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Offentliggørelse

Byrådet i Assens Kommune har den 
25. november 2015 vedtaget Plan-
strategi 2015 for Assens Kommune. 

Byrådet har samtidig besluttet at gen-
nemføre en delvis revision af Kommu-
neplan 2013-2025.

Planstrategien er byrådets strategi 
for udviklingen af Assens Kommune. 
Det lovmæssige grundlag for planstra-
tegien er Planloven, som pålægger 
byrådet at offentliggøre en planstra-
tegi inden udgangen af første halvdel 
af den kommunale valgperiode.

HØRINGSPERIODE
Planstrategien er fremlagt i høring i 9 
uger i perioden 30. november 2015 til 
31. januar 2016.

Du er velkommen til i høringspe-
rioden at indsende bemærkninger til 
Planstrategi 2015. Vi skal have dine 
bemærkninger senest den 31. januar 
2016. 

Du skal indsende dine bemærkninger 
til Plan og Kultur som sikker post. Det 
kan gøres på følgende to måder:
1. Via e-boks: Send en besked til As-

sens Kommune via digital post/din 
e-boks.

2. Via Assens Kommunes hjemme-
side: Gå ind på www.assens.dk/
Kontakt/By-Land-og-Kultur. Find 
afdelingen Plan og Kultur og tryk 
på linket ”Send en mail til”. 

Personer, der er fritaget for digital 
post, kan sende bemærkninger mv. 
til: Assens Kommune, Plan og Kultur, 
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Mærk henvendelserne ”Planstrategi 
2015”

Har du spørgsmål i øvringt, er du vel-
kommen til at ringe til planafdelingen 
på 64 74 75 20.

Du kan se planstrategien på Assens 
Kommunes høringsportal: 
http://www.hoering.assens.dk/Planer-
i-hoering.aspx eller på bibliotekerne. 

DEBATFASE OM PLANSTRATEGI 2015 
OG FOR-OFFENTLIGHED FORUD FOR 
KOMMUNEPLANREVISIONEN
Assens Kommune vil afholde en de-
batfase i starten af 2016 i forbindelse 
med offentliggørelse af Planstrategi 
2015 og som for-offentlighed for revi-
sionen af Kommuneplan 2013-2025. 

Debatfasen med tid og sted for bor-
germøder vil blive annonceret senere. 

På Byrådets vegne

Søren Steen Andersen
Borgmester

Finn Johansen
Kommunaldirektør
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Forord

Assens Kommune vil have vækst! 
For vækst giver frihed til at handle, 
til velfærd, til løbende udvikling og 
til forbedringer. 

Som mange andre landkommuner 
har også vi haft udfordringer under 
finanskrisen. Det har betydet, at vi 
igennem de senere år har haft en 
negativ befolkningsudvikling og tabt 
arbejdspladser, men heldigvis ikke så 
mange som på resten af Fyn. 

Heldigvis er der igen fremgang og 
vækst at spore! Det går bedre i As-
sens Kommune, og den positive ud-
vikling ser ud til at fortsætte. 

Der er flere steder i vores kommune, 
hvor der er gang i salget af bygge-
grunde og en god positiv befolknings-
udvikling. Det er især i de områder og 
byer, der ligger op mod motorvejsnet-
tet og Odense. 

Det er en udvikling, som vi må og skal 
udnytte positivt i Assens Kommune. 
Vi har brug for flere tilflyttere og flere 
erhvervsdrivende, hvis vi vil fastholde 
den gode service for vores borgere. 

Odense må alt andet lige forventes at 
være primus motor for den kommende 
udvikling i Byregion Fyn, og vi har en 
unik chance for at skabe udvikling og 
fremgang ved at udnytte de mulig-
heder, der er i de historisk mange an-
lægsprojekter, som Odense sætter i 
gang over de næste 10 år. 

Udvikling og fremgang handler om at 
tage ansvar og at vise vilje og mod. 
Om at investere, men også foretage 
de nødvendige prioriteringer, så vi får 
mest muligt ud af vores investeringer.  

Vores mål er klart! Over de næste 
fem år ønsker vi, at vores befolk-
ningstal skal øges med 100 borgere 
pr. år, og at vi sælger 40 byggegrun-
de årligt. Og vi ønsker at investere 
for at nå det mål.       

PLADS TIL LIVSKVALITET
”Vi vil have flere til at bo i vores kom-
mune, fordi Assens giver livskvalitet.” 
Sådan formulerer Byrådet det i vores 
Vision 2018. Livskvalitet handler om 
at bo, leve og arbejde. Det handler 
også om at have mulighederne for at 
udfolde det liv, du allerhelst vil – og 
vide, at du kan det! 

Du finder ikke storbyens hektiske puls 
i Assens Kommune. Til gengæld er der 
en masse andre kvaliteter: 
Et bredt boligudbud med alle typer 
beliggenheder og prisklasser. 
En fantastisk og varieret natur med 
flotte og tilgængelige ådale, stier, 
strande og skove. 
Mulighed for at shoppe, gå på cafe, 
spise godt, herunder de mange fan-
tastiske lokalt producerede fødevarer, 
høre koncerter, deltage i det aktive 
foreningsliv eller andre netværk og at 
finde et spændende arbejde.
Her er masser af fynsk charme, luft og 
frihed samt moderne og trygge ram-
mer om børnenes opvækst og uddan-
nelse. 

Det er disse ting, der danner grundla-
get for livskvalitet!

Vores lokalområder tilbyder forskel-
lige muligheder og er attraktive for 
forskellige typer af mennesker, men 
fælles for dem alle er, at der er kort til 
alt fra alle lokalområderne.
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UDVIKLING MED BORGERNE
I Assens Kommune gør vi meget ud af 
aktivt at involvere vores borgere. Vi 
er meget bevidste om, at den bedste 
udvikling skabes i et tæt samspil med 
borgerne, foreningerne og erhvervsli-
vet.

Mange steder i vores kommune spi-
rer initiativer og tiltag, der tilsam-
men er med til at skabe udvikling 
og gøre de enkelte lokalområder 
attraktive. 

Et tæt samarbejde er forudsætningen 
for, at vi kan skabe vækst og udvikling 
i vores kommune – og dermed tiltræk-
ke flere borgere og erhvervsdrivende. 

ERHVERVSKOMMUNE
Vi ligger midt i Danmark, og beteg-
ner os selv som en landkommune, en 
pendlerkommune, en naturkommune, 
en kystkommune, en aktiv kommune 
og ikke mindst en erhvervskommune.  

Vores centrale placering midt i Dan-
mark gør, at det er muligt at nå på ar-
bejde i Trekantområdet eller Odense 
indenfor ½ time. 

Vi er tæt på den overordnede natio-
nale infrastruktur og har en intern in-
frastruktur i stadig udvikling. Og så 
har vi naturligvis mange gode arbejds-
pladser i kommunen, både private og 
kommunale. 

Det skyldes ikke mindst en stærk 
iværksætterånd samt et erhvervsliv, 
der er præget af mange små og mel-
lemstore virksomheder fordelt på 
mange brancher. Det gør os mindre 
sårbare end kommuner, der har én 
stor dominerende virksomhed. 

Antallet af arbejdspladser i den priva-
te sektor er stabilt, og der er igennem 
de senere år startet relativt mange 
nye virksomheder. 
Assens Kommune har nemlig en hø-
jere etableringsrate end landsgen-
nemsnittet, og vi har Fyns højeste 
beskæftigelsesgrad. 

I Assens Kommune har vi mange suc-
cesfulde, kendte og globalt orien-
terede virksomheder, og vi skaber 
rammerne for, at de kan udvikle sig 
yderligere, samtidig med, at vi ønsker 
at tiltrække endnu flere. 

Det er vigtigt for os, at kommunikati-
on og samarbejdet med erhvervslivet 
har en høj prioritet, og vi tilrettelæg-
ger arbejdsgangene, så sagsbehand-
lingen sker smidigt og tilrettelagt ef-
ter virksomhedernes behov. 

MÅLRETTET VÆKST
Planstrategien er et af redskaberne 
for Byrådet til at skabe og sikre en 
positiv fysisk udvikling i Assens Kom-
mune.
Med planstrategien fortæller vi, hvad 
vi agter at sætte i gang af forskellige 
udviklingsinitiativer rundt om i kom-
munen. For at sikre, at udmøntningen 
af vores planstrategi skaber maksimal 
vækst og udvikling, må vi prioritere 
vores indsatser og derfor har vi delt 
kommunen op i tre bånd: 
• Forstadsbåndet i Byregion Fyn, 

der dækker den nord- og østlige del 
af vores kommune. 

• Campus & Livet på landet, der 
dækker den midterste del af kom-
munen.

• Livet ved kysten, der dækker den 
syd- og vestlige del af kommunen. 
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Tredelingen hjælper med at graduere 
indsatserne, men er ikke en absolut 
afgrænsning. Der vil fortsat være en 
sammenhæng mellem de tre områder. 
og være ting, der finder sted i alle tre 
områder. 
De forskellige områder i Assens Kom-
mune har potentialer til udvikling på 
hver sin måde, og vi kan ikke skabe 
lige meget vækst alle steder i kommu-
nen på én gang uanset, hvor meget vi 
end gerne ville.

Forstadsbåndet orienterer sig pri-
mært mod Odense og tilflyttere fra 
Trekantområdet og er oplagte for bør-
nefamilier og pendlere at bosætte sig 
i. 

Derfor skal der her sættes skub i ud-
stykninger til nye byggegrunde, men 
også tilbydes almene boliger og eta-
gebyggeri så der er noget både for fa-
milier og den, der ønsker at bo alene.

Campus & Livet på landet består af 
mange mindre men driftige lokalsam-
fund. Der er masser af dejlig natur i 
området, og så er kommunens uddan-
nelsesinstitutioner samlet her cen-
tralt på et sted.

Livet ved kysten appellerer i høj grad 
til det aktive og modne segment, der 
ønsker at bo tæt på skov og strand. 
Derfor skal der sikres attraktive byg-
gegrunde med havudsigt såvel som 
mindre almene boliger.

Så uanset hvor du er i livet, er der 
kort sagt mulighed for at leve et liv 
med livskvalitet i Assens Kommune! 

Søren Steen Andersen
Borgmester Assens Kommune
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Du sidder nu med Assens Kommunes 
Planstrategi 2015. Planstrategien er 
en overordnet strategi for kommu-
nens strategiske og fysiske udvikling, 
og dermed også Byrådets tanker om 
Assens Kommunes fremtid. 

Planstrategien indeholder: 
• Byrådets strategi for, hvordan kom-

munen skal udvikle sig fremadret-
tet.

• Byrådets vurdering af udviklings-
mulighederne. 

• Byrådets beslutning om, hvilke dele 
af kommuneplanen, der skal revide-
res og hvordan. 

• Oplysninger om den planlægning, 
der er gennemført siden sidste revi-
sion af kommuneplanen. 

