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Forord
Planstrategi 16 - Vores steder >>
Planstrategien er byrådets bud på, hvordan vi skaber 
en bæredygtig udvikling af vores fælles steder, vores 
byer, land, kyster og øer.

Det gode liv
Vi bor midt i Sydfyns smukke natur med øerne, havet 
og vores byer som rammer om det gode liv. Vi skal 
passe godt på vores rammer, men vi skal også turde 
bruge, forstærke og udvikle vores natur, vores byer og 
landområder. Det skal ske på en idérig og bæredygtig 
måde, så vi skaber den udvikling og vækst, der er nød-
vendig for at vi alle fortsat kan leve det gode liv. 

Byrådet vil med denne strategi udpege de fokusområ-
der, som vi mener vil være løftestang for udviklingen 
af vores steder. En udvikling, der skal skabe flere 
arbejdspladser og indbyggere i vores kommune. 

Mere af det samme - bare endnu bedre
Afsættet for vores strategi er at fortsætte udviklin-
gen af Svendborg  stedbundne kvaliteter og poten-
tialer. Vi vil gerne sætte endnu mere fokus på det, der 

virker og det, som har kvalitet i vores kommune. Det 
betyder, at den fortsatte udvikling af Svendborg by og 
havn er i fokus, og at den positive udvikling af bydelen 
Tankefuld skal understøttes. Også i flere af vores 
landområder og landsbyer har vi en god udvikling. 

På samme vis skal vi bygge videre på de styrker og 
positive tendenser, der er i flere af vores lokalområ-
der. Derfor skal vi i fællesskab med borgerne gøre 
det rigtige og nødvendige for at fastholde de positive 
tendenser. 

Udvikling på udvikling
Planstrategi 16  er en videreudvikling af Planstrategi 
12 og vores kommuneplan. 
Planstrategi 16  peger frem mod kommuneplan 2017-
2029, som vi i samarbejde med borgere, virksomhe-
der, foreninger mv. udarbejder i løbet af 2016.

Venlig hilsen dit byråd
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Vi skabes af steder
Vi defineres af de steder, hvor vores liv finder sted. For at føle os 
hjemme, skal vi kunne genkende os selv i de omgivelser og steder 
vi færdes. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på og værner om 
vores steder i den fortsatte udvikling. Det er afgørende, at man 
kan identificere sig med stedets kvaliteter, hvad enten der er tale 
om et landskab, et område, en by eller et hus, hvis man skal føle sig 
hjemme og bidrage til udviklingen af stederne 

I det følgende beskriver vi fire niveauer af steder, som har betyd-
ning for vores identitet og liv på Sydfyn.

Målet er at opnå en stærk hovedby og på den vis skabe grobund for 
stærke, tætte lokalsamfund i hele kommunen.

Vores steder >>



6

Østersøen som maritimt område
Den kommende Femern Bælt-forbindelse vil mentalt og fysisk være 
med til at åbne op for nye markeder og forbindelser imellem vores 
steder. Herunder steder, vi traditionelt har set som ’langt væk’.

Nordtyskland repræsenterer f.eks. et udviklings- og vækstpoten-
tiale, der vil rykke tættere på med forbindelsen over Femern Bælt.

Planstrategi 16 adresserer for første gang udvidelsen af vores 
geografi og sætter Svendborg ind i denne nye kontekst.

   

Vores steder –  Østersøen
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Svendborg er porten til og en del af Øhavet. Vi er det trafikale knu-
depunkt på Sydfyn, og via motorvej og togforbindelsen til Odense 
er vi hurtigt i kontakt med hele Danmark. Vores hovedby Svendborg 
er øhavets hovedstad, Fyns kulturhovedstad. Vi skal med afsæt i 
fynske interesser og gennem et stærkt fynsk samarbejde udvikle 
vores steder i samklang med de andre fynske kommuner. Vores 
opfattelse er, at hvad der er godt for Fyn er godt for Svendborg, og 
hvad der er godt for Svendborg er godt for Fyn.
   

Vores steder – Fyn
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Vi er en del af Sydfyn. Svendborg er porten til og en del af Øhavet. 
Vi er det trafikale knudepunkt på Sydfyn, og via motorvej og tog-
forbindelsen til Odense er vi hurtigt i kontakt med hele Danmark. 
Svendborg by har en særlig rolle som handelsby med det sydfynske 
opland. Det skal fastholdes og udvikles. 
Sydfyn skal fortsat udvikles og styrkes som et attraktivt natur-, 
turisme- og bosætningsområde.  
Vi skal især udvikle vores steder på Sydfyn sammen med 
Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland kommuner.

Vores steder – Sydfyn
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Inden for kommunegrænsen er vores fokus dels hovedbyen Svend-
borg, men også lokalbyerne med skoler og butikker. Vores steder 
supplerer hinanden godt i det samlede billede af Sydfyn. Det gode 
miks af land og by skal bidrage til at fremme bosætning og er-
hvervsudvikling i hele kommunen. Vores steder har store kvaliteter 
indenfor natur, kultur, handel, service til at understøtte det gode liv.

Svendborg skal forstærke sin rolle som hovedby for hele Sydfyn. 
Vi ønsker, at byen fortsat udvikler sig på tre fronter: Fornyelse, 
fortætning og samtidig bevaring af byens kvaliteter.

Lokalområder
Vi ønsker desuden at videreudvikle de mange velfungerende 
lokalsamfund i vores kommune og sikre, at vi bygger videre på vores 
steders karakter, kvaliteter og potentialer.
Vi sætter fokus på de kvaliteter og potentialer, der er indenfor de 
sammenhængende og bæredygtige lokalområder. Med styrkelsen 
af de enkelte lokalområders særlige karakterer og identiteter 
styrkes den samlede palet af tilbud, som kan fremme bosætning og 
erhvervsudvikling i hele vores kommune.

