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2.0 Overordnet udvikling

sikre langsigtede hensyn i planlægningen, så man også om
2030 år kan tilbyde boliger i sunde, attraktive og velbevarede byer og landsbyer med gode, rekreative områder. Herigennem kan Assens fastholdes som en attraktiv kommune,
i den tiltagende konkurrence med andre kommuner.

Denne del af kommuneplanen handler om den overordnede
planlægning og byplanlægning i Assens Kommune.
Det er kommunens opgave at planlægge for byernes udvikling, og kommuneplanen spiller derfor en afgørende rolle,
når rammerne for fremtidens udvikling skabes.

I Planstrategi 2015 arbejdes der med tre bånd med hvert
deres fokus i forhold til den fremtidige udvikling af blandt
andet byerne.

Byudvikling har oftest en lang tidshorisont og har en stor
indflydelse på oplevelsen af byerne. De ændringer i arealanvendelsen, som byplanlægningen medvirker til, kan meget
sjældent gøres om. Samtidig skal der tages højde for, at
kravene til byerne hele tiden ændrer sig, og det skal derfor være muligt at ændre byernes form, arealanvendelse og
udstrækning.

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 steder i Assens Kommune har potentialer til
udvikling på hver sin måde, og vi kan ikke skabe lige meget
vækst alle steder i kommunen på én gang uanset, hvor meget vi end gerne ville.

Byplanlægning er en meget kompleks størrelse med mange
forskelligartede interesser. De statslige myndigheder underlægger blandt andet kommunernes byudvikling en række
bindinger, som skal sikre overordnede hensyn til natur,
landskab, grundvand, landbrug m.m. Det medvirker til at

De tre bånd er:
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2.1 Bymønster

Vision

Byer med mulighed for byvækst skal udpeges i kommuneplanens bymønsterstruktur.

Assens Kommune vil styrke sine attraktive og dynamiske
bysamfund ved at skabe gode vilkår for udvikling af byliv,
service og erhverv, detailhandel, kultur- og fritidsliv, og ved
at udvikle attraktive og alsidige boligudbud.

Med Kommuneplan 2017 ændres der ikke på udpegningen
af kommunens bymønsterbyer. De store bymønsterbyer
kaldes for Centerbyer og de mindre bymønsterbyer kaldes
Lokalbyer.

Mål

Bymønstret beskriver byernes indbyrdes rollefordeling i
kommunen. Byerne er af forskellig størrelse og har forskellige funktioner, og dermed også forskellige udgangspunkter
for den fremtidige udvikling.

Det er byrådets mål,
• at Assens by er omdrejningspunkt for udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi, center for den kommunale
administration og detailhandelscenter.
• at der sker en decentral udvikling på udvalgte områder
i Glamsbjerg, Haarby, Tommerup St. by, Tommerup,
Vissenbjerg og Aarup.

Kommunens landsbyer betragtes ikke som en del af bymønstret, men er alligevel markeret på retningslinjekortet, da ca.
en tredjedel af kommunens borgere bor i byer med under
200 indbyggere eller i fritliggende huse på landet.

Retningslinjekort 2.1 Bymønster
Grønnemose

Skallebølle

Vissenbjerg
Aarup
Skalbjerg

Tommerup
Stationsby
Ørsted

Sandager Salbrovad

Tommerup

Turup

Brylle

Verninge
Glamsbjerg

Assens

Køng/Gummerup
Ebberup

Flemløse

Haarby
Snave

Jordløse

Centerby (de større bymønsterbyer)
Lokalby (de mindre bymønsterbyer)

Baggrundskortet © Sdfe
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Redegørelse

• at udviklingen af byerne sker med udgangspunkt i deres forskellige styrker og potentialer. Byrådet vil udnytte
byernes roller til at skabe udvikling for den enkelte by
og for kommunen som helhed.
• at bymønstret er inddelt i to niveauer: Centerbyer, der
er de større bymønsterbyer og Lokalbyer, der er de
mindre bymønsterbyer.

Udpegningen af bymønsterbyer skal ske på baggrund
af samlede overvejelser om udnyttelse af allerede
foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur og
offentlig service, forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur samt lokalisering af arbejdspladser, indkøbsmuligheder m.v.

Større og mindre bymønsterbyer

Større bymønsterbyer er de gamle kommuners ”hovedbyer”, som er kendetegnet ved mangfoldighed og stærke
bykerner med et bredt udbud af handel, specialbutikker, institutioner samt kultur- og fritidsliv. De større bymønsterbyer
har hele kommunen som opland.

Udgangspunktet for Assens Kommunes bymønster
er en rollefordeling med to byniveauer: Centerbyerne
(de større bymønsterbyer) og Lokalbyerne (de mindre
bymønsterbyer).
Byerne i bymønstret er defineret i retningslinjerne 2.1.2
og 2.1.3.

De mindre bymønsterbyer fungerer som center for mindre
lokalområder. Byerne kan tilbyde dagligvarehandel, offentlig
service, institutioner samt kultur- og fritidsliv dog i mindre
omfang end de større bymønsterbyer.

Kun i Centerbyerne (de større bymønsterbyer) og Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer) kan der udlægges
arealer til byudvikling. Dette understøtter ønsket om at
fastholde landskabet i kommunen som åbent og attraktivt.

I de mindre bymønsterbyer og landsbyerne tilstræbes, at
boliger anvendes til helårsbeboelse med mindre, der er tale
om yderområder, som ikke er i stand til at tiltrække nye fastboende.

Rollefordeling

I disse år sker der generelt en ændring af byernes indbyrdes rollefordeling, og der er opstået en øget konkurrence
byerne imellem. Dette gælder for både større og mindre
byer.

Retningslinjer
Retningslinjekort 2.1 viser Assens Kommunes bymønster.
Arealudlæg til byudvikling skal ske i tilknytning til Centerbyerne (de større bymønsterbyer) og Lokalbyerne (de mindre
bymønsterbyer).

På grund af kommunesammenlægningen må en del af
de mindre byer i Assens Kommune se deres rolle ændret
fra at være et sted, hvor der både er boliger og arbejdspladser til i højere grad at være bosætningsbyer, som
fungerer som pendlingsopland for de større byer.

2.1.2 Centerbyerne (de større bymønsterbyer)

Større bymønsterbyer

2.1.1 Bymønster generelt

Centerbyerne (de større bymønsterbyer) er: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup St. by, Tommerup, Vissenbjerg
og Aarup.

Købstaden Assens prioriteres særligt som omdrejningspunkt for udvikling af kommunens turisme og oplevelsesøkonomi, som kommunalt administrationscenter og
i forhold til opbygning af et stærkt og varieret detailhandelscenter.

2.1.3 Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer)

Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer) er: Brylle, Ebberup, Flemløse, Grønnemose, Jordløse, Køng/Gummerup,
Sandager/Salbrovad, Skalbjerg, Skallebølle, Snave, Turup,
Verninge og Ørsted.

De andre centerbyer (større bymønsterbyer) Glamsbjerg,
Haarby, Tommerup St., Tommerup, Vissenbjerg/Bred og
Aarup udvikles med udgangspunkt i hver deres potentialer og muligheder. Der planlægges for og understøttes en udvikling, så byerne forbliver mangfoldige og med
stærke bykerner. De har hver især forskellige styrker og
fungerer som kommunens centre for erhverv, kultur, detailhandel og service, herunder institutioner.

2.1.4 Landsbyerne

I landsbyerne kan der kun ske huludfyldning efter en konkret vurdering og såfremt bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes.

Mindre bymønsterbyer

Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer) fungerer som
center for de øvrige landsbyer og lokalområder. I lokalbyerne er der i varieret omfang mulighed for dagligvarehandel, offentlig service, institutioner samt kultur- og
fritidsliv, dog i mindre omfang end i Centerbyerne (de
større bymønsterbyer).
Lokalbyerne er udpeget med udgangspunkt i de lokalcentre, som er beskrevet i den tidligere regionplan for
Fyn (lokalcentrene er de byer, hvor der i Regionplan 2005
var åbnet mulighed for byudvikling). Assens Kommune
udpegede dog yderligere fire lokalbyer (mindre bymønsterbyer), nemlig Grønnemose, Køng/Gummerup, Skalbjerg og Thurup i forbindelse med Kommuneplan 2009.
Udpegningerne sker for at sikre muligheden for, at der
i disse byer kan ske en byudvikling, samtidig med, at
byrådet ønsker, at der er mulighed for byudvikling i den
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nye kommunes forskellige geografiske områder. Samtidig ønsker byrådet, at lokalbyerne på sigt alle skal være
byzonebyer med mulighed for en mindre bolig¬ og erhvervsudvikling. Byudviklingen i lokalbyerne (de mindre
bymønsterbyer) skal tage udgangspunkt i den enkelte
bys særegenhed og kendetegn. Der skal arbejdes med
en mere grøn profil i byudviklingen, hvor fokus er på nærheden til naturen og landskabet.

Bymønster i forhold til funktioner
Bymønstret skal være med til at sikre, at byvækst sker i
de udpegede større og mindre bymønsterbyer – Centerbyerne og Lokalbyerne.
Ud fra en betragtning af byernes øgede indbyrdes konkurrence og geografi i Assens Kommune vurderes det at
være realistisk med en egentlig større byudvikling i Centerbyerne (de større bymønsterbyer) og en mere moderat
og understøttende byudvikling i Lokalbyerne (de mindre
bymønsterbyer). Dette er set både i forhold til befolkningstilvæksten og de økonomiske investeringer, der kan
gøres i Assens Kommune.
Nedenfor ses et eksempel på forskellige offentlige og private funktioner der er i en Centerby (større bymønsterby)
i forhold til Lokalby (en mindre bymønsterby).

Eksempel på Centerby
(større bymønsterby)

Eksempel på Lokalby
(mindre bymønsterby)

Kirke

2 stk

1 stk.

Skole

2 stk.

1 stk.
(startet af byens ildsjæle)

Daginstitutioner

3 stk.

1 stk.

Plejecenter

2 stk.

Ingen

Dagligvarebutik

5 stk.

1 stk. til lokal forsyning

Udvalgsvarebutik

15 stk.

Ingen

Erhvervsområder

2 gamle og et nyt udlagt

Intet erhvervsområde, men en eksisterende
lokal stor virksomhed

Boligområder

Flere gamle og 2 store ny-

Et ældre boligområde og to små arealer til et

udlagt

mindre antal boliger

Sports- og idrætsbaner

2 stk.

1 stk.

Idrætshal

1-3 stk.

Ingen

Læge

Flere praksiser

Ingen

Restaurant

5 stk.

Kroen

Forsamlingshus

Flere

1 stk.

Kulturtilbud i øvrigt

Biograf, koncerter,

Foreningslivet

foreningslivet m.m.
Figur 2.1.F.1 Tabellen illustrerer forskellen mellem en fiktiv Centerby (større bymønsterby) og en fiktiv Lokalby (mindre bymønsterby) på udvalgte områder
og funktioner.
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2.2 Byudvikling

De mindre lokalsamfund rummer dog også et stort potentiale, hvorfor det er vigtigt også at understøtte de mindre
lokalsamfund som gode steder at bo og leve.

”Vi vil have flere til at bo i vores kommune, fordi Assens giver livskvalitet.” Sådan formulerer Byrådet det i Vision 2018.
Livskvalitet handler om at bo, at leve, at arbejde eller uddanne sig. Det handler også om at have mulighederne for
at udfolde det liv, den enkelte borger allerhelst vil – og vide,
at man som borger kan det!

Sideløbende med denne kommuneplanrevision laves der en
udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby. I de
kommende år skal der laves tilsvarende for Aarup, Glamsbjerg, Vissenbjerg og Assens. Haarby blev lavet i 2014-15.
Der er ikke besluttet en endelig rækkefølge for hvilken større
by, der efterfølgende skal laves en udviklingsplan for. Det
valg afhænger af en vurdering af behovet og mulige synergieffekter.

Vision 2018 sætter sammen med Planstrategi 2015 rammen for arbejdet i den kommende planperiode. Der skal
fokuseres på bosætning i hele kommunen, men der lægges
særlig vægt på bosætning i Byvækstbåndet, da der her er
et stort potentiale på grund af nærheden til Odense, motorvejen og flere togstationer.

Formålet med udviklingsplanerne er at skabe tværfaglig og
helhedsorienteret strategisk byplanlægning, der formår at
bevare og udvikle byerne ud fra deres forskellige kvaliteter,
potentialer og behov.