Planstrategien tager udgangspunkt i 
Vision 2018, Strategi Fyn og kommu-
nens øvrige politikker og strategier: 
Natur og Friluftsstrategien, Innova-
tionsstrategien, Sundhedspolitikken, 
arbejdet med at lave en politik for det 
aktive medborgerskab samt Planstra-
tegi 2011. 

Planstrategien giver et samlet fysisk 
og funktionelt overblik over kommu-
nen og er en udviklingsstrategi, der er 
med til at synliggøre for borgere, er-

hvervsliv og mulige investorer, hvor-
dan Byrådet har tænkt sig at arbejde 
med planlægningen i den kommende 
kommuneplanrevison. 

Planstrategien omsætter dermed 
kommunens visioner for den fysiske 
udvikling til en strategi ved at beskri-
ve, hvordan målene kan realiseres.

VISION 2018 
Byrådets vision for Assens Kommune 
er Vision 2018 - Vilje til Vækst. Den 
udgør sammen med Strategi Fyn over-
liggeren og baggrunden for Planstra-
tegi 2015. 

Visionen har været med til at danne 
grundlag for det planstrategiske ar-
bejde, der har været for at nå frem til 
de fokusområder, der er i Planstrategi 
2015. 

Planstrategien skal bidrage til at reali-
sere visionens mål om Vilje til Vækst.
Vilje handler om mod. Om at turde 
gøre noget nyt. At stå sammen og 
tage medejerskab og fælles ansvar. 
Vækst handler om udvikling, beskæf-
tigelse, fremgang og livskvalitet for 
alle borgere.

Udviklingen og væksten i Assens 
Kommune er et fælles ansvar og 
skal komme borgere, foreninger og 
virksomheder i kommunen til gode. 

Af samme årsag har vi i Assens Kom-
mune opfordret til involvering og 
medejerskab til, i hvilken retning kom-
munen skal gå. For kun sammen med 
vores borgere, foreninger og virksom-
heder skaber vi udvikling og vækst 
i vores kommune. Og kun ved at stå 
sammen er vi i stand til at tiltrække 
nye borgere og virksomheder til vores 
kommune. Vi skal tænke i nye baner 
og skabe nye løsninger gennem inno-
vation.

Vi gør mange rigtige ting i Assens 
Kommune! Og det skal vi blive ved 
med. 

Helt konkret skal Vision 2018 sikre, at 
Assens Kommune opnår positiv vækst 
gennem tre udvalgte parametre:
• Vækst og Udvikling 

Vi vil føre en aktiv erhvervspolitik 
med fokus på bl.a. iværksætteri. 
Vi vil være en erhvervsvenlig kom-
mune. Det kræver en effektiv sags-
behandling, en åben dialog, flek-
sibilitet, stærkt samarbejde samt 
attraktive erhvervsområder.

Baggrund for planstrategien
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• Flere vil bo her 
Flere vil bo her realiseres ved at 
gøre Assens Kommune til et endnu 
bedre sted at bo, arbejde og holde 
fri og ved at satse på udvikling de 
steder, hvor der er erfterspørgsel. 

• Alle får uddannelse 
Skoler, ungdomsuddannelser og er-
hvervsliv arbejder sammen om at 
sikre, at unge i alle aldre gennemfø-
rer en uddannelse!

Derfor skal vi på vejen mod 2018 til-
trække flere arbejdspladser bl.a. ved 
at sikre en kvalificeret arbejdskraft 
og sikre kompetenceudvikling ift. ef-
terspørgsel. At de unge får en uddan-
nelse er en vej at gå.

STRATEGI FYN
Sammen med de andre kommuner i 
Byregion Fyn har vi lavet Strategi Fyn, 
der er den fælles politiske udviklings-
strategi for de ni kommuner i den fyn-
ske byregion. 

Den er en fælles overligger for kom-
munernes egne planstrategier og 
kommuneplaner samt danner bag-
grund for flere fælles projekter. 

Den fælles fynske vision er: 
• at skabe en sammenhængende 

fynsk byregion.
• at udvikle den fynske byregion som 

en aktiv del af den østdanske stor-
byregion, og samtidig styrke den 
tætte tilknytning til Vestdanmark.

• at udvikle den fynske byregion som 
et laboratorium for nye grønne tek-
nologier og løsninger på fremtidens 
globale udfordringer. 

Strategi Fyn lægger sporene for frem-
tidens samarbejde i Byregion Fyn. Vi-
sionen er at have et stærkt samarbej-
de med udsyn og et tydeligt politisk 
lederskab baseret på gensidig respekt 
og tillid mellem kommunerne. 

Der arbejdes for at skabe en positiv 
befolknings- og byudvikling. Derfor er 
der fokus på, hvordan vi samarbejder 
om Byregion Fyn, udvikling af den fyn-
ske infrastruktur, understøttelse af et 
tættere samarbejde mellem vidensin-
stitutioner, studerende, virksomheder 
og kommunerne for at skabe vækst 
i erhvervslivet samt udvikling af et 
endnu mere attraktivt Fyn. 

Målene, der er beskrevet i Strategi 
Fyn, skal nås gennem de enkelte kom-
muners egne indsatser, gennem sam-
arbejder og ikke mindst gennem ambi-
tiøse udviklingsprojekter.

Det giver Byregion Fyn synlighed, 
styrke og kant - en stærk basis for 
udvikling af den fynske konkurrence-
evne. 

Vi behøver derfor ikke selv at kunne 
gøre alt i Assens Kommune, for vi er 
dybt afhængige af Byregion Fyn og 
resten af vores omverden. Sammen 
kan vi skabe en udvikling, der kan 
være med til at løfte hele Fyn. 
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Hvor Vision2018 er et billede af, hvor-
dan en ønsket fremtidig tilstand vil 
se ud i 2018, så er planstrategien en 
beskrivelse af, hvordan målene kan 
realiseres. Også i årene ud over 2018. 

Planstrategi 2015 uddrager de stra-
tegiske og fysiske indsatser, som vi 
sætter i gang i løbet af den kommen-
de planperiode for at nå vores mål.

Planstrategien retter sig hovedsage-
ligt mod forhold, der har en mere el-
ler mindre direkte fysisk karakter, og 
er baseret på en analyse af forskellige 
forhold og udviklinger, som Assens 
Kommune har været præget af de sid-
ste år. 

På baggrund af disse analyser og den 
politiske vision sætter strategien spot 
på fem fokusområder, som består af 
tre bånd og to overordnede lag. 
Se illustration på modstående side.
 
De fem fokusområder er: 
• Forstadsbåndet i Byregion Fyn, 

der dækker området tæt på motor-
vejen og Odense

• Campus & Livet på landet, der 
dækker området i midten

• Livet ved kysten, der dækker hele 
kyststrækningen

• Bedre forbindelser, som handler 
om de forskellige fysiske og digitale 
forbindelser, der er i rundt kommu-
nen, samt 

• Lokalsamfund og medborgerskab, 
der handler om de gode lokalsam-
fund og lokale initiativer, der også 
er overalt i kommunen. 

Opdelingen i disse fokusområder er 
valgt for at fokusere og målrette de 
aktuelle indsatser.

Der er derfor i planstrategien skabt 
fokus på det enkelte bånds sær-
egne kvaliteter, så det fremstår ty-
deligere, hvor der sættes ind med 
investeringer for at fremme udvik-
lingen af det enkelte bånd. 

På de følgende sider er de fem fokus-
områder derfor gennemgået i forhold 
til følgende punkter: 
• Her står vi: 
Status og hidtidig udvikling i fokus-
området.
• Det vil vi opnå: 
Visioner og målsætninger for det en-
kelte fokusområde.
• Det vil vi gøre: 
Beslutning om konkrete handlinger og 
organisering af gennemførelse, som 
kommunen vil fortsætte, sætte i gang 

og gennemføre for at styrke og udvik-
le det enkelte fokusområde.

Hvert af de tre ovenstående punkter 
er uddybet med underafsnit som for 
eksempel:
• Bosætning
• Natur-, kultur- og fritidsliv og
• Handels- og erhvervsliv

Planstrategiens fokus
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Forstadsbåndet i 
Byregion Fyn

ASSENS HAR VILJEN TIL AT UDVIKLE

HER STÅR VI
Forstadsbåndet i Assens Kommune 
rummer tre større bysamfund. Disse 
bysamfund med oplande er:   
• Aarup, Skydebjerg & Grønnemose, 
• Vissenbjerg, Skallebølle & Skalbjerg, 
• Tommerup, Tommerup Stationsby, 

Brylle & Verninge.

BOSÆTNING 
Her tæt på Odense, motorvejen og 
jernbanen vækster Assens Kommu-
nes indbyggertal. Det er her, vi sælger 
flest byggegrunde til nye boliger.* 
De tre bysamfund med oplande udgør 
dermed hovedbestanddelen af vores 
tiltrækningskraft i forhold til at få 
flere til at flytte hertil. 

Her er et åbent vindue for at tiltrække 
nye borgere med gode og billigere 
byggegrunde, aktive lokalsamfund og 
gode pendlermuligheder til mange ar-
bejdspladser indenfor ½ times kørsel i 
hhv offentlig eller privat transport. 

De tre bysamfund har hver deres for-
skelligheder og kvaliteter, som vi kan 
og skal bygge videre på. 

Forstadsbåndet er derfor vores vig-
tigste område i forhold til at fast-
holde og øge vores vækst.

I forstadsbåndet har der været en po-
sitiv befolkningsudvikling de sidste år, 
hvor især Aarup, Skallebølle, Brylle og 
Verninge er vokset. Hvis den positive 
befolkningsudvikling fortsætter i for-
stadsbåndet, så vil der inden længe 
mangle byggemuligheder i forstads-
båndet - især i Brylle og Tommerup 
området. 

I de øvrige byer Aarup, Vissenbjerg 
og Tommerup er der stadig en stor re-
strummelighed af planlagte områder 
til boliger.

Der er flere forskellige eksisterende 
boligtyper at vælge imellem i Vissen-
bjerg, Skalbjerg og de to Tommerup’er. 
Ved Skalbjerg ligger blandt andet to 
bofællesskaber: Gl. Grevegård og Dre-
jerbanken. I de fire byer er der dermed 
et boligudbud, der både kan rumme 
enlige, børnefamilier og par. 
I de øvrige byer er der en overvægt af 
parcelhuse. 

På grund af den gradvise udvikling i 
familiemønstrene, hvor den gennem-
snitlige danske husstandsstørrelse 
falder, vil der fremadrettet være brug 
for flere boliger til små familier og en-
lige. Flere og flere vælger nemlig at 
bosætte sig alene - eller danne par 
uden at flytte sammen.

* Siden 2010 er der solgt 23 kommu-
nale byggegrunde i Aarup, 7 i Vissen-
bjerg og 19 i Tommerup Stationsby

Lige nu er der kun etagebyggeri i Tom-
merup Stationsby, Aarup, Vissenbjerg 
og Tommerup.