Vores steder – Svendborg

Ollerup - V. Skerninge

Svendborg Nord

Svendborg
Vest Bymidten

Tankefuld -
Rantzausminde

Vindeby - 
Troense

Tåsinge

Thurø

Svendborg  
Øst

Skårup - Oure

Gudbjerg - Gudme - Hesselager

Stenstrup - Kirkeby

Småøerne
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Vi påvirkes af det sted, vi bor og lever. Derfor har vi 
fokus på at skabe gode rammer for en positiv udvik-
ling af vores steder, nu og i fremtiden. Gode rammer 
fremmer engagement og borgernes motivation til selv 
at drive udviklingen, hvor man bor.
For at skabe endnu bedre rammer for udvikling og 
fremgang i kommunen har vi peget på otte ’bropiller’. 
De fungerer som fokusområder, der skal understøtte 
Svendborg-visionen om udvikling og vækst. 
Til at understøtte bropillerne har vi etableret et tvær-
gående fundament under overskriften ’stærkt fynsk 
samarbejde’.

I de følgende afsnit er det beskrevet, hvordan de 
enkelte bropiller skal give sig udslag i konkrete hand-
linger og dermed bedre rammer for at bo og virke i 
Svendborg.

Vi vil i den kommende planperiode have særligt fokus 
på tre ”bropiller”, Havn & Maritime Klynger, Uddan-
nelsesklynger og Turisme og Natur, som vi kalder 
indsatsområder. Herudover det nævnte, tværgående 
indsatsområde ’stærkt fynsk samarbejde’.

For at understøtte dette arbejdes der målrettet med 
Branding, kommunikation, borger-/brugerinddragelse 
og politisk samarbejder.

Broen til fremtiden
- Politiske mål
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Kreativt liv 
Svendborgs historiske udvikling har været præget af 
mennesker, der kunne se muligheder og udnytte dem 
på nye måder – det var dem, der skabte den maritime 
udvikling og som satte det nye erhvervsliv i gang. 
Senere har Svendborg været stedet, hvor mennesker, 
der ønskede plads til alternative livsformer søgte hen. 
I dag præger en kreativ tankegang og livsudfoldelse 
Svendborg.

Sundt liv 
Svendborg har i mange år set sundhed, idræt, sport 
og leg som vigtige elementer i borgernes hverdag. Vi 
forstår sundhedsbegrebet som alle aktiviteter, der 
kan understøtte borgernes trivsel: Både idræt og 
sport, det vi spiser og drikker, og den måde vi lever på 
er kilder til sundhed.

Maritimt liv 
Svendborg repræsenterer i sig selv et stykke dansk, 
maritim historie. Det særkende skal fastholdes  i 
fremtiden. I dag er Svendborg by en af de få danske 
byer, som lever i, med og af det maritime element. 
Svendborg har derfor et stærkt, maritimt præg inden 
for uddannelse, erhvervsliv og turisme. Desuden ser 
borgerne det maritime islæt som en væsentlig del af 
byens identitet.

Fakta
Det samlede antal af arbejdspladser i kommunen er i 
2014 opgjort til ca. 23.200, og med en relativ stor andel 
inden for undervisning og sundhed.

Efter fem år med let faldende indbyggertal er der 
nu igen en positiv befolkningsudvikling, og vi er ved 
udgangen af 2015 i alt 58.232 indbyggere.

  

Den sydfynske udvikling sker under temaerne: Kreativt Liv. Maritimt Liv. Sundt Liv. 
Fælles for de tre temaer er, at de understøtter den bærende vision om det gode liv.
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Svendborg er - og skal også i fremtiden 
være - et attraktivt sted at bo for alle 
generationer. Vi ønsker og arbejder 
for en mangfoldighed af aktiviteter og 
kvaliteter i vores byer, i landområder og 
ved kysten. Vi baserer vores arbejde på 
bropillerne: 
Sundhed, uddannelsesklynger,  
inklusion, ældrestyrken, turisme og 
natur, havn og maritime klynger. 

Svendborg er den næststørste kommune på Fyn og 
fungerer som et kraftcenter for hele Sydfyn. For at 
fastholde og udvikle Svendborgs position til gavn for 
hele Fyn  er der  konstant fokus på at tiltrække indbyg-
gere og arbejdspladser. 

Der satses blandt andet på at tiltrække børnefamilier, 
og her er det væsentligt, at Svendborg har velfun-
gerende og højt kvalificerede dagtilbud og skoler. 
Svendborgs ambition er at sikre sammenhæng og 
helhedsperspektiv i børnenes opvækst. 
Sammenhæng og helhedsperspektiv drejer sig blandt 
andet om, at børn og familier skal opleve at være en 
del af et fællesskab. Fællesskab findes indenfor  
familien, de institutionelle rammer, men i høj grad 
også i nærområdet, i byrummet og det virtuelle rum. 
Det fordrer, at vi medtænker nye måder at løse vel-

færdsopgaven på tværs af institutioner og sektorer. 
Vi skaber rammer, der understøtter børns og unges 
trivsel, læring, udvikling og dannelse, uanset børns 
forskellige opvækstvilkår.

Børns og unges deltagelse i fællesskabet udvikler sig 
og ændrer karakter gennem opvæksten.
Vi skal i større omfang, via tværgående samskabel-
sesprocesser, invitere omverdenen ind til at hjælpe 

Det gode liv i alle aldre

Havn og 

Maritime 

Klynger

Turisme  
& Natur

ÆldrestyrkenInklusion

Uddannelses- 
klynger

Sundhed

”Bropiller”
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med at løse velfærdsopgaverne omkring børn og 
unge. Det kan dreje sig om øget fokus på sundhed, 
kost og bevægelse i dagtilbud og skoler. Det kan også 
handle om at skabe sammenhæng mellem elevers 
grundskoleforløb og start på en ungdomsuddannelse. 
Der skal være fokus på indgåelse af partnerskaber 
med foreninger, private erhvervsdrivende og uddan-
nelsesinstitutioner. 

Udviklingen af kvaliteten i de pædagogiske og sociale 
opgaver påvirker den måde, vi i fremtiden indretter 
skoler og institutioner på.  For eksempel vil nye fag i 
skolen som ’science’ og ’håndværk’, samt øget fokus på 
sundhed, kost og bevægelse i dagtilbud og skoler have 
en afgørende betydning for den måde, vi vælger at 
indrette  de fysiske rammer.  

