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Afsnit  Mål i Forslag til Kommuneplan 2009-21 Link Overført fra Udledt af Nye 

Byudvikling      

Bymønster og 
lokalområder 

Det er Byrådets mål, at: 
• kommunen skal udvikle sig som en helhed, hvor de enkelte dele supplerer 

hinanden og indgår i et samspil med den overordnede udvikling i regionen. 
• hovedby, lokalbyer og landsbyer indgår som forskellige elementer, der 

supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning 
og erhvervsudvikling. 

• den enkelte by eller bydel udvikles og styrkes på baggrund af dens særlige 
karakter, kvaliteter og potentiale. 

• bymønsteret skal understøtte byernes udviklingsmuligheder og bidrage til at 
fastholde det offentlige og private serviceudbud i nærheden af borgerne. 

• Svendborg styrkes som kommunens hovedby og drivkraft på Sydfyn med 
fokus på at skabe et mangfoldigt byliv, erhvervsdynamik og attraktivt 
uddannelsesmiljø for herigennem at sikre udvikling af kommunen som helhed. 

• der inden for hovedbyen og lokalbyerne i bybåndene sikres: 
o attraktive og forskelligartede boligtilbud, 
o grundlag for et varieret erhvervstilbud i forhold til virksomheder og 

arbejdspladser, 
o undervisningstilbud og pasningsmuligheder, særligt for de yngste, 
o fritidsfaciliteter, 
o kollektive trafikforbindelser, 
o dagligvare- og udvalgsvareforsyning, og 
o bynære rekreative områder. 

• der skal være mulighed for udvikling og bosætning i kommunens landsbyer i 
mindre grad. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/byudvi
kling/bymoenster_og_lokal
omraader/maal.htm 
 

Essensen overført fra Regionplan 2005 Strategi Svendborg 08 
 
Politiske diskussioner og udmeldinger 

Præcisering og skærpelse af eksisterende 
lignende mål 

Byvækst og 
byomdannelse 

De opstillede mål afspejler de bærende principper for byudviklingen i Svendborg 
kommune. Punkterne nedenfor er hovedpunkter, der afspejler overvejelser om, 
hvordan der sikres en afbalanceret byudvikling med respekt for andre arealinteresser. 
Målene er udfoldet i redegørelsen og afsnittene om bolig og erhverv.  
 
Det er Byrådets mål, at: 

• byudvikling i byerne (hovedby, lokalbyer og landsbyer) skal ske i 
overensstemmelse med byernes rolle i bymønstret.  

• byudvikling skal ske i balance med øvrige arealinteresser.  
• byudvikling i byerne skal ske efter udviklingspotentiale og efterspørgsel og i 

helheder. 
• byudvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag, herunder også hensynet til 

klimaforandringer.  
• arealforbruget til byudvikling skal søges reduceret ved hjælp af byomdannelse 

og fortætning af eksisterende byområder.  
• mindst 20 % af den samlede byvækst skal ske ved omdannelse og 

fortætning.  
• byudvikling skal ske efter princippet "inde fra og ud". 
• der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig 

byudvikling i det åbne land skal undgås. 
• byerne skal omdannes og udvikles i respekt for deres kulturarv og bynære 

landskaber. 
• byudvikling skal være baseret på et bærende princip om bevarelse af byernes 

grønne kiler og strukturer. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/byudvi
kling/byvaekst_og_byomda
nnelse/maal.htm 

Punkt 1 og 2: Essensen overført fra Fyns 
Amts Regionplan 2005 
 
Punkt 9 og 10: Essensen overført fra gl. 
Svendborg Kommuneplan 2005 
 

Strategi Svendborg 08 
 

Punkt 5 og 6: Nye/skærpede mål om øget 
andel byomdannelse/fortætning i henhold til 
statslige udmeldinger.   
 
Punkt 7 og 8: Mål i overensstemmelse med 
principperne i Planloven. 

Byggeri i 
landsbyer og 
det åbne land 

Det er Byrådets mål, at: 
• undgå spredt bebyggelse i det åbne land, 
• give afgrænsede muligheder for bebyggelse i landsbyer i landzone, som kan 

understøtte ønsker om udvikling i landdistrikterne, 
• fastholde og beskytte kvaliteterne i landsbyerne, så disse kvaliteterne 

medvirker til at fastholde landdistrikterne som en attraktiv 
bosætningsmulighed i kommunens landlanddistrikter. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/byudvi
kling/byggeri_i_landsbyer_
og_det_aabne_land/maal.h
tm 

  Punkt 1: Mål i overensstemmelse med 
Planloven 
Punkt 2: Politisk vedtaget i 2008 ”Ændret 
administrationspraksis for nybyggeri i 
landsbyer” 
Punkt 3: Skærpelse af eksisterende lignende 
mål 

Energirigtigt 
byggeri 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• indtænke bæredygtighed i fremtidens boligbyggeri – energimæssigt, 
miljømæssigt, arkitektonisk, økonomisk, sociokulturelt m.m., 

• have et særligt fokus på energirigtige løsninger og arbejde for på sigt at blive 
en CO2 neutral kommune, og 

• skabe gunstige rammer og gode muligheder for eksperimenterende, 
alternativt bæredygtigt byggeri. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/byudvi
kling/energirigtigt_byggeri/
maal.htm 
 

Punkt 1: Overført fra Strategi Svendborg 08 
(side 11, 23) 
Punkt 2: Overført fra Strategi Svendborg 08 
(side 23) + Klimapolitikken 
Punkt 3: Overført fra Strategi Svendborg 08 
(side 11) 

Punkt 1 og 3: Udledt af Cittaslowcharter 
 
Politisk vedtaget i 2009, at lokalplanlagt 
nybyggeri skal udføres som lavenergibyggeri 

 

Bosætning og boliger     

Befolkningsud
viklingen 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• fastholde og udbygge Svendborg som en attraktiv bosætningskommune. 
• skabe fortsat vækst i befolkningstallet og tilstræbe en alsidig 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/bosaet
ning_og_boliger/befolkning
sudviklingen/maal.htm 

 Punkt 1: Strategi Svendborg 08 
Punkt 2: Strategi Svendborg 08, Masterplan 
for Tankefuld 

Punkt 3: Nyt mål for at styrke indsatsen for 
øget bosætning (udløser ny indsats: 
boligpolitik) 
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befolkningssammensætning. 
• igangsætte en sammenhængende indsats for øget bosætning. 

Boligbehov og 
arealudlæg 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til de kommende års nybyggeri af 
boliger. 

• sikre et varieret boligudbud i by og i lokalområderne. 
• sikre en mangfoldighed af alle boligtyper i de nye boligområder. 
• placere nye boliger, hvor de kan betjenes effektivt med kollektiv trafik. 
• give mulighed for blandede boligformer. 
• opnå maksimal udnyttelse af de offentlige og privat servicetilbud. 
• sikre nye boligområder adgang til større sammenhængende landskaber. 
• bygge tættere og derved mindske arealforbruget til byudvikling. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/bosaet
ning_og_boliger/boligbehov
_og_arealudlaeg/maal.htm 

 Punkt 1, 3 og 6: Regionplan 2005 og tidligere 
kommuneplaner 
Punkt 2: Politiske workshops, gl. 
kommuneplaner 
Punkt 4 og 7: Masterplan for Tankefuld 

Punkt 7: Nyt i overensstemmelse med planer 
for bl.a. Tankefuld 
Punkt 8: Nyt i overensstemmelse med statslige 
udmeldinger og krav 

Fortætning og 
byfornyelse 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• fortætning skal ske i forbindelse med anvendelsesskift, ved huludfyldninger, 
ved at inddrage uudnyttede arealer og ved at tilføre byggemuligheder, hvor 
det kan give kvalitetsforbedring i forhold til det pågældende byområde. 