Forstadsbåndet har flere områder 
med et lavt aldersgennemsnit i for-
hold til resten af Assens Kommune. 
Det kan skyldes, at det er her børne-
familierne flytter til, når de vender 
”hjem” til Assens Kommune. 
Området har stort potentiale til at 
knytte sog op på Odense som en åben 
grøn forstad i Byregion Fyn.

NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSLIV
I forstadsbåndet er der et fantastisk 
kuperet landskab med rige rekreati-
onsmuligheder og god vekselvirkning 
mellem åbne vidder og skove til gå- 
og cykelture. Her ligger Fyns højeste 
punkt Frøbjerg Bavnehøj og Brænd-
holdt Bjerg, der er med i Danmarks 
”Bestig Bjerge”. 
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* I årene 2007-2015 er der solgt 9 ha 
erhvervsjord i Aarup, 5,1 ha i Vissen-
bjerg og 2,6 ha i Tommerup

Tommerup og Tommerup Stationsby 
ligger tæt på hinanden på hver sin 
side af den smukke Høgsholt skov. Så 
her er der masser af natur lige uden 
for døren. Der er bibliotek i Tommerup, 
og i Fyrtårn Tommerup er der svøm-
mehal, sportshal og fitness-faciliteter.

Ved Brylle er der ved at blive udpeget 
skovrejsningsområder nord for byen. 

HANDELS- OG ERHVERVSLIV
I Aarup er der en hel del butikker i ho-
vedgaden Bredgade og byen har også 
et hotel.

Vissenbjerg har et lille butiksstrøg, og 
i Tommerup og Tommerup Stationsby 
er der flere dagligvare- og specialbu-
tikker.

Nærheden til motorvej E20 og jern-
banenettet gør forstadsbåndet til 
et oplagt sted for erhvervsudvik-
ling. 
 
Udbygningen af erhvervsområder har 
hidtil været koncentreret i Aarup, Vis-
senbjerg og Tommerup*.

I Aarup er der både skole og dagin-
stitutioner, en moderne sportshal, 
bibliotek og biograf. Desuden ligger 
spillestedet Industrien i Aarup, hvor 
både danske og udenlandske kunst-
nere spiller.

Brende Å og ådal løber gennem Aarup. 
Ådalen er meget varieret med gam-
mel løvskov, moser, enge og overdrev. 
Naturen i området er enestående og 
værdifuld, og her er gode stisystemer 
og mulighed for at overnatte i shel-
tere.
I 2013 blev Natur og Friluftsstrate-
gien vedtaget med fokus på at fast-
holde og udvikle de biologiske værdier 
og øge adgangen til naturen omkring 
Brende Å. 

Der er rig mulighed for at være aktiv i 
Vissenbjerg, hvor naturen og et stort 
landskabsfredet område er lige uden 
for døren, og både skov, sø og den 
flotte slugt Afgrunden er i gåafstand 
fra centrum. Derudover er der fritids-
aktiviteter i Vissenbjerg Idræts- og 
Kulturcenter og et bibliotek i centrum. 
Vissenbjerg er desuden kendt for Ter-
rariet og for sin storkro, hvor der hol-
des konferencer m.m.

I den nuværende kommuneplan er der 
store uudnyttede erhvervsområder i 
Grønnemose (87 ha) og Vissenbjerg  
(65 ha), en del i Aarup (14 ha) samt 
Frankfri (16 ha) og under 10 ha i hhv 
Tommerup Stationsby, Tommerup, 
Brylle og Verninge.

Af større erhvervsvirksomheder i 
Aarup findes Dan-Foam/Tempur, der 
bl.a. laver madrasser, Scankab Cables,  
Micro Technic, Dansk Elastomer samt 
møbelfabrikanten Carl Hansen & Søn.

Blandt de største virksomheder i Vis-
senbjerg er bl.a. Centrovice, TenCate, 
Stena Recycling,  Muehlhan og Scan. 

I Tommerup er der et spirende er-
hvervsliv blandt andet i Tommerup 
Erhvervspark, der med 30.000 m2 kan 
tilbyde både kontorer, kontorfælles-
skab, lager- og produktionslejemål i et 
inspirerende erhvervsfællesskab.

Pr 1. januar 2015 boede der: 
3118 i Aarup
3114 i Vissenbjerg 
2361 i Tommerup Stationsby
1596 i Tommerup
1241 i Brylle 
  760 i Verninge
  692 i Skallebølle
  627 i Skalbjerg og
  394 i Grønnemose. 

Antal virksomheder i forstadsbåndet
pr. 3. kvartal 2014:
5-10 ansatte:   97
10-20 ansatte:   49
20-40 ansatte:   23
40-100 ansatte:  14
100+ ansatte:   5

FAKTA - indbyggertal og arbejdspladser
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DET VIL VI GØRE
BOSÆTNING
Vi vil udvikle vores bosætningsmulig-
heder i forstadsbåndet, for det er her 
den største efterspørgsel er. Det gør 
vi for at tiltrække nye borgere som 
fx. de nybagte forældre i Odense, der 
ønsker en attraktiv byggegrund i et 
mindre lokalsamfund, de unge nyud-
dannede, der kommer hjem igen til As-
sens Kommune, folk der tiltrækkes af 
Byregion Fyns mange arbejdspladser 
og muligheder samt de midlertidige 
tilflyttere, der også ønsker at bo tæt 
på gode pendlerforhold. 

Der skal laves udviklingsplaner for 
hvert af de tre bysamfund i Forstads-
båndet i forhold til at sikre fremtidige 
arealudlæg og arbejde med at udvikle 
nye mødesteder i byerne. Planerne 
skal forholde sig til kortlægning af 
behovet for og efterspørgslen efter 
fremtidige boligtyper og lokalisering 
af muligheder for byfortætning.

Bysamfundene i forstadsbåndet skal 
udvikles ud fra deres særlige værdier, 
så de tilgodeser mulighederne for 
at leve det hele liv og hver især har 
en bred palette af bosætningsmulig-
heder, og så der er noget for enhver 
smag og pengepung. 

DET VIL VI OPNÅ
Målet for forstadsbåndet er, at 
området fastholder og øger sin 
vækst ift bosætning og erhvervs-
udvikling. 

Det skal være muligt at leve et 
helt liv i samme bysamfund. Det 
vil sige, der skal være boliger, fri-
tidsmuligheder og adgang til job 
for alle familietyper og -størrelser.

Fra byerne skal der være god ad-
gang til oplevelser, motion og et 
aktivt friluftsliv i naturen, så bor-
gere har mulighed for at have en 
sund levevis og en høj livskvalitet.

Det skal til enhver tid være plads 
til at bygge 100 nye boliger i for-
stadsbåndet. Boligudbuddet skal 
matche forventet behov fra både 
børnefamilier, varierende familie-
former og enlige.

Der skal gang i udvikling og salg 
af erhvervsområder igen - især på 
strækningen mellem Vissenbjerg 
og Aarup/Grønnemose. Vi skal i 
højere grad udnytte vækstmulig-
hederne som motorvejskommune.

14

Status over beskæftigede personer 
(over 15 år) efter pendlerforhold, 
sogn og tid
 

Natbefolkning  946 
Dagbefolkning  1462 
Ind-/udpendling  516
Indpendling  1183
Udpendling   667

FAKTA - ind- og udpendling i Aarup sogn 2013
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Vi vil arbejde for at der bliver et bredt 
udbud af forskellige boligformer, så 
der er noget for enhver smag og pen-
gepung. Vi vil blandt andet skabe mu-
lighed for flere alternativ bebyggelse 
og bofællesskaber. 

Vi vil også skabe mulighed for, at der 
kan bygges lejeboliger, da en tilstræk-
kelige boligforsyning og boligsam-
mensætning har stor betydning for 
kommunens mulighed for udvikling og 
vækst. For eksempel kan etablering af 
et attraktivt alment byggeri fx i Kry-
bily-parken i Brylle og Savværksgrun-
den i Tommerup Stationsby ses som 
en mulig ”banebryder” og trækplaster 
for private investorer. 

I forbindelse med byfortætning og 
byomdannelse i bymidterne vil vi ar-
bejde for tæt-lav boliger og etageboli-
ger, som gerne må ligge stationsnært. 
Det er med til at understøtte bylivet 
og skabe økonomisk grundlag for at 
fastholde tilbud i byerne. 

De steder, hvor der er størst markeds-
efterspørgsel, vil vi udlægge nye bo-
ligområder. I 2015 har efterspørgslen 
været koncentreret på Aarup og Tom-
merup Stationsby. Det skal vi forholde 
os til, og der skal lokalplanlægges, 
byggemodnes og udlægges nye bolig-
områder de to steder. 

Desuden vil vi vedligeholde og udvikle 
kultur- og fritidsfaciliteterne - herun-
der også de udendørs faciliteter og 
byrum, der inviterer til fællesaktivite-
ter og selvorganiseret liv.

Vi vil arbejde for at binde Vissenbjerg 
sammen på tværs af Landevejen. 

NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSLIV
I forstadsbåndet er der fokus på at 
fastholde og udvikle de biologiske 
værdier og øge adgangen til naturen 
omkring Brende Å. Her er naturen 
enestående, varieret og ligger tæt på 
Aarup. 

Vi vil sikre, at naturen beskyttes og 
udvikles i takt med, at vi forbedrer 
mulighederne for at opleve og udfol-
de os aktivt i den. Naturen er et stort 
aktiv for kommunen. 

Vi vil styrke borgernes muligheder for 
friluftsbaseret motion og bevægelse 
til gavn for folkesundheden. Derud-
over fokuserer vi på at skabe mere af 
den bynære hverdagsnatur, som ska-
ber rammen om borgernes daglige liv, 
sundhed og velvære. 

Vi vil arbejde for, at byer og landområ-
der indrettes på en måde, der natur-
ligt inviterer til leg, bevægelse og mo-

tion inde og ude. Omgivelserne skal 
også kalde på rekreation og mental ro. 

Vi vil fremme skovrejsning i nærheden 
af byerne, så borgerne kan benytte 
skoven i dagligdagen. 

HANDELS- OG ERHVERVSLIV
Vi har mange gode erhvervsområder 
langs motorvejen på Grønnemose - 
Vissenbjerg strækningen. Disse skal 
bringes i spil og gøres synlige, og vi 
vil arbejde videre med udviklingen af 
erhvervsområdet ved motorvejen ud 
fra den helhedsplan, der blev lavet for 
området til kommuneplan 2009.

Vi vil arbejde for at gøre de eksiste-
rende erhvervsområder endnu mere 
attraktive blandt andet ved at sikre 
gode adgangsforhold. Erhvervsudvik-
lingen skal opprioriteres, og vi vil ar-
bejde videre med de enkelte erhvervs-
områders identitet og udvikling. 

De nuværende virksomheder skal gi-
ves mulighed for udvikling, hvis de får 
behov for det. Sammen med Udvikling 
Assens arbejder vi for at udvikle det 
positive erhvervsklima yderligere og 
for at udvikle kommunens erhvervs-
politik, så virksomhederne i Assens 
Kommune får de bedste muligheder 
for at trives og vokse. 



