre karaktergivende træer og hækbeplantning, som ikke må 
fældes uden byrådets tilladelse. Der er krav om genplantning.

Lokalplanen præciserer, hvilke arealer der er omfattet af strandbe-
skyttelses- og fredningsbestemmelser om sikring af beplantninger 
langs kysten.

Beddingen - moleanlægget - på „Jacobsens Plads“ skal søges 
bevaret eller skal genopføres efter samme grundplan og snit.

Arealer foran hovedhuset, arealer, der er indrettet til parkering 
o.lign. eller strandhaver vil ikke kunne anvendes til opbevaring 
af f.eks. kølbåde, motorbåde eller materiel. Sigtet er at opnå 
en byarkitektonisk god løsning - og for beboerne at undgå et 
belastende naboskab. 

Der er fastsat krav om maksimal hækhøjde på 1.3 m i Grønne-
gade og delstrækninger af Strandgade og Troense Strandvej. 
Formålet er, at sikre den karakteristiske beplantningsstruktur 
samtidig med at bevare muligheden for, visse steder, at få 
indkig i de dybe parcelhaver, som karakteriserer den oprindelige 
matrikelstruktur samt visse steder at sikre udkig over sundet. 

Kommunen har en forpligtigelse bl.a. ved valg af belysnings-
armaturer, der passer til omgivelserne, hvorfor der er bestem-
melser for private armaturer, som er synlige fra offentlige arealer. 
Formålet er at opnå en byarkitektonisk god løsning - og for 
beboerne at undgå et belastende naboskab.

Tekniske anlæg som solcelle-/ solfangerpaneler, kan tillades, 
hvis anlægget ikke monteres på hovedhuset og ikke er synligt 
fra offentlige arealer og kan indpasses så det ikke er til gene for 
naboer.

Lokalplanens redegørelse

Adgangen til Troense fra vest

Grønnegade, hvor husene ligger meget 
præcist i facadeflugt mod gaden
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Vejledning
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Lokalplanens bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883 
af den 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område:

§1 Formål

Det er lokalplanens formål,
at  sikre områdets anvendelse til primært boligformål -  åben  
 lav - i form af helårsbeboelse og i begrænset omfang til  
 lokalt blandet bolig og erhvervsformål samt offentlige  
 formål,
at sikre at bymiljøet i Troense bevares med vejnet, bebyg- 
 gelse og bebyggelsesstruktur samt karaktergivende be-  
 plantning,
at  bevare byens huse med de arkitektoniske og håndværks-  
 mæssige særpræg,
at  sikre, at bevaringsværdige huse inden for lokalplanom- 
 rådet kan genopføres med det oprindelige udtryk efter  
 brand,
at sikre at alle former for nyt byggeri og anlæg i øvrigt til-  
 passes den omgivende bebyggelsesstruktur og byggeskik  
 ved valg af placering, proportioner, konstruktioner,   
 materialer og ydre fremtræden.

§2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og om-  
 fatter følgende matrikelnumre: 