• ved omdannelse af større byområder skal muligheden for en bred vifte af 
byfunktioner til forskellige behov overvejes med henblik på at skabe levende 
boligområder og dermed højne kvaliteten. 

• byfornyelse skal sikre, at kvaliteten i eksisterende boliger, bygninger og 
kvarterer hæves – blandt andet for at imødegå sociale problemer og fysisk 
nedslidning af boligområder. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/bosaet
ning_og_boliger/fortaetning
_og_byfornyelse/maal.htm 
 

  Punkt 1+2: En konsekvens af behovet for at 
fremme bæredygtighed samt Regeringens mål 
er at der skabes og bevares levende og 
varierede bymidter, og at der satses på 
byomdannelse bl.a. af tidligere 
erhvervsområder således at der skabes 
blandede byområder med boliger, erhverv, 
centerfunktioner, institutioner 
Punkt 3: I overensstemmelse med 
Byfornyelsesloven 

Mangfoldighed Det er Byrådets mål, at: 
 

• sikre et passende, varieret og fleksibelt udbud af velfungerende boliger og 
bomiljøer til borgere i alle aldre og i alle livssituationer. 

• der skal arbejdes for gode arkitektonisk nyskabende og visionære byggerier i 
harmoni med indbydende rekreative arealer. 

• de rekreative arealer skal være markante og have en sådan kvalitet, at de 
samler den enkelte bebyggelse og giver den særlig identitet og motiverer 
beboerne til udendørsliv og oplevelse. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/bosaet
ning_og_boliger/mangfoldi
ghed/maal.htm 

 Punkt 1: Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-
2017 
Punkt 2: Arkitekturpolitik, Strategi Svendborg 
08 
Punkt 3: Arkitekturpolitik, Sundhedspolitk, 
Cittaslow 

 

Udsatte 
boligområder 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• arbejde for at modernisere og renovere de fysiske rammer i eksisterende 
boligområder, så de bliver bragt op på et tidssvarende niveau, fremtræder 
trygge og kan tiltrække ressourcestærke beboere, 

• modvirke ghettodannelse i eksisterende og fremtidigt boligbebyggelse ved at 
skabe et mangfoldigt, levende og varieret arkitektonisk og boligsocialt miljø,  

• arbejde for at udvikle nye Cittaslow-principper for fremtidens almene 
boligområder, så der sikres optimale rammer for det gode liv, og 

• udvikle fagligt og organisatorisk helhedsorienteret og boligsocialt arbejde. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/bosaet
ning_og_boliger/udsatte_b
oligomraader/maal.htm 

Punkt 4: Essensen overført fra 
Helhedsplanen (Svendborg Kommune) 

Punkt 3: Udledt af Strategi Svendborg 08 (side 
12) + RUP (det gode liv) + Cittaslowcharter + 
Arkitekturpolitik (side 18) 

Punkt 1 og 2: Nye mål i overensstemmelse 
med Regeringens Strategi mod Ghettoisering 

Erhverv og turisme     
Erhverv Det er Byrådets mål, at: 

 
• Svendborg påtager sig rollen som dynamo og vækstcenter på Sydfyn og det 

overordnede mål for erhvervsudviklingen er at styrke netop denne rolle, 
• der i samarbejde med erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes parter 

udvikles en sammenhængende erhvervs-, bosætnings- og uddannelsespolitik, 
• bidrage til udvikling af innovation og vækst indenfor det maritime område  
• tiltrække flere iværksættere ved at skabe gode vilkår for start og udvikling af 

egen virksomhed, 
• begrænse arealforbruget og undgå fremtidige miljøkonflikter ved at omdanne 

ældre bynære erhvervsområder til byomdannelsesområder hvor det er 
relevant, 

• der i Tankefuld udvikles områder hvor der er fuld integration mellem 
arbejdsplads og hjem hvor små kontorbaserede virksomheder, kan etablere 
sig i et område, der fremstår attraktivt med et decideret boligindtryk, 

• der i Tankefuld udlægges et større areal i forlængelse af det eksisterende 
erhvervsområde Svendborg Vest til kontorerhverv, 

• der udlægges nye områder ved Kirkeby til transporttunge erhverv. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/erhver
v_og_turisme/erhverv/maa
l.htm 

Punkt 4, 5 og 9: Regionplan 2005 
(Amtsrådets mål for erhvervsudvikling) 

Punkt 1 og 3: Udledt af mål fra gl. Svendborg 
kommunes kommuneplan 2005 og Strategi 
Svendborg 08.  
Punkt 2: Udvidelse af overordnet mål gl. 
Svendborg kommuneplan 2005. 
Punkt 4 og 9: Strategi Svendborg 08 
Punkt 5: Gl. Svendborg kommunes 
Kommuneplan 2005 under afsnittet om 
byvækst og byomdannelse 
Punkt 7 og 8: Masterplan for Tankefuld 
 

 

Erhverv og 
miljø 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• fremme en positiv erhvervsudvikling, ved at sikre og tilgodese erhvervslivets 
behov for gode og hensigtsmæssige erhvervslokaliseringer, 

• sikre en bæredygtig lokalisering af forurenende erhverv ud fra en 
helhedsvurdering, til gavn for erhvervslivet og i respekt for mennesker, 
naturen og miljøet, herunder 

o at sikre, at forurenende erhverv lokaliseres således, at de ikke 
påfører mennesker, naturen og miljøet uacceptable 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/erhver
v_og_turisme/erhverv_og_
miljoe/maal.htm 

Regionplan 2005 (Amtsrådets mål for 
erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse) 
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miljøbelastninger. 
o at sikre, at foreningsfølsomme formål lokaliseres således, at de ikke 

udsættes for uacceptable miljøbelastninger fra forurenende erhverv. 
Turisme Det er Byrådets mål, at: 

 
• udviklingen indenfor turisme i Svendborg Kommune skal være bæredygtig i 

naturmæssig, økonomisk og samfundsmæssig henseende, 
• styrke helårsturismen og derved skabe flere og mindre sæsonafhængige 

arbejdspladser, 
• understøtte uddannelser der peger hen imod en specialisering af de fag der er 

brug for i branchen, 
• øerne kan udnytte deres særlige kvaliteter til turisme, 
• at sikre og udvikle det maritime oplevelseselement i området - f. eks. 

træskibsbroen, MS Helge, Maritimt Center, lystsejlads 
• Svendborg Havn bliver en ramme for moderne byferie, 
• intensivere formidlingen  og markedsføringen af Svendborg som 

’hovedstaden’ i det sydfynske øhav og sydfyn som helhed, 
• samarbejdet mellem Svendborg Kommune, turisterhvervet og erhvervslivet i 

øvrigt intensiveres, 
• justere og fremtidssikre strategiplanen for Sydfyns Turistforening i et 

samarbejde med foreningen, 
• sikre en målrettet planlægning for benyttelse af det som kendetegner Sydfyn 

– de smukke landskaber, kysten, øhavet og kulturværdierne, 
• fremme international erhvervsturisme, kulturforståelse og –udvikling, 
• udviklingen af nye større turistfaciliteter primært skal ske i de udpegede 

turistcentre; Svendborg By og Lundeborg samt med fokus på fyrtårnene 
Naturama, Valdemar Slot, Broholm, Bøsøre Strandcamping og det endnu ikke 
udviklede potentiale i Bjørnemosegård ved Skårupøre. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/erhver
v_og_turisme/turisme/maal
.htm 

Punkt 4: Regionplan 2005 (Amtsrådets mål 
for turisme) 