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er 
særlige fokusområder. Vi har fokus på øget sundhed 
blandt borgerne. Vi ønsker desuden at øge ligheden i 
borgernes sundhed og arbejder for at de grupper af 
borgere, der har færre ressourcer får de bedste mulig-
heder for at klare sig godt i eget liv.

Vi tænker rehabiliterende i vores tilgang til borger-
ne. Vores fokus på rehabilitering udmøntes gennem 
forskellige indsatser indenfor sundheds-, ældre- og 
socialområdet. Overordnet er indsatserne rette mod 
et mål om at den enkelte borger opnår et så selvstæn-
digt og meningsfuldt liv som muligt.

Den primære sundhedssektor vil forandre sig. Her 
spiller kommunerne en væsentlig rolle, når velfærds-
opgaven skal løses. Fokus på sundhedsområdet har 
flyttet sig og derfor bliver fordelingen af opgaver, der 
løses af sygehus, almen praksis og kommune hele 
tiden justeret. Vores mål er at have indsatser, der på 
forskellig vis understøtter arbejdet med udviklingen 
af det nære sundhedsvæsen. Et væsentligt skridt i 
det arbejde er etableringen af et sundhedshus, som 
skal være borgerens samlede  indgang til sundheds-
væsnet. Sundhedshuset skal styrke borgernes adgang 
til differentierede og målrettede sundhedstilbud og 
på den måde fremme den generelle sundhed.

Vi har fokus på det kreative og hele menneske og har i 
Svendborg en lang række foreninger og fællesskaber, 
i by såvel som i lokalområder. Det er en særlig styrke 
for Svendborg som bosætningskommune. Det mang-
foldige kulturliv er enestående for vores kommune, 
og mange talenter opstår netop i kulturvækstlagets 
fællesskaber. 
Nærhed og adgang til naturområder spiller også 
en væsentlig rolle for bosætning og turisme. I den 
erkendelse arbejder vi til stadighed på at skabe natur-
områder af høj kvalitet og tilsvarende gode friluftsfa-
ciliteter.

Vi arbejder for at skabe gode rammer for bosætning 
med fortætning i Svendborg by og landsbyer med 
udviklingspotentialer. Byudviklingsmæssigt er der 
fokus på opgradering af bymidten og Svendborg Havn 
og Tankefuld.

Fakta
Igangværende byudviklings- 
projekter: Liv i min By,  
Den Grønne Tråd, udvikling af 
Svendborg Havn med offentlige  
og private initiativer, nyt byggeri 
for SIMAC .

Vidste du, at
• I Svendborg mener mere end 80 %, at deres  

lokalområde er attraktivt. 

• Der er 20 forsamlingshuse i Svendborg Kommune.

• Forskere fra Syddansk Universitet undersøger  
effekterne af den ekstra idræt i skolerne.   
Idrætsskolerne og forskningen kaldes tilsammen 
Svendborgprojektet. 
De gode erfaringer fra idrætsskolerne har ført til, 
at der fra 2016 bliver iværksat et lignende tiltag for  
de 0-6 årige.

 



Havn og 
Maritime 
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Vi vil samle de mange kræfter, der er i og 
omkring Svendborg i en fælles indsats 
for at tiltrække flere indbyggere og skabe 
flere arbejdspladser. Vi baserer vores  
arbejde på bropillerne:  Iværksætteri, 
havn og maritime klynger, uddannelses-
klynger, turisme og natur. 

Vi har særligt fokus på at skabe merværdi i synergi 
mellem borgere, uddannelse, infrastruktur, byudvik-
ling og erhverv.

Vi har etableret Erhvervskontakten for at gøre det 
nemmere for virksomhederne at samarbejde med 
kommunen. Vi arbejder til stadig på at udvikle tæt-
tere relationer til virksomhederne. Det gør vi fordi 
vi ved, at virksomhederne har brug for den bedste 
arbejdskraft, og at borgeren har brug for så høj grad 
af tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Vi skal 
levere de bedste rammer for virksomhedernes trivsel 
og vækst, så vi dels kan fastholde god arbejdskraft, 
dels tiltrække nye indbyggere og medarbejdere og 
endelig, udnytte virksomhedernes vækstpotentiale 
som driver for kommunens udvikling.

Udvikling af erhvervsområderne og bedre udnyttelse 
af nærheden til motorvejen hører også til kommunens 
erhvervsindsats. 
Fremtidsfabrikken, som er vores kreative iværk-
sætterhus skal videreudvikles som innovativt sam-
lingssted for de kreative iværksættere på Sydfyn. 
Den grønne omstilling er også en driver for vækst, 

Vækst gennem fælles  
bæredygtig udvikling

Vidste du, at
• Fremtidsfabrikken Sydfyn’ i 2011-2014 har uddannet  

250 kreative iværksættere.

• Fremtidsfabrikken 2 etableres for iværksættere indenfor  
IT og det maritime område.

 • I forhold til andre kommuner er der i Svendborg relativt  
mange arbejdspladser til højtuddannede i den private og  
den offentlige sektor. 

• Svendborg er udpeget som et af 20 særlige kyst- 
feriesteder i Danmark som centrum for lystsejlere  
og med international appel. 

 

eksempelvis i håndværksfagene med energirenove-
ringer i ejerboliger. Der skal fortsat skabes innovation, 
udvikling af praksis og fremtidssikrede løsninger 
sammen med eksempelvis Udvikling Fyn, Syddansk 
Vækstforum, GO2Green og universiteter.
Svendborg bymidte og havn skal udvikles som et 
fynsk kraftcenter for erhverv, kultur, events og menne-
sker. Det giver den livgivende puls, der kendetegner en 
by i vækst. I kombinationen af ambitiøse idrætsskoler, 
pulserende byliv og Øhavets særlige natur til frilufts- 
og kulturoplevelser har Svendborg stærke trumfer til 
øget bosætning og turisme.

