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Offentliggørelse

Hvad er en planstrategi

Planstrategien er vedtaget endeligt af
Assens Byråd den 4. november 2019 med
en lille tekstændring i beskrivelsen af den
regionale udviklingsstrategi..

I følge Planlovens § 23a, stk. 1 skal
Byrådet vedtage og offentliggøre en
strategi for kommuneplanlægningen - en
planstrategi - inden udgangen af første
halvdel af byrådsperioden.

Planstrategi 2019 er vedtaget af Assens
Byråd første gang den 26. juni 2019 og
var derefter i høring i 10 uger indtil den 4.
september 2019.
Planstrategiens offentlighedsperiode blev
også brugt som for-offentlighedsperiode
til at indkalde ideer og kommentarer til
den delvise revision af kommuneplanen jf.
Planlovens § 23d.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
ringe til planafdelingen på 64 74 75 20
eller skrive via sikker post.

Byrådet skal i planstrategien tage stilling
til, om kommuneplanen er fyldestgørende
- og hvordan den skal revideres, hvis den
ikke er fyldestgørende.
Planstrategien skal indeholde:

• Vurdering af og strategi for udviklingen.
• Revisionsbeslutning i forhold til, hvilke
dele af kommuneplanen, der skal
revideres og hvordan.
• Oplysninger om den planlægning, der
er gennemført siden sidste revision af
kommuneplanen.

En planstrategi indeholder ikke konkrete
arealudpegninger. De findes i stedet for i
kommuneplanen.
Der er dog lovkrav om, at forslag til
nye sommerhus- og udviklingsområder
indenfor kystnærhedszonen skal udpeges
og vurderes i planstrategien, hvis de skal
kunne bruges i næste landsplandirektiv
om udlæg af nye sommerhusgrunde
og udviklingsområder indenfor
kystnærhedszonen.
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Forord
Det sidste års tid har Byrådet arbejdet med
at lave en ny vision for Assens Kommune,
og den 27. marts 2019 blev Med vilje og
hjerte - vores vision for 2030 vedtaget.

Visionen skal nu ud og arbejde. Vi vil
bruge visionen i hverdagens prioriteringer
og handlinger og som et pejlemærke for
fremtidige politikker og strategier.

Med vilje og hjerte beskriver vores fælles
fremtid, og hvordan vi sammen — borgere,
virksomheder og kommune — skaber
udvikling og det gode liv. Den er for os alle.
Visionen sætter mål og retning for vores
fremtidige udvikling. Den er et produkt
af de potentialer og udfordringer, vi ser
sammen med en ambition om, hvor vi vil nå
hen i 2030.

Planstrategien er Byrådets strategi for
den fysiske udvikling af Assens Kommune.
Planstrategien omsætter kommunens
visioner for den fysiske udvikling til
en strategi ved at beskrive, hvordan
kommuneplanen skal revideres, så den
understøtter vores nye vision Med vilje og
hjerte.

Den er blevet til på baggrund af dialog med
borgere, foreninger og samarbejdspartnere,
fordi vi tror på, at vi sammen skaber de
bedste løsninger. Sammen har vi udvalgt
fem prioriterede områder, der nok rummer
forskellige temaer, men som i den grad
hænger sammen.

Byrådet har nemlig ansvaret for at
planlægge, hvordan arealerne i byerne
og i det åbne land skal anvendes. Denne
planlægning varetages overordnet
i kommuneplanen, og før et byråd
kan ændre på kommuneplanen, skal
ændringsbeslutningen beskrives i en
planstrategi.

Vores fælles prioriteringer handler om
de helt centrale aspekter af at leve, bo,
arbejde og drømme i Assens Kommune. Og
de beskriver resultatet af den udvikling,
vi arbejder på at skabe frem mod 2030 —
for dig, mig og os alle sammen i Assens
Kommune.

Med vedtagelse af Planstrategi 2019
træffer Byrådet beslutning om, at den
kommende kommuneplan for Assens
Kommune skal revideres delvist, jf.
Planlovens § 23a, stk. 2 nr. 1.

Visionen tegner derfor fremtidsbilledet af
vores kommune anno 2030. Et Assens med
vilje og hjerte.

På vegne af Assens Byråd
Søren Steen Andersen

Borgmester
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Med vilje og hjerte
— vores vision for 2030
I vores fællesskab er der hjerterum,
albuerum og højt til loftet. Vi har plads
både til dem, der bidrager til fællesskabet
og til dem, der har brug for det. Hos os
lever det gode nærdemokrati og aktive
medborgerskab.
Vi tager ansvar for hinanden og for,
hvordan vores lokalområder udvikler sig.
Sammen skaber vi et helt særligt sted,
hvor det gode liv leves.
Livskvalitet er fundamentet for, at vi lever
det liv, som vi hver især ønsker. Vi skaber
trivsel og sundhed — både for barnet, den
unge, den voksne og den ældre.
Alle børn og unge har en plads i
fællesskabet. Det er trygt og giver mod.
Mod på at vokse, udvikle sig, vove springet
— og lande solidt i voksenlivet.
Vi bor godt og holder af hverdagslivet. Det
byder på både natur og kultur — oplevelser,
der giver mening og skaber minder. Her er
kort til Danmarks tredjestørste by og de
nære fællesskaber er lige uden for døren.
Hos os er det attraktivt at få job og
drive virksomhed — både for den modige
iværksætter og for den succesrige
internationale virksomhed.
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Vi bidrager til en grønnere verden, så vi
med god samvittighed kan give den videre
til vores børn og børnebørn. Vi tager
ansvar for fremtiden og for en bæredygtig
udvikling med respekt for FN’s Verdensmål.