Byerne i Assens Kommune udgør den største tiltrækningskraft i forhold til at tiltrække nye borgere, og vi har derfor et
stort fokus på at videreudvikle dem.

Retningslinjekort 2.2 Byudvikling

Baggrundskortet © Sdfe

12

Mål

Byudviklingsplanerne udmøntes i form af tillæg til Kommuneplanen, hvilket betyder, at dette afsnit ligeledes vil gennemgå en revision, idet udviklingsplanerne blandt andet vil
beskrive de nye arealudlæg, der forventes at blive behov for
i de forskellige byer.

Det er byrådets mål:
• at kommunen over de næste fem år øger befolkningstallet med 100 borgere pr. år, og at der årligt sælges 40
byggegrunde
• at boligudbygningen fokuseres i Byvækstbåndet, men
at udviklingen i de mindre lokalsamfund også understøttes
• at der indenfor Byvækstbåndet byudvikles i Tommerup
St./Tommerup, Glamsbjerg, Aarup og Brylle
• at boligtilbuddene er mangfoldige og rammer en bredt
sammensat målgruppe både aldersog livsstilsmæssigt.
• at nye boligområder indrettes grønt med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning, og med let adgang til
rekreative og grønne områder, hvor der er mulighed for
at udfolde sig kreativt og aktivt.
• at nye boligområder planlægges med udgangspunkt i
de stedboende kvaliteter og potentialer, så vi får et så
differentieret boligudbud som muligt, hvor de enkelte
byers styrker fremhæves.
• at skabe byudviklingsplaner, der på nye innovative måder skaber de strategiske planmæssige rammer for at
skabe værdi for borgere/brugere ved at koble indsatsområderne sundhed, energiog klima, kulturog fritid,
naturog landskab, erhvervog detailhandel, infrastruktur, arealudlæg og bebyggelseskarakter.
• at skabe planer med en klar profil af de enkelte byer,
der kan indgå i en markedsføringsindsats af byerne,
båret af såvel kommunen som indbyggerne i byerne.
• at skabe en proces om udviklingsplanerne, hvor byernes borgere, virksomheder, foreninger og institutioner
ønsker at deltage aktivt og stille deres viden og kompetencer til rådighed, fordi de oplever samarbejdet som
meningsfuldt, motiverende og givende.

Udviklingsplanerne er på den måde en overordnet strukturplan, som skal medvirke til at skabe og bevare levende og
varierede byer og bymidter.
Det skal sikres, at eksisterende og potentielle erhverv i
byzone får gode udviklingsmuligheder, samtidig med at der
skabes synergi mellem byen og det omkringliggende landskab og natur.

Vision
Assens Kommune er en synlig og attraktiv bosætningskommune, hvor man kan leve et sundt og spændende liv
med adgang til naturen, til kulturoplevelser, til rekreative
muligheder, og hvor man føler sig som en del af et fællesskab. Trivsel, livskvalitet og samskabelse er nøgleord for
kommunens indsatser, som giver os levende og dynamiske
lokalsamfund.
Assens Kommune vil gennem udviklingsplanerne skabe
tværfaglig og helhedsorienteret strategisk byplanlægning,
der formår at bevare og udvikle byerne ud fra deres forskellige kvaliteter, potentialer og behov.

Anlægsfasen af Eventyrbakken i Aarup
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Retningslinjer

2.2.6 Placering af nye boligområder

Nye boligområder etableres med fokus på bæredygtighed,
trivsel og livskvalitet. Stedbundne værdier, landskabets kvaliteter og naturindhold skal respekteres og bruges som afsæt for byudviklingen.

2.2.1 Zoneforhold ved byudvikling

Arealer, der tages i anvendelse til byvækstformål, skal overføres til byzone med mindre andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinjer eller kommuneplanens rammedel.

2.2.7 Planlægning i forhold til øgede nedbørsmængder

Af hensyn til de globale klimaforandringer skal klimasikring
indgå i planlægningen af nye boligområder og omdannelsen af eksisterende. Klimasikring skal tilføje en merværdi,
og hvor det er muligt skal klimasikring i form af vand på
terræn planlægges som en blå struktur, der kan understøtte
de rekreative muligheder og oplevelser.

2.2.2 Nye byzonearealer

Udlæg af nye byzonearealer skal ske i umiddelbar tilknytning til byer i det kommunale bymønster jævnfør kommuneplanens afsnit 2.1 om kommunens bymønster.
Såfremt der i tilknytning til en bymønsterby udlægges nye
byzonearealer, skal den pågældende bymønsterby normalt
også optages i byzone.

2.2.8 Byudvikling og forsyning

Nye byområder skal anlægges sådan, at de i videst muligt omfang kan betjenes med fælles vandforsyning, fælles
spildevandsafledning og kollektiv trafik, og således, at der
er gode adgangsforhold til den kollektive trafiks stoppesteder, herunder at der etableres stiforbindelser i fornødent
omfang.

2.2.3 Behov for nye byzonearealer

Der kan kun ske udlæg af nye byzonearealer, hvis der kan
dokumenteres et behov herfor.
I den kystnære zone forudsættes det som hovedregel, at
den rummelighed, der findes i allerede udlagte byzonearealer så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.

Bredbåndsinfrastruktur skal indgå som et naturligt forsyningselement på linje med kloakering, el og vand, og i forbindelse med gravearbejder skal der nedlægges tomme rør
til eventuel senere benyttelse for fiberfremføring.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 2.2.3
Kommuneplanens dokumentation for behovet for nye arealudlæg skal som minimum indeholde en opgørelse over
restrummeligheden i kommunens bymønsterbyer og af det
forventede byggebehov inden for planperioden. Byggebehovet skal vurderes i forhold til den hidtidige udvikling.

2.2.9 Byudvikling og infrastruktur

Nye byområder skal anlægges sådan, at der ikke skabes
trafikale problemer på det overordnede vejnet.
Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før der er redegjort for,
at eventuelle problemer i forhold til det overordnede vejnet
kan løses tilfredsstillende.

Derudover kan opgørelsen indeholde et skøn over, hvor stor
en del af byggeriet, der finder sted ved fortætning i eksisterende bebyggede områder, ved omdannelse af eksisterende arealer, samt ved byggeri i landzonelandsbyer.

Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før der er redegjort for,
at eventuelle problemer i forhold til planlagte eller byggeliniesikrede fremtidige veje jævnfør kommuneplanens kapitel
3 kan løses tilfredsstillende. Ved udlæg af nye byområder
langs det overordnede vejnet bør der i planlægningen fastlægges bestemmelse om afskærmende beplantning eller
anden form for afskærmning langs bebyggelse ud mod det
overordnede vejnet.

I vurderingen af behovet vil der blive lagt vægt på, om der
er en rimelig overensstemmelse mellem rummelighed og
forventet byggebehov. Kommunen har dog lov til at tage
hensyn til byvækstmulighederne i den enkelte by, såfremt
der er forhold, som kan begrunde et behov.

2.2.4 Byudviklingsprincip

Etablering af nye boligeller erhvervsområder skal principielt
ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse (indefra og udefter).

2.2.5 Byudvikling og landbruget

Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, så
der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen
hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme.
Ved udlæg af nye byzonearealer skal der redegøres for afvejningen imellem byvækstinteresser og jordbrugsinteresser.
Arealanvendelse til miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af 300 meter til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter.
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2.2.10 Byudvikling i forhold til støjfølsom arealanvendelse

Udlæg af arealer til ny støjfølsom arealanvendelse, der ved
lokalplanlægning skal overføres til byzone, skal ske i respekt af retningslinierne for følgende emner:
•

Støj fra virksomheder jævnfør afsnit 2.4.

•

Støj fra rekreative anlæg jævnfør afsnit 4.5.

•

Støj fra veje jævnfør afsnit 3.1.

•

Støj fra jernbaner jævnfør afsnit 3.3.

•

Støj fra vindmøller jævnfør afsnit 5.1.

•

Støj fra forsvarets anlæg jævnfør afsnit 5.6.

Lokalsamfundene som ambassadører

Bosætning er fortsat et højt prioriteret fokuspunkt, og der
skal gøres en aktiv indsats for at fremme boligudbuddet
og højne kvaliteten i vores byer. Vi har et mål om at tiltrække nye borgere til kommunen og en forudsætning
for at lykkes med det er, at vi lykkes med at matche de
krav, der stilles af nutidens familier. Der skal være mulighed for at erhverve sig en attraktiv byggegrund og bygge
nyt, men også at finde drømmeboligen, eller det der kan
blive, i kommunens eksisterende boligmasse. Det er derfor vigtigt, at der både er fokus på planlægningen af nye
attraktive udstykninger og på at højne kvaliteten af kommunens eksisterende lokalsamfund og boligområder.

I forbindelse med kommuneplanlægningen skal det sikres,
at der ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed.
Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved
udlæg af nye arealanvendelser, ligesom planerne skal indeholde en egentlig dokumentation, når der er begrundet
tvivl om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.

En vigtig forudsætning for at Assens Kommune skal lykkes med at blive en attraktiv kommune at flytte til er, at
vi giver borgerne lyst til at være de gode ambassadører,
der vidt og bredt fortæller om Assens Kommune som
det gode sted at bo og leve. Borgerne og deres engagement er derfor kommunens vigtigste ressource i forhold
til bosætning, og det sætter krav til kommunen om at
støtte op om borgerne engagement og give dem grundlaget for at kunne udvikle deres lokalsamfund.

Ved støjfølsom arealanvendelse forstås først og fremmest
boliger og sommerhuse med tilhørende udenomsarealer.
Dertil kommer særlige naturområder, campingpladser, ferielejligheder, lystbådehavne, kolonihaver med videre. I almindelighed vil også kirkelige formål og institutioner, herunder
skoler, samt hoteller, kursusejendomme, kontorbygninger
og lignende arbejdssteder være omfattet.

Udviklingsplaner og nye arealudlæg til boligrammer

Som tidligere beskrevet, udarbejdes der udviklingsplaner for kommunens større byer. Udviklingsplanerne vil
medvirke til at definere fremtidige arealer til byudvikling,
hvorfor denne redegørelsesdel vil blive revideret sideløbende med, at byudviklingsplanerne vedtages.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 2.2.10
Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres
mod støjgener. Udlæg af støjbelastede områder til boliger,
rekreative formål eller andre støjfølsomme arealanvendelser, forudsætter, at der samtidigt planlægges for afskærmningsforanstaltninger m.v., der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.

I 2014-15 blev der lavet en udviklingsplan for Haarby:
”Strategi- og Idekatalog for udvikling af Haarby.” Den
præsenterer en række ideer til, hvordan Haarby kan
forskønnes gennem byfornyelse og forskønnelse og dermed synliggøre de stedbundne kvaliteter. Den medførte
ingen ændringer i kommuneplanen.
I Planstrategi 2015 blev linjerne lagt for arbejdet i den
kommende planperiode, og kommunen blev inddelt
i tre bånd prioriteret forskelligt i forhold til bosætning.
Byvækstbåndet med Aarup, Vissenbjerg, Tommerup/
Tommerup St. og Brylle er den del af kommunen, der
har det største potentiale i forhold til at tiltrække tilflyttere,
men også Glamsbjerg som uddannelsesby har et potentiale, og der vil over de kommende år blive satset massivt
på at skabe en byudvikling med udgangspunkt i stedets
kvaliteter og værdier.

Når der planlægges for byomdannelse, hvor støjbelastede områder udlægges til støjfølsom anvendelse, skal der
foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør
inden for en periode på ca. 8 år.

2.2.11 Placering af almene boliger

Placeringen af almene boliger skal ske, så der er sammenhæng mellem boligtype og målgruppe og kommu¬nens
services og strukturer.

2.2.12 Placering af ældreog aflastningsboliger

I 2016-17 arbejdes der på en udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby, som præsenterer fire
løftestænger for hvordan de to byer kan udvikles som ét
samlet vækstområde.

Ældreog aflastningsboliger skal placeres i byerne i forhold
til en hensigtsmæssig geografisk fordeling samt nærhed til
handel, kommunale service og offentlig transport.

2.2.13 Byudvikling i forhold til områder med særlige drikkevandsinteresse

Udviklingsplanen har ikke medført af ændringer i Kommuneplan 2017, andet end at det areal, der før var udlagt
som vejreservation gennem ramme 3.1.B.36, inddrages
i rammeområdet, så det fremstår som et samlet hele
(3.1.B.36 udvides med 8 ha.).

Områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme
indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD skal som hovedregel friholdes for
byvækst og ændringer i arealanvendelsen til mere grundvandsbelastende aktiviteter.

I Tommerup Vest (boligramme 3.1.B.36) er igangsat et
arbejde med en helhedsplan med en forventning om
plads til 200-250 boliger både som tæt/lav og åben/lav
med forskellig grundstørrelse.
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Konceptet i Tommerup Vest - fremover kaldet Overmarken er at udvikle en ny bydel mellem Tommerup og Børnehaven
Overmarksgården. En grøn kile skal binde by og børnehave
sammen og støde op til de nye boligområder, der udvikles
med så stor variation som muligt. Klimasikring, bæredygtighed og naturen i byen er nøgleordene.

At skabe en god by handler ikke kun om at have byggegrunde på hylden. Det handler om at skabe den hele by,
hvorfor der i høj grad skal være fokus på infrastruktur og
tilgængelighed, på service og fritidstilbud, kulturliv, naturoplevelse mv. – listen er lang. Når vi byudvikler og byfornyer vil
alle aspekter derfor indgå, og for at sikre retning for byernes
udvikling, vil vi fortsætte med at udarbejde udviklingsplaner
for vores større byer, så der er en udviklingsplan for alle de
større bymønsterbyer; Haarby, Tommerup/Tommerup St.,
Aarup, Glamsbjerg, Vissenbjerg og Assens. Udviklingsplanerne skal, udover at sætte retning for byernes udvikling,
danne grundlag for økonomiske prioriteringer, der kan løfte
byernes kvaliteter og dermed tiltrækningskraft i forhold til
bl.a. bosætning.

I Tommerup St. er det målet at sikre en byomdannelse af
det stationsnære erhvervsområde omkring blandt andet
det gamle savværk ved Buchwaldsvej. Området vil kunne
rumme omkring 150-250 boliger og vil med sin stationsnære beliggenhed være et attraktivt alternativ til parcelhusudstykningerne.
Aarup er ligeledes en attraktiv bosætningsby, og det er en
af de byer, der har haft den største befolkningstilvækst de
sidste år. Derfor skal vi her, som i de andre større byvækstbyer, være på forkant og planlægge for nye grunde i god tid.

Kvaliteter og muligheder

Kvaliteterne i kommunen er især den varierede natur og
landskab, kysten og muligheden for at erhvervs sig en attraktiv grund. Beliggenheden mellem Odense og Trekantområdet giver gode beskæftigelsesog uddannelsesmuligheder inden for en overkommelig pendlingsafstand.

I Aarup er der kun mulighed for at byudvikle i den sydlige
del af byen, hvor der vil kunne udstykkes attraktive udsigtsgrunde med et langt kig ud over landskabet. En helhedsplan
for hele den sydlige del af Aarup vil sikre en hensigtsmæssig afrunding af Aarup ned mod Skydebjerg. I forbindelse
med denne kommuneplanrevision udvides rammeområde
2.1.B.5 i Aarup med 4,3 ha, så byen afrundes mod sydvest.

For at sikre en positiv bosætningsudvikling, er det vigtigt
at sikre muligheder og bredde i udbuddet af bosætningsmuligheder og boligtyper. Assens Kommune vil skabe mulighed for boligudstykninger med store grunde og grønne
fællesområder, hvor borgerne kan bygge smukt, kreativt og
udleve deres boligdrøm. Lige så vigtigt er det at tilvejebringe
bosætningsmuligheder for de borgere, der ønsker mindre
og praktiske boliger, hvor der eventuelt er et større samspil
og fællesskab imellem beboerne.

Kommunens Campusby Glamsbjerg skal understøttes ved,
at der også her skal kunne tilbydes kommunale byggegrunde. En attraktiv udstykning med nærhed til naturen og gode
forbindelser til uddannelsesinstitutionerne vil være i fokus.
I denne kommuneplan har det medført, at der udlægges to
nye boligrammer: 5.2.B.19 og 5.2.B.20 på hhv. 4,5 ha og 3
ha. Der ud over skal der på sigt laves en byudviklingsplan
for Glamsbjerg.

Kvaliteterne og mulighederne for bosætning i kommunen
skal markedsføres og ”brandes”. Der skal byggemodnes
arealer, der giver nye bosætningsmuligheder. Bosætningen
vil ske afbalanceret og fremme byernes og landsbyernes
stærke sider. Udlæg af nye arealer til bosætning sker med
stor hensyntagen og integration af landskabelige herlighedsværdier.

Skovrejsning er på vej i Brylle, og det giver os muligheden
for at skabe en unik kobling mellem ny by og ny skov. Byen
ved skoven er nøgleordet og med skov i baghaven vil rekreative muligheder, og friluftsliv kunne blive det, der bærer et
nyt boligområde, der med sin beliggenhed tæt på Odense
vil kunne tilbyde noget helt unikt.

Befolkningsudviklingsredegørelse

Assens Kommunes befolkningstal var 1. januar 2010 på
42.054 indbyggere. I 2014 var det nede på 41.037 og pr. 1.
januar 2017 var det igen oppe på 41.351 indbyggere.

I denne kommuneplan har det medført, at der udlægges to
nye boligrammeområder i Brylle. Et areal mod nordøst ved
det nye skovrejsningsområde: 3.2.B.7 på 21 ha og et areal
mod sydvest: 3.2.B.8 på 6.2 ha.

Der er udarbejdet en befolkningsprognose for perioden
2017-2027 i samarbejde med ekstern rådgiver. Prognosen
indeholder fire scenarier for befolkningsudviklingen med
baggrund i to forskellige prognoser for nybyggerier samt
forskellige modelparametre. Fælles for de fire scenarier er,
at der forventes et samlet fald i antal indbyggere frem mod
2027, samtidig med at der ses en stigning i antallet af ældre
indbyggere.

I forbindelse med kommuneplanens foroffentlighed (sammen med Planstrategi 2015’ høringsperiode) indkom der
ønsker om at udlægge nye boligrammer ved Skalbjerg og
Jordløse. Disse områder er blevet vurderet og tilpasset, så
de opfylder planstrategiens krav ift. bosætning. I Skalbjerg
udvides den eksisterende ramme 2.2.B.52 i Skalbjerg derfor med 1,5 ha. I Jordløse var der ønsker om et langt større
arealudlæg, end det er endt med. Reelt reduceres det samlede areal til uudnyttede boligrammer i Jordløse væsentligt,
fordi ramme 4.2.B.32 og en stor del af 4.2.B.38 konverteres
til rekreativ ramme (6,8 ha). 2,1 ha af 4.2.B.38 ændres til ikke
planlagt areal, og så lægges der 1,7 ha nyt areal til 4.2.B.38.

Den seneste prognose (fra 2016) viser en tendens med et
faldende folketal i de kommende år. Dog forventes befolkningstallet at stabilisere sig omkring de 40.500 indbyggere,
når vi ser 10 år frem i tiden.
Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2017 viser, at der er
51 flere indbyggere end prognose 2016 forudsagde, med
udsving mellem de forskellige aldersgrupper.

For at sikre retning for byernes udvikling, vil vi fortsætte med
at udarbejde udviklingsplaner for vores større byer, så der
er en udviklingsplan for Haarby, Tommerup/Tommerup St.,
Aarup, Glamsbjerg, Vissenbjerg og Assens. Udviklingsplanerne skal, udover at sætte retning for byernes udvikling,
danne grundlag for økonomiske prioriteringer, der kan løfte
byernes kvaliteter og dermed tiltrækningskraft i forhold til
bl.a. bosætning.

Scenarier for boligbyggeri

I prognosen opererer Assens Kommune med scenarie, hvor
der er 25-30 nybyggerier pr. år.
I scenariet arbejdes der primært med nybyggeri i de områder, hvor der har været størst efterspørgsel efter boliger i
de seneste år.
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Restrummelighed til boliger

Reelt arealbehov

Boligudbygningen styres med vægt på de større byer, men
støtter også udviklingen ved de øvrige udpegede byer i
bymønstret. Eksisterende restrummelighed for arealudlæg
til boligformål fremgår af nedenstående figur.

I henhold til kommuneplanens afsnit 2.2 om bosætning forventes en samlet boligtilvækst ved de større bymønsterbyer
på cirka 600 boliger over de næste 12 år. Med et arealforbrug på en hektar per otte boliger svarer dette til et samlet
areal behov på cirka 75 hektar.

By

Restrummelighed * til boliger
(hektar)

Assens

83

Aarup

25

Vissenbjerg

27

Tommerup

35

Tommerup St.

14

Udlæggene forventes udnyttet indenfor den kommende
12årige planperiode, og der udlægges i den forbindelse
ikke nye arealer indenfor kystnærhedszonen.

Haarby

53

Se i øvrigt afsnittet 6.2 Planlægning i kystnærhedszonen.

Glamsbjerg

36

I alt

273

Øvrige byer (samlet)

93

Arealudlæg indenfor kystnærhedszonen

Assens Kommune har et begrænset arealudlæg indenfor
kystnærhedszonen. Arealudlæggene er primært lokaliseret
nær Assens By.

Perspektivområder til byudvikling efter år 2027

Assens Kommune har fastholdt hovedparten af perspektivområderne til byudvikling efter år 2029. De er fortsat udpeget som perspektivområder til byudvikling efter år 2029.

Tallene i tabellen er opgjort forår 2016
* I restarealet er indregnet alle helt eller delvist ledige rammeområder,
der ikke er bebygget– selv om de evt. er lokalplanlagt.

Perspektivområderne fremgår af nedenstående kort.
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2.3 Erhvervsudvikling

udnyttelsen af E20 mellem afkørsel 54 og 55. Udviklingen
af disse områder skal ske efter en gennemtænkt helhedsplan med udgangspunkt i bæredygtighed, kreative erhverv
og det smukke landskab. Vi vil tilstræbe at undgå konflikter
mellem benyttelse af erhvervsarealer og beskyttelses- og
bevaringsinteresserne.

Assens kommune er en erhvervskommune, og erhvervslivet
spiller en central rolle for kommunens muligheder for vækst,
udvikling og bosætning. Det er derfor en vigtig del af kommuneplanen at sikre de nødvendige fysiske rammer for, at
en fortsat erhvervsudvikling kan finde sted.

Vi ønsker at sætte fokus på at tiltrække mere erhverv med
højt vidensindhold herunder også erhverv indenfor oplevelsesøkonomi, som for eksempel turisme, kultur og fritidsliv.
Dette skal blandt andet ske ved hjælp af en aktiv markedsføringspolitik.

I Assens har vi erhvervsarealer, der ligger tæt på den overordnede nationale infrastruktur, hvilket bør udnyttes, men
vi skal samtidig have fokus på at skabe gode interne forbindelser i kommunen - både den fysiske og digitale infrastruktur. På den måde kan vi skabe de bedste betingelser
for udviklingen af erhvervslivet.

Der er i Assens kommune en stærk iværksætter ånd, samt
et erhvervsliv, der er præget af mange små- og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher, hvilket gør os
mindre sårbare i forhold til kun at have en stor dominerende
virksomhed.

Assens kommune ønsker at arbejde aktivt for at skabe rammer og fremtidige udviklingsmuligheder for nye typer af bæredygtige erhvervsområder placeret tæt på motorvejen. Udviklingen af disse områder skal ske efter en helhedsplan for

Retningslinjekort 2.3 Erhvervsudvikling

Baggrundskortet © Sdfe
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Vision

Mål

Den overordnede vision for Assens Kommune er Vilje til
Vækst. Visionen sender et signal om, at vi vil føre en aktiv
erhvervspolitik med fokus på iværksætteri. Vi vil være en
erhvervsvenlig kommune, og dette kræver en effektiv sagsbehandling, en åben dialog, fleksibilitet, stærkt samarbejde
samt attraktive erhvervsområder.

Det overordnede mål er, at Assens Kommune vil føre en
aktiv erhvervspolitik med fokus på bl.a. iværksætteri. Vi vil
være en erhvervsvenlig kommune, hvor erhvervsklimaet er i
top og hvor der er kort vej fra ide til handling.
Kommunens erhvervsliv skal sikres en god betjening efter
princippet én indgang.

Et erhvervsliv i vækst er en af grundforudsætningerne for
at skabe udvikling i Assens Kommune, derfor vil der fortsat
være fokus på at:

Assens kommunes ledighedsprocent skal nedbringes i de
kommende år, og der er et konkret mål om 300 nye job i det
private erhvervsliv inden 2020.

