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Ændringer i planen

I december 2010 vedtog Svendborg Byråd Kommuneplan 2009-21.
Kommuneplan 2009 var en fuld revision, hvor der blev udarbejdet en
helt ny kommuneplan med fokus på sammenskrivning og supplementer
til de tre gamle kommuneplaner for Svendborg, Egebjerg og Gudme
kommuner samt Fyns Amts Regionplan 2005.

Flere temaer er dog i stor udstrækning videreført fra de tidligere
planer. For en række emner f.eks. turisme, kulturarv, fritid, jordbrug
og landskab er der derfor i Kommuneplan 2009 lagt op til en
opfølgende planlægning. Samlet set er der dog tale om en grundig og
robust plan med visioner, mål og retningslinjer for udviklingen og
arealanvendelsen i Svendborg Kommune mange år fremover.

Siden Kommuneplan 2009 er der endvidere sket en række
lovændringer. Bl.a. er det blevet et lovkrav, at kommunerne
planlægger for placering af biogasanlæg og udpeger arealer til
placering af store husdyrbrugs driftsbygninger og -anlæg.

På den baggrund har Byrådet besluttet, at der gennemføres en
temarevision af kommuenplanen og at følgende temaer revideres fuldt
ud:

Turisme
Kulturarv
Landskab
Jordbrug

Der er endvidere kommet lovændringer på detailhandelsområdet,
omstrukturering på dagtilbudsområdet, ny skolestruktur, nye
befolkningsprognoser samt statslige vand- og Natura 2000-planer, der
skal indarbejdes i kommuneplanen. Dette giver anledning til at følgende
temaer revideres i mindre omfang:

Detailhandel
Børn, unge og uddannelse
Social, ældre og handicap
Natur
Geologi og grundvand
Klima

De øvrige afsnit i kommuneplanen ændres ikke. Dog foretages diverse
opdateringer og justeringer af redaktionel eller sproglig karakter.
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Store ændringer

Hovedbudskabet i Svendborg Kommunes Planstrategi 2012 og dermed
strategien for revisionen af kommuneplanen i byrådsperioden 2010-
2013 er, at der primært gennemføres en temaplanlægningn om fire
emner:

turisme
kulturarv
det åbne land
landskab
jordbrug

Det er alle emner, der blev overdraget til kommunerne i forbindelse
med strukturreformen, og hvor datagrundlaget for en revision i
2009 i Svendborg Kommune var begrænset. Svendborg Kommune har i
planperioden fået gennemført nye analyser af kommunens landskab og
kulturarv, og der foreligger nu en statslig jordbrugsanalyse, som
danner grundlag for jordbrugsplanlægningen.
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Landskab og kyst

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet om landskab er revideret på baggrund af en ny
landskabskarakteranalyse. Landskabet er delt op i 23
landskabsområder med forskellige strategier og indsatser.

Der er foretaget en ny afgræsning af kommunens særligt værdifulde
landskaber, og der er opstillet nye strategiske mål for landskabet.

Afsnit om kystnærhedszonen og badeinteresser er i det væsentlige
videreført. I afsnittet om bade- og bådebroer er udpegningen justeret
med en zone for blå støttepunkter. 

Landskab

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Dette afsnit omhandler de overordnede landskabshensyn og er
grundlaget for planlægningen i landskabsområderne.

Generelle hensyn, som gælder hele kommunen, er i alt væsentlighed
videreført, dog er retningslinjer for skilte i det åbne land taget ud, idet
lovgivningen ikke giver et reelt kommunalt råderum.

Landskabsområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Landskabsområderne er nye i kommuneplanen.

For hvert område er medtaget beskrivelser og vurderinger sammen
med strategiske mål og retningslinjer knyttet hertil. De særlig
værdifulde landskaber er landskaber med det strategiske mål "beskyt"
til sammen med kystforlandet.

Kystnærhedszonen

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Der er få justeringer som følge af revision af landskabstemaet og
enkelte faktuelle opdateringer.

Kystnærhedszonen er udpeget af staten.