68-a, 69-a, 69-e, del af 70-a, 70-b, del af 75-b, 76-c, 76-d,  
76-f, 76-g, 76-i, 76-k, 76-r, 77-c, 77-d, 77-f,  77-g og 78-b Nyby 
by, Bregninge, 
1-a, 1-c, 2-b, 2-c, 2-d, 2-e, 2-f, 2-g, 2-h, del af 3-a,3-b, 3-c, 3-e, 
del af 4-a, 4-b, 4-c, 4-e, 4-g, 5-a, del af 5-b, 5-d, 5-e, 5-f, 5-g, 
del af 6-a, 6-b, 6-c, 6-d, 6-e, 6-g, 6-i, 6-k, 6-m, 6-n, 7-a, 7-b, 
7-c, 7-d, 7-e, 7-h, 7-l, 7-m, 7-o, 8-a, 8-b, 8-c, 8-e, 8-i, del af 9-
a, 9-b, 9-c, 9-d, del af  9-e, del af 10-a, 10-b, 10-c, 10-d, 10-g, 
11-a, 11-b, 11-c, 11-f, 11-g, del af 11-i, 12-a, 12-b, 12-c, 12-e, 
del af 12-f, del af 12-h, 12-k,13-a, 13-b, 13-g, 14-a, del af 14-b, 
14-c, 14-d, 14-e, 14-f, 14-g, 15-a, 15-b, 15-c, 15-d, 15-e, 15-f, 
15-g, 15-h, 15-i, 16-a, 16-b, 16-c, 16-d, 16-e, 17-a,  17-b, 18-b, 
18-c, 18-e, 18-f, 18-g, 18-h, 18-i, 18-k, 18-n, 18-o, 19-b, 19-
c, 19-m, 20-a, 20-b, del af 20-d, 20-f, 20-h, 20-l, 20-m, 20-n, 
20-o, del af 21, 22-a, 22-c, 23-a, 24-a, 25-a, 25-c, 26-a, 26-b, 
27, 28-a, del af 28-b, 28-c, 29-a, 29-b, 30, 31-a, 31-c, del af 32, 
del af 33-a, 33-e, 34-c, 35, 36-a, 36-b, 37, 38-b, 39, 40, del af 
41, 42-b, del af 43-a,  43-b, 44-a, 44-c, del af 45, 46, 47-a, 48, 
49, 50a, 50b, 51, 52, 53-a, 53-b, 54, 55-b, 55-c, 55-e, 55-f, 56, 
57-a, 57-b, 59-a, 59-b, 60-a, 60-b, 61, 62, 62-a, 63-a, 64-b, 65, 
66-a, 66-c, 66-d, 67-a, 67-c, 67-e, 68, 69, 70, 71-a, 71-b, 71-c, 
72-a, 72-c, 72-e, 73-a, 73-b, 74, 75-a, 75-b, 76-a, 77-a, 77-b, 
del af 77-c, 77-d, 77-e, 78-b, 79-a, 79-b, 79-d, 80, 81, 82, 83-a, 
84-c, 84-e, 85-b, 85-c, del af 86-a, 86-b, 86-c, 87-a, 87-b, 88-b, 
90, 91, 93-h, 93-i, 95, 96, 97-b, 97-d, Troense by, Bregninge 
samt 1-am, 1-an, 1-m, 1-n, 1-o, del af 1-a og 1-al, Valdemars 
Slot Hovedgård, Bregninge.

2.2  Lokalplanområdet ligger i byzone.

Lokalplanens bestemmelser
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Helårsbeboelse

Bestemmelserne i § 3.2. har til formål at sikre, at der indenfor  
lokalplanområdet ikke opføres eller indrettes fritidsbeboelse.

Helårsbeboelse forstås som et krav om, at de faste beboere  
(ejere/lejere) skal være tilmeldt Folkeregisteret på adressen i  
Troense.

                                     

Vejledning
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§3 Områdets anvendelse

3.1 Områdets anvendelse fastlægges som vist på kortbilag 2  
 til: 
 - Boligformål, åben-lav, 
 - offentlige formål (park o.lign.),
 - blandet bolig og erhvervsformål (liberale erhverv, hotel- 
           og restaurationsvirksomhed, butikker, mindre ikke gener-  
 ende fremstillings- og håndværksvirksomhed i tilknytning  
 til butikkerne, offentlig virksomhed samt boligformål),
 - erhvervsformål (skibs- og bådeværft samt bådeoplæg).

3.2 Boligbebyggelsen må kun anvendes til helårsbeboelse. 

3.3 På hver ejendom må kun opføres og indrettes én bolig. 
 Dog kan boliger større end 250 m², som vist på kortbilag  
 2, tillades indrettet til to boliger under forudsætning af at:  
 - bebyggelsen ikke ændrer karakter,
 - udformning af friarealer ikke strider imod områdets og  
 bebyggelsens karakter (hegning, belægning, udhuse  
          m.m.) **
 Dog må det på kortbilag 2 viste bygningskompleks   
 (hotellet i Strandgade) indrettes til flere boliger efter  
 byggelovens regler om tæt-lav boligbyggeri.

3.4 Inden for lokalplanområdet må boligbebyggelse anvendes  
 til mindre erhverv som almindeligvis kan udføres indenfor  
 boligens rammer, hvis funktionen:
 - er forenelig med områdets boligkarakter,
 - udføres af den, der bebor ejendommen,
 - ikke medfører parkering, der efter bygningsmyndig- 
 hedens vurdering, ikke er plads til på grunden.
 Oprettelse af mindre erhverv og enhver form for ændret  
 anvendelse forudsætter byrådets godkendelse.

3.5 Der må efter byrådets godkendelse indrettes mindre  
 butikker til områdets forsyning inden for det på kortbilag   
 2 viste område. Sammenlægning af to eller flere matrikler  
 eller nedlægning af bolig til fordel for forretningsvirksom- 
 hed kan udtagelsesvis ske efter byrådets godkendelse.