”Bropiller”
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Lokalt og regionalt samarbejde er  
afgørende for at nå målet om vækst i 
arbejdspladser og tiltrække flere  
borgere. Vi baserer vores arbejde på  
bropillerne: Sundhed, innovation,  
ældrestyrken, turisme og natur,  
uddannelsesklyngen.

Fremtiden skal skabes i synergi med kommunale og 
private indsatser i tillidsfulde fællesskaber. Vi er godt 
på vej.

Samskabelse og synergi mellem uddannelser, kultur, 
erhverv, handel og turisme er også essensen af kom-
munens erhvervsstrategi om bæredygtig udvikling. 

Det tværgående fokus i den åbne skole kalder på øget 
fleksibilitet og partnerskaber med f.eks. erhvervs- 
drivende, foreninger og uddannelsesinstitutioner.  

Svendborgs idrætsskolesatsning er resultat af part-
nerskabssamarbejdet i Sport Study Svendborg. Også 
fremover skal der satses stærkt på synergier mellem 
sport og uddannelse, idræt og læring. På social- og 
sundhedsområdet har vi fokus på at styrke og udvikle 
samarbejdet med eksterne aktører. Hvor det er muligt 
indtænkes samarbejde med private aktører for at 
styrke den kommunale opgaveløsning. Samarbejdet 

med frivillige organisationer og foreninger styrkes 
ved at inddrage netværk og understøtte borgernes 
viden og ressourcer. Samarbejdet med uddannelses-
institutioner er vigtig i forhold til løbende udvikling af 
praksis, der sikrer holdbare løsninger og vækst. 

Vi skaber sammen

Turisme  
& Natur

Iværksætteri

Ældrestyrken

Uddannelses- 
klynger

Sundhed

”Bropiller”
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Kommunens kulturstrategi ’Kulturløftet’ skal realise-
res sammen med borgerne og kommunens kulturak-
tører. Indsatserne har særligt fokus på fællesskaber, 
kunst og kultur mellem bygninger samt børn og unges 
bidrag til kulturen. 

Med SvendborgEvent-partnerne skal events og  
turismeservice styrkes og trimmes.  

Vi deltager aktivt i Byregion Fyn for at skabe gennem-
slagskraft for hele Fyn i forhold til landsplanlægnin-
gen og statens vækstdagsorden. Der vil fortsat være 
fokus på at løfte de fynske udfordringer i fællesskab. 
Samtidig vil vi finde yderligere samarbejdspartnere i 
og udenfor regionen, som kan styrke vores position i 
regionen, på landsplan og i Østersøregionen.

Vidste du, at
• Parterne bag Den Sydfynske Idrætsklynge er  

GOG 2010, Broholm Gods og Hestecenter, Skolerne i 
Oure Sport & Performance, Gymnastikhøjskolen i  
Ollerup, University College Lillebælt, Svendborg  
Gymnasium og Svendborg Kommune.

• Svendborg er med i samarbejde om 1100 km havør-
red-kyst, 90 øer, 365 fiskedage om året. 

• SvendborgEvent er et formaliseret event- og  
turistservicesamarbejde mellem Shopping  
Svendborg, Svendborg Turistforening,  
Erhvervsforum Svendborg, Svendborg Kommune,  
Hotel- og Beværterforeningen og Kulinarisk Sydfyn.

• Sammen med de øvrige fynske kommuner arbejder vi 
for en fælles retning for fremtidens el- og varmefor-
syning.

 

FAKTA
Byregion Fyn er et samarbejde mellem 
ni fynske kommuner om politisk og stra-
tegisk udvikling. Byregion Fyn arbejder 
med kommunernes fælles planstrategi, 
strategisk infrastrukturplanlægning, 
strategisk energiplanlægning, principper 
for byernes samspil og udvikling, digital 
infrastrukturplan, strategiske analyser 
og vidensformidling.

FAKTA
Kulturregion Fyn er et samarbejde 
mellem 9 fynske kommuner og Kultur- 
ministeriet. Kultursamarbejdet bygger 
på en målsætning om at styrke det  
fynske kulturliv, at skabe en høj kunst-
nerisk og kulturel profil på tværs af 
kommunegrænserne og gøre de fynske 
kulturtilbud tllgængelige og attraktive 
også for nye målgrupper.

Samarbejdet med turismeoperatørerne i 
Naturturisme, Destination Fyn og Østersø-
turismeprojekter skal have fokus på mærk-
bar udvikling af turismeforretningerne. 

Gennem Femern-Belt-Developments videns-
fora skal Svendborgs udviklingsmuligheder 
for infrastruktur, erhverv og beskæftigelse 
fremmes.



Tværgående indsatsområde: Stærkt fynsk samarbejde

Sammen står Fyn stærkest

31

Et aktivt og bredt samarbejde på Fyn og med  
regionerne omkring os er forudsætningerne for 
at vi kan beholde og udvide vores marked i  
forhold til erhvervsudvikling og bosætning. Havn og 
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Vi satser på forretningsområder med 
store vækstpotentialer
Vores vision om udvikling inden for erhvervs- og turis-
meområdet er baseret på kompetent, specialiseret og 
professionaliseret samarbejde. Gennem Destination 
Fyn får vi andel i den samlede fortælling om Eventyret 
Fyn, udvikling af aktiv kystferie og indgår i værdikæ-
der for turismeindustrien. Udvikling Fyn står i spidsen 
for det erhvervsmæssige samarbejde for fem fynske 
kommuner. Med Udvikling Fyn bliver vores lokale 
virksomheder del af professionelle udviklingsmiljøer 
rettet mod de fynske vækstbrancher og klynger.