Bade- og bådebroer

Ændring ifh. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret i tilknytning til revision af temaet om turisme.

For at understøtte udviklingen i det maritime friluftsliv og turisme er der
i udpegning og retningslinjer medtaget en zone, hvor der kan etableres
blå støttepunkter med kajakfaciliteter.

Badeinteresser

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i store træk videreført.

Data og lovgivning er opdateret. Badeområdet ved Holmskov/Stokkebækken er indskrænket så det svarer til de
faktiske forhold. Retningslinjerne er videreført.

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/landskab_og_kyst/landskab/landskab.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/landskab_og_kyst/landskabsomraader/landskabsomraader.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/landskab_og_kyst/kystnaerhedszonen/kystnaerhedszonen.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/landskab_og_kyst/bade-_og_baadebroer/bade-_og_baadebroer.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/landskab_og_kyst/badeinteresser/badeinteresser.htm


Antenner og antennemaster

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret i forhold til den nye landskabsplanlægning.
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Jordbrug

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er revideret som følge af nye krav i planloven.

Der er medtaget nye mål, strategi og indsatser samt nye udpegninger
af "særligt værdifulde landbrugsområder" og "placeringsmuligheder til
store husdyrbrug" med tilhørende retningslinjer.

I tilknytning til jordbrugsplanlægningen er foretaget ny planlægning for
fælles biogasanlæg, ligeledes som følge af nye krav i planloven.

Det dyrkede areal

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder
var ikke med i Kommuneplan 2009 bl.a. på grund af manglende statslig
jordbrugsanalyse.

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "særligt
værdifulde landbrugsområder" med tilhørende retningslinjer.

Store  husdyrbrug

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for store husdyrburg er nyt emne i
planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer
til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug"
med tilhørende retningslinjer.

Skovrejsning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret.

Udpegning af skovrejsningsområder og negativ-områder er revideret i
overensstemmelse med revision af temaer om landskab og kulturarv -
især omkring Svendborg by. 

Der er i øvrigt udpeget flere bynære skovrejsningsområder ved de
mindre byer og negativområder er også revideret i overenstemmelse
med kommuneplanens øvrige arealreservationer.

Fælles biogasanlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for fælles biogasanlæg er nyt emne i
planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer
til lokalisering af fælles biogasanlæg" og "konsekvenszoner" med
tilhørende retningslinjer.
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Åben land struktur

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er nyt.

På baggrund af en ny landskabskarakteranalyse, der er udført af
Niras, er beskrevet en ny grøn-blå landskabsstruktur, som danner
grundlaget for kommunens overordnede udviklingsstrategi for det åbne
land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Kommune | Ramsherred 5, 5700 Svendborg, Telefon 62233000, svendborg@svendborg.dk

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/aaben_land_struktur/det_aabne_land.htm
mailto:svendborg@svendborg.dk


 

Turisme

Temaet om turisme er revideret. Nedenstående afsnit fra temaerne
Erhverv og turisme samt Kultur og fritid har særlig betydning for
turismen og er derfor behandlet som store ændringer. 

Turisme og vækst

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret med afsæt i Svendborg Kommmunes deltagelse i
Udvikling Fyns fælles turismeinitiativer og i den sydfynske,
tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme I/S. Afsnittet
udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske
overvejelser, og der er medtaget nye mål, strategier og indsatser.  

Feriecentre og overnatning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over
overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens
to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende
turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og
retningslinjer er videreført. 

Campingpladser

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Under mål er der tilføjet
shelterfaciliteter, og fremtidige indsatser for campingpladser skal ses i
tilknytning en kommende turismepotentialeplan. Der er ikke sket
ændringer i udpegning og retningslinjer. 

Sommerhusområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats
om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført. 

Fiskeri og akvakultur

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.

Golfbaner

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er ingen ændringer i
udpegninger. Der er suppleret med retningslinje om, at nyudlæg til
golfbaner skal ske på baggrund af behovsanalyser. 