Disse fem prioriterede områder viser vores
fælles vej frem mod 2030:
Det gode liv skaber vi sammen
Et godt og sundt liv får vi især, når vi deler
det med nogen. Derfor er fællesskaber
vigtige.
Vores børn og unge lykkes
Vores børn og unge er vores fremtid. Derfor
giver vi dem de bedste forudsætninger for
et godt liv.
Drømmeboliger for alle
Livet leves på mange forskellige måder.
Derfor kan alle udleve deres boligdrømme
her.
Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
Hos os er erhvervslivet og
iværksætterlysten stærk. Derfor har vi
attraktive jobs og den rette arbejdskraft.
Vi passer godt på vores natur og miljø
Vi bidrager til en renere verden til gavn for
vores efterkommere. Derfor har vi en grøn
og bæredygtig profil.

Revisionsbeslutning
På baggrund af den nye vision ønsker
Byrådet, at der skal laves en delvis revision
af kommuneplanen.
Beslutningen om delvis revision betyder,
at den overordnede opbygning af
kommuneplanen bevares, og der laves en
revision af konkrete fokusområder.
Den samlede kommuneplan vil dog
blive gennemgået og revideret, så alle
retningslinjer overholder lovgivningen, og
redegørelserne er ajourført og opdateret.

Læsevejledning
En kommuneplan sætter hovedsageligt
rammerne for den fysiske udvikling i by
og på det åbne land, mens visionen med
de fem prioriterede områder beskriver
udviklingen for hele kommunen på alle
kommunale ansvarsområder.
Mange af emnerne i de fem prioriterede
områder hænger sammen på kryds og
tværs.
Derfor er der ikke samme antal
revisionspunkter til hver af de fem
prioriterede områder fra visionen. Det
enkelte revisionspunkt passer ofte til
andre af de prioriterede visionsemner.
Den indbyrdes relation er ikke beskrevet
nærmere her, men revisionspunktet er
præsenteret under det visionsemne, hvor
det passer bedst.
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Vision: Det gode liv skaber vi
sammen
Et godt og sundt liv får vi især, når
vi deler det med nogen. Derfor er
fællesskaber vigtige for vores livskvalitet.
Vi understøtter og skaber rammer for
levende fællesskaber, hvad enten det er
i kulturinstitutionerne, foreningerne, den
lokale idrætshal, i forsamlingshuset eller
ude i naturen. Det aktive medborgerskab
får tingene til at ske. Sport, sang, teater
eller fiskeri — aktiviteter, som alle uanset
alder kan tage del i og være sammen om.
Når vi er aktive sammen, forebygger vi
ikke blot sygdomme, vi gør også op med
ensomheden og styrker den mentale
sundhed. Vi tager sammen ansvar for, at
sunde valg er en nem og naturlig del af
vores liv.
I 2030 er vores fysiske og mentale
sundhed væsentligt forbedret. Færre
føler sig ensomme, og vi har den højeste
livskvalitet i Regionen.
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”Det gode liv skaber vi sammen”
giver anledning til følgende
revision af kommuneplanen
A) Vi vil skabe byer, hvor det er let og
naturligt at leve sundt. Idræt, motion og
bevægelse kan medvirke til at styrke
både den fysiske og mentale sundhed.
Derfor vil vi indrette byen, så den
understøtter det nemme, sunde valg i
hverdagen.
B) Der skal fokus på at udvikle mere
rekreativ natur – bl.a. i forbindelse
med kommende boligudstykninger.
Oversigten over eksisterende og
fremtidige stiforbindelser skal
opdateres. Samtidig vil vi arbejde for, at
udearealerne mellem bygningerne giver
den bedst mulige ramme for ophold og
fællesskab.

Vision: Vores børn og unge lykkes
Vores børn og unge er vores fremtid. Vi
giver dem de bedste forudsætninger for at
leve et godt liv med et stærkt selvværd. Vi
følger børnene fra deres første skridt og
hjælper dem på vej til sunde vaner og et
aktivt hverdagsliv med bevægelse, sport
og fællesskaber.

”Vores børn og unge lykkes”
giver anledning til følgende
revision af kommuneplanen
A) Vi vil arbejde for at styrke Campus kommunens ungdomsuddannelser - i
Glamsbjerg.