16

Campus & 
Livet på landet

ASSENS HAR VILJEN TIL AT UDVIKLE

HER STÅR VI
Dette område indeholder to hoved-
elementer: 
• Campus, som rummer Glamsbjerg og 

uddannelsescenteret, der er samlet 
i Glamsbjerg. Sammen med Køng-
Gummerup er Glamsbjerg kommu-
nens næststørste by. 

• Livet på landet dækker over resten 
af båndet med det åbne storslåede 
landskab i den midterste del af kom-
munen. Den del rummer en række 
landsbyer: Barløse, Ørsted, Orte, 
Turup, Vedtofte, Søllested, Søby, 
Flemløse og Nårup. 

BOSÆTNING 
Glamsbjerg ligger centralt i forhold til 
at komme rundt i Assens Kommune. 

Selve Glamsbjerg by er karakteriseret 
ved at være en tidligere stationsby 
med de kvaliteter, det giver for for-
nemmelsen af bymidte, byrum og 
bymæssighed. Det fik fx Region Syd-
danmark til i en analyse over byerne 
i Regionen i 2011 at konkludere, at 
Glamsbjerg by er en ”rigtig by”.

Byen ligger stabilt på lidt over 3000 
indbyggere, og der er en god forde-
ling mellem antal parcelhuse og min-
dre boliger i byen. Der har i en lang 

periode ikke været det store salg af 
byggegrunde i Glamsbjerg, selv om 
der er byggemodnede grunde til salg 
i en privat udstykning og udlagt store 
områder til boligformål (31 ha) i kom-
muneplanen. 

De øvrige små byer i Livet på landet-
båndet har mistet indbyggere. Tren-
den, som får flere til at flytte på lan-
det  for at realisere ønsket om mere 
plads og mulighed for at være selvfor-
synende og bo bæredygtigt, er ikke 
slået igennem her - endnu.

Glamsbjergområdet er kendt for at 
rumme flere fri- og efterskoler. Og 
Glamsbjerg er vores uddannelsesby 
med gymnasium, handelsgymnasium, 
10. klasse center, HF og VUC Fyn, Pro-
duktionshøjskolen Fugleviglund samt 
efterskoler i et innovativt samarbejde 
med erhvervslivet. Der kommer elever 
hertil fra hele kommunen og nabo-
kommunerne. 

Måske er det ikke helt tilfældigt, at 
vores handelsskole er den bedste 
handelsskole i Danmark, og nogle 
af vores dygtige elever vinder Dan-
marksmesterskab i Innovation og 
Iværksætteri. 

NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSLIV
Glamsbjerg ligger i et område med 
masser af natur og kulturhistorie for 
eksempel ved gravhøjene ved Vold-
tofte. 
Den store sø Søholm ligger tæt på 
Glamsbjerg, og der findes mange stier 
i området. 
Området øst for Glamsbjerg rummer 
skovene, der hører under Krengerup  
Gods. Her er et større sammenhæn-
gende og bynært skovsystem med 
veje, hvilket tilfører byen en række 
kvaliteter som bosætningsby.

Skinnecykler, friluftsbad eller golf 
er nogle af de andre muligheder for 
udendørsaktiviteter, der er i Glams-
bjerg. Der er desuden bibliotek i byen 
og flere museer i nærheden samt 
biograf og svømmehal. Glamsbjerg 
Fritidscenter har mange fritidsakti-
vitetstilbud. Hotellet i Glamsbjerg er 
borgeredrevet, og der er desuden et 
ungdomskulturhus på tegnebrættet.
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HANDELS- OG ERHVERVSLIV
Der er et rigt handelsliv i Glamsbjerg, 
hvor du bl.a. finder bager, brugskunst, 
boghandler, guldsmed, sko- og tøj-
forretninger, urmager samt diverse 
specialbutikker og dagligvareforret-
ninger. Byen har også et hotel med 
restauranten René Michael. 

Området er domineret af beskæftigel-
sen på de mange skoler og uddannel-
sesinstitutioner. Af større virksomhe-
der i Glamsbjerg findes blandt andet 
Kerry. 
I Glamsbjerg er der lige solgt 1,1 ha 
erhvervsjord, men efterspørgslen har 
generelt været lav, og der er stadig en 
god restrummelighed. 

Landbruget i Assens Kommune væk-
ster netto med ca 1,5 ha nye store 
landbrugsbygninger om året. Trenden 
er som i resten af landet, at der bliver 
færre, men større landbrug. 
Området i Livet på Landet er hovedsa-
geligt et driftigt landsbrugsland med 
mange små aktive lokalsamfund. 

17
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DET VIL VI OPNÅ
Glamsbjerg som uddannelsescen-
ter skal fortsat være blandt de 
bedste i Danmark og et så godt 
tilbud til de unge, at det også kan 
tiltrække unge, der bor udenfor 
Assens Kommune. 

Kvaliteterne og faciliteterne i 
Glamsbjerg skal understøtte by-
ens styrker, så byen fortsat bliver 
ved med at være et godt sted at 
bo og leve. 

Samlet set skal indbyggertallet i 
Campus & Livet på landet-områ-
det som minimum fastholdes.

I Livet på landet-området skal der 
fortsat være gode muligheder 
for landbrug og gartnerier.

18
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DET VIL VI GØRE
Der skal laves en helhedsplan for 
Glamsbjerg i forhold til at fastlægge 
fremtidige arealudlæg. 

Der skal byggemodnes og sættes 
kommunale byggegrunde til salg i 
Glamsbjerg for at give et bredere ud-
bud af byggemuligheder og sætte 
gang i udbygningen af Glamsbjerg 
igen. 

Vi vil understøtte uddannelsesby-
ens kvaliteter. Derfor arbejder vi for 
at etablere et ungdomskulturhus i 
Glamsbjerg, og for at byens kultur- og 
fritidsfaciliteter løbende udvikles. 

I Livet på landet-området vil vi fortsat 
understøtte vores landbrug og gart-
nerier med en god sagsbehandling. 
Her kan der desuden udvikles områder 
til produktion af bæredygtig energi 
som fx biogasanlæg, vindmøller, sol-
celleanlæg og marker med energipil. 
 
Vi vil også understøtte de små lokal-
samfunds muligheder for at tiltrække 
dem, der følger trenden med at bo-
sætte sig i det åbne land. Nogle bo-
sætter sig her ud fra et ønske om at 
blive selvforsynende og leve bære-
dygtigt. Andre fordi her er god plads til 
fx fritidslandbrug eller at have heste. 

Pr 1. januar 2015 boede der: 
3214 i Glamsbjerg 
  640 i Flemløse
  345 i Turup 
  241 i Snave 
  213 i Ørsted 
  205 i Nårup

Antal virksomheder pr 3. kvartal 2014:
5-10 ansatte:  43
10-20 ansatte:   18
20-40 ansatte:  11
40-100 ansatte:  13 
100+ ansatte:  2

FAKTA - indbyggertal og arbejdspladser

Status over beskæftigede personer 
(over 15 år) efter pendlerforhold, 
sogn og tid

 

Natbefolkning  1615 
Dagbefolkning  1580 
Ind-/udpendling  -35
Indpendling  1058
Udpendling   1093

FAKTA - ind- og udpendling i Glamsbjerg (Køng sogn) 2013

Vestfyns Gymnasium:   ca 550 elever og 60 ansatte
Glamsbjergskolen:  ca 425 elever og 48 ansatte
Glamsdalens Idætsefterskole:  ca 280 elever og 50 ansatte
Glamsbjerg Fri- og efterskole:  ca 280 elever og 45 ansatte
HF & VUC FYN Glamsbjerg 250-300 elever og 40 ansatte
Handelsgymnasiet Vestfyn:  ca 250 elever og 30 ansatte
10 klassecenteret:   ca 200 elever og 15 ansatte. 
Gummerup skole:  ca 130 elever og 28 ansatte
Køng Idrætsfriskole:     ca 100 elever og 13 ansatte 
Fugleviglund:   ca 20 elever og 5 ansatte 
   Ialt  ca 2.510 elever og 334 ansatte

FAKTA - skolernes betydning for Glamsbjerg
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Livet ved kysten
ASSENS HAR VILJEN TIL AT UDVIKLE

HER STÅR VI
Livet ved kysten rummer to større by-
samfund med oplande: 
• Assens
• Haarby
Der ud over er der en række mindre 
bysamfund: Sandager, Torø Huse, Eb-
berup, Snave, Jordløse og Helnæs.

BOSÆTNING 
Assens er kommunens største by med 
ca 6000 indbyggere. 
Byen er en gammel købstad med 
mange bykvaliteter, varieret detail-
handel, spændende kulturliv og et 
fint kulturmiljø i den gamle bykerne. 

Her er der flere rækkehus- og etage-
boliger, end der er parcelhuse. I kom-
muneplanen er der udlagt store area-
ler til boligudvikling (62 ha), og der 
er 29 byggemodnede byggegrunde 
til salg. Der bygges pt. ikke så mange 
parcelhuse i Assens. Samlet set er der 
rigelig restrummelighed til at bygge 
nye boliger i Assens by samt ønsker 
om at lave byomdannelsesprojekter. 

Haarby er kendetegnet ved et godt 
lokalt sammenhold og mange ak-
tive borgere og foreninger. 
Ca 70 % af boligerne her er parcelhuse 
og der er enkelte storparceller. I Haar-
by er der også udlagt store arealer til 
boligudvikling (44 ha), så her er lige-
ledes en stor rummelighed til boliger.

Befolkningstallet i Kystbåndet har 
været svagt faldende de sidste år og 
indbyggerne i kystbåndet har et højt 
aldersgennemsnit i forhold til resten 
af Assens Kommune. 
Det tyder på, at området enten til-
trækker folk i en moden alder, der 
ønsker at prioritere ro, tid, rummelig-
hed og luksus i deres hverdag, eller at 
generationsskiftet i parcelhuskvarte-
rene endnu ikke er gået i gang.  

NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSLIV
I Assens er en del af de store gamle 
identitetsskabende bygninger om-
dannet og har fået nyt liv med nye 
store funktioner. 
I den gamle sukkerfabrik er der nu råd-
hus og Arena Assens. Der er biograf, 
cafe, koncert- og mødelokaler m.m. i 
kulturhuset Tobaksgården, forenings-
hus i det tidligere Gasværk og kom-
mende lejligheder i borgerskolen. 

På Pulsen, Arena Assens og Tobaks-
gården er der et væld af muligheder 
for aktiviteter for børn, unge og voks-
ne. I og omkring Assens er der en del 
museer og mulighed for at se byen i 
miniformat i Assens Miniby.

Assens er tæt på både vand og natur 
med marina, strand, sø og hundeskov i 
gå-afstand fra centrum. 

Fra havnen i Assens er det muligt at 
tage med færgen på udflugt til Bågø, 
hvor kommunens naturcenter ligger.
Ved Torø Huse er der oplagte ud-
flugtsmål med udsigt til Lillebælt. 