• Vi fører en aktiv erhvervspolitik, hvor vi gør vores yderste for at hjælpe alle, der vil skabe flere arbejdspladser.
• Vi har en attraktiv placering midt i Danmark, og det vil
vi fortælle både virksomheder, iværksættere og turister.
• Vi vil synliggøre de mangfoldige oplevelsesmuligheder,
der er i kommunen.
• Vi vil styrke erhvervsudviklingen gennem nye initiativer,
som fremmer samarbejdet mellem erhvervslivet og
kommunen.
• Vi har en aktiv og fleksibel beskæftigelsesindsats, hvor
vi nedbringer ledigheden og medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv.

Målene nås ved initiativer på disse indsatsområder:
• Forbedret infrastruktur Sammenhængende og god
infrastruktur er fundamentalt for erhvervslivets valg af
lokalisering og har betydning for såvel virksomhedernes
udvikling, omkostninger, samt rekrutteringsmuligheder.
Infrastrukturen omfatter bl.a. vej- og trafik, forsyningsydelser og adgang til den digitale infrastruktur.
• Kommunikation I Assens kommune er vi mere end glade for virksomheder, der vil bosætte sig og udvikle sig
i kommunen. Vi vil gøre vores yderste for at sikre god
sagsbehandling, når virksomhederne kontakter os. De
gode historier fra Assens skal fortælles. Målet er at øge
kendskabsgraden betydeligt og i erhvervskredse fremstå som et attraktivt erhvervsområde for dynamiske
virksomheder.
• Forbedring af erhvervslivets rammevilkår Formulering
af en erhvervs- og vækststrategi, der skal anspore til
lokale indsatser og bl.a tage udgangspunkt i den regionale vækst- og udviklingsplan og arbejdet med Byregion Fyn.
• Sagsbehandling Vi skal skabe rum og ramme for tæt
dialog og udbygge samarbejdet internt i kommunen og
mellem Assens Kommune og erhvervslivet, endvidere
skal samarbejdet mellem Udvikling Assens og Assens
Kommune udvides og styrkes.
• Samarbejder og Partnerskaber Der skal øget fokus på
virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i kommunen.
Således skal Assens Kommune i høj grad kunne guide
virksomheder til at finde den rigtige placering i forhold til
deres ønsker. Assens kommune vil indgå flere partnerskaber med det lokale erhvervsliv for at styrke integration af flygtninge på arbejdsmarkedet og rekruttering
af medarbejdere til virksomhederne. Desuden skal erhvervsfremmeindsatsen videreudvikles. Dette kan gøres via en bedre udnyttelse af indgåede samarbejder.
• Kommunen som kunde indkøb og udbud. Assens
kommune vil gennem målrettet indsats øge muligheden for at forbedre betingelserne og mulighederne for
at benytte sig af lokale leverandører i fuld respekt for
gældende lovgivning.
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Retningslinjer

erhverv). Der må i sådanne områder alene placeres mindre
værksteds, lager, kontorog servicevirksomhed, som ikke
belaster de omliggende boliger med nævneværdige gener.

2.3.1 Zoneforhold

Arealer, der tages i anvendelse til erhvervsformål, skal overføres til byzone, med mindre andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinjer.

2.3.9 Arealudlæg til egentlige erhvervs- og industriområder

Ved udlæg af arealer til egentlige erhvervs- og industriområder skal det præciseres, at der ikke kan indrettes boliger
i tilknytning. Der kan i meget sjældne tilfælde dispenseres,
men i disse situationer er så specifikke, at de ikke kan forventes at forekomme og derfor ikke medtages i kommuneplanen.

2.3.2 Placering af nye erhvervsområder

Nye erhvervsområder skal etableres med respekt for natur,
og indpasses i landskabet. Der henvises til kommuneplanens retningslinjer i afsnit 6.1 til 6.6 som sikres overholdt.

Såfremt der i forbindelse med arealudlæg forventes problemer med lugt- og lugtforurening, skal der redegøres for
problemet, og hvordan det forventes løst. Der skal således
tilstræbes en forebyggelse af luft- og lugtforureningsproblemer. Dette omfatter både i forhold til eventuelle beskyttede
naturområder men også andre følsomme arealanvendelse,
der kan blive påvirket.

2.3.3 Planlægning i forhold til øgede nedbørsmængder

Af hensyn til globale klimaforandringer skal fremtidige erhvervsområder planlægges på en sådan måde, at der tages
højde for øgede nedbørsmængder.

2.3.4 Byudvikling og transporttunge erhverv

Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der
lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det
overordnede og bæredygtige vejnet, jævnfør afsnit 3.1.

2.3.5 Byudviklingsprincip

Etablering af nye boligeller erhvervsområder skal principielt
ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse (indefra og udefter).

Redegørelse

2.3.6 Udlæg af arealer til erhvervsformål i forhold til støjfølsom anvendelse

Ny erhvervs- og Vækststrategi

Udarbejdelsen af en erhvervs- og vækststrategi tager
udgangspunkt i Planstrategi 2015 samt Vision 2018. Erhvervs- og vækststrategien skal være med til at sætte
retning og mål for den ønskede udvikling af erhvervslivets rammevilkår i Assens Kommune.

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal der sikres en
passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom
arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan
overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved disse
arealer jf. tabel 2.4.

Strategien skal medvirke til at vi kan bibeholde og øge
vores position som en attraktiv erhvervskommune med
gode vilkår og muligheder for vækst i erhvervslivet.

Der skal ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser
sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende
og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser kan overholdes, jævnfør figur B1 i Bilag om støj.

Erhvervs- og vækststrategien skal øge fokus i vores erhvervsinitiativer og der skal angives konkrete handlinger
og initiativer, som skal gøre Assens kommune til et attraktivt sted at drive virksomhed.

Den nødvendige afstand fastlægges i hvert enkelt tilfælde,
blandt andet på baggrund af tilladt maksimal støjbelastning,
kendt eksisterende støjudsendelse, støjdæmpende foranstaltninger og topografiske forhold.

Erhvervs- og Vækststrategien tænkes som en dynamisk
strategi, der tilpasses kommunens udfordringer, behov
og økonomi.

2.3.7 Klassificering af erhvervsformål

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal det fastlægges,
hvilke virksomhedstyper der kan placeres i det nye område. Det skal bestemmes under hensyn til omgivelsernes
følsomhed.

Erhvervsudvikling

Assens kommune ønsker ikke på nuværende tidspunkt
at ændre på nuværende udlagte erhvervsrammer eller
retningslinjer for erhverv. Hele erhvervsstrukturen, nye
eller ændrede udlæg bør afvente den nye erhvervs- og
Vækststrategi og dennes anbefalinger. Assens kommune vil derfor når strategien er vedtaget udarbejde et
kommuneplantillæg omhandlende erhverv og erhvervsudlæg.

Hvilke virksomhedstyper / aktiviteter, der kan tillades i et
konkret område, afgøres eventuelt ud fra en gruppering /
klassificering af virksomhederne efter forureningsniveau
samt en, her ud fra, fastlagt minimums beskyttelsesafstand
til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Fortolkningsbidrag til retningslinje 2.3.7

Det forventes det, at der tilstrækkelig restrummelighed
til erhverv i planperioden. Der er således ikke nye arealudlæg, dog er et mindre areal i Assens hvor der ligger
en virksomhed i dag blevet konverteret fra boligområde
til erhverv. Der er således heller ikke udtaget nogle områder.

Der henvises til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning, november 2004. Eksempler på virksomheder, der
kan være grundvandstruende, er givet i afsnit 7.
Ved udlæg af erhvervsarealer af en vis størrelse bør nødvendig beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse tillige sikres ved en zonering/differentiering i anvendelsen af erhvervsområdet.

Assens kommune vil arbejde for at sikre virksomheder
gode udviklingsmuligheder. Det er derfor væsentligt at
planlægningen som fastsætter de fysiske rammevilkår,
er afstemt efter erhvervslivets ønsker og behov. Dette
gælder både i forhold til eksisterende og nye erhvervsområder.

2.3.8 Arealudlæg til blandede formål

Der kan ske udlæg af arealer til blandede formål (bolig og
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Assens Kommune vil derfor arbejde for at de fysiske rammevilkår såsom mulighed for lokalisering, god infrastruktur
også den digitale, byggeriets udformning skal give eksisterende virksomheder gode udviklingsmuligheder og gøre
Assens Kommune attraktiv for nye.

som de to kraftcentre for erhvervsudviklingen. Området
Grønnemose
Vissenbjerg ønskes forbeholdt regionalt og
nationalt orienterede vidensvirksomheder og transporttunge virksomheder. Transporttunge virksomheder vil her sige
større produktionsog lagervirksomheder, der har behov
for nærhed til det overordnede vejnet. Erhvervsområderne i
kommunens øvrige større bysamfund tænkes derimod forbeholdt lokalt orienterede virksomheder uden større transportbehov og uden større behov for at tiltrække højt uddannet arbejdskraft uden for kommunens grænser.

Assens kommune har hidtil i høj grad lykkedes med at omstille sin erhvervsstruktur fra landkommune til erhvervskommune, skal denne forsatte omstilling foregå og udviklingen
fortsætte er det vigtigt at de fysiske rammevilkår er til stede.
Hvis Assens kommune skal være attraktiv for fremtidens
arbejdskraft vil det kræve, at der er flere succesfulde og
konkurrencedygtige virksomheder på egnen.

Byrådet ønsker fortsat, at der, selvom der bliver satset på
erhvervsområder langs med motorvejen, er gode og attraktive erhvervslokationer både i Centerbyerne og Lokalbyerne
(de store og små bymønsterbyer).

Udnyttelse af motorvejsbåndet

Udviklingen af erhvervsområder langs med motorvejsbåndet skal sikre erhvervsområder med en høj tilgængelighed
og gode vækstbetingelser under hensyntagen til og planmæssig sammentænkning med naturen. Assens Kommune ser det som en enestående placeringsmulighed for
virksomheder, der ønsker at slå sig ned midt i Danmark,
i attraktive landskabelige omgivelser, der komplimenterer
dygtigt designede erhvervsbygninger, som løfter det samlede landskabs æstetiske udtryk til noget unikt og smukt.

Byrådet ønsker stadig, at der skal være mulighed for mindre håndværksvirksomheder, mindre butikker og kreative
fag i Lokalbyerne (de små bymønsterbyer) og mulighed for
attraktive erhvervsgrunde i Centerbyerne (de større bymønsterbyer).
Der findes i dag ledig erhvervsjord rundt i kommunen, men
Byrådet vil i forbindelse med den langsigtede planlægning
sikre, at der stadig er muligheder for nye erhvervsarealer i
Centerbyerne (de større bymønsterbyer).

Vi skal i højere grad udnytte vækstmulighederne som motorvejs kommune. Der skal gang i udviklingen og salg af
attraktive erhvervsområder igen især på strækningen mellem Vissenbjerg og Aarup/Grønnemose. Disse skal gøres
synlige, samtidig med de skal sikres gode adgangsforhold,
blandt andet skal etableringen af en ny stor rundkørsel ved
Grønnemose udnyttes.

Restrummelighed til erhverv
Assens Kommunes vision om at udvikle mulighederne for
erhvervsudlæg i nærheden af motorvejen er sikret gennem
arealudlæg allerede i Kommuneplan 2009.
Det vurderes, at behovet for erhvervsjord andre steder i
kommunen kan dækkes af eksisterende restrummelighed.

Assens Kommune ønsker at udlægger nye erhvervsområder ved Grønnemose og ved Vissenbjerg. Vi ser disse udlæg som starten på attraktive erhvervsarealer med nærhed
til motorvejen imellem Grønnemose og Vissenbjerg (motorvejsafkørsel 54 og 55).

By

Restrummelighed * til erhverv
(hektar)

Assens

86,2

Der er igangsat en analyse for mulige arealudlæg langs med
motorvejsbåndet mellem Vissenbjerg og Grønnemose.
Analysen skal kortlægge egnede arealer til erhvervsudvikling langs med motorvejen. Der analyseres i første omgang
på terrænforhold, landskaber samt øvrige plan- og miljømæssige forhold.

Aarup

14

Vissenbjerg

65

Tommerup

8,8

Tommerup St.

1,4

Haarby

21

Følgeinvesteringer: Assens Kommune skal herefter vurdere
hvilke konkrete fysiske investeringer, der skal udføres (køb
af jord, byggemodning osv) samt hvilke støttende tiltag der
skal gennemføres: fx markedsføring og investorafsøgning.