Lystbådehavne

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende
bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats
om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/erhverv_og_turisme.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/kultur_og_fritid.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/turisme_og_vaekst/turisme_og_vaekst.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/feriecentre_og_overnatning/feriecentre_og_overnatning.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/campingpladser/campingpladser.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/sommerhusomraader/sommerhusomraader.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/erhverv_og_turisme/fiskeri_og_akvakultur/fiskeri_og_akvakultur.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/golfbaner/golfbaner.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/lystbaadehavne/lystbaadehavne.htm


videreført.
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Kulturarv

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet om kulturarv er revideret på baggrund af nye
kulturarvsanalyser og Svendborg Kommunes deltagelse i
kulturarvskommuneprojektet "De fem havne".

Kulturarv og udvikling

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt og omfatter kommunens strategiske tilgang til
kulturarven som stedbunden ressource og udviklingspotentiale. 

Kulturmiljøer: Svendborg bymidte og havn, i
byområder, ved kyst og på landet 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye
kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire
afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer
fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere
bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet
bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende,
enslydende retningslinjer.

Fortidsminder og kirker 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og videreføres. For fortidsmindernes
vedkommende er begrebet "Særlige kulturhistoriske
beskyttelsesområder" afløst af begrebet "Kulturarvsarealer".

Bevaringsværdige bygninger

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Der er medtaget nye mål, strategier og
indsatser, og der er suppleret med flere registrerede, udpegede
bevaringsværdige bygninger.  
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http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturarv_og_udvikling/kulturarv_og_udvikling.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturmiljoe_-_svendborg_bymidte_og_havn/kulturmiljoe_-_svendborg_bymidte_og_havn.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturmiljoe_i_byomraader/kulturmiljoe_i_byomraader.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturmiljoe_ved_kyst/kulturmiljoe_ved_kyst.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturmiljoe_paa_landet/kulturmiljoe_paa_landet.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/fortidsminder_og_kirker/fortidsminder_og_kirker.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/bevaringsvaerdige_bygninger/bevaringsvaerdige_bygninger.htm
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Tilpasning

Ændringer i planloven på detailhandelsområdet, omstrukturering på
dagtilbudsområdet, ny skolestruktur, nye befolkningsprognoser samt
statslige vand- og Natura 2000-planer har ført til, at følgende temaer
revideres i mindre omfang:

Detailhandel
Børn, unge og uddannelse
Social, ældre og handicap
Natur
Geologi og grundvand
Klima
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Detailhandel
Detailhandel

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet detailhandel er i vid udstrækning uændret i forhold til
tematillæg om detailhandel, som Svendborg Byråd vedtog i april 2013.

Afgrænsningen af aflastningscentret - Svendborg Storcenter - er dog
ændret for at give mulighed for nye større udvalgsvarebutikker. I den
forbindelse er en del af aflastningscentret konverteret til et
bydelscenter.
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Børn, unge og uddannelse

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og justeret som følge af ny befolknings-prognose
og omstruktureringer på dagtilbudsområdet og ny skolestruktur i 2011.
Desuden er de enkelte afsnit tilpasset kommunens strategiske
initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
samt uddannelses-initiativer på regionalt niveau. Der er ingen
arealudpegninger eller retningslinjer for de enkelte afsnit. 

Dagtilbud

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret som følge af ny befolkningsprognose og
omstruktureringer på dagtilbudsområdet i 2011. Indsatser for tilpasning
af de fysiske rammer er justeret, og de strategiske indsatser til
opfyldelse af Dagtilbudsloven er tilpasset kommunens initiativer
indenfor Ny Sammenhængende Børne- Ungepolitik.

Skoler

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret som følge af ny skolestruktur i 2011
og udviklingsinitiativer i forlængelse heraf. Desuden er afsnittet
tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny
Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Fritidstilbud

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Målene videreføres. Strategi og
indsats er suppleret med tiltag om specialtilbud for børn, unge og
familier, der har behov for særlig støtte.  