I Haarby er der mange muligheder for 
fritidstilbud og udendørs aktiviteter. 
Haarby har skov og sø i gå-afstand fra 
centrum af byen, og stranden er kun 
en kort køretur væk. 
Her er bibliotek og biograf samt Haar-
by Hallerne med svømmehal og andre 
idrætsfaciliteter. 
De sidste år har der været arbejdet 
med at udvikle Haarby med en række 
lokalt forankrede projekter, der skal 
være med til at gøre Haarby grønnere 
og endnu mere attraktiv for hele fa-
milien. Blandt andet halrenovering og 
-udbygning samt Skole+projektet.
 
Langs kysten er der mange små veje 
som er egnet til cykelture og udflug-
ter i øvrigt. Både ved Assens og Ha-
arby er der en markeret mountainbi-
kerute. 
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Helnæs og Helnæsbugten er et ka-
pitel for sig selv: Området rummer 
store naturkvaliteter og er attrak-
tivt til friluftsliv som fx vandring, 
lystfiskeri, kite-surfing eller sej-
lads. 

Det let tilgængelige kystlandskab 
giver generelt gode muligheder for 
kystturisme, sejlads, lystfiskeri, vind-
surfing, gåture langs kysten mv. Hav-
nene i Assens, Agernæs og Bågø er 
blevet renoveret for nylig. 

Der er værdifuld natur på Torø, Bågø 
og i Jordløse Bakker, og hele kystbån-
det er gennemsyret af flotte land-
skabs- og naturoplevelser. Flere ste-
der er der sheltere og madpakkehuse 
blandt andet ved Brunebjerg syd for 
Assens. 

Kystbåndet rummer også gode kur-
sussteder, og det er muligt at spille 
golf på flere forskellige måder; almin-
delig og som park- eller fodboldgolf.
  

HANDELS- OG ERHVERVSLIV

I kystbåndet er der en del store og 
kendte virksomheder, der blandt an-
det producerer chokolade, øl, cremer, 
tobak og møbler. 
Derudover er kystbåndet kendeteg-
net ved fødevareproduktion, kyst- og 
kulturliv, turisme, naturoplevelser og 
rekreation. Kystbåndet er blandt an-
det et vinproducerende område.  

Af større virksomheder i Assens er der 
blandt andet Summerbird, Bryggeriet 
Vestfyen, Plum, Broen, Assens Skibs-
værft og Orlik.

Assens har mange arbejdspladser og 
øger sin befolkning væsentligt i dag-
timerne i forhold til hvor mange, der 
bor i byen. 
I hovedgaden, Østergade, er der et 
stort udvalg af dagligvareforretninger 
og specialforretninger i et hyggeligt 
bymiljø med cafeer og små spiseste-
der. 

Pr 1. januar 2015 boede der: 
6012 i Assens
2449 i Haarby
1278 i Ebberup
  332 i Jordløse
  204 i Sandager og 
lige under 200 i Torø Huse

Antal virksomheder i kystbåndet i 
3. kvartal 2014:
5-10 ansatte:  63
10-20 ansatte:   43
20-40 ansatte:  25 
40-100 ansatte:  10
100+ ansatte:  5

FAKTA - indbyggertal og arbejdspladser

I Kystbåndet er der i øvrigt rige mu-
lighed for gode madoplevelser - både 
på kulinariske restauranter og på Arla 
Fondens Madlejr på Helnæs.

I Haarby er der et udvalg af dagligva-
reforretninger og specialforretninger, 
og blandt de største virksomheder i 
Haarby er Montana, Cabinplant, Me-
talpres og Gerresheimer.

I den nuværende kommuneplan er der 
store uudnyttede erhvervsområder 
i Assens (86 ha) og Haarby (21 ha) 
samt lidt i Ebberup og Jordløse. Der er 
stadig byggegrunde til erhverv i en 
stor ny udstykning, hvoraf mange af 
grundene har en fantastisk udsigt ud 
over vandet. 

Udvikling Assens har til huse i Tobaks-
gården i Assens. Foreningen samler 
alle gode kræfter for at skabe udvik-
ling, vækst og arbejdspladser i eksi-
sterende og nye virksomheder i hele 
Assens Kommune. 
De sikrer på erhvervslivets vegne, at 
der er en løbende og tidlig dialog med 
kommunen.

Status over beskæftigede personer 
(over 15 år) efter pendlerforhold, 
sogn og tid

 

Natbefolkning  2063 
Dagbefolkning  3144 
Ind-/udpendling  1081
Indpendling  2151
Udpendling   1070

FAKTA - ind- og udpendling i Assens sogn 2013
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DET VIL VI GØRE
BOSÆTNING
Vi vil arbejde med byfortætning, 
byomdannelse og almennyttigt byg-
geri i Assens samt understøtte kva-
liteterne i købstadsmiljøet i Assens 
midtby, så Assens i større grad end 
hidtil kan realisere sit bosætningspo-
tentiale. Redskabet hertil er primært 
at udarbejde en helhedsplan for As-
sens by og gennemføre en række kon-
krete byfortætningsprojekter. 

Vi vil understøtte boligudvikling de 
steder, hvor der er efterspørgsel og 
arbejde for at den eksisterende varia-
tion i boligtyper og -størrelser fortsat 
vil være til stede.

Vi vil arbejde for at sikre købstadskul-
turmiljøet med de mange bevarings-
værdige bygninger i Assens midtby.

Vi vil videreudvikle Haarby som et 
godt sted at bo og leve ved at følge 
op på den proces og den række af pro-
jekter, der er beskrevet i ”Strategi og 
Idékatalog for udvikling af Haarby.”

Bosætningspotentialerne i de mindre 
byer i Livet ved Kysten skal undersø-
ges nærmere og eksempel-projekter 
udvælges og gennemføres. 

Vi vil indgå i projekter, der udvikler 
bosætning og styrker turismepoten-
tialerne i kystbåndet. 

Vi vil arbejde på at udvikle nye møde-
steder i byerne.
 
NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSLIV
Vi har et stort gæste- og turistpoten-
tiale i vores unikke natur med alt fra 
skove, strande, bakker, vind og vand. 
Det vil vi udvikle. 

I kystbåndet har vi et særligt fokus 
på at udvikle naturområderne i og 
ved Lillebælt, Haarby Ådal og Helnæs 
Bugten. 

Helnæsbugten og Lillebælt rummer 
naturværdier af international klasse, 
som allerede i dag tiltrækker både tu-
rister og nye beboere. Her vil vi øge 
mulighederne for at få adgang til at 
opleve kysten, havet, fuglelivet og 
andre af områdets rå og uberørte na-
turværdier.

Omkring Haarby Å er naturen enestå-
ende, varieret og ligger tæt på byen. 
Her vil vi fastholde og udvikle de bio-
logiske værdier og øge adgangen til 
naturen fra Haarby.

DET VIL VI OPNÅ
Målet for livet ved kysten er at 
udvikle turismen samt kyst- og 
kultur-oplevelser, så vi bruger 
det store potentiale, som kysten 
er, endnu bedre. 

Købstaden Assens skal blive ved 
med at være vores kultur-, op-
levelses- og handelsmekka, og 
byens kvaliteter skal bevares og 
styrkes. 

Livet ved kysten er attraktivt for 
folk i en moden alder og familier 
med voksne børn. Området skal 
være første valg for dem, der vil 
nyde det frirum og de kystnære 
muligheder, som findes her. 

Livet ved kysten er attraktivt for  
både enkeltmands- og store virk-
somheder med lyst til lækre om-
givelser og en god udsigt. 
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Naturen er et stort aktiv for kom-
munen, og den vil vi værne om. Vi vil 
sikre, at naturen beskyttes og udvik-
les i takt med, at vi forbedrer mulig-
hederne for at opleve og udfolde os 
aktivt i den. Vi vil styrke borgernes 
muligheder for friluftsbaseret motion 
og bevægelse.

Vi vil arbejde for at skabe mere af 
den bynære hverdagsnatur, som ska-
ber rammen om borgernes daglige liv, 
sundhed og velvære. 
Vi vil arbejde for, at byer og landområ-
der indrettes på en måde, der natur-
ligt inviterer til leg, bevægelse og mo-
tion inde og ude. Omgivelserne skal 
også kalde på rekreation og mental ro. 

Vi vil fremme skovrejsning i nærhe-
den af byerne og bosætningsmulighe-
der, så borgerne kan benytte skoven i 
dagligdagen.

Vi arbejder videre med at udvikle de 
rekreative potentiale i og omkring 
Assens havn og vil udarbejde en ud-
viklingsplan for Assens By, der blandt 
andet knytter by og de rekreative mu-
ligheder på havnen tættere sammen. 

HANDELS- OG ERHVERVSLIV
Vi arbejder for at udvikle det positive 
erhvervsklima yderligere og for at ud-

vikle kommunens erhvervspolitik, så 
virksomhederne i Assens Kommune 
får de bedste muligheder for at trives 
og vokse. 

Vi vil arbejde for at gøre de eksiste-
rende erhvervsområder endnu mere 
attraktive blandt andet ved at sikre 
gode udsigtsmuligheder og adgangs-
forhold, så erhvervsområderne i As-
sens afspejler kystbåndets mange 
kvaliteter.  

Vi vil sikre, at de fysiske rammer, der 
muliggør vækst i erhvervslivet i kyst-
båndet, er tilstede i form af rigelige 
og velbeliggende erhvervsarealer. De 
nuværende virksomheder skal gives 
mulighed for udvikling efter behov.

Fremtidig planlægning skal også un-
derstøtte vækst i turismeerhvervet 
og oplevelsesøkonomien. 

Vi vil gøre det øvrige erhvervsmarked 
opmærksom på de gode muligheder, 
der er for at få kvalificeret arbejds-
kraft, når de placerer sig i kystbåndet. 

Vi er klar til at sløjfe nogle af de om-
råder i Kystbåndet, som er udpeget til 
fremtidig erhvervsudvikling, hvis der 
er behov for at udlægge nye områder 
til erhverv andre steder i kommunen.

23
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Bedre forbindelser
ASSENS HAR VILJEN TIL AT UDVIKLE

HER STÅR VI
Mange af vores borgere pendler til ar-
bejdspladser i deres nærområde eller 
til Trekantområdet og kommunerne 
omkring os. Mange pendler især til 
Odense, og mange af vores indpend-
lere kommer også fra Odense. 

I 2013 pendlede ca 9.100 personer ind 
i Assens Kommune, mens ca 13.700 
pendlede ud af kommunen til arbejds-
pladser i en anden kommune. Det 
svarer til en udpendling på 46,3 % af 
antal beskæftigede borgere i Assens 
Kommune. Samtidig blev 32,3 % af 
arbejdspladserne i Assens Kommune 
varetaget af en indpendler fra en an-
den kommune. 
Især Assens By og Aarup har en langt 
større indpendling end udpendling. 
(Se side 12 og 19) 

Især forstadsbåndet ligger godt i for-
hold til pendling og adgang til offent-
lig transport, da de ligger tæt på mo-
torvejen og der er togstationer i flere 
af byerne.
Med gennemførelse af et nyt jernba-
nespor på Vestfyn og udvidelsen af 
motorvej E20 er der yderligere for-
ventninger om en nem og hurtig ad-
gang til og fra Assens Kommune  og 
arbejdspladserne i nærområdet.