Punkt 1: Regionplan 2005 (Amtsrådets mål for 
turisme) og mål i gl. Svendborg kommunes 
kommuneplan 2005. 
Punkt 2: Syddansk Turisme, Strategi nov. 
2008 
Punkt 3: Regionplan 2005 (Amtsrådets mål for 
turisme) samt Syddansk Turisme, Strategi 
nov. 2008 
Punkt 5: Strategi Svendborg 08 og gl. 
Svendborg kommune Kommuneplan 2005 
under afsnittet Turisme 
Punkt 6: Gl. Svendborg kommunes 
kommuneplan 2005 under Turisme. 
Punkt 7 og 9: Strategi Svendborg 08 under 
Fremtidige Projekter  
Punkt 11: Gl. Svendborg kommunes 
kommuneplan 2005 samt Regionplan 2005 
Punkt 12: Regionplan 2005 samt Strategi 
Svendborg 08. 
Punkt 13: Retningslinje i Regionplan 2005 

Punkt 8: Nyt mål om at styrke samarbejdet 
Punkt 10: Nyt mål om at beskytte de 
sydfynske naturværdier 

Feriecentre og 
overnatning 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• der forsat skal arbejdes på at skabe en bred vifte af overnatningsmuligheder i 
Svendborg Kommune. 

• den samlede overnatningskapacitet skal kunne øges med henblik på at styrke 
kommunens position som attraktivt turistmål. Indsatsen skal målrettes mod 
en udvikling af Cittaslow princippet, hvor der satses på kvalitet frem for 
kvantitet og en fremhævelse af sydfyns særlige natur- og kulturværdier. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/erhver
v_og_turisme/feriecentre_o
g_overnatning/maal.htm 

 Strategi Svendborg 08, Regionplan 2005 og 
Syddansk Turisme, strategi nov. 2008 

 

Campingplads
er 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• der skal være et bredt og varieret udbud af campingpladser nær kysten som 
kan bidrage til en øget turisme.  

• fremme og udvikle campingpladser i tilknytning til naturturisme. 
• fremme campingpladser af høj standard med tilknyttede lege- og vandlande 

som kan være med til at forlænge sæsonen. Arealudlæg for sådanne pladser 
bør normalt være så rummelige, at pladserne kan opnå en kapacitet på min. 
500. 

• der etableres et antal primitive teltpladser med plads til 10-20 telte i 
tilknytning til kysten, skove og de regionale cykel- og vandreruter og for 
kajakturister under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/erhver
v_og_turisme/campingplad
ser/maal.htm 

Essens overført fra Fyns Amts Regionplan 
2005 

  

Sommerhuso
mråder 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• bevare og sikre allerede udlagte sommerhusområder i den kystnære zone. 
• der på sigt overvejes nyudlæg i lokalområderne under hensyntagen til natur, 

landskab, geologi, kulturmiljø. 
• øge og udvikle turisme i samspil med lokalområdets kulturelle, naturgivende 

kvaliteter under hensyntagen til områdets eksisterende egenart og kvaliteter. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/erhver
v_og_turisme/sommerhuso
mraader/maal.htm 

Punkt 2 og 3: Essens overført fra Fyns Amts 
regionplan 2005 

 Punkt 1: Mål i overensstemmelse med 
Planlovens intentioner. 

Detailhandel      

Detailhandel 
overordnet 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• Svendborg kommune skal være et attraktivt sted at handle for kommunens 
borgere, gæster, pendlere og turister. 

• udvikle detailhandlen i Svendborg bymidte med respekt for kulturarven og de 
bygningsmæssige kvaliteter. 

• skabe rammerne for lokal og bæredygtig detailhandel i lokalsamfundene med 
udgangspunkt i bybåndene i bymønsteret. 

• koncentrere detailhandelen i og omkring bestående butiksområder.   
• tiltrække nye typer af butikker for at højne attraktiviteten for kunderne. 
• dækningsgraden, dvs. handelsbalancen for hele kommunen, ikke forringes.   
• styrke samspillet mellem butikker, organisationer, investorer og kommune for 

at stå rustet til fremtidens konkurrence.  
• styrke tilgængeligheden til detailhandelsbutikker for alle trafikanter, herunder 

især den gående, cyklende og kollektive trafik.  

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/detailh
andel/detailhandel_overord
net/maal.htm 

Punkt 2: Essensen overført fra gl. 
Svendborg Kommuneplan 2005  

Politiske diskussioner og udmeldinger Punkt 8: Ny mål i overensstemmelse med 
principperne i Planloven 
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Bykvalitet      

Bykvalitet Det er Byrådets mål, at: 
 

• Svendborg bymidte skal være præget af mangfoldighed og styrkes som aktiv 
handels-, service-, erhvervs-, uddannelses- og kulturcenter med fokus på 
livskvalitet, oplevelser, udfordringer og aktivitet. 

• vægte visuelle, funktionelle, rekreative, kulturelle og sociale aspekter i 
udformningen af gader og pladser o.a. offentlige byrum. Byrummene skal 
kunne have flere forskellige funktioner, og der skal være mulighed for 
midlertidige planlagte eller spontane aktiviteter som fx multibane eller 
skøjtebane. 

• byomdannelsen i Svendborg Kommune skal sikre attraktive og aktive byer og 
bydele som er en vigtig del af den helhed, der gør byen til ramme om ”det 
gode liv”. 

• byomdannelse med kvalitet handler om at skabe smukke omgivelser med høj 
arkitektonisk kvalitet i alle byer og bydele. 

• fremme genanvendelsen af byområder gennem byomdannelse. 
• hver bydel har sine karaktertræk og byomdannelse skal tilstræbes at 

videreudvikle områdernes kvaliteter, særpræg og lokal identitet. 
• inddrage børn, unge, ældre og de forskellige interesseorganisationer aktivt i 

udviklingen, 
• særligt ved de større indfaldsveje skal der understreges eller tilføres 

identitetsskabende elementer, som f.eks. markant randbebyggelse, 
beplantning eller belysning. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/bykval
itet/ 
 

 1-2) gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 
 Strategi Svendborg 
 Bevægelsespolitik 
 Arkitekturpolitik 

        Cittasslow 
 
3)  Planloven 
     gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 
 
4, 5 og 6)  
    gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 
    Byens liv og byens rum – Rapport 2008 
    Cittaslow 
    Handicappolitik 
    Strategi Svendborg 08 
    Byfornyelsesloven 
 
7-11)  
    gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 
    Planloven (borgerinddragelse) 
    Byrådsbeslutning (havn-by) 
 

 

Kulturarv og bevaring     

Kulturarven i 
det åbne land 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• de væsentligste kulturarvsværdier skal bevares og beskyttes, og 
• formidlingen af Sydfyns kulturhistorie skal styrkes. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
arv_og_bevaring/kulturarve
n_i_det_aabne_land/maal.
htm 

Regionplan 2005- (side 310). Strategi Svendborg 08 (Det åbne land)  

Kulturarven i 
byerne 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• bevare byernes historiske træk og egenart, 
• nybyggeri skal ske med respekt for de værdier, der ligger i kulturmiljøerne, 
• kendskabet til den bevaringsværdige bygningskultur skal formidles til 

borgerne, foreninger m.v. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
arv_og_bevaring/kulturarve
n_i_byerne/maal.htm 

 Strategi Svendborg 08, Arkitekturpolitik, 
Cittaslow 

 

Kultur og fritid     

Kultur og 
bibliotek 

Svendborg Kommune skal have en unik kulturudvikling i sammenhæng med områdets 
maritime særpræg, den rige kulturarv og de kreative miljøer. Der skal sikres optimale 
rammer for, at kulturen og bibliotekets potentialer formidles, udvikles og anvendes til 
at skabe et spændende og udfordrende kulturliv, som kendetegnes af mangfoldighed, 
kvalitet og fornyelse.  
 