3.6 Butikker må ikke indrettes med større bruttoetageareal  
 end 300 m² for dagligvarer og 250 m² for udvalgsvarer.  
 Det samlede bruttoetageareal indenfor lokalplanområdet 
 må ikke overstige 1.000 m².

3.7 Uanset foranstående bestemmelser kan der indenfor  
 centerområdet opføres eller indrettes bygninger for offent- 
 lige anlæg til betjening af området, såfremt bygninger  
 eller anlæg ikke i dimension, udformning og karakter  
 bryder den gældende byggeskik og i øvrigt kan tilpasses  
 den nuværende bebyggelse.

**  Der tinglyses på ejerens bekostning en servitut som sikrer de   
      nævnte forhold
  

Lokalplanens bestemmelser

Butikker 

Anvendelse

Boliger

Erhverv

Offentlige formål

Note
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Forhus med fint tilpasset baghus

Grønnegade bærer præg af overordnet 
byplanlægning

Bystrukturen

De vestligste og sydligste bebyggelser bærer tydeligt præg af 
den tidlige landsbybebyggelse, som lå ved hver sin bugt mod 
nord og øst. Omkring år 1700 gik vandet helt op til den sydligste 
del af Grønnegade fra Valdemars Slot, men disse arealer blev 
indddæmmet i løbet af 1700-tallet.

Især området omkring Grønnegade bærer præg af overordnet 
planlægning. Da der skulle presses mange parceller ind på den 
eksisterende forbindelsesvej mellem de to tidligste bebyggelser, 
blev de enkelte grunde smalle (20-30 m) og dybe (160-250 m).

I den østlige bydel „Frederiksstad“ er parcellerne delte af Troense 
Strandvej. De ubebyggede strandarealer sikrede udsigten over 
sundet mod Thurø langs hele promenaden. Parcellerne er væsent-
ligt bredere end i Grønnegade, dog af samme størrelsesorden og 
har derved givet mulighed for senere udstykninger i facadeareal-
et, hvorved bebyggelsen har et noget mere blandet præg end i 
Grønnegade. Kun et mindre antal strandhaver er i tidens løb blev-
et bebygget, så udsynet over sundet er i et vist omfang stadig 
frit.

Husene i Troense fremtræder som rækker af huse placeret langs 
med og tæt ud til vejene i en næsten ensartet afstand fra vejene. 
Det er derfor af stor betydning, at nye bebyggelser, der tilføjes 
ved „huludfyldning“ eller som erstatningsbyggeri, ikke kommer 
til at virke fremmedartede for strukturen, men at byggeriet pla-
ceres, så den særlige struktur bevares.

Vejledning
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§4 Udstykning

4.1 Yderligere udstykning og skelregulering, hvorved der  
 opstår selvstændige ejendomme, kan ikke finde sted.

§5 Vejforhold

5.1 Lokalplanens områder betjenes af eksisterende vejnet.

5.2 Vejbelægninger i Badstuen, Grønnegade, Troense Strand- 
 vej og Lodsvejen skal udføres med lys asfalt eller tilslag af  
 skærver efter en samlet plan for området.

§6  Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Inden for lokalplanens område må bebyggelsesprocen-  
 ten for den enkelte ejendom ikke overstige 25%. På små  
 grunde, hvor bestemmelsen om en maksimal udnyttelses-  
 grad på 25 begrænser etagearealet, kan der opføres en  
 bolig på indtil 135 m² bruttoetageareal.
 
6.2 Det samlede bruttoetageareal for boligen må maksimalt  
 være 250 m². Udvidelse af boligarealet må kun ske i sam-
 menhæng med hovedhuset.

 Der må etableres garage, carport eller udhus på maks. 
 35 m². Det samlede bruttoetageareal for mindre byg- 
 ninger må ikke overstige 50% af boligarealet.  

6.3 Eksisterende bebyggelse, herunder garager, carporte og  
 udhuse, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde 
 ændres uden byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

6.4 Ved genopførelse efter brand må bebyggelse opføres  
 indenfor samme byggefelt og i det omfang, der er regi-
 streret for ejendommen ved lokalplanens vedtagelse,  
 jf. Kortbilag 3. Byrådet kan give tilladelse til mindre til-  
 bygninger, hvis det ikke strider mod lokalplanens formål.

6.5 Hovedfacaden på ny bebyggelse skal i princippet være 
 parallel med skel mod vejen. Facadeflugt skal afstemmes  
 efter de tilgrænsende huse og de gængse linier i gade- 
 billedet.