Parat til Femern Bælt-forbindelsen
Vi har i Svendborg  siden 2009 haft fokus på per-
spektiverne i Femern Bælt-forbindelsen og løbende 
leveret idéer, der kan styrke den kommende forbin-
delse med ny indtjening. I foråret 2015 færdiggjorde 
Svendborg  et oplæg i samarbejde med Langeland 
og Lolland kommuner, Rederiet Færgen samt lokale 
virksomheder på Sydfyn, der har gode muligheder for 
at ekspandere ved at blive bragt tættere på et stort 
tysk marked.  
Oplægget indeholder en gennemgang af udviklings-
muligheder for den samlede rute 9 imellem Fyn og 
Sydlolland. Der er store perspektiver i at anvende den 
nye infrastruktur til regional vækst, dels ved at kom-
me tættere på et stort tysk marked, dels ved at blive 
en del af et stort fleksibelt arbejdsmarked på tværs af 
Syddanmark. 

Udvikling Fyn fokuserer på seks udvalgte 
forretningsområder med store vækstpoten-
tialer

• Cleantech

• Energi & Byggeri

• Destination Fyn

• Event

• Food & Foodtech

• IT & Robot

• Maritim

Vi skal i endnu højere grad udnytte vores gunstige pla-
cering ved vandet og den infrastruktur, der knytter os 
sammen med Fyn, Sydfyn, Sønderjylland, Lolland-Fal-
ster og Nordtyskland. Vi vil arbejde for tydeligt 
politisk lederskab og stærke samarbejder baseret på 
gensidig respekt og tillid.

Stærkt fynsk samarbejde er et afgørende bidrag til 
at understøtte målet om flere arbejdspladser og flere 
indbyggere. Det er ikke kun kommunerne imellem. 
Samarbejdet rummer desuden det fynske erhvervsliv 
og uddannelsesmiljøer.

Svendborgs bidrag i et styrket fynsk samarbejde er 
vores særlige styrke inden for det maritime og på 
uddannelsesområdet. Vi har desuden erhvervsmæs-
sige styrkepositioner inden for fødevarer, turisme og 
transport. Vores gode tog- og motorvejsforbindelse til 
Odense og resten af Danmark skal tiltrække investe-
ringer og initiativer, der kan skabe vækst og udvikling. 
I Svendborg og på Sydfyn kan vi bo og leve tæt ved 
vandet og naturen, med et attraktivt byliv og med 
masser af tilbud inden for idræt og kultur.

Strategisk planlægning gennem  
Byregion Fyn
Ni fynske kommuner udgør tilsammen Byregion Fyn. 
Det er et forpligtende politisk samarbejde om at 
bruge de enkelte fynske byer og egnes særlige styrker 
i en geografisk helhed. Byregion Fyn er etableret for 

at skabe gennemslagskraft og udviklingsevne for hele 
Fyn i forhold til landsplanlægningen og den statslige 
vækstdagsorden. 
Byregion Fyns styrke er vores centrale, geografiske 
placering i Danmark. Vi har let opkobling til de øvrige 
store byregioner over land og vand. Sammen har vi 
på Fyn styrkepositioner inden for maritime erhverv, 
robot- og velfærdsteknologi, indenfor turisme og grøn 
omstilling.

Gennem Byregion Fyn arbejder vi sammen 
for vækst på hele Fyn efter en fælles strategi 
’Strategi Fyn’. Der er fokus på at løfte de fyn-
ske udfordringer i fællesskab. Indsatserne 
på Fyn de kommende år kan karakteriseres 
således:

• Definere byroller på Fyn og investere i 
bymiljøer og lokale fyrtårne.

• Sikre digital infrastruktur, god mobil- og 
bredbåndsdækning. 

• Sikre bedre infrastruktur med kortere 
rejsetider. 

• Arbejde for bæredygtig transport, hvor 
kollektiv trafik og cyklen bliver et reelt 
alternativ og supplement til bil.

• Etablere en fælles friluftsstrategi. 



Indsatsområde 1: Havn og Maritime Klynger

Svendborg Havn som  
Maritimt Kraftcenter

Havn og Maritime 
Klynger



Det forløb kalder vi Den Blå Kant. Her mødes by, havn 
og natur og her bliver fremtidens klimasikring integre-
ret i kajer, stier og byrum.

Samskabt udvikling på Svendborg Havn
Med havnen som omdrejningspunkt for mange svend-
borgenseres selvforståelse og et udviklingsområde 
for erhverv, bosætning og kultur, bliver dialog og sam-
skabelse nøglen til en frugtbar udviklingsproces.  

Gennem midlertidige aktiviteter og prøvehandlin-
ger vil vi teste og afprøve idéer til den langsigtede 
anvendelse, og det vil samtidig udvikle vores byliv 
og øge havnens attraktion. De samskabende udvik-
lingsprocesser sker på hele havnen, og Frederiksø vil 
være i centrum for afprøvning af idéer og muligheder 
indenfor tre hovedspor: Friluftsaktiviteter, kultur og 
kulturerhverv samt maritime oplevelser.

De væsentligste handlinger i udviklingen af  
Svendborg Havn som maritimt kraftcenter vil være:

• Midlertidige anvendelser: At anvende midlertidig-
hed til at skabe liv på havnen og afprøve bæredyg-
tigheden af innovative tiltag indenfor erhverv og 
kultur. 

• Maritimt kraftcenter på Nordre Kaj: At danne 
rammer for at etablere et center for videregående 
maritime uddannelser (SIMAC) og maritime erhverv. 

• Den Blå Kant og klimasikring: At anlægge et sam-
menhængende forløb af stier, byrum med rekreative 
og kulturelle tilbud samt klimasikring fra Christi-
ansminde til Den Runde Lystbådehavn – herunder 
også at udvikle rammerne omkring en ny central 
pumpestation.

• Frederiksøen – kultur og erhverv: At udvikle dele 
af det tidligere værftsområde med fokus på outdo-
oraktiviteter, kultur og kulturerhverv samt maritime 
oplevelser.

• Blandet by på Jessens Mole: At udbyde kommunale 
arealer til byudvikling med blandet bolig og erhverv i 
tæt samspil med Den Blå Kants offentlige byrum. 

• Havnepark/-plads: At gennemføre en samskaben-
de proces for en havnepark/plads ved Toldboden.

 

FAKTA 
• Det Blå Danmark er en betegnelse for alle 

maritime og søfartsrelaterede virksomhe-
der og erhverv i Danmark. 