Glamsbjerg

9,6

I alt

206

Øvrige byer (samlet)

124

Tallene i tabellen er opgjort forår 2016
* I restarealet er indregnet alle helt eller delvist ledige rammeområder,
der ikke er bebygget– selv om de evt. er lokalplanlagt.

Erhvervsarealerne skal være et udviklingsprojekt, hvor der
arbejdes med nye typer af bæredygtige erhvervsområder
placeret tæt ved motorvejen efter en gennemtænkt helhedsplan og med områdets landskabelige kvaliteter som
omdrejningspunkt. Samtidig skal disse erhvervsområder
være med til at tiltrække de typer af virksomheder, som har
et højt vidensindhold, foruden de transporttunge erhverv.

Infrastruktur

Placering af erhverv i kort afstand til motorvejen er ensbetydende med gode trafikforbindelser og medfører, at de
infrastrukturelle forhold naturligt hænger sammen med og
understøtter en fynsk vækststrategi. Heri ligger også en naturlig sammenhæng i relationerne til den øvrige Syddanske
Region (Europa) og til Region Sjælland med Sverige og de
øvrige Nordiske lande.

Ny arbejdsdeling

Assens kommune satser på Grønnemose og Vissenbjerg
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2.3 ERHVERVSUDVIKLING

2.4 VIRKSOMHEDER MED SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV OG RISIKOVIRKSOMHEDER
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2.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og
risikovirksomheder

Retningslinjer
Ud over retningslinjerne i afsnit 2.3 gælder følgende:
2.4.1 Virksomheder med videre med særlige beliggenhedskrav

Det fremgår af planloven, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af virksomheder, hvortil
der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Udpegning af arealer til virksomhede, hvortil der af hensyn
til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af
omgivelsernes miljøfølsomhed.

Hovedparten af de virksomhedstyper, der må siges at have
særlige krav til beliggenhed som følge af deres miljømæssige belastning af omgivelserne, behandles i dette afsnit.
I afsnittet fastlægges blandt andet konsekvensområder
omkring virksomhederne. Konsekvensområder omkring
nuværende risikovirksomheder fremgår af retningslinjekort
2.12.

Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, for hvilke der ikke andet
steds i kommuneplanen er fastlagt særskilte konsekvensområder, udlægges der konsekvensområder på i udgangspunktet 500 meter. Ændring af konsekvensområderne må
bero på en konkret miljømæssig vurdering.
Inden for konsekvensområderne må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem
nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt og herunder, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Med henblik på at sikre omgivelserne mod forurening og
gener fra øvrige virksomheder med særlige beliggenhedskrav, fastlægges der en generelbeskyttelseszone på 500 m.
Afstanden på de 500 m svarer til den afstand, der normalt
er nødvendig for at kunne begrænse generne fra virksomhederne til et acceptabelt niveau for omgivelserne. Afstanden på 500 m vil dog ikke være relevant for alle virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men vil afhænge af
forureningstypen. Den nødvendige afstand må derfor i hvert
enkelt tilfælde bero på en konkret miljømæssig vurdering.

2.4.2 For risikovirksomheder gælder tillige:

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 meter, med mindre det er
vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.
Omkring risikovirksomhederne udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m, jf. retningslinjekortet.
Ændring af konsekvensområderne må bero på en konkret
risikovurdering.

I nogle tilfælde vil der skulle sikres endnu større afstande
mellem virksomheder og miljøfølsomme arealanvendelser.
Når sådanne projekter foreligger, vil der typisk blive udarbejdet et kommuneplantillæg med en tilhørende redegørelse for projektets virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-vurdering.

Indenfor konsekvensområderne må der ikke etableres risikofølsom anvendelse, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som uacceptable.

Der er stor forskel på placeringen af forskellige virksomhedstyper, lige fra risikovirksomheder over de traditionelle
produktionsvirksomheder til de helt lette erhverv. Det er
derfor vigtig at tage højde for, hvor virksomheder kan af en
bestemt type kan placere sig - både for virksomheden og
de omliggende områder og bebyggelsers skyld. Der skal typisk tages stilling til den enkelte virksomheds erhvervstype
og klassificering for at placere denne.

2.4.3 For særligt grundvandstruende, vandforbrugende og
vandforurende erhverv :

For virksomheder, der kan være grundvandstruende, gælder retningslinjerne i 7.1.4 og 7.1.5

2.4.4 Særligt vandforbrugende erhverv

Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens
og Vissenbjerg udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges arealer til særligt
vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder, hvor
spildevandet kan føres til et af centralrenseanlæggene for
de nævnte byer.

Mål
Det er Byrådets mål

Herudover kan der ikke forventes udlagt arealer til særligt
vandforbrugende erhverv.

•
at sikre at virksomheder med særlige beliggenheds
krav og risikovirksomheder skal lokaliseres, så de ikke
påfører mennesker, naturen og miljøet uacceptable miljøbelastninger.

2.4.5 Arealer til særligt vandforurenende erhverv

Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens
og Vissenbjerg udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges arealer til særligt
vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder, hvor
spildevandet ligeledes føres til et af centralrenseanlæggene
for de nævnte byer. Herudover kan der ikke forventes udlagt
arealer til særligt vandforurenende erhverv.

2.4.6 Spildevandsplanlægning for særligt forurenende
erhverv

Arealer, der i kommuneplanen udlægges til særligt vandforurenende erhverv, skal optages i kommunens spildevandsplan.
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2.4 VIRKSOMHEDER MED SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV OG RISIKOVIRKSOMHEDER

Redegørelse
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Der er forskellige kriterier for udpegningen af de særlige
erhvervsområder. Derfor er ikke alle områder anvendelige
til de samme typer virksomheder. Udpegningen er sket på
baggrund af luft-, støj-, spildevands- og grundvandsforhold.
Omkring flere af de udlagte områder findes der allerede i
dag forureningsfølsomme områder (boligområder) inden
for 500 meter. For disse områder gælder, at hele området
ikke umiddelbart kan anvendes til alle typer virksomheder.
Der må derfor i lokalplanlægningen foretages en zonering
af området eller en eftervisning af, at miljøforholdene i de
forureningsfølsomme områder er acceptable ved den konkrete virksomhedstype. Konsekvenszonen på 500 meter
omkring de særlige erhvervsområder svarer til planlægningsafstanden mellem boliger og erhvervsvirksomheder
med et støjkrav på 70 dB(A) i skel.
For de særlige erhvervsområder udpeget til luftforurenende
virksomhed må konsekvensafstand vurderes i hvert tilfælde.

Risikovirksomheder

Virksomheder, anlæg og indretninger, som kræver stor sikkerhedszone, er lovmæssigt forpligtet til at få foretaget en
vurdering af sikkerheden. Denne type virksomheder er omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af virkning
på miljøet (VVM-reglerne).
Nogle virksomheder kan være en belastning for omgivelserne (støj, støv m.v.) eller udgør en risiko for de nære omgivelser på trods af foranstaltninger til at imødegå dette. Disse
virksomheder placeres bedst i særlige erhvervsområder,
hvor der er god afstand til beboelsesområder og rekreative
områder. I de særlige erhvervsområder gælder støjgrænser
på 70 dB i skel.
Lige nu er der en virksomhed i Assens Kommune er omfattet af særlige regler for risikovirksomheder. Det betyder bl.a.
at der er udarbejdet planer for nærområderne hvis der sker
et uheld på virksomheden. Når der skal planlægges på eller
omkring virksomheden skal der altid ses nærmere på både
miljø- og planforhold.
Der er jf. kort udpeget områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Som udgangspunkt må der ikke etableres ny følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, rekreative
områder, butikker, hoteller, indenfor 500 m fra de særlige
erhvervsområder medmindre der kan etableres afværgeforanstaltning, som sikrer acceptable miljøforhold for den
følsomme arealanvendelse.
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2.5 Lokalsamfund

Redegørelse

Assens Kommune er en landkommune med store lokale nuancer. Omkring halvdelen af kommunens borgere bor i de
syv største bysamfund, cirka 7000 bor i andre bymæssige
bebyggelser med over 200 indbyggere, og de resterende
cirka 13.000 borgere bor i byer med under 200 indbyggere
eller på landet.

I forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden den
1. januar 2007, hvor den nuværende Assens Kommune
blev grundlagt, var der fokus på udvikling af den nye
storkommunes landdistrikter.
I perioden 2009-2013 var der formuleret en decideret
landdistriktspolitik, hvori landdistriktsområder og landsbyer under 1000 indbyggere var fokusområderne.

Hvor den tidligere kommuneplan indeholdt et decideret
landdistriktsafsnit, har denne kommuneplan fokus rettet
mod lokalsamfund, store som små.

Efter kommunalvalget i november 2013, blev der med
virkning fra januar 2014 nedsat et nyt politisk udvalg (Innovations- og Medborgerskabsudvalget - IMU).

Med Vision 2018, Planstrategi 2015, model for lokalråd og
politik for det aktive medborgerskab er der skabt fokus på
Assens Kommunes lokalsamfund som sammenhængende
organismer, der både er internt og indbyrdes afhængige og
samtidig forskellige i størrelse, potentialer og muligheder for
udvikling.

IMU har blandt andet opgaven med at fastholde politisk
fokus på de overordnede strategier til at understøtte Vision 2018, og dermed det aktive medborgerskab og nærdemokratiet, der begge er vigtige faktorer i udvikling af
Assens Kommunes lokalsamfund.

Der er således god mening i at se på landdistrikterne som
integrerede områder, der udvikler sig sammen med de omkringliggende byer og lokalsamfund.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015, Model for lokalråd
i Assens Kommune og Politik for det aktive medborgerskab er der skabt en dagsorden, hvor lokalsamfund ses
som ét hele. Dermed er det tidligere fokus på landdistrikter ikke længere gældende, da landdistrikter fremover
ses som en integreret del af et lokalsamfund, og ikke
som et område med særlige behov.

Vision
Assens Kommune ønsker levende og aktive lokalsamfund,
der engagerer sig og tager medansvar for egen udvikling i
samarbejde med Assens Kommune og andre interessenter.

Dette er ikke ensbetydende med, at landdistrikternes
egne karakteristika ikke kan kræve særegne indsatser,
men som udgangspunkt bør disse ses og etableres i
nært samarbejde og samhørighed med de omkringliggende lokalsamfund.

Mål

I forhold til den tidligere landdistriktsindsats i Assens
Kommune, findes der stadig ét sted, hvor landdistriktsfokus er gældende; De lokale aktionsgrupper (LAG).

Det er byrådets mål,
• at udvikle dynamiske bysamfund, der skaber gode vilkår for byliv, kulturliv og fritidsliv
• at understøtte fortsat bosætning og muligheden for erhvervsudvikling omkring ”livet på landet” i nært samarbejde med relevante interessenter
• fortsat at skabe og fastholde attraktive lokalsamfund
gennem understøttelse af lokale udviklingsplaner i tæt
samarbejde med lokalbefolkningen
• at udvikling af de enkelte lokalsamfund baseres på en
helhedsbetragtning, hvor lokalområdet ses i forhold til
de omkringliggende områder.

Inden for LAG-området er Assens Kommune en del af
LAG MANK, der yder økonomisk støtte til landdistriktsudvikling indenfor tre hovedområder i Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner.
Det nuværende program fortsætter frem til udgangen af
2020.

Retningslinjer
Ingen retningslinjer.
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2.6 Detailhandel

Arealer til butiksformål skal som hovedregel udlægges i
bymidten, og bydelscentre og lokalcentre må ikke blive så
store, at de reelt udgør en konkurrent til bymidten.

Detailhandelsstrukturen i detailhandlen i Assens Kommune er karakteriseret ved, at langt de fleste butikker ligger
i Assens og de andre større bymønsterbyer Glamsbjerg,
Haarby, Vissenbjerg, Aarup, Tommerup og Tommerup Stationsby.

Der skal være et passende forhold mellem de enkelte centerområders størrelse og indbyggertallet (behovet) i det opland, de betjener.

Detailhandelsbestemmelserne er betinget af, at kommunens planlægning for detailhandel skal understøtte de eksisterende bymidter.

Der ændres ikke på arealudpegningerne i denne kommuneplanrevision, men skabes dog mulighed for at der kan
åbnes små butikker i landsbyerne og i tilknytning til en virksomhed i et erhvervsområde.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til butikker med
særligt pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder, samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal
til butiksformål og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder.