Byrådet vil bidrage til at udvikle gode rammer for kulturlivets udfoldelse ved at:  
 

• profilere Svendborg som en attraktiv bosætningskommune kendetegnet af et 
højt kulturelt aktivitets niveau. 

•  Cittaslow principperne om livskvalitet og kvalitet i omgivelserne danner afsæt 
for udviklingsarbejdet inden for indsatsområdet kultur, kreativitet og fritid.  

• sikre at planlægningen af byernes forskellige rum og landskaberne 
heromkring fokuserer på de oplevelsesmæssige kvaliteter og den historiske 
identitet.  

• sikre mødesteder og opholdsrum i det offentlige rum.   
• udvikle Svendborg havn til et levende kulturmiljø og med en blanding af 

markedspladser, mødesteder og kulturelle fyrtårne.  
• undersøge muligheden og udarbejde plan for etablering af nyt hovedbibliotek, 

der kombinerer viden, information og kulturoplevelser. 
• styrke og udvikle de kunstnerisk skabende miljøer. 
• forankre forsamlingshuskulturen ved at styrke forsamlingshusene som lokale 

kulturhuse. 
• formidling af kultur- og fritidstilbud skal ske på en vedkommende og 

inspirerende måde, så borgerne får lyst til at deltage i aktiviteterne. 
• der sikres tilgængelighed for alle til kommunens kultur- og fritidstilbud. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
_og_fritid/kultur_og_bibliot
ek/maal.htm 
 
 

4) Essens fra analyse af ’Byens rum og 
Byens liv’ og Kulturplanen 2006-2016. 

1) Udledt af Kulturplan 2006-2016 
2) Udledt af Handlingsplan for Cittaslow: 
Cittaslow-stafetten.  
5) Udledt af Kulturplan 2006-2016 
6) Udledt af Kulturplan 2006-2016 
7) Udledt af Kulturplan 2006-2016 
8) Udledt af Kulturplan 2006-2016 og 
forankret i strategiplan for 
forsamlingshusområdet. 
9) Udledt af Kulturplan 2006-16 og 
Idrætspolitikken 

3) Essens fra ’Analyse af Byens rum og Byens 
liv’’.  
10) Nyt mål om tilgængelighed. 

Idræt, fritid og 
friluftsliv 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• borgere i alle aldre gennem daglig motion og rekreative muligheder i byrum, 
det åbne land og til vands (og i luften) skal kunne opleve livsglæde, 
fællesskab, livskvalitet og et godt helbred. 

• udviklingen inden for idræts-, sports- og friluftssfæren skal være bæredygtig 
under hensyntagen til natur-, miljøkrav, kulturværdier, lodsejere og den 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
_og_fritid/idraet_fritid_og_f
riluftsliv/maal.htm 

1) Essens af Idrætspolitikken 
3) Essens af Idrætspolitikken  
4) Et af formålene i Idrætspolitikken.  
 

2) Udledt at Fyns Amts regionplan 2005 for 
Friluftliv samt Strategi Svendborg 08 
5) Udledt af Strategi Svendborg 08  
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indbyrdes afvejning mellem forskellige typer af interesser.  
• selvforvaltende idræt, motionsidræt, breddeidræt og eliteidræt er hinandens 

forudsætninger, der supplerer hinanden og skaber værdi – sammen og hver 
for sig, og skal være med til at sikre et dynamisk og til enhver tid moderne 
idrætsbillede.  

• kommunens sports- og friluftspotentialer udvikles ud fra en 
oplevelsesøkonomisk optik.   

• idrætsbilledet og rekreative tilbud i Svendborg Kommune skal være med til at 
udvikle og profilere kommunen som en attraktiv bosætnings-, uddannelses- 
og turismekommune og i tilknytning til tankerne om "det gode liv" i Cittaslow-
filosofien. 

Støjende 
fritidsaktivitet
er 

Det er Byrådets mål, at 
 

• der skal være mulighed for et passende udbud af arealer til støjende 
fritidsaktiviteter til skydning, motorsport, modelfly o. lign. der tiltrækker 
aktive unge mennesker 

• fastholde og forbedre eksisterende anlæg herunder udvidelse og/eller 
samlokalisering så der samlet opnås forbedret aktivitetsniveau og samtidig 
opnås acceptable støjforhold for naboer. 

• fremme planlægningsprocessen for nyudlæg ved etablering af samarbejde 
med relevante organisationer og foreninger. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
_og_fritid/stoejende_fritids
aktiviteter/maal.htm 

Essens overført fra Fyns Amts Regionplan 
2005 og fra de gamle Kommuneplaner for 
Gudme, Egebjerg og Svendborg 

  

Golfbaner Det er Byrådets mål, at 
 

• der skal være gode muligheder for at dyrke golfsport for både øvede og 
uøvede. 

• der ved udlæg af areal til nye golfbaneanlæg tages særlige hensyn til 
naturbeskyttelsesinteresser, grundvandsinteresser og at eksisterende 
bygningsmasse bør anvendes til klub- og driftsfaciliteter for at undgå spredt 
bebyggelse i det åbne land. 

• nyudlæg til golfbaner bør ske på baggrund af behovsanalyser, der bygger på 
eksisterende kapacitet og forventet medlemstilgang. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
_og_fritid/golfbaner/ 

Punkt 1 og 2: Essens overført fra Fyns Amts 
Regionplan 2005 

 Punkt 3: Miljøministeriets anbefalinger for 
anlæg af nye golfbaner. 

Lystbådehavn
e 

Det er Byrådets mål, at:  
 

• fremme de maritime interesser inden for turisme, uddannelse og erhverv. 
• sejlsporten medvirker til at skabe gode rammer for bosætning og 

erhvervsudvikling, og at den udgør et vigtigt udviklingspotentiale for 
turismen. 

• sikre et bredt udbud af lystbådehavne, både- og jollehavne samt rampeanlæg 
for isætning af mindre både, kajakker osv. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
_og_fritid/lystbaadehavne/
maal.htm 

 Strategi Svendborg 08 (”’Maritimt liv” som 
tværgående tema) 

 

Kolonihaver Det er Byrådets mål, at:  
 

• fastholde kommunens kolonihaveområder som en væsentlig del af 
bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/kultur
_og_fritid/kolonihaver/ 

  Fastlagt i Kolonihavelovgivningen 

Børn, unge og uddannelse     

Daginstitution
er 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• forældre har pladsgaranti til deres barn i et dagtilbud, og at tilbuddet så vidt 
muligt gives i barnets lokalmiljø, 

• dagtilbuddene arbejder ud fra fælles og forpligtende værdier og visioner, 
• dagtilbud fremmer kreative og innovative læringsmiljøer, og 
• Cittaslow filosofien afspejles i kulturen i dagtilbuddet. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/boern
_unge_og_uddannelse/dagi
nstitutioner/maal.htm 

Essensen overført fra gl. Svendborg 
Kommuneplan 2005 

Strategi Svendborg 08 Skærpede mål i henhold til politiske 
diskussioner og udmeldinger 
 
Mål i overensstemmelse med dagtilbudsloven 

Skoler Det er Byrådets mål, at: 
 

• kommunens skoler er i front inden for undervisning, der bygger på viden om 
børns og unges læring og udvikling, 