6.6 Husdybden for hovedhuse må maksimum være 7 m og  
 huslængden skal minimum være 2 gange husdybden.
  På smalle grunde eller hvor andre forhold tilsiger det ,  
 kan en del af bygningsarealet etableres som en sidebyg- 
 ning, der opføres i samme form, materialer og farver som  
 hovedhuset, forudsat at det vender ud mod havesiden  
 og opføres lavere end hovedhuset. 

6.7 Boligbebyggelsen må opføres i én etage med udnyttet  
 tagetage. Bygningshøjden må for huse med tegltage ikke  
 overstige 2,9 m og for huse med stråtage ikke overstige  
 3,1 m målt fra terræn til ydervæggenes skæring med  
 udvendig side af taget.

6.8 Garager, carporte og udhuse må ikke sammenbygges med  
 hovedhuset og skal placeres i en afstand på mindst 2,50m 
 fra øvrige bygninger på grunden og skal placeres mini- 
 mum 2 m bag hovedhusets facadelinie.

Lokalplanens bestemmelser

Bymønster

Vejbelægning

Bebyggelsesprocent

Eksisterende bebyggelse

Genopførelse

Nybyggeri
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Byens huse
Billederne i højre spalte viser eksempler på den brede vifte af 
facader i Troense. De huse, der er opført i perioden fra 1750 til 
1850 er længehuse med en husdybde på 6-7 m og varierende 
længder. De to ildsteder, i grovkøkkenet og spisekøkkenet, 
havde hver sin skorsten, og dette motiv - de to skorstene - er et 
karakteristisk træk for byggeskikken og byens profil. 

Noget af det, der gør Troense smuk og interessant, er netop, at 
byen også afspejler skiftende opfattelser af skik og brug, så man 
kan aflæse de forskellige tiders idealer inden for konstruktion, 
materialer og arkitektur. For at bevare bygningshistorien er 
det vigtigt, at hvert enkelt hus bevares eller genskabes i den 
oprindelige karakter.

Byens huse stammer fra en periode med en endnu levende 
håndværkstradition. Den byggede på faste regler om materi-
alers og konstruktioners evner og begrænsninger, om husets 
proportioner, det rette forhold mellem højder og bredder mellem 
vinduer og piller o.s.v. Hele dette regelsæt er årsagen til, at der i 
den ældste del af Troense, sjældent opleves et ‘grimt’ hus. Disse 
kvaliteter forenet med bystrukturen er grunden til, at Troense 
har sjælne kvaliteter, der bør være grundlæggende og inspirere 
udviklingen.
 
Nye huse
Nye huse inden for bevaringsområdet skal opføres med respekt 
for det gamle miljø uden nødvendigvis at være kopier af de gamle 
huse. Man skal kunne bygge moderne huse i god arkitektur, godt 
håndværk og forstandig anvendelse af materialer, så man kan se, 
at de nye huse er tilføjelser til helheden og er udtryk for vor tids 
arkitektoniske præferencer og ‘regler’.

Det traditionelle længehus har med sin enkle form og materiale-
holdning, de bedste muligheder for at indpasse sig i byens 
sammensatte bygningsstruktur.

Tage
Taget på et hus er meget synligt, og det er med til at danne 
helheden af huset ved dets form, materiale og farve. Derfor er 
det vigtigt, at den oprindelige tagform og det oprindelige tag- 
materiale bevares, så husets karakter og særpræg understreges.

Oprindelig var alle tage i Troense stråtækte, men flere tage er 
efterhånden udskiftet med tegltage. Der er dog bevaret mange 
fine bygninger med strå, og det bør ikke udskiftes med andre 
materialer. Et af stråtagets største fortrin er, at det er meget 
smukt i farve og stoflighed. Det er samtidig det mest fleksible 
tagmateriale, vi har og er i sig selv såvel kulde- som varme-
isolerende.

De ’nyere’ huse fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet er beklædt med tegl. Det er vigtigt, at man fortsat 
anvender vingeteglsten og ikke blander stålplader og beton-
tagsten, der skal ligne tegl, ind i bybilledet. Erfaringsmæssigt 
holder tegltage 60-100 år, hvorefter størstedelen af tagstenene 
stadig kan genbruges. 

Moderne undertage i forbindelse med omlægning af de gamle 
tage tillades.  

Vejledning

   

1. Strandgade 43

2. Troense Strandvej 56

3. Troense Strandvej 76

4. Badstuen 12

5. Grønnegade 20
                 