Vision
Assens Kommune vil fremme gode og udviklende vilkår for
detailhandelen med fokus på mangfoldige og varierende tilbud lokalt og et stærkt handelscentrum i Assens by.

De afgrænsede områder skal vises på kort - se næste sider for
mere detaljerede detailhandelskort for de enkelte byområder.

Retningslinjekort 2.6 detailhandel

Baggrundskortet © Sdfe
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Retningslinjekort 2.6a Detailhandelsstrukturen i Assens

Ingen
500m

Bymidter
Lokalcentre
Områder til butikker med
særlig pladskrævende
varegrupper

Ingen

Retningslinjekort
2.6d Detailhandelsstrukturen i Aarup
500m

Retningslinjekort 2.6b Detailhandelsstrukturen i Tommerup Stationsby

Retningslinjekort 2.6c Detailhandelsstrukturen i Tommerup

Ingen

Ingen

Ingen

500m

500m

500m
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Mål

Retningslinjer

Det er byrådets mål,

2.6.1 Planlægning til butiksformål

Der kan planlægges for butikker i de i kommuneplanen
afgrænsede bymidter, lokalcentre og områder til særlig
pladskrævende varegrupper.

• at forbrugerne har gode indkøbsmuligheder lokalt
• at styrke og fastholde en varieret detailhandel i byerne
• at Assens by er center for udvikling af detailhandel i
kommunen
• at der i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Tommerup St., Vissenbjerg og Aarup planlægges for og understøttes en udvikling, så byerne er mangfoldige med
stærke bymidter, der møder borgernes behov i forhold
til handel og specialbutikker
•
at butikker samles i bymidterne for at understøtte
synergier mellem handel, aktiviteter og bymiljøer

Uden for bymidter og lokalcentre kan der planlægges for:
• Områder til særlig pladskrævende varegrupper
• Enkeltstående butikker til lokal forsyning
•
Mindre butikker i tilknytning til produktionslokaler til
salg af egne produkter
• Butikker ved forlystelser.
Der skal som minimum være en afstand på 500 meter mellem enkeltstående butikker og øvrige områder til butiksformål.

Retningslinjekort 2.6e Detailhandelsstrukturen i Glamsbjerg

2.6.2 Butiksstørrelser i Centerbyerne (de større bymønsterbyer)

I de større bymønsterbyer kan der planlægges for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m² bruttoetageareal .

2.6.3 Butiksstørrelser i Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer) og i lokalcentre

Den maksimale butiksstørrelse i Lokalbyerne (de mindre
bymønsterbyer) og lokalcentre samt for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning er 1.000 m² bruttoetageareal.
Ved nye boligudlæg kan der planlægges for butikker til områdets daglige forsyning. Den maksimale butiksstørrelse er
da 1000 m². Det skal ved konsekvensanalyse kunne godtgøres, at en eventuel placering af en dagligvareforretning i
et boligområde ikke vil få en negativ konsekvens for bymidteudviklingen .

Ingen

2.6.4 Planlægning for butikker til særligt pladskrævende
varer

500m

Der kan planlægges for butikker til særlig pladskrævende
varer uden for bymidter og lokalcentre. Ved butikker, der
alene forhandler møbler skal det vurderes, om butikken kan
placeres i bymidten, eller et lokalcenter, før den kan placeres i et område til særlig pladskrævende varegrupper.

Retningslinjekort 2.6f Detailhandelsstrukturen i Haarby

Den maksimale butiksstørrelse til særlig pladskrævende varer er 2.000 m².

2.6.5 Placering af større butikker til særligt pladskrævende
Ingen
varer

Der kan i500m
hver af udvalgsvarebyerne Assens, Haarby,
Glamsbjerg, Vissenbjerg og Aarup placeres én udvalgsvarebutik til særlig pladskrævende varegrupper på op til 5000
m² bruttoetageareal.

Ingen
500m

Der kan i Tommerup, Tommerup St. by, Brylle eller Verninge
placeres én udvalgsvarebutik til særlig pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m² bruttoetageareal.

Retningslinjekort 2.6g Detailhandelsstrukturen i Vissenbjerg

Planlægning for yderligere eller større udvalgsvarebutikker
til særlig pladskrævende varegrupper over 2.000 m² bruttoetageareal kræver tillæg til kommuneplanen.
Store butikker over 2.000 m² bruttoetageareal til særligt
pladskrævende varegrupper skal lokaliseres, hvor der er
god tilgængelighed for og til den kollektive trafik og for biler.
Det fremgår nedenfor, at der endnu ikke er planlagt for særligt pladskrævende varegrupper i de større bymønsterbyer
Glamsbjerg, Tommerup, Tommerup St. og Vissenbjerg.

Ingen
500m
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2.6.6 Arealrammer til detailhandel i bymidter, lokalcentre
og områder til særligt pladskrævende varegrupper.
Maksimal butiksstørrelse (m2) indenfor
detailhandelsrammen til:

Maksimal butiksareal i alt i detailhandelsrammen

Daglig
varer

Udvalgs- Særligt pladskrævarer
vende varer

Assens Midtby (Østergade og Willemoesgade)

3.500

2.000

0

21.500

Assens Midtby
(Søndre Ringvej og Åkrogen)

3.500

2.000

0

4.500

Assens (2.1.C.17)

0

0

2.000

2.000

Assens ml Søndre Ringvej og Rådhus Allé (1.2.C.16)

0

0

2.000

5.000

Assens Søndre Ringvej / Fåborgvej
(1.2.C.13, 1.2.E.12 og 1.2.E.24)

0

0

2.000

8.000

Assens lokalcenter ml Nørre Alle og
Vagtelvænget (1.2.C.14)

1.000

1.000

0

3.000

Haarby Bymidte (4.2.C.1, 4.2.BE.1,
4.2.BE.3 og 4.2.BE.6)

3.500

2.000

0

9.500 (Haarby i alt)

Haarby Øst (4.2.E.1 og 4.2.E.6)

0

0

2.000

9.500 (Haarby i alt)

Glamsbjerg (5.2.C.1 m.fl.)

3.500

2.000

0

11.500

Tommerup (3.1.C.21)

3.500

2.000

0

7.000

Tommerup Stationsby (3.1.C.1)

3.500

2.000

0

6.500

Vissenbjerg (2.2.C.1, 2.2.C.4, 2.2.C.5, 3.500
2.2.C.5 og 2.2.C.7)

2.000

0

11.500

Aarup (Bredgade 2.1.C.1 m.fl)

3.500

2.000

0

12.500

Aarup (Indre Ringvej – 2.1.E.1 og
2.1.E.4))

0

0

2.000

5.000

Ordforklaring til retningslinje 2.6.1 til 2.6.6
Dagligvarer
Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de bruges (kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er for eksempel
mad, medicin, parfume, blomster med videre.
Udvalgsvarer
Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (langvarige forbrugsgoder).
Udvalgsvarer er for eksempel beklædning, lamper, sko,
fjernsyn med videre.
Særligt pladskrævende varegrupper
Særligt pladskrævende varegrupper er varer som kræver
meget udstillingsplads. Varegruppen indeholder biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer,
byggematerialer, grus, stenog betonvarer samt møbler.
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Redegørelse

•

Ifølge Naturstyrelsens Analyse af detailhandelsudviklingen
på Fyn fra december 2014 er detailhandelsudviklingen i Assens Kommune ikke gået så meget tilbage som i hovedparten af de andre fynske kommuner.

•
•

Generelt set er der gode handelsmuligheder i Assens Kommune. Assens skiller sig ud fra de øvrige Centerbyer (de
større bymønsterbyer) med et særligt bredt udbud af daglig
og udvalgsvarebutikker samt butikker med pladskrævende varegrupper. Sammenligner vi de andre Centerbyer (de
større bymønsterbyer) i kommunen viser det sig, at Aarup
råder over den mest varierede butiksbestand. Hvor Assens
og Aarup er i stand til at tiltrække kunder fra andre dele af
kommunen, har de øvrige Centerbyers (de større bymønsterbyers) handelsliv mere karakter af at være forsynende
for lokalområdet.

•

Dagligvarer

Dagligvarer købes lokalt. Kun 3 % af borgerne bruger minimum halvdelen af dagligvarebudgettet i Odense. Assens
har et dagligvareopland, der dækker omkring en tredjedel
af kommunen. 27% af respondenterne bruger minimum
halvdelen af dagligvare-budgettet i Assens.

Udvalgsvarer

Der er i Assens Kommune sket et fald i antal dagligvarebutikker på -29 %, og et fald i antal udvalgsvarebutikker på -14
%. Bruttoarealet til dagligvarer er steget med 19 %, men
faldet med -23 % til udvalgsvarer.

Assens bys oplande inden for udvalgsvarer er generelt begrænset og mindst for boligudstyr, hvor kun 8 % af respondenterne forbruger mindst halvdelen af sit forbrug i Assens
by.

Den gennemsnitslige butiksstørrelse for dagligvarer på Fyn
var 550 m2 i 2014. Det er en stigning på 43 % siden 1999.

Odenses opland for udvalgsvarer breder sig langt ind i Assens Kommune - og mest for boligudstyr, hvor 56 % af respondenterne lægger mindst halvdelen af sit forbrug

I Assens Kommune har der været en stigning på 68 % i
gennemsnit butiksstørrelse til dagligvarer.

Arealbehov i Centerbyerne (de større bymønsterbyer)

Arealbehovet til dagligvareog udvalgsvarehandel (uden
særligt pladskrævende varegruppe) anslås fra 2008 til 2020
at ligge mellem 18.100 m² til 40.700 m². Fremskrivningen af
arealbehovet er baseret på antagelser om den forventede
udvikling i købte varemængder, befolkningstilvækst, arealudnyttelsesgrad og ændringer i oplandsforhold.

Den gennemsnitlige butiksstørrelse for udvalgsvarer på Fyn
var 373 m2 i 2014. Det er en stigning på 14 % siden 1999.
I Assens Kommune har der været et fald i gennemsnitlig
butiksstørrelse til udvalgsvarer på -10 %.
I 2014 var kædeandelen for dagligvarer på 58 % på Fyn som
helhed. I Assens Kommune var kædeandelen af dagligvarebutikker på 75 % (=topscore).

Scenarierne angiver spændet mellem en optimistisk og en
mere pessimistisk udvikling i privatforbruget og konkurrenceforholdet mellem handelsbyerne i Assens Kommune og
Odense. I begge scenarier lægges Danmarks Statistiks befolkningsprognose og de samme forventninger til væksten i
Internethandlen til grund for vurderingen af forbrugspotentialet.

Kædevareandelen for udvalgsvarer udgør 58 % på Fyn som
gennemsnit. I Assens Kommune udgør den 39 % i 2014,
hvilket svarer til en stigning på 13 % siden 1999.
Dagligvareomsætningen er i Assens Kommune steget 41 %
fra 1998 til 2013 (=topscore) Den gennemsnitlige stigning i
dagligvareomsætning på Fyn er på 25 %.

Som følge af de strukturelle forandringer i detailhandelen
vurderes hovedparten af arealbehovet at være knyttet til Assens på grund af byens størrelse og beliggenhed.

Udvalgsvareomsætningen er i Assens Kommune steget
med 22 %. Den gennemsnitlige stigning i udvalgsvareomsætning på Fyn er på 17 %.

Assens har samtidig mulighed for at styrke sin turisme og
bosætning yderligere blandt andet via satsningerne på for
eksempel havneområdet og bymidten (byomdannelse).

Antallet af butikker til særligt pladskrævende varer på Fyn
er faldet med 10 % fra 1999 til 2014 (165 butikker). I Assens
Kommune har der været en stigning på 33 % i antal butikker
til særligt pladskrævende varer fra 15 til 20 i 2014. Det giver
en stigning i bruttoareal på 38 %.

De øvrige byer vurderes kun at have begrænset muligheder
for at øge udvalgsvarehandlen. Kun i bedste fald vil byerne få del i væksten i forbruget, men de skal kæmpe mod
Odense og har en stor udfordring med at udvikle deres attraktivitet som handelsbyer.

Ovenstående tal kommer fra Naturstyrelsens ”Analyse af
detailhandelsudviklingen på Fyn” fra december 2014.

Undersøgelser af forbrugeradfærd og oplande viser, at forbrugerne i oplandene omkring indkøbsbyerne i højere grad
end byernes indbyggere prioriterer bymiljø, mulighed for at
kombinere indkøb med andet med videre, når der skal træffes beslutning om, hvor indkøbsturen skal gå til.