• skolerne arbejder ud fra fælles og forpligtende værdier og visioner, 
• kommunens børn og unge bliver aktive og demokratiske medborgere, der 

tænker kreativt, innovativt og problemløsende, 
• der udarbejdes scenarier til en fremtidig skolestruktur, 
• alle børn og unge kan cykle eller gå til skole ad sikker skolevej, og 
• Cittaslow filosofien afspejles i kulturen på skolerne. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/boern
_unge_og_uddannelse/skol
er/maal.htm 

 Strategi Svendborg 08 
Syddanmarks Uddannelses- og læringsstrategi 
Regeringens uddannelsespolitik 

Skærpede mål i henhold til politiske 
diskussioner og udmeldinger 
Mål i overensstemmelse med folkeskoleloven  

Fritidstilbud Det er Byrådets mål, at: 
 

• børn og unge i 0-7 klasse har adgang til SFO eller fritidsklub i sit lokalområde. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/boern
_unge_og_uddannelse/friti
dstilbud/ 

 Strategi Svendborg 08  

Ungdomsudda
nnelse 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• alle unge er i gang enten i uddannelse, job eller anden beskæftigelse, 
• 97 procent af de unge i Svendborg Kommune gennemfører en 

ungdomsuddannelse, og 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/boern
_unge_og_uddannelse/ung
domsuddannelse/maal.htm 

 Strategi Svendborg 08 
Kommunens sammenhængende børne- og 
ungepolitik 2007-2012 
Regeringens uddannelsespolitik 
 

Nye mål for at opfylde vedtagne politiske mål 
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• de unges ungdomsuddannelse fører til job eller videreuddannelse. 

Uddannelse Det er Byrådets mål, at:  
 

• Svendborg udvikles som en central og attraktiv uddannelsesby, 
• der sker en øget tilgang af arbejdskraft på akademisk niveau, 
• den maritime klynge indenfor uddannelsesområdet styrkes og videreudvikles, 
• der i Svendborg Kommune tilbydes en så bred vifte som muligt af 

erhvervsuddannelser af høj kvalitet, der retter sig mod brede grupper af 
unge, 

• styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at 
tiltrække nye uddannelsestilbud, 

• der i et fællesskab mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune 
etableres en diskussion om uddannelsesbehov og lokal indsats, og 

• der iværksættes uddannelsestilbud i overensstemmelse med Cittaslow-
tanken. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/boern
_unge_og_uddannelse/udd
annelse/maal.htm 
 

 Strategi Svendborg 08 
Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi 
Svendborg Kommunes Erhvervsstrategi 

Nye og skærpede mål i henhold til politiske 
udmeldinger 

Social, ældre og handicap     

Social, ældre 
og handicap 

Det er Byrådets mål, at:  
 

• der skal tilbydes et varieret udbud af boliger og aktivitets- og samværsstilbud 
samt beskæftigelsestilbud, der tilgodeser behovet for alle målgrupper i alle 
områder, 

• øge antallet af primært plejeboliger og gæsteboliger over en årrække for at 
imødekomme plejeboliggarantien og den demografiske udvikling, 

• der skal sikres størst mulig tilgængelighed til og i offentlige bygninger, gader, 
pladser, parker og øvrige anlæg, 

• understøtte de udsattes muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne 
idealer som muligt, med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige 
hjælpeforanstaltninger. 

• der skal være et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. 
• seniorer får flere gode levevilkår og bedre livskvalitet gennem fokus på 

sundhedsfremme og forebyggelse. 
• prioritere borgernes sundhed ved at sætte fokus på forebyggelse, 

sundhedsfremme og sammenhænge mellem levevilkår og sundhed, og 
• styrke og inspirere de enkelte borgere og grupper til at udvikle egen aktivitet 

og handling i ønsket om at leve det gode liv. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/social_
aeldre_og_handicap/aeldre
_handicap_og_social/maal.
htm 
 

Punkt 1: Strategi Svendborg 08, 
Seniorlivpolitik, Handicappolitik, Politik for 
socialt udsatte borgere. 
Punkt 2: Strategi Svendborg 08, 
Bolighandlingsplan for ældreområdet 
Punkt 3: Handicappolitik, Seniorlivpolitik 
Punkt 4: Politik for socialt udsatte borgere 
Punkt 5: Handicappolitik, Seniorlivpolitik 
Punkt 6 og 7: Strategi Svendborg 08, 
Sundhedspolitik 
Punkt 8: Politik for socialt udsatte 

  

Trafik og infrastruktur     

Transport og 
trafikanlæg 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• reducere den samlede biltrafik ved at fremme den kollektive trafik og styrke 
cykeltrafikken, 

• minimere transportbehov ved byomdannelse og byudvikling, 
• sikre en overordnet trafikstruktur, der styrker Svendborgs rolle som regionalt 

center, 
• bidrage til opfyldelse af regeringens mål om stabilisering af energiforbruget, 
• reducere den trafikskabte støj- og luftforurening, 
• nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter med mindst 40 % 

inden år 2012, med udgangspunkt i gennemsnitstallet for perioden 2004-
2006. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/trafik_
og_infrastruktur/transport_
og_trafikanlaeg/maal.htm 

6. Svendborg Trafiksikkerhedsplan 1. Gl. Svendborg Kommuneplan 2005 
3. Gl. Svendborg Kommuneplan 2005 
5. Regionplan 2005 

2. I overensstemmelse med Statens mål og 
krav (Oversigt over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2009) 
4. I overensstemmelse med Statens mål og 
krav (Oversigt over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2009) 
 

Veje Det er Byrådets mål, at: 
 

• trafikafviklingen på gennemfarts- og fordelingsveje er velfungerende både for 
bilister og kollektiv trafik, sådan at der sikres god mobilitet og 
fremkommelighed og at miljøbelastningen reduceres. 

• fremkommelighed prioriteres højest på gennemfartsveje, som afvikler den 
regionale trafik og trafikken mellem bydele. 

• der tilstræbes en lavere hastighed på fordelingsveje end på gennemfartsveje, 
samt at den gennemkørende trafik på fordelingsvejene reduceres mest 
muligt. 

• der på gennemfarts- og fordelingsveje tilstræbes en adskillelse af lette 
trafikanter fra den øvrige trafik. 

• trafik på lokalveje afvikles på de svage trafikanters betingelser. 
• vejstøj begrænses af hensyn til borgernes sundhed og velbefindende. 
• støjfølsomme aktiviteter – i tilfælde af at vejstøj er uundgåelig – sikres ved 

overholdelse af gældende grænseværdier gennem planlægning og etablering 
af støjdæmpende foranstaltninger. 

• den tunge trafik begrænses til trafikveje og i størst mulig omfang holdes 
udenfor Svendborg Bymidte. 

• Torvet friholdes for biler gennem etablering af yderligere 
parkeringsmuligheder langs Den indre Ring.  

• der gennemføres den nødvendige vedligeholdelse for at sikre vejkapitalen og 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/trafik_
og_infrastruktur/veje/maal.
htm 

1. Regionplan 2005 
2. Regionplan 2005 
 
9. Svendborg Parkeringsstrategi 

6. Regionplan 2005 
7. Regionplan 2005 
8. Svendborg Parkeringsstrategi og statslig 
udmelding 

3. Det er naturligt at reducere trafikmængde 
og hastighed på fordelingsveje pga deres 
lavere placering i vejhierarkiet. 
4. Gennemfarts- og fordelingsveje er øverst i 
vejhierarkiet og pga hastighedniveau og 
trafikmængde bør der med udgangspunkt i 
trafiksikkerhedsmål ske en adskillelse af biler 
og cyklister/fodgængere. 
5. Lokalveje er vejklassen tættest på boligen 
og nærmiljøet hvorfor de svage trafikanter bør 
prioriteres her. 
 