I foråret 2015 blev der vedtaget en vi-
sionsplan for Assens Havn, der lagde 
fast, at der både bliver plads til er-
hverv og turister på havnen i fremti-
den. 

VEJE OG STIER 
Anlægsmæssigt er der ikke sket no-
get for at forbedre infrastrukturen i 
Assens Kommune de sidste par år ud 
over udlæg af nye slidlag på vejene. 
Der arbejdes dog på at forbedre vej-
strækningen mellem Assens og Oden-
se via Glamsbjerg, og der er lavet en-
kelte stier og cykelstier i forbindelse 
med byudviklingsprojekter og skoler. 

Det er vigtigt, at vi evner at under-
støtte investeringer i bosætnings- og 
erhvervsudviklingen i Assens Kom-
mune med en god infrastruktur.

I samarbejde med Cowi er der lavet en 
strækningsanalyse og en fremkom-
melighedsplan for at forbedre tilgæn-
geligheden mellem Assens og Oden-
se/E20. Rapporten peger på konkrete 
strækninger, hvor landevejen mellem 
Assens og Odense gennem Glams-
bjerg er den strækning, som bør tilgo-
deses med forbedringer og opgrade-
ring i første omgang. 

Det skyldes også, at samling af ung-
domsuddannelserne i Glamsbjerg gi-
ver en øget spidsbelastning morgen 
og aften på de to overordnede veje 
Odense-Assensvej og Søndergade 
(Glamsbjerg bygade), når de mange 
unge benytter privat transport til og 
fra uddannelsesstederne. 

Kommunen servicerer stadig hele 
kommunen med uddannelsesbusser-
ne, der sikrer adgang til ungdoms- og 
videreuddannelserne - også i Odense.  

STATSLIG INFRASTRUKTUR 
Et centralt perspektiv for Assens 
Kommune vil være at tilrettelægge 
investeringer i infrastruktur, så vi 
får maksimal gavn af de overord-
nede infrastrukturprojekter, som 
kommer de næste 5-10 år. 

OBS: Selv om Bedre forbindelser er 
illustreret på kortet som en pil mellem 
Assens og Odense, så handler dette 
fokusområde også om alle de andre 
vigtige forbindelser. 
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I Strategi Fyn er beskrevet, at væk-
sten i Byregion Fyn øges gennem in-
vesteringerne i infrastrukturen. Der 
er fem store infrastrukturprojekter, 
som har stor betydning for den fynske 
byregion og dermed også for Assens 
Kommune. Det er:  
• Timemodellen
• Tre spor på E20
• Parallel forbindelse over Lillebælt
• Odense Letbane
• Højklasset digital infrastruktur

Timemodellen og udvidelsen af E20 
går gennem den nordlige del af As-
sens Kommune og påvirker dermed 
fysisk nogle af vores arealer. 
Disse store infrastruktur-projekter 
varetages af staten, men vi vil selv-
følgelig arbejde for, at projekterne ud-
formes, så de gavner flest og generer 
mindst muligt. 
De to projekter bidrager til en bedre 
infrastruktur for mange og give min-
dre transporttid, skabe hurtigere le-
verancer og forbedre mulighederne 
for, at de fynske virksomheder kan 
tiltrække og fastholde nøglemedar-
bejdere og samtidig sikre let adgang 
til et stort arbejdsmarked. 

Borgerne på Fyn kommer tættere på 
både Århus og København. I dag har 

fynboerne adgang til ca. 250.000 ar-
bejdspladser inden for en time med 
bil, og det vil med Timemodellen blive 
øget med yderligere 550.000 arbejds-
pladser alene i Københavns og Aarhus 
kommuner indenfor en time med tog. 

Den nye jernbanestrækning til de 
hurtigtgående og gennemkørende 
tog kan give plads til flere pendleraf-
gange på de nuværende stationer og 
dermed skabe muligheder for endnu 
bedre pendlerforhold i vores fire sta-
tionsbyer.

DIGITAL INFRASTRUKTUR
I Assens Kommune er ”Strategi for 
digital infrastruktur 2015-2018” 
vedtaget i Byrådet i februar 2015. 
Strategiens vision er, at bredbånd og 
mobildækning skal være til rådighed 
for både borgere, lokalsamfund og er-
hvervsliv, og at det skal være muligt 
at få en tilstrækkelig dækning over alt 
i kommunen. 

For at sikre en højere kvalitet af både 
bredbånd og mobilnet har kommunen 
løbende en tæt dialog med leverandø-
rerne og der er masteprojekter på vej. 
Både staten og Byregion Fyn arbejder 
også for bedre mobil- og bredbånds-
dækning. 

DET VIL VI OPNÅ
Målet for Bedre forbindelser er, 
at vi vil gøre infrastrukturen i 
Assens Kommune endnu bedre 
- både den fysiske og digitale in-
frastruktur, for på den måde at 
skabe de bedste betingelser for 
udviklingen af erhvervslivet og 
dermed øget vækst og bosæt-
ning. Der skal ikke være ”huller” 
i infrastrukturen. 

Samtidig er målet, at infrastruk-
turinvesteringerne i Assens 
Kommune optimeres, så vi opnår 
maksimalt udbytte af de over-
ordnede nationale investeringer 
på Fyn, og de bedste mulige sam-
menhænge skabes. 

Vores togstationer og nærhed til 
et godt pendlernet i forstadsbån-
det skal generelt udnyttes bedre. 

Indpendling til Assens Kommune fra:
Odense        2067
Faaborg-Midtfyn    813
Middelfart          601
Nordfyns         418
Svendborg          156

Udpendling fra Assens Kommune til:
Odense     4428
Middelfart        901
Faaborg-Midtfyn      737 
Fredericia       374
Nordfyns      310 

FAKTA - ind/udpendling 2013 ifølge Kontur2014
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DET VIL VI GØRE
Resultaterne fra før omtalte (s 22) Co-
wi-rapport skal prioriteres og budget-
teres til en samlet plan for kommende 
udbygninger. Det skal ske i sammen-
hæng og i forlængelse af den fælles 
fynske strategiske infrastrukturplan, 
som forventes færdig i 2016, og som 
skal bidrage til at mindske rejsetider-
ne mellem de fynske byer og vigtige 
trafikknudepunkter.

Vi vil have særlig fokus på fremkom-
meligheden på landevejen mellem As-
sens og Odense, der prioriteres med 
konkrete forslag.
Forbindelserne til Trekantområdet og 
Faaborg er også i vores fokus i samar-
bejde med Region Syddanmark. Vi vil 
gøre det, vi kan for at påvirke beslut-
ningstagerne. 

Vi vil også fortsat arbejde for at få IC-
toget til at stopper i Aarup, og i forhold 
til den offentlige trafik vil vi arbejde 
målrettet for at forbedre pendlerfor-
holdene og sikre timedrift ved de små 
stationer. Efter etablering af den nye 
jernbane hæver vi målet til to tog i ti-
men på alle stationerne, hvilket svarer 
til Region Syddanmarks udmelding.

Der skal være gratis parkering i stati-
onsbyerne og mulighed for pendler-
parkering ved stationerne.

Vi vil arbejde for en god sammenhæng 
med den øvrige kollektive trafik med 
busser og flex-trafik. 

Vi vil arbejde med cykelstier, der bin-
der an til stationsbyerne og giver sik-
re skoleveje. 
Samtidig samarbejder vi med fx for-
syningsselskaberne om at anlægge 
cykelstier i samarbejde med deres an-
lægsarbejder, så der både spares be-
svær for trafikanterne og penge, når 
strækninger alligevel skal graves op. 

Den gamle jernbane fra Tommerup til 
Assens skal sikres, som allerede be-
skrevet i Planstrategi 2011. 

Vi vil lægge en plan for trafikbetjening 
af Glamsbjerg og reservere arealerne 
til at løse trængselsproblemerne.

Der etableres en rundkørsel ved Gl. 
Hovedvej i Grønnemose, så rundkørs-
len står færdig, inden der bliver ekstra 
trængsel pga. motorvejsudvidelsen. 
Her er der allerede trængsel - særligt 
ved uheld på motorvejen. Arealerne er 
blevet eksproprieret til det formål.

I forhold til de nuværende vejreserva-
tioner i kommuneplanen, så vil vi sikre 
og konkretisere de vejreservationer, 
der giver mening, og vurdere, om de 
andre bør fjernes. 

Vi vil arbejde for at opnå en bred-
båndsdækning i hele kommunen, der 
som minimum lever op til statens 
vækstplan for digitalisering af Dan-
mark. Det vil sige  hastigheder på 100 
Mbit/s download og 30 Mbit/s upload 
senest i 2020. 

Det er afgørende, at bredbåndsdæk-
ningen fx skal kunne opfylde standar-
ter for telemedicin, og at dækningen 
generelt er af så høj kvalitet, at vi kan 
tiltrække og fastholde virksomheder i 
kommunen og dermed sikre den lokale 
vækst.

En tilstrækkelig mobildækning er også 
af stor betydning for både borgere, 
turister og erhvervsliv. Målet er at 
opnå en mobildækning, hvor ingen op-
lever ”huller” i dækningen uanset hvor 
i kommunen, man befinder sig, og at 
dækningen er minimum 4G.
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Lokalsamfund & 
medborgerskab

ASSENS HAR VILJEN TIL AT UDVIKLE  

HER STÅR VI
I Assens Kommune bor ca halvdelen af 
befolkningen udenfor de syv største 
byer, og en tredjedel bor i de helt små 
bysamfund med under 200 indbyg-
gere og i fritliggende huse på landet. 

Disse dejlige lokalsamfund og små 
gode bosætningsområder kalder på 
dem, der ønsker at flytte fra byerne 
og ud på landet for at få plads og 
mulighed for at udleve drømmen om 
at være selvforsynene og leve bære-
dygtigt i et aktivt lokalsamfund. Og 
selv om det er på landet, så er der ikke 
langt til offentligt service og andre til-
bud i Assens Kommune. 

Overalt i kommunen har folk en stor 
vilje til at udvikle og engagere sig i 
deres lokalområde, og mange lever et 
aktivt liv med et godt socialt netværk. 
Aktivt medborgerskab er udbredt i 
Assens kommune. 86 % af borgerne 
er aktive indenfor mindst ét af 10 
definerede områder som fx at være 

aktiv i foreningslivet eller give sine 
medmennesker en hjælpende hånd af 
og til. 