Det fortsætter i dagplejen, daginstitutioner
og skoler, hvor børn og unge har rammer til
at være kreative, til at lege, lære og danne
venskaber og relationer.
Børn og unge udvikler sig både fagligt,
personligt og socialt på vejen mod et
voksenliv, hvor de trives og forsørger sig
selv. Vores ungdomsuddannelser, lære- og
arbejdspladser hjælper til.
Vores skoler, uddannelsessteder,
virksomheder og kultur institutioner
arbejder tæt sammen og inspirerer vores
børn og unge, så de udnytter deres fulde
potentiale. Både dem, der selv kan og vil,
og dem, der skal have ekstra hjælp til at
finde netop deres vej.
I 2030 er alle unge i uddannelse eller
arbejde.
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Vision: Drømmeboliger for alle
Livet leves på mange forskellige måder.
Her kan alle udleve deres boligdrømme,
uanset om boligen ligger midt i byen, nær
skoven, ved vandet eller med udsigt over
markerne. Naturen er altid lige uden for
døren.
Vi har boligformer til alle. Den mindre
lejlighed, den store villa, og boligen,
der rummer bofællesskabet. Her kan
der både ejes og lejes, bygges nyt eller
sættes i stand fra kælder til kvist. Vi
skaber mulighed for bosætning, hvor
efterspørgslen er til stede, og potentialet
er størst.
Vores byer og lokalsamfund bobler af
liv, og tilflyttere bliver nemt en del
af fællesskabet. Vi danner rammen
for et godt hverdagsliv med kulturog fritidstilbud samt nem adgang til
friluftsaktiviteter.
Vores placering, gode veje, cykelstier og
den lette adgang til kollektiv trafik gør
det nemt at komme til arbejde, skole og
fritidsaktiviteter.
I 2030 vælger flere at blive og bosætte
sig.
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”Drømmeboliger for alle” giver
anledning til følgende revision af
kommuneplanen
A) By- og boligudviklingsmulighederne skal
tilpasses nyeste analyser og viden (fx
Exometric’ undersøgelse og Fremtidens
Assens), så der er et attraktivt udbud af
ledige bolig- og byomdannelsesområder
både til leje- og ejeboliger.
B) Mange efterspørger mere
fællesskab i boformen. Derfor
vil vi hjælpe nye boformer som
f.eks. seniorbofællesskaber og
generationsfælleskaber på vej.
C) Vi skal arbejde strategisk med byernes
udvikling og som et nyt emne også
med strategisk landsbyplanlægning.
Landsbyerne skal beskrives som et
selvstændigt emne, og der kan udpeges
en eller to omdannelseslandsbyer,
hvor der vil være lempeligere regler for
udviklingen.
D) Den overordnede struktur fra
Planstrategi 2015 med de tre bånd
fastholdes:
Byvækstbåndet, der dækker den nordog østlige del af vores kommune.
• Midterbåndet, der dækker den midterste
del af kommunen.
•

Grønnemose
Vissenbjerg
Aarup

Skallebølle
Skalbjerg

Bred
Skydebjerg
Tommerup St
Ørsted
Tommerup
Brylle

Sandager
Turup

Glamsbjerg
Assens

Flemløse

Verninge

Køng

Ebberup
Snave

•

Kystbåndet, der dækker den syd- og
vestlige del af kommunen.

 e forskellige områder i Assens Kommune
D
har potentialer til udvikling på hver sin
måde, og tredelingen hjælper til at holde
fokus på at understøtte de potentialer og
muligheder, der især tegner sig i Assens
Kommune. Vi skal have øje for dem - og
målrettet sætte ind og udvikle netop her.
•

Byvækstbåndet orienterer sig
primært mod Odense og tilflyttere
fra Trekantområdet og er oplagte for
børnefamilier og pendlere at bosætte
sig i. Derfor skal der her sættes skub
i byudviklingen, så der er noget både