10. Vej- og stinettet udgør så betydelig en 
investering, at der bør foretages løbende 
vedligeholdelse for at undgå unødigt tab. 
11. Ud over at være rationelle maskiner til 
afvikling af trafik er vejene og deres 
omgivelser et sted borgerne opholder sig en 
betydelig del af døgnet. Derfor bør der også 
tages hensyn til æstetik og oplevelse. 
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at vejene i øvrigt holdes i en forsvarlig stand. 
• vejene og vejenes omgivelser forskønnes. 

Stier Det er Byrådets mål, at: 
 

• etablere sikre og hurtige gang- og cykelforbindelser for de bløde trafikanter 
mellem bolig, erhverv, fritid samt institutioner m.m. 

• udvikle et sammenhængende stinet som et væsentligt virkemiddel til at 
reducere biltrafikkens omfang. 

• sikre gang- og cykelforbindelser til natur, skov og strand. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/trafik_
og_infrastruktur/stier/maal.
htm 

  Målene støtter op om hensynet til 
trafiksikkerhed, reduktion af trafikken og 
adgang til naturen. 

Kollektiv trafik Det er Byrådets mål, at: 
 

• udvikle den kollektive trafik for at forøge mobilitet og tilgængelighed. 
• udvikle den kollektive trafik for at forbedre miljø, klima og sundhed. 
• skabe en sammenhængende struktur i den kollektive trafik. 
• vægte den kollektive trafik højest på de tidspunkter og steder, hvor der er 

størst passagerpotentiale. 
• udnytte den kollektive trafik til at understøtte bymønster og offentlig og privat 

servicestruktur. 
• forbedre terminal- og omstigningsfaciliteter. 
• forebygge gener ved støj og vibrationer fra den kollektive trafik. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/trafik_
og_infrastruktur/kollektiv_t
rafik/maal.htm 

  De gældende kommuneplaner har ikke 
sammenhængende mål for den kollektive 
trafik. 

Havne Det er Byrådets mål, at: 
 

• udvikle Svendborg Havn som et nyt sammensat byområde samtidig med at 
de maritime erhvervsaktiviteter fastholdes og udvikles. 

• forbedre sammenhængen mellem Svendborg bymidte og havnen. 
• sikre og udvikle kulturarven på havnene både i form af det byggede miljø og 

de erhverv og aktiviteter som giver det særlige maritime liv. 
• åbne havnene for kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/trafik_
og_infrastruktur/havne/ma
al.htm 
 

  Den gældende kommuneplan indeholder ikke 
mål for havneudviklingen. De foreslåede mål 
bygger på intentionerne i bl.a., 
rammelokalplan 349. 

Sydfyns 
Flyveplads 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• Sydfyns Flyveplads imødekommer såvel erhvervs- som fritidsmæssige behov. 
• sikre, at støjbelastningen og andre miljømæssige belastninger fra 

flyvepladsen holdes på et acceptabelt niveau. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/trafik_
og_infrastruktur/sydfyns_fl
yveplads/ 

  Den gældende kommuneplan mangler mål for 
Sydfyns Flyveplads. 

Tekniske anlæg og forsyning     

Vindmøller – 
alternativ 1 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• fremme vedvarende energi ved at udlægge flest mulige områder til opstilling 
af vindmøller med henblik på at producere mest mulig energi.  

• udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre vindmøller 
med færre, større og mere effektive vindmøller. 

• udbygningen sker under hensyn til omkringboende. 
• udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske og 

landskabelige værdier. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/vi
ndmoeller/maal_-
_alternativ_1.htm 
 

 Politiske diskussioner, udmeldinger og 
workshops 

 

Vindmøller – 
alternativ 2 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• fremme vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål. 
• udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre vindmøller 

med færre og mere effektive vindmøller. 
• udbygningen sker under størst muligt hensyn til omkringboende. 
• udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske og 

landskabelige værdier. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/vi
ndmoeller/maal_-
_alternativ_2.htm 

 Politiske diskussioner, udmeldinger og 
workshops 

 

Højspændings
anlæg 

Det er Byrådets mål, at:  
 

• distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få 
gener for omgivelserne som muligt. 

• der anvendes et forsigtighedsprincip i forhold til magnetfelter og 
folkesundhed. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/ho
ejspaendingsanlaeg/ 

 Punkt 1 anden del: Regionplan 2005- (s. 212) Punkt 1: første del – i overensstemmelse med 
Statens mål (Oversigt over statslige interesser 
i kommuneplanlægningen 2009 s. 53) 
 
Punkt 2: Sundhedsstyrelsens anbefaling og 
kommuneplanens tværgående tema om 
sundhed. 

Affaldsbehandl
ing 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• fremme direkte genbrug, 
• mindske affaldsproduktionen, 
• nedbringe deponeringsbehovet, 
• forlænge levetiden på allerede etablerede deponier, 
• sikre at der også i fremtiden er tilstrækkelig forbrændings- og 

deponeringskapacitet i kommunen, 
• arbejde for at gøre affaldshåndteringen CO2-neutral, 
• arbejde for renere by og natur, og 
• medvirke til at der ikke deponeres mere end 6 % af den samlede 

affaldsmængde. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/aff
aldsbehandling/maal.htm 

 Punkt 1 og 6: Strategi Svendborg 08 (Klima, 
miljø og energi) 

Punkt 2, 3, 4, 5, 7 og 8: Den Nationale 
affaldsstrategi. 
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Spildevand Det er Byrådets mål, at:  
 

• sikre en økonomisk, bæredygtig og sikker transport og rensning af spildevand 
og håndtering af regnvand. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/sp
ildevand/ 

 Spildevandsplan 2008-2012.  

Forurenet jord Det er Byrådets mål, at: 
 

• jord håndteres og bortskaffes på en sådan måde, at der hverken på kort eller 
lang sigt opstår risiko for menneskers sundhed, jord, grundvand, recipienter 
eller miljøet i øvrigt. 

• så meget forurenet jord som muligt skal renses og genanvendes, så forbruget 
af råstoffer og deponeringskapacitet mindskes. Den miljømæssige gevinst ved 
rensningen bør dog stå i rimeligt forhold til de økonomiske og miljømæssige 
omkostninger, der er ved behandlingen. 

• genanvendelse af lettere forurenet jord bør kun ske på steder, som både på 
kort og lang sigt er robuste overfor forurening af jord, grundvand, recipienter 
og miljøet i øvrigt. 

• nye børneinstitutioner og offentlige tilgængelige legepladser placeres på 
grunde, der ikke er forurenede. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/fo
rurenet_jord/ 

Punkt 1,2 og 3: Regionplanen (side 227).  Punkt 4: Er foreslået på baggrund af 
undersøgelser af børnehave-grunde gennem 
flere år og senest ved Vejstrup Børnehave og 
Børnely, hvor forurenet jord har givet 
anledning til begrænsninger i anvendelsen af 
udendørsarealerne. 
 
Målet er også i tråd med kommuneplanens 
tværgående tema om ”Det sunde liv”. 

Antenner og 
antennemaste
r 

Det er Byrådets mål, at:  
 

• master og antenners påvirkning af landskab og udsigt skal begrænses mest 
muligt.  

• der skal sikres en balance mellem bevaring af de landskabelige kvaliteter og 
udbygning af telekommunikationsmulighederne. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/an
tenner_og_antennemaster/ 

Regionplan 2005- (s. 215)   

Vandforsyning I Vandforsyningsplanen opstilles tre overordnede mål. 
 

• God drikkevandskvalitet 
• Tilstrækkelig vandforsyning 
• Sikker vandforsyning 

 
Disse mål uddybes i Vandforsyningsplanen, der er under udarbejdelse. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/teknis
ke_anlaeg_og_forsyning/va
ndforsyning/ 
 

Regionplan 2005- (s. 257). 
Strategi for vandforsyningsplanen for 
Svendborg Kommune 2009-2021, vedtaget 
af UMT den 9. marts 2009. 

Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 - 
teknik og forsyning (s. 3.8.4). 
Gl. Gudme Kommuneplan 2005-2017 s. 26. 
Delvis Gl. Egebjerg Kommuneplan 1997-2009 
(s. 56). 

 

Natur      

Beskyttet 
natur og diger 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• kommunens vilde plante- og dyreliv og naturtyper skal beskyttes, bevares, 
plejes og forbedres, og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal 
standses inden udgangen af 2010.  

• sikre et rent vandmiljø for de kommende generationer. 
• sikre opfyldelse af målene for de internationale naturbeskyttelsesområder og 

arter. 
• der skabes et sammenhængende naturnetværk af naturområder og 

økologiske forbindelser. 
• udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, 

befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt. 
• befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige naturområder, 

hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes. 
• formidling af naturen skal styrkes. 

 
Målene er enslydende for følgende fem naturtemaer: Beskyttet natur og diger, 
International naturbeskyttelse, Naturnetværk, Naturkvalitetsplan samt 
Naturforvaltning. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/
beskyttet_natur_og_diger/
maal.htm 

Punkt 1,3 og 6: delvis fra Regionplan 2005- 
(s. 242 og 113). 
Punkt 2: delvis fra Regionplan 2005- (278). 
 
 
 

Punkt 1, 4, 5, 6 og 7: Strategi Svendborg 08 – 
Det åbne land. 
 
Desuden 
Punkt 1: Svendborg Kommunes naturpolitik – 
strategi og handlingsplan bilag til punkt 13. 
UMT den 2. februar 2009. 
Svendborg Kommunes underskrift på 
”Countdown 2010” aftalen. 
Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 – 
indledning (s. 1.0.2 ”Vi vil kendes på: 
bevarelse og aktiv pleje af natur- og 
miljøværdier”). 
 
Punkt 2: Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-
2017 (s. 3.8.4) og Gl. Gudme Kommuneplan 
2005-2017 s. 43 og Gl. Egebjerg 
Kommuneplan 1997-2009 (s. 44). 
Regionplan 2005- (s. 278). 
 
Punkt 3: Svendborg Kommunens 
bemærkninger til Statens idékatalog for vand- 
og naturplaner, vedtaget i UMT den 3. 
december 2007. 
 
Punkt 6: Svendborg Kommunens 
bemærkninger (ide nr. 18 og 20) til Statens 
idékatalog for vand- og naturplaner, vedtaget i 
UMT den 3. december 2007. 
 
Punkt 1, 4, 6: Gl. Svendborg Kommuneplan 
2005-2017 (s. 3.6.6 og 3.6.9) og Gl. Gudme 
Kommuneplan 2005-2017 (s.8). 
 

 

International 
naturbeskyttel
se 

- http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/i
nternational_naturbeskyttel
se/maal.htm 
 

Se ovenfor Se ovenfor  
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Naturnetværk - http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/
naturnetvaerk/maal.htm 

Se ovenfor Se ovenfor  

Naturkvalitets
plan 

- http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/
naturkvalitetsplan/maal.ht
m 

Se ovenfor Se ovenfor  

Naturforvaltni
ng 

- http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/
naturforvaltning/maal.htm 

Se ovenfor Se ovenfor  

Rekreative 
interesser 

Det er Byrådets mål, at 
 

• udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, 
befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt. 

• befolkningen skal have gode adgangs- og opholdsmuligheder i forskellige 
naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne 
ikke forringes. 

• handicappedes særlige behov skal tilgodeses på udvalgte naturlokaliteter. 
• styrke formidling af naturen. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/
rekreative_interesser/maal.
htm 

 Punkt 1, 2 og 4 er enslydende med de tre 
sidste punkter under beskyttet natur og diger. 
 
Punkt 3: Handicappolitikken, delmål under 
Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser. 
 

 

Lavbundsareal
er og 
vådområder 

Det er Byrådets mål, at 
 

• genskabe vådområder til gavn for vandmiljøet og naturen. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/natur/l
avbund_og_vaadomraader/
maal.htm 

 Svendborg Kommunens bemærkninger til 
Statens idékatalog (idé nr. 2 og 7) for vand- 
og naturplaner, vedtaget i UMT den 3. 
december 2007. 
 

I overensstemmelse med Statens 
vandmiljøplaner og Grøn Vækst. 
 

 

Landskab, kyst og geologi     

Kystnærhedsz
onen 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• Kommunens ubebyggede (åbne) kyster fortsat skal udgøre en væsentlig 
natur- og landskabsressource af national værdi. 

• Sikre en balance mellem beskyttelse af de værdifulde åbne kyststrækninger 
og en kvalitetsbetonet udvikling af nødvendige aktiviteter i 
kystnærhedszonen. 

• Der tages særligt hensyn til mulighederne for udvikling på de små øer. 
• Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Samtidig 

beskyttes de områder, der er sårbare over for menneskelig aktivitet, mod 
belastende færdsel og ophold. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/landsk
ab_kyst_og_geologi/kystna
erhedszonen/maal.htm 

 Punkt 1: Arkitekturpolitikken (s. 22). 
 
Punkt 3: Regionplan 2005- (s. 309). 
 
Punkt 4: Strategi Svendborg 08 (det åbne 
land). 
Svendborg Kommunens bemærkninger til 
Statens idékatalog for vand- og naturplaner 
(ide nummer 20), vedtaget i UMT den 3. 
december 2007. 
Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 
(s.3.6.6, 3.6.17 og 3.6.18). 

Punkt 1 og 2: – i overensstemmelse med 
Statens mål for kystnærhedszonen (Oversigt 
over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2009 s. 101). 
 
 

Bade- og 
bådebroer 

Er en udmøntning af målene for kystnærhedszonen i et administrationsgrundlag for en 
lang række sager om bade- og bådebroer – derfor ingen særskilte mål. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/landsk
ab_kyst_og_geologi/bade-
_og_baadebroer/ 

- - - 

Geologi Det er Byrådets mål, at: 
 

• de værdifulde geologiske landskabsformationer som åse, ådale, tunneldale, 
randmorænebakker, dødislandskaber, deres indbyrdes overgange og 
sammenhænge skal beskyttes og fremstå tydeligt i landskabet. 

• kystens frie dynamik med erosion og pålejring skal kunne forløbe uhindret på 
kyststrækninger med særlig geologisk interesse.  

• befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige geologiske 
oplevelser, og de mest værdifulde geologiske profiler bør bevares og være 
tilgængelig både som udflugtsmål og som materiale til brug i forbindelse med 
undervisning og forskning. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/landsk
ab_kyst_og_geologi/geologi
/maal.htm 

Punkt 1: Delvis fra Regionplan 2005- (s. 
302). 

Punkt 3: Delvis Strategi Svendborg 08 – Det 
åbne land. 

Mål i øvrigt: i overensstemmelse med Statens 
anbefalinger i tilknytning til Statens udpegning 
af områder med særlig geologisk interesse 
(som er medtaget i kommuneplanen). 

Landskab Det er Byrådets mål, at: 
 

• Svendborg Kommunens værdifulde landskaber skal bevares og styrkes. 
• de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og 

landskabsressource. 
• forandringer i det åbne land skal ske i respekt for den karakter og kvalitet, 

der knytter sig til landskaberne og om muligt medvirke til at styrke eller 
genoprette dem.  

• offentligheden skal have gode adgangsmuligheder til de områder, der rummer 
særlige landskabelige kvaliteter. 