•  I 2014 indsejlede danske skibe for et par 
hundrede milliarder kroner, og hertil kom-
mer en lignende omsætning i de mange 
maritime erhvervsaktiviteter på land
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Det maritime vækstpotentiale er stort 
på Sydfyn, i Svendborg og ikke mindst 
på Svendborg Havn. Med det afsæt vil vi 
styrke Svendborg langt ud i fremtiden 
til gavn for erhverv, uddannelser, bosæt-
ning og byliv. 

Medspiller i Det Blå Danmark 
Det Blå Danmark er en stærk motor for dansk øko-
nomi. Med en rodfæstet maritim tradition og et vidt 
forgrenet maritimt erhvervsliv er Svendborg og 
det sydfynske område en væsentlig spiller i Det Blå 
Danmark. Vi er aktive omkring Den Fynske Maritime 
Klynge. Her er samlet omkring 100 større og mindre 
virksomheder inden for et bredt spektrum af Det Blå 
Danmark; skibsværfter og andre produktionsvirk-
somheder, rådgivning i den maritime sektor, rederier, 
shipping, maritime uddannelser m.fl.

Levende maritim kulturarv 
Vores omfattende maritime erhvervsliv står på 
skuldrene af en levende maritim kulturarv. Kulturarven 
er yderst synlig i vores havn, såvel sø- og landværts, 
og rummer nogle af de ypperste eksempler på dansk 
maritim historie i form af mange bevaringsværdige 
skibe og bygninger. Sammen med en unik natur med 
Svendborgsund og Det Sydfynske Øhav er vores 

maritime kulturarv basis for et maritimt fritids- og 
friluftsliv, hvor rammerne ikke fås meget bedre andre 
steder. 
Den maritime kulturarv kommer til udtryk i et stort 
folkeligt engagement – en mental maritim kulturarv, 
om man vil. Det folkelige liv præges af både vi, der er 
aktive og forhenværende søfolk og af alle vi andre, der 
med stor lyst lever det gode liv med udgangspunkt i 
det maritime.

Møde mellem by, havn og natur  
i Den Blå Kant
Det maritime liv i alle dets former præger Svend-
borg og det sydfynske område, men kommer klarest 
til udtryk i Svendborg Havn. Her er alle muligheder 
for at forene den maritime historie med fremtidens 
maritime erhverv og uddannelser i samspil med 
kreativt iværksætteri, kultur og bosætning. Vi vil 
udvikle havnen til et nyt byområde tæt forbundet med 
Svendborgs historiske bymidte. Bymidte og havn skal 
styrke hinanden og skabe nye rammer for vores by- og 
kulturliv.

Vi vil forstærke trådene i form af forbindelser og 
byrum mellem bymidte og havn ligesom vi arbejder for 
at Fremtidens Havn vil indeholde et sammenhængen-
de forløb af stier og byrum  fra Christiansminde til Den 
Runde Lystbådehavn. 
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Indsatsområde 2: Uddannelsesklynger

Uddannelse som vejen til viden 
Uddannelses- 

klynger
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skoler og dagtilbud. F.eks. vil nye fag inden for science 
og håndværk samt et øget fokus på sundhed, kost og 
bevægelse i dagtilbud og skoler have en afgørende 
betydning for, hvilke fysiske rammer, der er brug for. 

Lokal mad 
Vores styrkeposition indenfor sundhed og lokale 
fødevarer er en del af vores børns skoledag. Projektet 
LOMA handler om LOkal MAd og baserer sig på ønske 
om kvalitet, kendskab til og kreativitet i brugen af 
lokale fødevarer for børn og unge.

Uddannelsesstyrke til øget bosætning
Vi skal bygge videre på vores særlige styrkeposition 
inden for uddannelse, som igen trækker på det vi kan 
inden for sundhed, idræt, fødevarer, det maritime 
og folkeskolen. Høj kvalitet og udfordrende miljøer i 
dagtilbud, skole og uddannelser skal være med til at 
sætte Svendborg på landkortet som et sted, hvor man 
har lyst til at slå sig ned. 

I Uddannelsesklyngen sætter vi særligt fokus på 
samarbejder om:  

• Sport og uddannelse/Idræt og læring i unik kom-
bination: Idræt og læring, kompetenceudvikling, 
talentudvikling, laboratorier om den åbne skole, 
branding, Svendborgprojektet, Svendborgkurserne, 
sportsklasser.

• Fødevarer: Lokal mad/ LOMA, Kulinarisk Sydfyn, 
Levnedsmiddelskolen. 

• Kunstneriske, kreative, musiske gymnasiale 
uddannelser: Partnerskaber, Åben Skole. 

• CAMPUS Svendborg: Centerpark med attraktivt 
studiemiljø til glæde for de studerende og byens 
puls, garantiordning, uddannelseskonference.  

• Demokrati-udvikling: Grundlovsmøde, Folkemøde.  

• Internationalt udsyn: Summer Schools.

• Maritime uddannelser: Erhvervsuddannelser, 
fritidsaktiviteter, kursusvirksomheder. 

Vi vil arbejde for et kreativt uddannel-
sesmiljø med plads til forandring og 
som drivkraft til bæredygtig udvikling 
og innovation. 

Vi vil videreudvikle vores stærke uddannelses- 
miljø som en drivkraft for det gode liv. Det er også en 
drivkraft i at kunne tilbyde virksomhederne velud-
dannet og motiveret arbejdskraft. Grundlæggende er 
visionen at sikre et stærkt udgangspunkt for vores 
unge til arbejdslivet, at fastholde og udvikle den lokale 
arbejdskraft samt tiltrække veluddannet arbejdskraft 
til vores område.

Samarbejdende og kreativt  
uddannelsesmiljø
Vi bygger videre på vores samarbejdende uddannel-
sesmiljø med en palette af muligheder. Vores uddan-
nelsesmiljø består ud over folkeskoler af friskoler, 
privatskoler, efterskoler, højskoler, gymnasiale uddan-
nelser, erhvervsuddannelser, professionsuddannelser, 
maritime uddannelser samt Syddansk Universitet i 
Odense. 