Haarby
Jordløse

for den, der ønsker at bo alene i noget
mindre, til leje eller eje, og for dem med
ønske om en ny byggegrund.
• Midterbåndet består af mange mindre
men driftige lokalsamfund. Der er
masser af dejlig natur i området, og så
er kommunens ungdomsuddannelser
samlet her centralt på et sted.
• Kystbåndet appellerer i høj grad
til den aktive og modne del af
befolkningen, der ønsker at bo tæt på
skov og strand. Derfor skal der sikres
attraktive byggegrunde med havudsigt
såvel som mindre almene boliger.
Turismemulighederne skal udbygges.
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Vision: Flere jobs og kvalificeret
arbejdskraft
Vi er et godt sted for virksomheder
at etablere sig. Vi hjælper vores
virksomheder på vej. Både de nye og de
veletablerede; de store og de små. Hos
os er erhvervslivet og iværksætterlysten
stærk, og der er et tæt samarbejde med
både nationale og regionale videns- og
forskningsinstitutioner.
Virksomhederne vokser, og driftige
iværksættere starter op. Vores
arbejdspladser er rummelige, og flere
er i arbejde. Arbejdsgiverne finder nemt
kompetente medarbejdere til at løse
opgaverne.
Attraktive jobmuligheder tiltrækker unge,
der vælger at bo og stifte familie her. Med
den digitale infrastruktur er det nemt og
bekvemt at arbejde hjemmefra. Der kan
både gøres lokale forretninger og deles
viden med hele verden.
Turismeerhvervet vokser. Vi udvikler nogle
af Nordeuropas bedste naturoplevelser
for hele familien − langs kysten, i skoven
og på Fyns højeste punkt. Her møder
turisterne de lokale fødevarer, og der er
gode muligheder for at overnatte både
under tag og i naturen under åben himmel.
I 2030 er beskæftigelsen øget, og
virksomhederne har adgang til den
rette arbejdskraft. Turismeerhvervet
er i vækst. Hos os er erhvervslivet og
iværksætterlysten stærk. Derfor har vi
attraktive jobs og den rette arbejdskraft.
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”Flere jobs og kvalificeret
arbejdskraft” giver anledning
til følgende revision af
kommuneplanen
A) Vores planlægning for placering af
virksomheder skal optimeres, så vi
imødekommer virksomhedernes behov
og sikrer bæredygtig erhvervsudvikling.
Erhvervsudviklingsmulighederne
og fordelingen af uudnyttede
erhvervsrammer skal tilpasses ny viden
/ analyse, så der er et attraktivt udbud
af ledige erhvervsområder - især tæt på
motorvejen.
B) Vi vil sikre, at der er gode muligheder
for placering af produktionserhverv i
områder, hvor de ikke er i konflikt med
en mere miljøfølsom anvendelse, som
f.eks. boliger. Der skal udpeges og
laves retningslinjer for beliggenheden
af erhvervsområder, som skal være
forbeholdt produktionsvirksomheder,
transport- og logistikvirksomheder og
som skal friholdes for anvendelse uden
tilknytning til sådanne virksomheder.
Der skal udpeges konsekvensområder
omkring disse erhvervsområder.
C) Den turistpolitisk redegørelse skal
opdateres.
D) Kyst- og lystfiskercenterets placering
indarbejdes i kommuneplanen.
E) Udlæg af nye sommerhusområder ift.
ansøgning om landsplandirektiv om nye
sommerhusområder. De konkrete ønsker
til nye sommerhusområder er beskrevet
i et selvstændigt afsnit i planstrategien.

Vision: Vi passer godt på vores
natur og miljø
Vi bidrager til en renere verden til gavn for
vores efterkommere. Derfor har vi en grøn
og bæredygtig profil.
Vi går forrest, når det handler om at
benytte og værne om vores ressourcer,
beskytte vores miljø og sikre rent
drikkevand. Vi opfører bæredygtige
byggerier og udnytter vedvarende
energikilder.
Vi arbejder med en cirkulær økonomi, hvor
vi genanvender materialer og ressourcer
mest muligt.
Den mangfoldige natur er et af vores
kendetegn. Vi beskytter naturen og sikrer
samtidig, at der er gode muligheder for
at opleve den. Det giver vores næste
generationer de bedste betingelser for at
leve et godt liv i pagt med naturen.
I 2030 er vi foran de nationale mål for den
grønne omstilling.

”Vi passer godt på vores natur og
miljø” giver anledning til følgende
revision af kommuneplanen
A) Vi tager et ansvar for at forebygge
klimaforandringerne.
B) Vi vil forberede os på de stigende
mængder af regnvand og kraftigere
skybrud. Med klimatilpasning reducerer
vi risikoen for oversvømmelser og
beskytter vores værdier. Klimatilpasningsdelen skal opdateres i forhold
til ny viden. Der skal blandt andet
laves udpegninger og retningslinjer
for områder, der kan blive udsat for
oversvømmelse eller erosion, og for
etablering af afværgeforanstaltninger til
sikring mod oversvømmelse eller erosion
ved planlægning af byudvikling, særlige
tekniske anlæg, ændret arealanvendelse
m.v. i de udpegede områder.
C) Der skal fokus på at sikre en bedre
biodiversitet. Naturafsnittet skal
revideres med udpegninger og
retningslinjer i forhold til kravene til
Grønt Danmarkskort. Overfladevand og
regnvand indtænkes til rekreative formål
fx som søer, der kan gøre områderne
mere attraktive.
D) De fælles fynske mål om bæredygtig
energi indarbejdes, og der laves
retningslinjer for lokalisering af nye
store solcelleanlæg på baggrund af
erfaringerne fra et konkret projekt.
E) Verdensmålene indarbejdes - især i
forhold til grøn energiproduktion.
F) Myndighedsansvaret for kystbeskyttelse
er blevet overdraget fra staten til
kommunerne. Det skal indarbejdes.
G) Der skal fokus på retningslinjerne i
forhold til at sikre rent drikkevand.
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Fra nationale og regionale mål til
kommunal implementering
Kommuneplanen indgår i et nationalt og
regionalt hierarki. Den skal derfor tilpasses
i forhold til de andre planer, politikker og
strategier, der har indvirkning på emnerne i
kommuneplanen.
Det drejer sig om kommunes egne planer,
politikker og strategier vedtaget siden
sidste kommuneplanrevision samt om
følgende nationale, regionale og fælles
fynske planer og strategier:

Nationale interesser i landsplanlægningen og revideret planlov
De nationale interesser i kommuneplanlægningen har sammen med
moderniseringen af planloven fokus på at
give kommunalbestyrelserne større frihed,
hvad angår den fysiske planlægning.
Staten, i regi af Erhvervsstyrelsen,
vil derfor alene fremsætte indsigelse
mod kommuneplanlægningen, hvis
den strider mod følgende 4 nationale
interesseområder, som er fokuseret i den
moderniserede planlov fra juni 2017:
 ækst og erhvervsudvikling, herunder
V
fokus på beskyttelse og fastholdelse af
store produktionsvirksomheder
• Natur- og miljøbeskyttelse, herunder
fokus på klimatilpasning og sikring
mod de negative konsekvenser af
oversvømmelser
•
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 ulturarvs- og landskabsbevarelse,
K
herunder at de kulturhistoriske og
bygningsmæssige bevaringsværdier
med deres særlige karakter og
betydning opretholdes
• Hensynet til nationale og regionale
anlæg.
•

Regional vækst- og
udviklingsstrategi
Region Syddanmark skal vedtage en ny
regional udviklingsstrategi gældende for
perioden 2020-23, som skal efterfølge
den nuværende regionale vækst- og
udviklingsstrategi 2016-19.
Den nye udviklingsstrategi, Fremtidens
Syddanmark, foreligger pt. (september
2019) i et udkast, som er politisk godkendt
i regionsrådet, og som forventes sendt i
høring i efteråret 2019.
FN’s verdensmål sætter rammen for den
kommende regionale udviklingsstrategi og
giver et fælles afsæt for indsatser inden
for strategiens forskellige spor.
Strategiudkastet bygger på seks
strategispor: ’Grøn omstilling, klima
og ressourcer’, ’Rent vand og jord’,
’Kompetencer til fremtiden’, ’Sunde
levevilkår’, ’En attraktiv og oplevelsesrig
region’ og ’Mobilitet for alle’ samt fire
tværgående temaer inden for dansk-tysk
og internationalt samarbejde, viden og
analyser, udvikling i hele regionen og
digitalisering.

Byregion Fyn
Byregion Fyn et politisk og strategisk
udviklingssamarbejde mellem ni fynske
kommuner.
Byregion Fyn er en ny måde at tænke
kommunalt samarbejde på, hvor
kommunerne på baggrund af fælles
strategi og koordineret indsats driver
udviklingsprojekterne i fællesskab.
Byregion Fyn har blandt andet lavet
en fælles vækst og udviklingsstrategi
– Strategi Fyn – samt en fælles
infrastrukturstrategi.

Strategi Fyn - Sammen om vækst
og udvikling (2018-2021)
Strategi Fyn sætter fokus på de fælles
fynske udfordringer, muligheder og
opgaver, som med fordel kan løses i
fællesskab. Strategien forpligter de ni
fynske ejerkommuner i regi af Byregion
Fyn til at skabe fælles handlinger indenfor
følgende tre strategiske spor:
•
•
•

Arbejdsmarked & uddannelse
Bosætning & attraktivitet
Infrastruktur & mobilitet

Arbejdsmarked & uddannelse er
et nyt område for Byregion Fyn og
er kendetegnet ved behovet for et
omfattende samarbejde med store og
vigtige aktører og samarbejdspartnere,
som f.eks. de fynske arbejdsmarkeds- og
uddannelsesinstitutioner.

Bosætning & attraktivitet søger at
igangsætte et fælles fynsk samarbejde om
tiltrækning af borgere til Fyn. Den fynske
attraktivitet skal styrkes ved koordinerede
og fælles initiativer.
Under Infrastruktur & mobilitet er
det allerede godkendte grundlag
Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35,
Energiplan Fyn og Fælleskommunal
Mastepolitik. Handlinger herunder blev
derfor allerede igangsat i 2017.

Infrastrukturstrategi - Fyn i
bevægelse (2017-2036)
Formålet med infrastrukturstrategien er
at fremme vækst i arbejdspladser, øge
bosætningen og bidrage til trivsel og
udvikling i alle egne på Fyn og øerne.
Strategien skal bidrage til at prioritere og
fremme de mest relevante og nødvendige
infrastrukturinvesteringer på Fyn, der skal
realiseres i partnerskaber og i samarbejde
med andre offentlige og private aktører.
Med det udgangspunkt fastholder strategien, at den fælles interessevaretagelse i
udgangspunktet skal koncentrere sig om
de fra Strategi Fyn 2014-17 fire aftalte
fælles overordnede prioriteringer:
 dvidelse af E20 fra Odense til Nørre
U
Åby
• Timemodellens udbygning
• Ny 3. parallelle Lillebæltsforbindelse
• Letbanen i Odense.
•
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Erhvervshus Fyn
Virksomheder drives uden at skele
til kommunegrænser. Det gælder for
deres markeder, kunder, medarbejdere
– og det gælder også for deres brug af
erhvervsservice og samarbejdet om at øge
turismen.
De fynske kommuner udgør ét
sammenhængende arbejdsmarked
og bosætningsområde med stor
sammenhængskraft. Fyn huser samtidig
knap 20.000 private virksomheder, der
udgør en stor del Fyns erhvervs- og
vækstgrundlag.