• nattens mørke og stjernehimmel skal kunne opleves uden for byerne. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/landsk
ab_kyst_og_geologi/landsk
ab/maal.htm 

Punkt 1: Delvis fra Regionplan 2005- (s. 
302). 

Punkt 1: Strategi Svendborg 08 – Det åbne 
land. 
Arkitekturpolitikken (s. 22). 
Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 (s. 
3.6.9). 
 
Punkt 2: Strategi Svendborg 08 – Det åbne 
land. 
 
Punkt 3: Arkitekturpolitikken (s. 22) 
 
Punkt 4: Strategi Svendborg 08 – Det åbne 
land. 
Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 (s. 
3.6.9). 

Punkt 5: Mål om nattemørke – i 
overensstemmelse med Statens krav til 
kommuneplanlægningen (Oversigt over 
statslige interesser i kommuneplanlægningen 
2009 s. 94). 

Jordbrug      

Skovrejsning Det er Byrådets mål, at: 
 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/jordbr

Punkt 2 og 3: Regionplan 2005- (s. 195). Punkt 1: Strategi Svendborg 08 – Det åbne 
land. 
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• der skal være mere skov i Svendborg. Skovrejsning skal bidrage til det 
kreative og det sunde liv og understøtte Svendborg Kommune som Cittaslow-
kommune. 

• skovrejsning skal være med til at beskytte grundvandet, udbygge de bynære 
friluftsmæssige kvaliteter, fremme den biologiske mangfoldighed samt 
understøtte det eksisterende skovbrug.  

• områder, hvor skov vil forringe naturmæssige, landskabelige, geologiske eller 
kulturhistoriske værdier, skal friholdes for tilplantning med skov. Ligeledes 
skal skovplantning undgås, hvor det går imod hensyn til anden planlægning. 

ug/skovrejsning/maal.htm Gl. Svendborg Kommuneplan 2005-2017 (s. 
3.6.9). 
 

Landbrug Det er Byrådets mål, at: 
 

• jordbruget også fremover skal udgøre en væsentlig erhvervssektor i 
Svendborg Kommune, med en stor og betydende primærproduktion.  

• der skal værnes om landbrugsarealet og de bedst egnede landbrugsjorder 
under hensyntagen til en mangeartet anvendelse af det åbne land.  

• de sydfynske styrker og potentialer på gartneri- samt frugt- og 
bæravlsområdet skal fastholdes og gerne styrkes. 

• der skal sikres balance mellem hensynet til den jordbrugsmæssige produktion 
og hensynet til miljøet, landskabet, naturen og det åbne lands rekreative 
benyttelse.  

• ”nære” miljøkonflikter såsom lugt og støj mellem husdyrbrug og naboer skal 
minimeres.  

• den almindelige jordbrugsmæssige drift suppleres med andre og alternative 
aktiviteter. Det kan f.eks. være gårdbutikker, landboturisme, naturpleje og 
udnyttelse af oplevelsesmæssige muligheder. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/jordbr
ug/landbrug/maal.htm 

Alle punkter: Regionplan 2005- (s. 185). Punkt 4: Gl. Gudme Kommuneplan 2005-2017 
(s. 12). 
Punkt 6: Gl. Gudme Kommuneplan 2005-2017 
(s. 22).  

 

Anvendelse af vandområder og grundvand     

Fiskeri og 
akvakultur 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• der skal være et alsidigt og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri i havet omkring 
Svendborg Kommune til gavn for erhvervsfiskeriet, bierhvervsfiskeriet og det 
rekreative fiskeri for både borgere og turister, 

• produktion af skaldyr i opdrætsanlæg udvikles, uden at det belaster 
vandmiljøet, naturinteresser eller rekreative interesser. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/anven
delse_af_vandomraader_og
_grundvand/fiskeri_og_akv
akultur/maal.htm 

 Punkt 1: Svendborg Kommunens 
bemærkninger til Statens idé-katalog for vand- 
og naturplaner (ide nummer 4), vedtaget i 
UMT den 3. december 2007. 
 
 

Punkt 2: i henhold til de statslige mål for 
kommuneplanlægningen (oversigt over 
statslige interesser i kommuneplanlægningen 
2009 s. 99) 

Badeinteresse
r 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• den hygiejniske vandkvalitet skal være så god, at anvendelsen af vandløb, 
søer og kystvande ikke indebærer sundhedsrisici. 

• badestrandene i Svendborg Kommune skal have en høj standard med hensyn 
til vandkvalitet, sikkerhed, adgangsforhold og parkering.  

• Svendborg Kommune skal fortsat have Blå Flag-strande. 
• badeforbuddet ved udløbet af Syltemade Å skal ophæves. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/anven
delse_af_vandomraader_og
_grundvand/badeinteresser
/maal.htm 

 Punkt 1: Regionplan 2005- (s. 294) 
 
Punkt 2: Delvis Svendborg Kommunes 
Spildevandsplan 2008-2012 (s. 24).  
 
Punkt 3: UMT beslutning om at Svendborg 
Kommune søger om blå flag strande (den 4. 
februar 2008). 

Punkt 4: i tråd med ”Oversigt over statslive 
interesser i kommuneplanlægningen – 2009 
(s. 99). 

Sejlads Det er Byrådets mål, at: 
 

• befolkningen sikres mest mulig adgang til sejlads på havområdet, hvor det 
kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes. 

• kystvandene langs Svendborg så vidt muligt forbeholdes rekreative 
anvendelser, der ikke er til væsentlig ulempe for andre eller for 
naturværdierne i kystområderne. 

• vandløb så vidt muligt friholdes for sejlads. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/anven
delse_af_vandomraader_og
_grundvand/sejlads/maal.h
tm 

 Punkt 1: Strategi Svendborg 08 – Det åbne 
land. 
Svendborg Kommunens bemærkninger (ide nr. 
20) til Statens idékatalog for vand- og 
naturplaner, vedtaget i UMT den 3. december 
2007. 
Punkt 2: Regionplan 2005- (s. 160). 
Punkt 3: Vandløbsregulativer. 

 

Grundvand Det er Byrådets mål, at: 
 

• det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig 
tilfredsstillende vandforsyning af borgerne og erhvervsliv (jordbrug, industri 
m.v.) sikres med respekt for målene for natur og overfladevand. 

• drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand uden behov for 
videregående vandbehandling. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/anven
delse_af_vandomraader_og
_grundvand/grundvand/ma
al.htm 

 Regionplan 2005- (s. 257).  
Strategi Svendborg 08 – Klima, miljø og 
energi. 
Strategi for vandforsyningsplanen for 
Svendborg Kommune 2009-2021, vedtaget af 
UMT den 9. marts 2009. 

 

Klima      

Klimapolitik Byrådet vil i kommuneplanen arbejde aktivt for en løbende klimatilpasning og 
forebyggende indsats overfor klimaændringernes negative konsekvenser i 
overensstemmelse med den vedtagne klimapolitik, der har følgende overordnede mål: 
 

• Kommunen vil arbejde for bæredygtig udvikling med henblik på at sikre, at 
kommunen på sigt bliver CO2-neutral.  

• Kommunen skal på klimaområdet vise det gode eksempel ved at opstille 
konkrete klimamål for forskellige aktiviteter og indsatsområder. 

• Kommunen skal inddrage borgerne i arbejdet med forebyggelse og tilpasning 
overfor klimaændringerne. 

• Sørge for løbende tilpasning af mål og midler til ny viden om 
klimaændringerne. 

http://svendborg.odeum.co
m/dk/hovedstruktur/klima/
klimapolitik/maal.htm 
 

 Strategi Svendborg 08 Nye konkrete mål og indsatsområder 

 