Kundeog oplandsundersøgelse

Som en del af detailhandelsanalysen for Assens Kommune
blev der i foråret 2008 foretaget en oplandsundersøgelse
blandt borgerne i kommunen.
Undersøgelsen viser, at
•
•

ler sjældent i Assens.
Odense (og kun i nogen udstrækning Faaborg) er en
betydelig konkurrent til Assens og tiltrækker kunder fra
hele kommunen.
Kolding Storcenter og Trekantområdet er overraskende ingen konkurrent til Assens.
Omkring en tredjedel af de adspurgte handler i Assens
mindst én gang om ugen.
Omkring en tredjedel af de adspurgte handler aldrig i
Assens.

Kilde: Detailhandelsanalyse, Assens Kommune, 2008;
COWI A/S

Assens er den dominerende handelsby i det nære opland.
Borgerne i kommunens nordog nordvestlige del hand-
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Bruttoetageareal 2016 (m2) opgjort via CVR og BBR september 2016
Daglig
varer

beklædning

bolig
udstyr

Øvr. udvalgsvarer

Pladskrævende I alt
varer

6.896

2.872

95

5.674

0

15.537

Assens Søndre Ringvej / Fåborgvej (sær- 0
lig pladskrævende)

0

900

2.994

3.775

7.669

Assens ml Søndre Ringvej og Rådhus 0
Allé (særlig pladskrævende)

0

0

0

0

0

Assens lokalcenter ml Nørre Alle og Vag- 1.007
telvænget

0

0

1.667

0

2.684

Assens i alt

2.872

995

10.345

3.775

25.890

Assens Midtby

7.903

Glamsbjerg

6.087

1.026

0

1.015

0

8.128

Haarby

4.839

1.419

585

3.397

898

11.138

Tommerup

3.204

0

0

1.813

0

5.017

Tommerup Stationsby

3.166

385

0

595

0

4.146

Vissenbjerg

2.031

317

0

757

0

3.105

Aarup

4.342

885

0

1.529

5.668

12.444

I alt i kommunen

32.752

6.904

1.580

18.271

10.361

69.868

Glamsbjerg midtby

Butikkernes placering og trafikal tilgængelighed

Butikkerne er koncentreret i hver sin ende af byens hovedgade - Søndergade. I den sydlige del ligger Glamsbjerg
butikscenter med dagligvarebutikker, mens byens øvrige
butikker ligger på hovedgadens nordlige del cirka 500 meter derfra. Erfaringer fra kundeundersøgelser viser, i lighed
med engelske undersøgelser, at afstande på over 200300
meter mellem centre vanskeliggør synergi og samspil. Der
er god trafikal tilgængelighed til hovedgaden.

I det følgende angives tilgængeligheden til de enkelte butiksområder.
Alle midtbyer og butiksområder er åbne for bilkørsel, så
der er god trafikal tilgængelighed til alle butikkerne i Assens
Kommune.

Assens midtby

Der er en god trafikal tilgængelighed via Nordre Havnevej
og Søndre Ringvej. Begge veje har anknytning til Middelfartvej/Østre Ringvej, så der i bil er en god tilgængelighed
også fra oplandet. Hertil kommer Odensevej som en direkte forbindelse mellem den østlige del af området og Østre
Ringvej. Hovedparten af butikkerne i midtbyen ligger ud til
Østergade.

Haarby midtby

Butikkerne i Haarby ligger overvejende langs Algade. Der
ligger herudover blandt andet et par større tømmerhandler
i byens østlige udkant. Der er god trafikal tilgængelighed til
Algade.

Tommerup St. by.

Assens Nørre Alle

Centralt på Tallerupvej, byens hovedgade, ligger langt de
fleste butikker. Her finder man blandt andet to dagligvarebutikker placeret i tæt synergi med hinanden. Der er god
trafikal tilgængelighed til hovedgaden.

Området er via det eksisterende stiog vejnet tilgængeligt
for cykelog gangtrafik. Området ligger ud til Nørre Alle og er
dermed direkte forbundet med Nørregade og Kildensmindevej/Østre Ringvej/Middelfartvej. Der er en særdeles god
tilgængelighed i bil.

Tommerup

Butikkerne i Tommerup ligger lidt spredt, men altovervejende langs Skolevej og Møllebakken. Der er god trafikal
tilgængelighed.

Assens Fåborgvej, Dalvænget og Drejervænget

Dette område ligger i tilknytning til det overordnede vejnet
med Østre Ringvej, Søndre Ringvej og Fåborgvej. Der er
en særdeles god tilgængelighed for cykel, gangog biltrafik
såvel fra Assens som fra oplandet.

Vissenbjerg

Butikkerne i Vissenbjerg ligger hovedsageligt i bymidten
omkring Vestergade og Østergade. Der er god trafikal tilgængelighed.

Ebberup

De eksisterende butikker er lokaliseret, så der er god trafikal tilgængelighed via stier og lokalveje for cykel-, gang- og
biltrafik.

Aarup

Butikkerne i Aarup ligger altovervejende langs Bredgade,
som er byens hovedgade. Der er god trafikal tilgængelighed
til hovedgaden.

Sandager-Salbrovad

De eksisterende butikker er lokaliseret, så der er god trafikal tilgængelighed via stier og lokalveje for cykel-, gang- og
biltrafik.
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2.7 Dagtilbud, skole, kultur
og fritid

• at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø: Vi udvikler en
dynamisk ungdomskultur og et attraktivt uddannelsesmiljø
• at skabe sammenhængende uddannelsesforløb: Skoler, ungdomsuddannelser, kursusudbydere og andre
uddannelsesrettede tilbud arbejder sammen om at
sikre, at unge i alle aldre får det bedst mulige uddannelsesforløb.
• at kultur-, fritids- og foreningsområdet understøtter levende byer og attraktive lokalsamfund gennem tre indsatsområder: 1) Flere aktive brugere af fritids- og kulturtilbud, 2) Kultur og fritid som drivkraft 3) Tværgående
projekter og netværk
• at der skabes en sammenhængende og fagligt nytænkende strategi for en målrettet uddannelse og kompetenceudvikling for børn og unge mellem 0 og 20 år, hvor
læringsmiljøer tilrettelægges på en måde, så børns og
unges læring udfordres optimalt af relevante niveauer
og forløb.
• at børn og unge træffer gode og sunde valg for sig selv
og fællesskabet
• at alle børn og unge som udgangspunkt har adgang til
samfundets almene tilbud, hvor de indgår i fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer og tilgodeser
særlige behov.
• at der til nye boligområder etableres nødvendige stier
og udendørs faciliteter til sport og friluftsliv.

Dette afsnit, ”Dagtilbud, skole, kultur og fritid”, beskriver
nogle kerneområder, som er med til at tegne det samlede
billede af Assens Kommune. De har dog ikke noget umiddelbart tilknytning til kommuneplanen.
Disse kerneområder omfatter en række institutioner og skoler samt kultur- og fritidsaktiviteter fordelt over hele kommunen. Til børn- og ungeområdet er der desuden knyttet en
række centrale forpligtelser vedrørende tilsyn, foranstaltninger og præventive initiativer.
Hvad angår delområderne
• dagtilbud
• skole og undervisning
• kultur og fritid
• børn og unge
• børnesundhed
• masterplan
indeholder kommuneplanen en kort beskrivelse af status
på de enkelte områder vedrørende mængde og struktur, så
der opnås et samlet billede af nye og eksisterende projekter på hele området. Beskrivelserne af de enkelte områder
bygger på de politisk vedtagne politikker, mål, strategier,
tidsplaner med mere.

Vision

Retningslinjer

I Vision 2018 er det Byrådets vision, at alle får en uddannelse. Det skal understøttes af et sammenhængende forløb,
hvor skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv arbejder
sammen om at sikre, at unge i alle aldre gennemfører en
uddannelse.

Der er ingen retningslinjer til afsnittet.

Redegørelse

På kultur-, fritidsog foreningsområdet er visionen, at vi vil
være kendt som et attraktivt oplevelsesområde, båret af
borgernes deltagelse og fælles engagement i kulturog fritidslivet. Vi vil understøtte og udbyde kulturog fritidstilbud
for alle. Vi indgår partnerskaber og udvikler nye kreative tilbud.

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er organiseret med dagpleje, områdeinstitutioner og landsbyordninger.
Der er 6 områdeinstitutioner, hvoraf 5 har både vuggestue og børnehave. Der er 5 landsbyordninger, som alle
har skole- og børnehavedel, 4 af landsbyordningerne har
desuden også en vuggestuedel.

Assens Kommune vil skabe helhed og sammenhæng i
børn og unges hverdag. Inddragelse og medindflydelse er
udgangspunktet både overfor børnene, de unge og deres
forældre. Der vil være særlig opmærksomhed på børn med
behov for særlig støtte. Der forventes vedtaget en ny vision
for Dagtilbud og Skole området i juni 2013.

I kommunen er der ligeledes 12 private vuggestuer/børnehaver, som ikke indgår i kommunens pasningsgaranti.

Skole og undervisning

Skole og Undervisning er omfattet af:

Mål

• 12 folkeskoler inkl. landsbyordningerne
• 1 specialskole
• 1 heldagsskole
• 1 ungdomsskole

Det er byrådets mål
• at skabe helhedsorienterede læringsmiljøer: Vi ønsker
at skabe et godt fundament for kommunens børn og
unge. Vi vil udvikle dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel, der fremmer lysten til at lære.
• at få et højere uddannelsesniveau: Vi har fokus på, at
flest muligt gennemfører en uddannelse. Vi vil være
blandt de kommuner på Fyn, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for
vores erhvervsliv.

Der er 5 folkeskoler med 0.- 6. klasse (landsbyordninger)
og 7 folkeskoler med 0. - 9. klasse.
Undervisningen i 10. klasse foregår på 10. klassecenteret i Glamsbjerg. Alle skoler har skolefritidsordning. Der
er i kommunen 5 friog privatskoler.
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lemmer under 25 år.
Det er ligeledes i Glamsbjerg, at vi har samlet alle ungdomsuddannelserne i Campus Glamsbjerg. 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, Produktionshøjskolen Fugleviglund samt efterskoler i et innovativt
samarbejde med erhvervslivet. Der kommer elever hertil fra
hele kommunen og nabokommunerne. Måske er det ikke
helt tilfældigt, at vores handelsskole er den bedste handelsskole i Danmark, og nogle af vores dygtige elever vinder
Danmarksmesterskab i Innovation og Iværksætteri.

Børn og familie

Hovedopgaver:
• Byrådet er, i henhold til Servicelovens bestemmelser,
ansvarligt for tilsynet med børn og unge i kommunen.
• Kommunen har pligt til at iværksætte undersøgelser
af børns og unges forhold, når der er mistanke om, at
de lever under forhold, som kan skade deres udvikling,
sundhed og trivsel.
• Kommunen har pligt til at iværksætte foranstaltninger
jf. Serviceloven, når det er påkrævet i forhold til barnets
eller den unges situation.
• Kommunen er ansvarlig for forebyggende, kriminalpræventive SSP-opgaver, herunder opsøgende funktioner.
• Børnepsykologisk behandling og terapi.

Kultur og fritid

Politikområdet Kultur og Fritid dækker følgende områder:
Fritidsfaciliteter, folkebibliotek, museer, musikskole, andre
kulturelle opgaver og folkeoplysning. Der er 9 idræts og
svømmehaller, der modtager kommunalt driftstilskud. Herudover gives der tilskud til 1 søsportscenter, 1 vandrerhjem,
og kulturhusene Tobaksgaarden i Assens og Industrien i
Aarup.

Børnesundhed

Børnesundhed omfatter både Sundhedspleje, Det ergoog fysioterapeutiske Børneteam og Tandplejen. Personalet
placeret i to områder i Assens Kommune - i Assens og i
Tommerup.

Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen og har til formål at fremme oplysning, uddannelse
og kulturel aktivitet.

Sundhedsplejen

Nøgleordene i sundhedsplejen er sundhedsfremme og
forebyggelse.

AssensBibliotekerne har biblioteker i Assens, Glamsbjerg,
Haarby, Tommerup St., Vissenbjerg og Aarup. Alle biblioteker er ”åbne, selvbetjente biblioteker”, som hver dag kan
benyttes mellem kl. 7 og kl. 22 af borgere og gæster over
15 år med brug af sundhedskortet. Bibliotekerne har også
åbningstider med betjening.