Samtidig understøtter Erhvervshus
Fyn P/S det fynske turisterhverv, øger
synligheden og skaber stærke produkter
og oplevelser til øens gæster.
S/I Erhvervshus Fyn er etableret i henhold
til den nye erhvervsfremmelov, der trådte i
kraft den 1. januar 2019.
S/I Erhvervshus Fyn er har blandt andet til
formål at:
•

•

Den 1. januar 2019 blev Erhvervshus
Fyn etableret og har i den forbindelse
overtaget den fynske del af det tidligere
Væksthus Syddanmarks aktiviteter.

•

Erhvervshus Fyn er i det daglige én
sammenhængende organisation, der
formelt er opdelt i to: Et P/S og et S/I.

•

Erhvervshus Fyn P/S binder erhvervet
sammen med det offentlige, forskning og
uddannelse i fire fynske erhvervsklynger
inden for:
•
•
•
•

Robot
Drone
Maritimt
Byggeri og energi
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•

fungere som et tværkommunalt
kompetencecenter, der samler
specialiserede faglige kompetencer om
virksomhedsdrift og –udvikling.
understøtte erhvervslivet og
erhvervsudviklingen ved at gøre
specialiseret erhvervsservice
tilgængelig for alle virksomheder.
fungere som fysisk knudepunkt for
erhvervsfremme, herunder sikre den
decentrale indgang til højtspecialiserede
ydelser i staten.
bidrage til strategien for Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse.
Access to Finance – tiltrækning af
nationale og EU-projektmidler til
udvikling af fynske virksomheder.

Nye sommerhusområder
Et af målene i vores vision for 2030 - Med
vilje og hjerte er, at ”turismeerhvervet er i
vækst”.
Byrådet ønsker at skabe gode
rammebetingelser for turismeaktiviteter,
herunder for lokalisering af anlæg, og ikke
mindst at fremme udviklingen i de dele af
kommunen, hvor turismen spiller en særlig
rolle. Turismepotentialerne i Kystbåndet
rummer centrale potentialer for oplevelser
og vækst.
Turismeerhvervet i Assens Kommune
har en central udfordring i forhold til at
øge overnatningskapaciteten, og der
arbejdes derfor for at muliggøre yderligere
kapacitet i kystbåndet og i og omkring
Assens by. Det kan ske gennem udvikling
af eksisterende turismeanlæg som fx
campingpladser eller muliggøre udlæg af
områder til sommerhuse.
Det er Byrådets mål for turisme, at;
vi i kystbåndet udvikler turismen samt
kyst- og kulturoplevelser, så vi bruger
det store potentiale, som kysten er,
endnu bedre
• skabe vækst i turisterhvervet, målt på
overnatninger, antallet af arbejdspladser
og døgnforbrug
•

•

øge overnatningskapaciteten ved
at muliggøre yderligere kapacitet i
kystbåndet og i og omkring Assens
by fx ved udvidelser af eksisterende
turismeanlæg og udlæg af områder til
sommerhuse.

Det er Byrådets mål for
sommerhusområder, at;
sikre eksisterende værdier i de udlagte
sommerhusområder.
• muliggøre en udvikling af
sommerhusområderne i respekt for
de naturværdier, landskabsværdier og
kulturhistoriske værdier, der er i det
omkringliggende landskab.
• eventuelt nye sommerhusområder eller
udvidelse af eksisterende sker i henhold
til en samlet turismestrategi.
•

Det er vigtigt for udviklingen af
turismen og oplevelsesøkonomien i
Assens Kommune, at der er varierede og
tilstrækkelige muligheder for udvidelse af
overnatningskapaciteten.
Assens Kommune har ikke ret mange
sommerhuse (667) i forhold til tilsvarende
fynske kystkommuner - Nordfyns
Kommune (2109), Middelfart Kommune
(1188) og Faaborg-Midtfyns Kommune
(1146).
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Formålet med at beskrive ønsker til nye
sommerhusområder i planstrategien er at
sikre, at Assens Kommune får mulighed
for at kunne ansøge om udlæg af nye
sommerhusområder.
Det drejer sig om:
•

Område 1: Udvide Helnæs Sommerland
(6,8 ha = 50-55 sommerhuse)

•

Område 2: Understøtte Helnæs Camping
(6 ha = 45-50 sommerhuse)

De to arealer udgør i alt 12,8 ha, hvilket
svarer til ca. 100 nye sommerhusgrunde
ud fra Erhvervsstyrelsens mindstekrav om
1.200 m2 pr grund.
Der ud over fastholdes de tre områder,
som blev beskrevet i Tillæg til Planstrategi
2015, som ønskede fremtidige
sommerhusområder. Det drejer sig om
områderne ved Å, på Helnæs og ved
Løgismose Camping.
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Område 1: Udvide Helnæs
Sommerland mod nord

Område 2: Vest for Helnæs
Camping

Byrådet ønsker at udlægge et nyt
sommerhusområde nordvest for / på
landsiden af Helnæs Sommerland på
matrikel 36bæ og ca. 1/3 af 32s Helnæs
By, Helnæs.