Medarbejderne på de mange uddannelsesinstituti-
oner udgør i sig selv et stærkt og kreativt miljø, der 
forstærker Svendborgs position på uddannelsesom-
rådet. Uddannelsesmiljøet er med til at øge antallet af 

gæster og besøgende i kommunen. På vores specia-
liserede skoler oplever mange unge Sydfyn gennem 
længere tid, men også turister fra nær og fjern drages 
af det kreative uddannelsesmiljø. 

Førende i inddragelse af idræt og  
bevægelse
Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv inviteres ind 
som medskabere af kreative og udfordrende lærings-
miljøer i folkeskolen. I vores folkeskoler og dagtilbud 
er vi førende, når det handler om at bruge idræt og be-
vægelse i undervisningen på en måde, der har national 
og international bevågenhed. Vores erfaringer deles 
med undervisere i hele Danmark via Svendborgkur-
serne, som har fokus på idræt, læring og inklusion. Vi 
vil fortsætte dette arbejde. 

Unge gør hinanden gode i campusmiljø
Ved at samle 10. klasser og ungdomsuddannelser på 
ét campus vil skiftet fra folkeskole og ungdomsuddan-
nelse blive lettere. På sigt forventer vi at flere tager 
en ungdomsuddannelse.  

Udfordrende læringsmiljøer  
Folkeskolereformen sætter en ny dagsorden for 
skoledagen, og udviklingen begynder i dagtilbuddene. 
At udvikle udfordrende læringsmiljøer vil i fremtiden 
få indflydelse på den måde vi  fysisk indretter vores 

40



Indsatsområde 3: Turisme og Natur

Vi deler  
vores steder
 Turisme & Natur



I turismesamarbejder med partnere omkring  
Østersøen har vi fokus på at skabe Nordeuropas  
bedste resort for moderne, aktiv kystferie.  

Udvide markedet ved at skabe helt  
nye turismeprodukter
Der er brug for nye og bemærkelsesværdige  
oplevelsesprodukter. Vi vil derfor arbejde for at skabe 
synergi mellem overnatningssteder, attraktioner, 
aktivitetsudbydere og aktører indenfor iværksætteri, 
kulturliv, højskoler, foreninger, grønne organisationer 
og andre om at skabe målrettede pakketilbud.  
Det kunne eksempelvis være sportsturisme eller 
madoplevelser.    

Vi deler vores steder med hinanden  
og vores gæster.

I Svendborg har vi stærke, stedbundne kvaliteter i 
form af vores kultur, kyster, natur.  
Vores idræts- og kulturliv og den særlige pittoreske 
stemning i de sydfynske byer og natur skal udnyttes  
i udvikling af oplevelser og turisme. 

Aktiv i naturen
Lokalområder uden for Svendborg by har nogle 
særlige landskabelige og historiske kvaliteter. Der 
skal udvikles sammenhængende landskaber, natur og 
friluftsmuligheder i den grøn-blå landskabsstruktur. 
Naturområder af særlig værdi skal gøres tilgængeli-
ge, som for eksempel Rødme Svinehaver i Egebjerg 
Bakker. 
Desuden vil vi sammen med interessenter og borgere 
gøre historierne synlige i kulturlandskabet. De mange 
herregårde er en klar mulighed.  
Naturen og kulturhistorien i Det Sydfynske Øhav er 
perfekt til os, der bor her, men også turister og gæster 
med særlige interesser som at vandre, cykle, sejle, 
dykke, dyrke vandsport, fiske og samle fødevarer i 
naturen. Turismemarkedet bevæger sig mod spe-
cialprodukter, hvor den enkelte dyrker sin særlige 
interesse. Vi vil derfor udvikle vores brug af naturen 
og sikre, at det sker i god balance med beskyttelse og 
pleje af naturen. 

Oplevelsesøkonomi i kobling med  
friluftsliv og byens tilbud
Vi har mange tilbud til friluftsentusiaster og livsny-
dere. Vi vil bakke op om de oplevelsesøkonomiske 
potentialer i at have et bredt felt af aktører og at-
traktioner til at skabe sammenhængende tilbud med 
kvalitet og særpræg. 

Samarbejde om bæredygtig turisme i 
øhavet og omkring Østersøen
Vi vil være med til at udvikle natur og bæredygtig 
turisme sammen med borgere, lokale foreninger, 
professionelle turismeaktører og turismevirksom-
heder. De gode turismeforretninger sker netop, når 
overnatningssteder, attraktioner, aktivitetsudbydere, 
turoperatører, spisesteder og borgere finder sammen 
i værdikæder om gæstens gode, samlede oplevelse. 
Udviklingen af gæstfrihed for ferieturister og det 
gode værtskab for konferencer og events er en fælles 
opgave. Det er derfor vigtigt, at private og offentlige 
parter finder sammen om turismeudvikling i et tillids-
fuldt forhold.  

Vi er aktive i SvendborgEvent, i Naturturisme-partner-
ne omkring Det sydfynske Øhav og Destination Fyn 
om at skabe gode oplevelsesmuligheder for kommu-
nens borgere og turister. Vi arbejder ambitiøst på at 
gøre øhavet kendt for oplevelser i verdensklasse og 
som foretrukket feriested for udenlandske turister.  

Dykkervraget, den sænkede færge M/S Ærøsund ved 
Ballen, er allerede ved at blive kendt i Nordeuropa 
som et spektakulært besøgsmål for dykkerturister. 
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De aktive feriekurser ved Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup og Skolerne i Oure – Sport & Performance 
er meget populære og skaber årligt omkring 30.000 
overnatninger.  

I Turisme og natur sætter vi særligt fokus på  
samarbejde om: 

• Fælles markedsføring af Det Sydfynske Øhav: 
Synliggøre og sælge hinanden på tværs af  
kommunegrænser, oplevelser, service og aktiviteter. 