Ungdomsuddannelse

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Der er suppleret med tiltag om
forstærket indsats for unge henimod uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelse

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der henvises endvidere til initiativer i regi af Den regionale udviklingsplan og "Syddansk
Uddannelsesaftale" - den fælles koordinerende uddannelsesindsats på regionalt niveau - og deraf afledte lokale
initiativer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/boern_unge_og_uddannelse/dagtilbud/dagtilbud.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/boern_unge_og_uddannelse/skoler/skoler.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/boern_unge_og_uddannelse/fritidstilbud/fritidstilbud.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/boern_unge_og_uddannelse/ungdomsuddannelse/ungdomsuddannelse.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/boern_unge_og_uddannelse/uddannelse/uddannelse.htm


 

Social, ældre og handicap

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og indeholder enkelte justeringer som følge af ny
befolkningsprognose og kommunens strategiske initiativer på området.
Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for temaet. 
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Natur

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i forhold til statens vand- og Natura 2000-
planlægning samt de kommunale handleplaner.

Under de enkelte afsnit er endvidere medtaget ændringer som følge af
ny lovgivning, ny viden eller i konsekvens af ændringer i andre temaer.
Afsnittet om rekreative interesser er behandlet særskilt i
forbindelse med revision af temaet om turisme.

Beskyttede naturtyper og diger

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Naturdata er opdateret, og der er medtaget præciseringer omkring
beskyttede diger. I konsekvens af ny lovgivning på husdyrområdet er
medtaget målsætning, strategi og retningslinje for ammoniak følsom
skov, mens strategi vedrørende godkendelse af husdyrbrug er taget
ud.

International naturbeskyttelse

Ændring ift. Kommuneplan 2009.

Afsnittet er opdateret i forhold til statens Natura 2000-planer og
kommunens handleplaner.

Kortgrundlaget er statslige udpegninger. Her i er habitatområdet i
Storebælt udvidet. Retningslinjerne er videreført.

Naturnetværk

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Naturnetværket blev udbygget i Kommuneplan
2009.

Et mindre areal er dog taget ud af udpegningen i konsekvens af
planlægningen for fælles biogasanlæg. Retningslinjerne er videreført.

Naturkvalitetsplan

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplanen er videreført. Revision af naturkvalitetsplanen er
udskudt til næste revision af kommuneplanen, hvor Svendborg
Kommune forventer at have nye data.

Data er opdateret og teksten er justeret i forhold til vand- og Natura
2000-planlægningen efter miljømålsloven.

Rekreative interesser

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Data, herunder kort over sårbare naturområder i Det Sydfynske Øhav er opdateret og fakta om adgangsreglerne
er uddybet. Retningslinjerne er videreført. Der er ingen udpegninger.

Lavbundsarealer og vådområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/natur/beskyttede_naturtyper_og_diger/beskyttede_naturtyper_og_diger.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/natur/international_naturbeskyttelse/international_naturbeskyttelse.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/natur/naturnetvaerk/naturnetvaerk_.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/natur/naturkvalitetsplan/naturkvalitetsplan.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/natur/rekreative_interesser/rekreative_interesser.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/natur/lavbundsarealer_og_vaadomraader/lavbundsarealer_og_vaadomraader.htm


Afsnittet er revideret som opfølgning på de kommunale
vandoplandsplaner for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og
ådale til fosforfjernelse.

Undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres, er taget ud af
udpegningen, og nye områder med mulighed for genopretning er
medtaget. Den samlede udpegning er blevet mindre. Retningslinjerne
er videreført.
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Klima

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i overensstemmelse med nyt krav om planlægning i
relation til oversvømmelsesrisiko og opdateret ud fra ny viden.

Målene er konkretiseret, og der er medtaget nye retningslinjer for
oversvømmelsessikring af bebyggelser i forbindelse med lokalplaner. 

Temaet revideres senere som et "Klima-tillæg" til kommuneplanen bl.a.
på baggrund af en ny Klima- og energipolitik. Den lovfæstede
Klimatilpasningsplan vil indgå.
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Geologi og grundvand

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i overensstemmelse med Region Syddanmarks
Råstofplan 2012 og de statslige vandplaner.