Byrådet ønsker at ændre den rekreative
kommuneplanramme ”4.1.R.12
Rekreativt område med campingplads
ved Strandbakken, Helnæs” samt udpege
resten af matrikel 14v Helnæs By, Helnæs
til nyt sommerhusområde.

Helnæs Sommerhusområde er et fuldt
udbygget sommerhusområde med ca.
150 sommerhuse i kommuneplanramme
4.1.S.30.
Matrikel 36bæ og ca. 1/3 af 32s Helnæs
By, Helnæs udgør tilsammen ca. 68.000 m2
(6,8 ha) med 4,6 ha vest for adgangsvejen
Stranddybet og ca. 2,1 ha øst for.
Arealet kan rumme max 50-55 nye
sommerhusgrunde. Området ligger i
kote 16 – 21 og bag det eksisterende
sommerhusområde.

Matriklen er ca. 60.000 m2 (6 ha)
stort, hvilket svarer til max. 50
sommerhusgrunde. Matriklen ligger som en
nordvendt skråning i kote 12,5 – 20 vest
for Helnæs Campingplads. Området kan
vejbetjenes fra Strandbakken.
Der er beskyttede diger mod øst, nord og
vest, og den nordlige tredjedel af området
er omfattet af skovbyggelinjen.

Fælles for de to områder bevaringsværdigt kulturmiljø
Ønsket om at lave nye sommerhuse på
Helnæs er udfordret af, at hele Helnæs
er udpeget som et bevaringsværdigt
kulturmiljø.
Oplevelsen af den konstante orientering
mod kysten skal bevares. Der skal lægges
vægt på at sikre øernes velbevarede
kulturhistoriske mønstre i landskabet,
herunder hegns- og digestruktur,
skovstruktur, gård- og landsbystruktur.
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Inden for de bevaringsværdige
kulturmiljøer må de bærende
bevaringsværdier ikke tilsidesættes.
Samspillet mellem kulturhistorien,
arkitekturen, naturgrundlaget og
landskabet må ikke sløres eller ødelægges.
Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse,
terrænændringer, beplantning og andre
indgreb, der vil forringe oplevelsen
eller kvaliteten af de bærende
bevaringsværdier, må ikke ﬁnde sted.
I områder der grænser op til
bevaringsværdige kulturmiljøer skal
ny bebyggelse og anlæg udformes, så
der tages hensyn til kulturmiljøerne.
Ny bebyggelse og ombygninger må
kun etableres, hvis det ikke forringer
oplevelsen af bevaringsværdierne
i de tilstødende bevaringsværdige
kulturmiljøer.
Målsætningen i forhold til de
kulturhistoriske værdier for Helnæs
er, at Helnæs skal udvikles som et
attraktivt bosætningsområde og
turistdestination, som kan bære en egen
dagligvareforsyning. Halvøen rummer
unikke landskabelige og kulturhistoriske
værdier, og en mangesidig og oplevelsesrig
bygningskultur. Byrådet vil sammen med
borgerne udvikle området på grundlag af
disse værdier.

Fælles for de to områder værdifuldt landskab
Der ud over er Helnæs – som stort set hele
Assens Kommunes kystnære arealer –
udpeget som særligt værdifuldt landskab.
I de områder, der ikke er udpeget, er der
ikke noget eksisterende bebyggelse at
knytte nye sommerhusområder op på, eller
der er andre bindinger, som gør, at det ikke
muligt at placere nye sommerhusområder
her.
Landskabet på Helnæs har en enkel og
velstruktureret karakter i middel skala og
er især karakteriseret ved den konstante
orientering mod kysten samt udsigterne
over landskabet, vandet og de modstående
kyster. Landskabet opleves uforstyrret.
Det eksisterende sommerhusområde og
campingpladsen er lokalt med til at sløre
landskabets strukturer og intakthed,
og en udvidelse nord for eksisterende
sommerhusområde vil være af mindre
væsentlig betydning i forhold til andre
steder på Helnæs.
Med placeringen på landsiden af hhv.
eksisterende sommerhusområde og
campingplads vurderes det, at de nye
sommerhuse vil have en uvæsentligt
landskabspåvirkning.
Det vil være muligt at indpasse de
fremtidige sommerhusområde i
landskabet på en måde, så tilstanden
af det bevaringsværdige kulturmiljø og
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De skraverede områder viser, hvor der
er særligt værdifuldt landskab i Assens
Kommune.
Det er derfor vanskeligt at placere nye
sommerhusområder i tilknytning til
eksisterende bebyggelse med mindre de
nye sommerhusområder placeres inden for
landskabsudpegningerne.

værdifulde landskab ikke forringes. En
eventuel tilpasning skal sikres i den
efterfølgende lokalplanlægning.