• Svendborg by opgraderes som øhavets hovedstad: 
Videreudvikle Svendborg bymidte og havn som 
pulserende kystferieby med Cittaslow-livskvalitet, 
hotspot for frilufts- og kulturoplevelser, port til 
øhavet og verden. 

• Byens værtskab: Bredt samarbejde om gæstfrihed 
samt event- og konferencepakker.  

• Mere natur og oplevelser i verdensklasse for  
turister, der tager på aktive temaferier og holder 
af friluftsliv: Udvikle og formidle natur og kulturhi-
storie, opkvalificere Øhavsstien, udvikle cykelturis-
men og cykelfremme, hotspots for dykkere, lyst- 
fiskere og andre friluftsmennesker, lystsejlere, fred 
og ro i naturen. 

• Værdikæder rundt om sport, uddannelse og  
træning. Oplevelsestilbud i samarbejde med over-
natningssteder, foreninger, klubber, uddannelser og 
højskoler. Udendørstræning. Udvikling af sports-
events.

• Unikke fødevareoplevelser. Madevents,  
madmarkeder og madruter i by og opland.  
Sundhed, kost og bevægelse. Samle fødevarer i 
naturen. Dejligt lokalt drikkevand. 

Mange tyskere er vilde med at vandre. Deutscher 
Wanderverband har 58 foreninger med cirka 600.000 
medlemmer. Dem vil vi gerne invitere op på Øhavsstien.
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Svendborgs lokale  
Agenda 21-strategi 
Bæredygtig udvikling for os er at passe på vores na-
turmiljø og kulturarv, at områder er trygge og attrak-
tive med mange forskellige mennesker og at forvalte 
økonomien ansvarligt. 

Ved at satse på en miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtig udvikling sikrer vi, at kommunen er og for-
bliver et attraktivt sted for eksisterende og kommen-
de borgere samt erhvervsliv og turister. Med naturen 
og Øhavet som drivkraft sætter vi fokus på sundhed, 
uddannelse, byudvikling, turisme og friluftsliv. 

Mange synlige eksempler på  
bæredygtighed
Arbejdet med vores bæredygtige udvikling sker på 
tværs af fagområder og i mange spændende tiltag. Vi 
har fået elbiler til medarbejderne og til borgerne og 
ønsker flere i de kommende år. Alle kommunale bygge-
rier opføres som lavenergibyggeri.
 
LOMA-projektet om fokus på lokale fødevarer i 
folkeskolerne er et eksempel på, hvordan vi arbejder 
med bæredygtig udvikling. Vi arbejder løbende med 
naturplejeprojekter og på at skabe større sammen-
hæng mellem naturområder i landskabet.  

De kommunale skove bærer anerkendte certificerin-
ger, og vi har udlagt yderligere skovarealer til såkaldt 
’urørt skov’ og til ’biodiversitetsarealer’.  Alt dette er 
områder, som på sigt kan bruges til opdagelse, under-
visning og friluftsliv. 
 

100 % omstilling til vedvarende  
energikilder i 2050
De ovennævnte eksempler er med til at sikre, at vi 
lever op til internationale og nationale aftaler om at 
fremme bæredygtig udvikling og understøtte biolo-
gisk mangfoldighed. På den måde er vi med til at sikre, 
at vi når i mål med vores vision om 100 % omstilling til 
vedvarende energikilder i 2050.

  

Det er bæredygtighed

Lokal Agenda 21-strategi  
er en strategi, som sætter bæredygtig 
udvikling på den globale dagsorden. 
Med den fortæller vi, hvordan vi tager 
ansvar for bæredygtig udvikling.



Lokal Agenda 21-arbejdet er integreret
Det er vigtigt for os at støtte borgerdrevne initiativer, 
som har til formål at nedbringe ressourceforbruget 
eller øge den biologiske mangfoldighed. Det kan ske 
i byen og på landet. Det er vigtigt, at myndigheder, 
borgere, virksomheder, organisationer og foreninger 
alle bidrager til at opnå lokale og globale miljøforbed-
ringer. For at få det til at ske, er vores lokale Agenda 
21-strategi ikke en selvstændig strategi, men indgår 
i alle de politikker, planer, strategier, hvor det er 
relevant.

 

Vi passer på det, som gør Svendborg særligt.  
Det ligger i vores Cittaslow-tilgang. Vi arbejder på at 
fremme og bevare det gode liv for borgere og virk-
somheder ved at skærpe opmærksomheden omkring 
bløde værdier i tilværelsen. Det gør vi ved at vægte 
parametre som livskvalitet, nærvær og fordybelse. 

Vidste du, at
• Tankefuld er Svendborgs nye bydel midt i naturen 

med fokus på fællesskab og miljø.

• Der på kommunale bygninger i 2014 og 2015 er opsat 
ca. 4.000 m2 solceller, og du kan følge produktionen 
på http://evishine.dk/sites/svendborg/
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Go2Green er en nonprofit-organisation på  Sydfyn for erhverv, kommuner 
og private med det mål for øje at reducere energiforbrug, skåne miljøet 
og bane vej for bæredygtig vækst.
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Planlægning siden sidst
Siden den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013, 
er der vedtaget elleve lokalplaner og syv kommune-
plantillæg, herunder Tematillæg for vand og klimatil-
pasning.

Revision af kommuneplanen
Vores kommuneplan skal revideres i løbet af 2016 og 
2017. Byrådet har besluttet, at der gennemføres en 
temarevision af kommuneplanen. En temarevision er 
en delvis revision. 
Det tema, som skal revideres fuldt ud og sættes  
til debat handler om energiplanlægning og vind-
mølleplanlægning. Andre temaer revideres i mindre 
omfang:

Detailhandel

Natur 

Børn

Unge og uddannelse 

Byudvikling/lokalområder

Kultur og fritid

Erhverv og turisme 

Trafik og infrastruktur 

Social, ældre og handicap

Tekniske anlæg

Resterende afsnit i den eksisterende kommuneplan 
vedtages igen efter ajourføring med eventuelle  
rettelser, der sker på baggrund af ændret lovgivning 
eller overordnet planlægning.

Kommuneplanrevision
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