Geologi

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Udpegningen er suppleret med øerne i Det Sydfynske Øhav i
overensstemmelse med statens kortlægning. Der er medtaget mål og
retningslinjer for efterbehandling af råstofgrave til natur- og rekreative
formål.

Region Syddanmark har fremsat forslag til Råstofplan 2012.
Kommuneplanens forhold til råstofplanen er beskrevet. Her ud over er
foretaget mindre justeringer af sproglig karakter. 

Grundvand

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret, herunder dele af retningslinjerne.

Retningslinjer i Kommuneplan 2013 er skrevet ud fra et ønske om at
supplere de statslige vandplaners bestemmelser med kommunale
bestemmelser, der sigter på at beskytte grundvandet så godt som
muligt.

Svendborg Kommunes administration af tilladelser til vanding har hidtil
taget udgangspunkt i bestemmelserne i Fyns Amts regionplan 2005. De
opgørelser Fyns Amt tog udgangspunkt i, bliver erstattet af
bestemmelser i de statslige vandplaner, når de bliver vedtaget.
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Videreføres

De fleste afsnit i kommuneplanen ændres i alt væsentlighed ikke. Dog
foretages konsekvensændringer på baggrund af ændret lovgivning eller
overordnet planlægning, samt opdateringer og ændringer af redaktionel
eller sproglig karakter.
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Byudvikling

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er videreført. Der er dog
foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig
karakter.

Bymønster og lokalområder

Se ovenfor.

Byvækst og byomdannelse

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte
ændringer i rækkefølgeplanen for boligudbygning.  

Byggeri i landsbyer og det åbne land

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og
ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Redegørelsestekst om
jordbrugsparceller er udgået, da der ikke længere kan planlægges for
jordbrugsparceller.    

Energirigtigt byggeri

Ændring ift. Kommuneplan 2009
Afsnittet genvedtages. Teksten er opdateret med tilføjelse af tre
konkrete projekter, som kommunen har involveret sig i for at bidrage
til CO2-reduktioner samt skabelse af grønne arbejdspladser.
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http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/byudvikling/byvaekst_og_byomdannelse/byvaekst_og_byomdannelse.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/byudvikling/byggeri_i_landsbyer_og_det_aabne_land/byggeri_i_landsbyer_og_det_aabne_land.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/byudvikling/energirigtigt_byggeri/energirigtigt_byggeri.htm
mailto:svendborg@svendborg.dk


 

Bosætning og boliger

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret. Afsnittene er i al væsentlighed videreført,
selvom dele af afsnittene er uaktuelle. Der er dog foretaget enkelte
opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.

Befolkningsudviklingen

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller
ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny
befolkningsprognose. 

Boligbehov og arealudlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller
ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny
befolkningsprognose. I Kommuneplan 2013 udlægges der ikke nye
arealer til byformål.

Mangfoldighed

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.

Udsatte boligområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Med implementering af styringsreformen for den
almene sektor er målet gennem lokale aftaler og løsningmodeller, at
Svendborg Kommune og boligorganisationerne sammen og hver især
arbejder målrettet for at skabe en positiv udvikling. Dette bl.a. indenfor
rammerne af en samlet boligstrategi for at kunne understøtte fælles
indsats og retning for de udsatte boligområder.

Fortætning og byfornyelse

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er under strategi og indsats opdateret om initiativer i den centrale
bymidte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/bosaetning_og_boliger/befolkningsudviklingen/befolkningsudviklingen.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/bosaetning_og_boliger/boligbehov_og_arealudlaeg/boligbehov_og_arealudlaeg.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/bosaetning_og_boliger/mangfoldighed/mangfoldighed.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/bosaetning_og_boliger/udsatte_boligomraader/udsatte_boligomraader.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/bosaetning_og_boliger/fortaetning_og_byfornyelse/fortaetning_og_byfornyelse.htm


 

Erhverv

Temaet Erhverv er ikke revideret. 