Turismepotentialer
En udbygning af sommerhusområdet vil
styrke gæsters muligheder for at besøge
og opleve Helnæs, som er en vigtig del af
turismepotentialerne i Assens Kommune.
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Det nye sommerhusområde vil være med
til at styrke overnatningsmulighederne i
den sydlige del af Assens Kommune. De
nye sommerhusgrunde kan være med til at
understøtte Helnæs Campingplads og det
kommende Kyst- og Lystfiskercenter.
Området er pt præget af ferieturisme i lille
skala.

Planlægning siden sidst
Ifølge planloven skal der redegøres for
planlægning siden sidst. Data er trukket
16. maj 2019.

Glamsbjerg

Lokalplaner udarbejdet siden
vedtagelsen af Kommuneplan
2017-2029

LP 5.2-3 For et område til erhvervsformål
ved Toftegårdsvej og Åbanken i Glamsbjerg
(vedtaget)

LP 5.2-2 For et område til offentlige
formål for Glamsbjerg Kirke og Sognehus
(vedtaget)

Aarup
LP 2.1-3 Boligområde ved Solbakken,
Aarup (forslag)

Brylle
LP 3.2-1 Brylle fritidscenter og sportsplads
ved Tobovej, Brylle (forslag)

Assens
LP 1-C602 med tillæg nr. 1 For et område
ved Brydes Allé, Assens By (vedtaget)
LP 1.2-9 Præstevænget, Blomstervænget
og Ved Nordstien (vedtaget)
LP 1.2-8 For et område til renseanlæg
og vandværk ved Fåborgvej, Assens
(vedtaget)
LP 1.2-10 for Assens Midtby og nære
omgivelser (vedtaget)
LP 1C602 Område til centerformål,
butikker, boliger o.l. ved Brydes Allé (aflyst)

Grønnemose
LP 54 med tillæg nr. 1 for et boligområde
ved Snerlevej i Grønnemose (vedtaget)
LP 54 (1) Boligområde ved Snerlevej i
Grønnemose (aflyst)

Haarby
Forslag til ophævelse af lokalplan B12-1
Blandet bolig- og erhvervsområde ved
Kildevej i Haarby (aflyst)

LP 1.2-11 Ved Toftevej i Assens By
(forslag)
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LP 4.1-5 For et område til Edvard Munch
Galleriet Helnæs (vedtaget)

Kommuneplantillæg udarbejdet
siden vedtagelsen af
Kommuneplan 2017-2029

LP 5.101 Område til døgninstitution på
Herredsbjerg 24 mellem Ebberup og Snave
(aflyst)

Kommuneplantillæg nr 1 Erhvervsområde
og områder til tekniske anlæg ved
Fåborgvej

Tommerup og Tommerup Stationsby

Kommuneplantillæg nr 2 for et
erhvervsområde ved Toftegårdsvej i
Glamsbjerg

Ebberup / Helnæs

LP 3.1-11 Rammelokalplan nr 3.1-11 for
den grønne bydel Overmarken i Tommerup
(vedtaget)
LP 3.1-12 Tæt-lave boliger ved
Buchwaldsvej i Tommerup St. (vedtaget)
Ophævelse af lokalplan nr. 79 (aflyst)

Vissenbjerg
LP 2.2-7 For tæt-lav boliger ved Nyvej i
Vissenbjerg (vedtaget)
LP C6.1 Centerområde ved Nyvej (aflyst)
LP 2.2-8 Boligområde ved Møllevej,
Vissenbjerg (forslag)
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Kommuneplantillæg nr. 3 for et
boligområde ved Nyvej i Vissenbjerg
Kommuneplantillæg nr. 4 for
Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - Blandet
bolig- og erhvervsområde ved Pilevej,
Aarup Januar, 2019
Kommuneplantillæg nr. 5 - Ramme 1.2.BE.6
ved Toftevej og Ramsherred i Assens by
Kommuneplantillæg nr. 6 For
Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken Aarup

Miljøscreening
Assens Kommune har screenet
Planstrategi 2019 og vurderet, at
den ikke skal miljøvurderes i henhold
til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter
(VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25/10/2018.
Den afgørelse er truffet, da strategien
med sit strategiske sigte ikke fastlægger
konkrete rammer for fremtidig anlæg og
dermed heller ikke medfører krav om en
vurdering af virkningen på et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller giver
rammer for projekter omfattet af lovens
bilagslister.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en
miljøvurdering kan påklages. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
offentligt bekendtgjort.
Hvis du vil klage over en afgørelse truffet
af Assens Kommune kan du gøre det via
Klageportalen, som du finder på
www.naevneneshus.dk/start-din-klage
Her finder du også en vejledning til,
hvordan du klager.

Det er vurderet, at Planstrategi 2019
ikke medfører væsentlige indvirkninger
på miljøet. Assens Kommune har derfor
afgjort, at der ikke skal gennemføres en
miljøvurdering.
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Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Se mere på https://kommuneplan.assens.dk/planstrategi
Aftenstemning ved Jordløse Bakker