Assens Kommune er sammen med 
borgergrupper og andre interessenter 
i gang med at udvikle en ny struktur 
for arbejdet med lokalsamfundene.
Arbejdet foregår med udgangspunkt 
i Innovations- og Medborgerskabs-
udvalget og tager afsæt i vision og 
ønsket om levende og aktive lokal-
samfund, der engagerer sig og tager 
medansvar for egen udvikling i samar-
bejde med Assens Kommune og andre 
interessenter.

Vi ønsker en kontinuerlig, systema-
tisk og involverende dialog mellem 
de enkelte lokalråd og politikerne i 
Assens Kommune. Og vi ønsker et 
tværgående og udviklende samar-
bejde mellem samtlige lokalråd i 
kommunen.
Det er essentielt, at udvikling af lo-
kalsamfund sker gennem et tæt og 

dialogbaseret samarbejde, både i for-
hold til det enkelte lokalsamfund, men 
også gennem tværgående samarbej-
dede de enkelte lokalsamfund imel-
lem. 
Dette arbejde foregår sideløbende 
med andre planer, og skal derfor ind-
tænkes i planstrategiarbejdet.

Hjerterne på kortet markerer de ste-
der, hvor der er by- og landsbyambas-
sadører og registrede aktive borger-
grupper. Det viser de lokalområder, 
hvor frivillige og aktive borgere alle-
rede nu tager del i udviklingen af både 
lokalsamfund og Assens Kommune.
Her ud over findes der selvfølgelig et 
væld af frivillige engagerede borgere. 
Borgere, der gennem foreninger eller 
som enkeltpersoner, vælger at bruge 
en del af deres tid på bestyrelsesar-
bejde, som træner, besøgsven eller 
noget helt andet. Disse borgere er alle 
sammen vigtige for sammenhængs-
kraften i Assens Kommune og i de en-
kelte lokalsamfund. 

Og selvfølgelig findes der også gode 
lokalsamfund og vilje til medborger-
skab udenfor mange andre steder.

I de syv største byer: 
Assens, Haarby, Glams-
bjerg, Aarup, Vissen-
bjerg, Tommerup Sta-
tionsby og Tommerup 
bor der samlet set ca. 
20.000 indbyggere.

I de øvrige byer med 
mere end 200 ind-
byggere bor der i alt 
7.000 indbyggere.

Resten af befolkning-
en - ca 13.000 - bor i 
byer med under 200 
indbyggere eller i det 
åbne land. 

FAKTA - befolkningsfordeling
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DET VIL VI GØRE
Vi vil understøtte udviklingen i lokal-
samfundene, blandt andet gennem 
oprettelse af lokalråd, der kan funge-
re som bindeled mellem kommune og 
lokalområdet fx i forhold til høringer 
og involvering. 

Vi arbejder på at styrke det tvær-
faglige samarbejde og den helheds-
orienterede opgaveløsning igennem 
målrettet organisatorisk og fagligt 
udviklingsarbejde.

Vi vil fortsætte udvikling og under-
støttelse af det aktive medborger-
skab ved at bygge på den viden vi har 
om borgernes lyst til at engagere sig 
og tage del i opgaveløsningen, hvad 
enten de er unge eller ældre. 

Vi vil fortsat arbejde på at skabe og 
fastholde attraktive lokalsamfund 
gennem aktiviteter som eksempelvis 
By- og Landsbyambassadører, lands-
bypedeller, nedrivning af nedslidte 
bygninger og udviklingsplaner for lo-
kalsamfundene.

DET VIL VI OPNÅ
Målet for udvikling af lokalsam-
fundene og det aktive medbor-
gerskab er, at borgerne tager 
ejerskab for at udvikle deres 
egne lokalområder og dermed 
bidrager til at gøre Assens Kom-
mune til et endnu bedre sted at 
bo og leve. 

Lokalsamfundenes udvikling skal 
ske gennem involvering, dialog 
og tværgående samarbejde mel-
lem samtlige interessenter.

Det aktive medborgerskab skal 
udvikles til glæde for den enkel-
te, lokalsamfundene og Assens 
Kommune. 

28

87 % af borgerne mener, at alle har 
et ansvar for at hjælpe hinanden, så 
godt man kan.
84 % mener, at det giver stor værdi 
i lokalsamfundet, at alle hjælper til. 
73 % siger: Jeg bliver glad og stolt, 
når jeg yder en indsats for fælles-
skabet.

61 % mener, at opgaverne bliver løst 
bedre, hvis borgerne selv hjælper til 

86 % af borgerne er aktive
67 % er aktive fot at hjælpe andre
28 % er aktiv pga sociale samvær
23 % er aktive for samfundet skyld

FAKTA - Tal fra undersøgelsen om aktivt 
medborgerskab i Assens Kommune



29

Revisionsbeslutning af
kommuneplanen 

I dette afsnit beskrives det, hvordan 
Kommuneplan2013 skal revideres for 
at lave Kommuneplan2017. 

Mange af ordene i dette afsnit er 
fagtekniske og/eller henviser til den 
nuværende kommuneplan - Kommu-
neplan2013.

REVISIONSBESLUTNING
Kommuneplan 2013 skal delvist revi-
deres på følgende områder: 

Kommuneplanen skal vurderes og til-
passes i forhold til 
• at understøtte realiseringen af en 

fælles fynsk planlægning
• at understøtte mål og handlinger i 

den regionale udviklingsplan
• at opfylde kravene i planloven og 

oversigt over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen, herunder 
blandt andet planlægge for særligt 
værdifulde landbrugsområder, loka-
lisering af landbrugets driftsbygnin-
ger og sikre sammenhæng imellem 
husdyrgødningens tilstedeværelse 
og biogasanlæggenes lokalisering. 

Kommuneplanens rammer og afsnit 
om kommunens byer og byudvikling 
revideres og tilpasses i forhold til de 
beskrevne handlinger i planstrate-
gien. 

Der skabes mulighed for at benytte 
uudnyttede erhvervsrammer til ener-
giproduktion – fx solcelleanlæg. 

Uudnyttede rammer tilrettes i for-
hold til blue-spot-kortlægningen, 
klimatilpasningsplanen/-handlings-
planen samt grundvands- og drikke-
vandsinteresser. 

Detailhandelsbestemmelserne indar-
bejdes i landsbyrammer og relevante 
erhvervsrammer, så der skabes mulig-
hed for mere detailhandel. 

Resultaterne fra landskabskarakter-
analysen, kulturmiljøscreeningen og 
den kommende SAVE-registrering 
indarbejdes eller erstatter de relevan-
te afsnit i kommuneplanen. (Igangsat 
med Planstrategi 2011)

Natur- og friluftsstrategien indsats-
områder udlægges i kommuneplanen 
som fritidsområder, og øvrige planer 
for natur og friluftsliv-projekter indar-
bejdes i de relevante afsnit, herunder 
en gennemgang af skovrejsningsom-
råderne. 

Den ubrudte forbindelse Assens-Tom-
merupbanen sikres med et rammeud-
læg. 

Vejreservationerne konkretiseres og 
ajourføres i forhold til tidligere kom-
muneplanreservationer.

Der laves arealreservation til den 
kommende vestfynske jernbane-
strækning. 

Resten vil blive genvedtaget efter en 
opdatering i forhold til overordnet lov-
givning og redaktionelle rettelser. 
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Planlægning siden sidst

Sidste kommuneplan - Kommuneplan 
2013 - blev vedtaget uden nogen 
egentlig revision.

I stedet blev det besluttet med plan-
strategi 2011, at der i årene 2012-
2015 skulle laves forskellige tematil-
læg til kommuneplanen, som dermed 
skulle udgøre den egentlige revision.
 
Det har ikke været en gangbar måde at 
revidere kommuneplanen på, idet kun 
et af seksten besluttede tillæg var 
gennemført og indarbejdet i kommu-
neplanen, da arbejdet med planstra-
tegi 2015 gik igang. Af de resterende 
er ca halvdelen sat i gang, men ikke 
færdiggjort som tillæg, og den anden 
halvdel er ikke sat i gang endnu. 

Den forrige kommuneplan blev ved-
taget i 2009 som en samling af kom-
muneplanerne fra de seks gamle kom-
muner og regionplanen fra Fyns Amt. 
Der har derfor ikke været en egentlig 
tilretning af kommuneplanen i forhold  
til at se på Assens Kommune som et 
samlet hele. 

Kommuneplan 2013-2025 for As-
sens Kommune er lavet som en digital 
version (en hjemmeside). Kommune-
planen som pdf er genereret som et 
automatisk udtræk fra den hjemmesi-
de, og det gældende dokument findes 
derfor kun i en trykbar version med de 
fejl og mangler, det medførte. 

Kortet herunder og listen på modstå-
ende side giver overblik over de lokal-
planer og kommuneplantillæg, der er 

lavet siden vedtagelsen af Kommune-
plan 2013 jf udtræk fra Plansystem.
dk den 22. oktober 2015.
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Kort
nr.

Navn Plantype Vedtaget 
eller aflyst 

Dato

1 Tillæg 1 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Provstistræde KP-tillæg Vedtaget 30/10 ’13

1 Område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Provstistræde i Assens (1.2-5) Lokalplan Vedtaget 30/10 ’13

2 Tillæg 2 - Rammeområde i landzone ved Trunderupvej i Haarby KP-tillæg Vedtaget 30/10 ’13

2 Bolig ved Trunderupvej i Haarby (4.2-2) Lokalplan Vedtaget 30/10 ’13

3 Tillæg 3 - Udtagning af lokaliseringsområde Sandager og Barløse Vindmøllepla-
nen

KP-tillæg Vedtaget 28/5 ’14

4 Tillæg 4 - Område sydvest for Assens Midtby. KP-tillæg Vedtaget 28/5 ’14

4 Område til campingplads, bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by med miljørap-
port (1.2-6)

Lokalplan Vedtaget 28/5 ’14

5 Tillæg 5 - Boligområde ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg KP-tillæg Vedtaget 28/5 ’14

5 Område til boligformål ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg (2.2-3) Lokalplan Vedtaget 28/5 ’14

over-
alt

Tillæg 6 - Klimatilpasningsplan for Assens Kommune KP-tillæg Vedtaget 27/8 ’14

6 Sommerhusområde ved Sandager Næs (1.1-1) Lokalplan Vedtaget 17/12 ’14

7 Delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 6 (PB6) Partiel byplan-
vedtægt

Delvis aflyst 25/3 ’15

8 Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og park-
gol mv. ved Ungersbjerge, Haarby

KP-tillæg Vedtaget 25/2 ’ 15

8 Område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerg, Haarby (4.1-3) Lokalplan Vedtaget 25/2 ’ 15

9 Tillæg 9 - For et område til solvarme nord for Tommerup KP-tillæg Vedtaget 25/3 ’15

9 Lokalplan nr. 3.1-8 - For et område til solvarme nord for Tommerup (3.1-8) Lokalplan Vedtaget 25/3 ’15

10 Tillæg 10 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Ramsherred og Toftevej KP-tillæg Vedtaget 27/8 ’14

11 Tillæg 11 - Boliger vest for Nørre Allé KP-tillæg Vedtaget 17/12 ’14

11 Lokalplan nr. I-E2001 for et område til butiksformål, dagligvareforretning og lig-
nende ved Nørre Allé i Assens (1E2001 - 421)