Erhverv

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og
ændringer af redaktionel og sproglig karakter.  

Erhverv og miljø

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og
ændringer af redaktionel og sproglig karakter.  
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Bykvalitet

Bykvalitet

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer. 
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Kultur og fritid

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er i al væsentlighed videreført.
Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel
og sproglig karakter. Afsnit om "Golfbaner" og "Lystbådehavne" er
behandlet særskilt i forbindelse med revision af temaet om turisme.

Kultur og bibliotek

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet om Kultur og bibliotek er i al væsentlighed videreført. Der er
dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og
sproglig karakter. Under strategi og indsats henvises til indholdet i ny
kulturstrategi.

Idræt, fritid og friluftsliv

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte
opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. 

Støjende fritidsaktiviteter

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer. 

Sejlads 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler
for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i
forhold til de nye regler.

Kolonihaver

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al videreført uden ændringer. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel
og sproglig karakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/kultur_og_bibliotek/kultur_og_bibliotek.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/idraet_fritid_og_friluftsliv/idraet_fritid_og_friluftsliv.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/stoejende_fritidsaktiviteter/stoejende_fritidsaktiviteter.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/sejlads/sejlads.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kultur_og_fritid/kolonihaver/kolonihaver.htm


 

Trafik og infrastruktur

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret. På grund af kommende større selvstændige
planer videreføres afsnittene i al væsentlighed, selvom dele af
afsnittene er uaktuelle.

For havnens vedkommende forventes der i planperioden udarbejdet et
kommuneplantillæg for Svendborg Havn i forlængelse af Byrådets
behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn.

I planperioden forventes ligeledes arbejdet med en overordnet
mobilitetsplan, hvor de øvrige trafikemner vil indgå.

Transport og trafikanlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre
ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil
indgå heri.

Veje

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre
ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil
indgå heri.

Stier

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil
indgå heri.

Kollektiv trafik

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre
ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil
indgå heri.

Havne

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er
uaktuelt.

I forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn, forventes der i planperioden
udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn.

Sydfyns Flyveplads

Ændring ift. Kommuneplan 2009

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/transport_og_trafikanlaeg/transport_og_trafikanlaeg.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/veje/veje.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/stier/stier.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/kollektiv_trafik/kollektiv_trafik.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/havne/havne.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/sydfyns_flyveplads/sydfyns_flyveplads.htm


Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.
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Tekniske anlæg og forsyning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

I temaet er der medtaget nyt afsnit om fælles biogasanlæg som følge
af nyt krav i planloven, og afsnittet om antenner og antennemaster er
revideret i konsekvens af den nye landskabsplanlægning.

De øvrige afsnit er videreført med opdatering af data og lovgivning
samt sproglige ændringer.

Vindmøller

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort
er uændret.

Højspændingsanlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret efter ny statslige udmeldinge om kabellægning af
transmissionsnettet. Retningslinjerne er uændret.

Affaldsbehandling

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og
retningslinjer er uændret.

Spildevand

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret i overensstemmelse med forslag til
spildevandsplan 2013-2014, herunder målsætningerne. Retningslinjerne
er uændret. Der er ingen udpegning.

Spildevandsplan 2013-2014 indeholder indsatser, der er fastsat i
Regionplan 2005 (som er ophøjet til landsplandirektiv). Her ud over er
der indsatser, der forventes at blive fastsat i de kommende vandplaner.
Disse indsatser vil blive implementeret gennem et tillæg til
Spildevandsplanen, når de statslige vandplaner bliver endeligt
vedtaget.

Forurenet jord

 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med enkelte opdateringer.

Vandforsyning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden opdatering.

 

 

 

 

 

 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vindmoeller/vindmoeller.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/hoejspaendingsanlaeg/hoejspaendingsanlaeg.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/affaldsbehandling/affaldsbehandling.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/spildevand/spildevand.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/forurenet_jord/forurenet_jord.htm
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/tekniske_anlaeg_og_forsyning/vandforsyning/vandforsyning.htm
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