Lokalplan Aflyst 3/2 ’15

12 Tillæg 12 - For campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand KP-tillæg Vedtaget 27/5 ’15

12 For campingplads ved Løgismose Strand (4.2-3) Lokalplan Vedtaget 27/5 ’15

13 Tillæg 13 - område til offentlige formål ved Haarby Hallerne og Skolevej 4-6 KP-tillæg Vedtaget 27/5 ’15

13 For et område til offentlige formål ved Haarby Hallerne, Haarby Lokalplan Vedtaget 27/5 ’15

14 Tillæg 14 - Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby KP-tillæg Vedtaget 24/6 ’15

14 Ophævelse af lokalplan B1-4 Lokalplan Delvis aflyst 16/6 ’15

15 Tillæg 16 - Revision af skovrejsningstema i områderne omkring Holmehave og 
Borreby kildepladser

KP-tillæg Vedtaget 23/9 ’15

16 Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Lokalplan Vedtaget 24/6 ’15

17 Tillæg nr 1til Lokalplan nr 53 for centerområdet Bredgade Lokalplan-tillæg Forslag 27/5 ’15

18 Delvis ophævelse af Lokalplan D14-1 Lokalplan Aflyst 1/7 ’15

19 Tillæg nr 1 til Lokalplan nr 4 for et område ved Grønnebej, Kaj Nielsens Vej og 
Langbygårdsvej (Glamsbjergskolen)

Lokalplan-tillæg Forslag 26/8 ’15
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Miljøvurdering

KOMMUNEPLANRAMMER
Kortet på modstående side viser de  
kommuneplanrammer til henholdsvis 
boligbebyggelse og/eller erhverv, der 
har en restrummelighed. 

En kommuneplanramme er et afgræn-
set område, hvortil der er knyttet 
nogle bestemmelser, der fortæller om 
områdets fremtidige anvendelse og 
bebyggelsesregulerende bestemmel-
ser for fremtidig bebyggelse fx be-
byggelsesprocent, højde på byggeri, 
etageantal osv. 

Ifølge Planloven kan der kun laves en 
lokalplan for områder, der har en ram-
me i kommuneplanen – og kun laves 
en lokalplan, der passer med bestem-
melserne i rammen. Der skal derfor 
fastsættes rammer for de områder, 
hvor der forventes gennemført lokal-
planer. 

Selve rammebestemmelserne er ikke 
bindende for grundejeren på samme 
måde som en lokalplan. Men hvis 
der ikke er lavet en lokalplan for et 
rammeområde, så danner rammebe-
stemmelserne alligevel baggrund for 
behandling af bygge- og udstyknings-
sager m.m., og kommunalbestyrelsen 
kan modsætte sig opførelse af bebyg-
gelse eller ændret anvendelse, hvis 
bebyggelsen eller anvendelsen er i 
strid med bestemmelser i kommune-
planens rammedel. 

FRAVALG AF MILJØVURDERING AF
PLANSTRATEGI 2015 
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 939 om 
miljøvurdering af planer og program-
mer af 3. juli 2013 skal planer, som 
tilvejebringes af offentlige myndig-
heder vurderes /screenes med hen-
blik på at undersøge behovet for en 
konkret miljøvurdering af den pågæl-
dende plan. 

Ved den indledende miljøscreening af 
forslag til planstrategi er der foreta-
get en vurdering af, hvorvidt planfor-
slaget har en væsentlig indvirkning på 
miljøet. 

Planstrategien har et overordnet og 
strategisk sigte, som ikke fastlæg-
ger bindende rammer for fremtidige 
anlæg. 
Det vil ske efterfølgende gennem ud-
arbejdelse af kommune- og lokalplan-
lægning, der konkretiserer strategi-
ens indhold.
Det er på ovenstående baggrund As-
sens Kommunes vurdering, at Plan-
strategei 2015 ikke medfører en væ-
sentlig påvirkning af det omgivende 
miljø, og at der derfor ikke skal gen-
nemføres en egentlig miljøvurdering. 

Denne offentliggørelse om fravalg af 
miljøvurdering offentliggøres sam-
men med forslaget til Planstrategi 
2015 - dvs. den 30. november 2015

KLAGEVEJLEDNING
Fravalg af miljøvurdering af Planstra-
tegi 2015 kan påklages for så vidt an-
går retlige spørgsmål. 

Eventuel klage skal senest 4 uger ef-
ter planstrategiens offentliggørelse, 
dvs. senest den 28. december 2015, 
sendes til Natur- og Miljøklagenæv-
net via Klageportalen, som du finder 
et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 

Det koster et gebyr på 500 kr. at klage.

Fritagelse for at bruge Klageportalen 
skal sendes med en begrundet an-
modning til kommunen. Kommunen 
videresender herefter anmodningen 
til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt an-
modningen imødekommes.

Man kan læse mere om klagemulighe-
der på http://nmkn.dk/klage/

Kortbilag
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Agenda 21

Siden 2000 har det været pålagt kom-
munerne at redegøre for deres lokale 
Agenda 21-strategi. 

En Agenda 21-strategi er en regions 
eller en kommunes bidrag til en bære-
dygtig udvikling i det 21. århundrede. 

Den opstiller mål og konkrete projek-
ter, der nedsætter forureningsniveau-
et og mindsker ressourceforbruget.

Agenda 21-redegørelsen skal omfatte 
følgende fem områder:
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af en bæredygtig byudvik-

ling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldig-

hed
4. Inddragelse af befolkningen og 

erhvervslivet i det lokale Agenda 
21-arbejde

5. Fremme af et samspil mellem be-
slutningerne vedrørende miljø-
mæssige, trafikale, erhvervsmæs-
sige, sociale, sundhedsmæssige, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og 
økonomiske forhold.

Planstrategi 2015 er en del af As-
sens Kommunes indsats for at sikre 
sammenhæng mellem udviklingen og 
et bedre miljø. Derfor er mange af de 

beskrevne handlinger i planstrategien 
indsatser, der vil bidrage til at mindske 
miljøbelastningerne. I de nedenståen-
de punkter er der redegjort for yder-
ligere tiltag, der understøtter hvert 
enkelt af de fem Agenda 21-områder. 

MINDSKELSE AF 
MILJØBELASTNINGEN
Der laves energimærkning og energi-
besparelse i kommunens administra-
tion og institutioner. Ved at rådgive 
borgere og virksomheder i forhold til 
energioptimering, vil kommunen un-
derstøtte det lokale Agenda 21-ar-
bejde.

Ved nye anlægsprojekter indtænkes 
bæredygtigt energi som forsynings-
mulighed – fx solceller o.l. 

Ved planlægning, der kan få væsent-
lige miljøkonsekvenser, vurderes de 
miljømæssige konsekvenser i en mil-
jøvurdering med henblik på at mini-
mere miljøbelastningen.

FREMME AF EN BÆREDYGTIG 
BYUDVIKLING OG BYOMDANNELSE
Assens Kommune vil også fremover 
være en attraktiv bosætningskommu-
ne, og derfor er der i denne planstra-
tegi beskrevet mange konkrete hand-

linger, som understøtter byudvikling. 
For at dette kan ske på en bæredygtig 
måde, vil der blandt andet blive arbej-
det for boligområder med rekreative 
muligheder og fokus på sundhed. Vi 
vil også arbejde for at fortætte og 
omdanne vores midtbyer og skabe 
muligheder for at leve det hele liv i 
samme lokalsamfund. 

Udlæg af nye bolig- og erhvervsom-
råder vil ske med udgangspunkt i det 
ændrede klima. Eksempelvis i forhold 
til øgede regnmængder, aflednings-
problemer som følge heraf og forhøjet 
havniveau. 

I august 2014 blev kommunens kli-
matilpasningsplan og Handleplan for 
klimatilpasning vedtaget. Der er ind-
arbejdet retningslinjer for klimatil-
pasning i kommuneplanen, som skal 
følges ved udlæg af nye bolig- og 
erhvervsområder samt ved ændring 
af eksisterende planlagte områder. 
Retningslinjerne skal sikre, at der ved 
fremtidig planlægning tages højde for 
håndteringen af regnvand samt, at ri-
sikoen for oversvømmelser vurderes i 
planlægningsprocessen.  

Der ud over er der udpeget risikoom-
råder i kommunen, hvor der skal ske 
en nærmere undersøgelse af risikoen 
for oversvømmelse.
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FREMME AF BIOLOGISK 
MANGFOLDIGHED
Naturen i Assens Kommune er et stort 
aktiv for kommunen, og den vil vi vær-
ne om. I 2013 blev kommunens Natur 
og friluftsstrategi vedtaget. 

I den er der særligt fokus på at forbed-
re naturkvaliteten og mulighederne 
for at opleve naturen i fem indsats-
områder: Brende Ådal, Haarby Ådal, 
Helnæs Bugten og Lillebælt samt fo-
kus på at skabe mere af den bynære 
hverdagsnatur, som skaber rammen 
om borgernes daglige liv, sundhed og 
velvære. 

Vi vil indenfor indsatsområderne sik-
re, at naturen beskyttes og udvikles i 
takt med, at vi forbedrer muligheder-
ne for at opleve og udfolde os aktivt 
i den. 

Vi vil desuden fremme skovrejsning i 
nærheden af byerne, så borgerne kan 
benytte skoven i dagligdagen. 

INDDRAGELSE AF BEFOLKNINGEN 
OG ERHVERVSLIVET I DET LOKALE 
AGENDA 21-ARBEJDE
I denne byrådsperiode er der stort fo-
kus på innovation og medborgerskab, 
og der er derfor nedsat et politisk fag-
udvalg og oprettet et direktørområde 
for at fremme dette. 

Udvalget har stort fokus på at ind-
drage borgerne, og dele af deres ar-
bejde er beskrevet i afsnittet ”Lokal-
samfund og medborgerskab” i denne 
planstrategi. I efteråret 2015 sættes 
arbejdet med at lave en politik for det 
aktive medborgerskab i gang.  

Assens Kommune søger i forlængelse 
af sin politik for aktiv medborgerskab 
at involvere borgerne i den politiske 
proces i forbindelse med udformnin-
gen af politikker og direkte i projekter, 
arbejdsgrupper og andre samarbejds-
former. 

FREMME AF ET SAMSPIL MELLEM 
BESLUTNINGERNE VEDRØRENDE 
MILJØMÆSSIGE, TRAFIKALE, ER-
HVERVSMÆSSIGE, SOCIALE, SUND-
HEDSMÆSSIGE, UDDANNELSESMÆS-
SIGE, KULTURELLE OG ØKONOMISKE 
FORHOLD
Assens Kommune arbejder på at styr-
ke det tværfaglige samarbejde og den 
helhedsorienterede opgaveløsning 
igennem målrettet organisatorisk og 
fagligt udviklingsarbejde.
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