Sundhedsplejen tænker sundhed bredt, altså, hvad der skal
til for at mestre livet. Sundhedsplejes kerneydelser er ifølge
lovgivningen rettet mod 5 hovedområder:
• Sundhedspleje til gravide og småbørnsfamilier herunder forældrefødselsforberedelse og specifik ammerådgivning
• Sundhedspleje til skolebørn, herunder sundhedspædagogisk undervisning
• Sundhedspleje til børn og familier med særlige behov,
herunder bl.a. småbørnskonsulentfunktionen, sorggrupper for børn, Overvægtsklinik
• Konsulentfunktion i forhold til personale i dagtilbud og
skoler omkring generelle og specifikke sundhedsmæssige emner
• Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag på børnesundhedsområdet.
Der samarbejdes på tværs af faggrupperne i Assens Kommune især inden for Børn, Unge og Undervisning samt med
andre relevante afdelinger. Der er derudover mange eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet skaber en følelse af
sammenhæng og helhed for de børn, unge og familier, som
modtager sundhedspleje i Assens Kommune.

Bibliotekerne tilbyder såvel fysiske materialer som adgang
til eressourcer samt yder borgerne hjælp til kommunens
selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post. Der tilbydes opsøgende betjening af de borgere, som ikke selv kan
komme på biblioteket. Bibliotekerne fungerer som lokale
væresteder og centre for formidling af kultur, information og
viden og er borgernes oplevelses, kulturog besøgssteder
med arrangementer, udstillinger og it-kurser samt mulighed
for kopiering og printning.
Bibliotekerne har desuden udlån af kørestole, og der er
turistinformation på bibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og
Aarup.
Museum Vestfyn er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og en selvejende institution, der primært drives på
grundlag af et kommunalt og et statsligt tilskud. Et statsanerkendt museum skal foretage indsamling, registrering,
bevaring, forskning og formidling.
Der er en musikskole i Assens Kommune med brugerbestyrelse. Andre kulturelle opgaver er FilmFyn, kulturaftale via
Kulturregion Fyn, elektronisk oplevelseskalender, kulturhuse, ikke-kommunale kulturelle institutioner, samlingssteder,
lokalhistoriske arkiver, Assens Kunstråd, kulturelle events,
de frie kulturmidler, børneteater og naturskole, samt Kultur
i Børnehøjde og deltagelse i den fælles fynske musikskole:
Fyns 11. Musikskole.

Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam

Nøgleordene er forebyggelse og træning. Teamet varetager
•
de lovpligtige genoptræningsopgaver på børn-ungeområdet (ikke vederlagsfri)
• de forebyggende opgaver omkring børn og unges finog grovmotoriske vanskeligheder
• 0-6 åriges sansemotoriske vanskeligheder
• Børn og unge med mundmotoriske problemstillinger
• Motorikklinik – åben rådgivning

Folkeoplysningsområdet dækker fra primo 2016 over 16
aftenskoler samt 124 foreninger med 8.400 aktivitetsmed-
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2.8 Social og Sundhed

Ældre

Værdighedspolitikken beskriver de politisk prioriterede værdier og pejlemærker inden for områderne:

Social og Sundhed varetager en stor del af kommunens
borgernære kerneområder, og varetager dermed en betydelig del af kommunens samlede budget og personalegruppe.

• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
• Mad og ernæring
• En værdig død
På kommunens plejecentre arbejdes der målrettet med
udviklingen af Eden Alternative, som fundamentet for vores
tænkning om livet i plejebolig. Med Eden Alternative involverer vi beboerne i hverdagslivet på plejecentre - i den overbevisning, at alle har noget at bidrage med - og at ensomhed,
kedsomhed og hjælpeløshed af denne vej mindskes.

Området er repræsenteret ved nedenstående delområder:
• Handicap
• Senhjerneskade
• Psykiatri
• Misbrug
• Socialt udsatte
• Myndighed Social
• Madservice
• Sygepleje
• Træning
• Hjemmepleje
• Plejehjem
• Daghjem
• Myndighed Sundhed
• Sundhedsfremme og Forebyggelse
Nedenstående afsnit: Social og Sundhed redegørelse indeholder en kort beskrivelse af de enkelte delområder.

Social

I Handicappolitikken beskrives kommunens overordnede
værdier i forhold til at styrke borgere med en langvarig funktionsnedsættelses muligheder for at deltage i samfundslivet
på lige fod med andre.
Handicappolitikken er formuleret med udgangspunkt i overskrifterne
• At mestre livet
• Medborgerskab
• Tilgængelighed
• Tryghed

Vision

Retningslinjer

Visionen for Social og Sundhed fremgår af Vision 2018, hvor
der bl.a. står

Der er ingen retningslinjer til afsnittet.

• Vi vil skabe gode rammer for borgernes mulighed for at
have en sund levevis og en høj livskvalitet.
• Vi prioriterer forebyggelse og sundhedsfremme. Udgangspunktet er, at det er lettere at forebygge end at
helbrede.
• Vi vil gå foran og være en sund arbejdsplads.

Mål
Målene for Social- og Sundhedsområdet er formuleret i de
politikker, der gælder på området, herunder sundhedspolitikken, værdighedspolitikken og handicappolitikken.

Sundhed

Målsætninger for sundhed:
• Det sunde valg skal være nemt og naturligt
• Den mentale sundhed skal styrkes
• Det sunde arbejdsliv skal styrkes
• Rammerne skal gøre fysisk aktivitet naturligt
• Indsatsen mod kronisk sygdom skal styrkes
• Der skal skabes større lighed i sundhed
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Redegørelse

Madservice

Den kommunale madservice leverer mad til kommunens
plejecentre og sociale bosteder. Den kommunale madservice er leverandør til visiterede ældre i eget hjem her er
også privat leverandør.

Handicap

Assens Kommune har seks botilbud til mennesker med
handicap, heraf to med døgndækning. Botilbuddene er
etableret efter Almenboligloven.

Sygepleje

Den kommunale sygepleje leverer sundhedsfremmende,
sygdomsforebyggende, behandlende og lindrende sygepleje. Der er 6 sygeplejeklinikker i kommunen.

Der ydes desuden støtte i eget hjem til borgere med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Senhjerneskade

Træning

Center for Senhjerneskade tilbyder otte pladser til borgere
med erhvervet hjerneskade.

Den kommunale træningsindsats omhandler genoptræning
/ vedligeholdelsestræning og rehabiliteringsforløb.

Derudover yder Center for Senhjerneskade støtte i eget
hjem til borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjemmepleje

Hjemmeplejen dækkes af såvel kommunal hjemmepleje
som godkendte private leverandører hovedopgaven er personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Al hjælp leveres og tilgås med udgangspunkt i hverdagsrehabilitering.

En hjerneskadekoordinator koordinerer en helhedsorienteret indsats for borgere, som har pådraget sig en hjerneskade og er desuden tovholder for et tværgående visitationsteam for borgere med erhvervet hjerneskade.

Plejehjem

Psykiatri

Der er 10 Plejehjem i kommunen beliggende i Centerby-områderne. Udgangspunktet for de kommunale plejehjem er
Eden Alternative, som skal mindske beboernes oplevelse af
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Psykiatricenter Vestervangen er et dagtilbud til borgere med
psykiske lidelser.
Derudover er der mulighed for støtte i eget hjem, botilbud med og uden døgntilbud, træningsophold, akutophold, ikkevisiterede aktivitetsog samværstilbud og støtte
kontaktpersonordning.

Daghjem

Der er fire daghjem i Assens Kommune. Daghjemmene er
en mulighed for sammen med andre borgere at deltage i en
hverdag med aktiviteter, samvær, støtte og omsorg.

Tilbuddene er placeret forskellige steder i Assens kommune

Sundhedsfremme og Forebyggelse

I samarbejde med PsykInfo tilbydes desuden forskellige former for rådgivning og vejledning, og der afholdes temaarrangementer.

Varetager borger- og patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Herunder forebyggende hjemmebesøg.

Misbrug

Assens Misbrugscenter tilbyder åben rådgivning og behandling for stofeller alkoholmisbrug i hhv. Glamsbjerg og
Assens. Misbrugscentret har et særligt fokus på unge med
misbrug. Misbrugsbehandlingen i Assens Kommune tilbyder desuden akut afrusning.
Der tilbydes desuden anonym alkoholbehandling i Assens
Kommune.
Assens Kommune deltager i et samarbejde i Region Syddanmark, hvor der tilbydes anonym stofmisbrugsbehandling i Odense, Esbjerg og Kolding.

Socialt udsatte

Begrebet socialt udsatte dækker over mennesker med et
bredt spektrum af svære sociale problemer, bl.a. voldsramte kvinder, hjemløse, meget isolerede mennesker m.fl.
Et af tilbuddene til socialt udsatte er Assens Kommunes
støtteog kontaktpersonsordning (SKP), som er målrettet de
mest socialt udsatte og isolerede mennesker, som almindeligvis ikke gør brug af allerede eksisterende tilbud, eller som
ikke kan gøre brug af dem.

Myndighed Social og Sundhed

Myndighed Social varetager visitation og bevilling af foranstaltninger på det sociale område. Visitation til botilbud
foretages med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden.
Myndighed Sundhed varetager visitation og bevilling af personlig pleje og praktisk hjælp, boliger, boligændringer og
hjælpemidler generelt.
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2.9 Miljø og bæredygtig udvikling

Retningslinjer
2.9.1 Arealudlæg

Arealudlæg skal ske under hensyntagen til eksisterende
arealanvendelser, så eventuelle konflikter minimeres.

Assens som Klimakommune

Klimaforandringer med øgede temperaturer og flere ekstreme vejrsituationer er blevet et væsentligt emne i Danmark
de senere år.

2.9.2 Bæredygtigt byggeri

Byudvikling skal planlægges, så bæredygtigt byggeri, energiminimerende løsninger og brugen af miljøvenlige materialer fremmes.

Gennem planlægning og udvikling af byerne og det åbne
land er det muligt at afbøde klimaforandringerne ved at
klimatilpasse, men det er også vigtigt at gøre noget for at
bremse klimaændringerne. Det gør vi bedst ved at reducere
udledningen af drivhusgasser.

2.9.3 Aktivitetstilbud

Ved udlæg af nye byrum og omdannelse af eksisterende
byrum skal den fysiske planlægning ske med særligt fokus
på at skabe aktivitetstilbud, der kan fremme en sund og
aktiv livsstil.

Dette afsnit handler om forebyggelse af klimaforandringerne.

2.9.4 Grønne arealer

Se evt. afsnit 2.10 Klimatilpasning.

Ved udlæg af nye boligområder skal der sikres grønne friarealer, grønne strukturer og gode stiforbindelser.

Assens kommune har meldt sig som Klimakommune, hvilket blandt andet betyder, at Kommunen forpligter sig til at
reducere CO2forbruget med mindst 2 % om året frem mod
2025.

2.9.5 Klimaregulering gennem beplantning

Ved udlæg af nye og i eksisterende byområder kan beplantning af udearealer udnyttes til klimaregulering ved at foreskrive dette i lokalplaner for områderne.

Vision

2.9.6 Rekreative interesser

I den fysiske planlægning skal de rekreative interesser, beskyttelse af værdifulde naturområder og bynær skovrejsning indgå som en væsentlig parameter for at fremme en
mangfoldig flora og fauna, beskytte grundvandet og klimaet
og skabe gode vilkår for naturoplevelser for borgerne.

Assens Kommune vil arbejde aktivt for at mindske påvirkningerne på klimaet.
Assens Kommune vil indenfor alle fagområder arbejde ud
fra det brede bæredygtighedsbegreb og vil i planlægningen
af kommunens samlede udvikling sikre en sammenhæng
mellem en dynamisk udvikling og et bæredygtigt miljø.

2.9.7 Trafik

Ved udlæg af nye og i eksisterende byområder skal den
fysiske planlægning have særligt fokus på kollektiv, cykelog gangtrafik.

Mål

2.9.8 Reduktion af transportbehov

Det prioriteres at byfunktioner placeres bynært så den enkeltes transportbehov holdes på et minimum og er muligt at
dække via kollektiv trafik eller cykel/gangtrafik.

Det er byrådets overordnede mål,
• at arbejde for aktivt at begrænse klimaforandringerne,
• at der på alle områder igangsættes det nødvendige arbejde for at sikre en opfyldelse af målsætningerne for
en bæredygtig og klimabeskyttende udvikling,

2.9.9 Miljøvurdering af beslutninger

Ved alle beslutninger, der kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, skal der foretages en vurdering af de miljømæssige
konsekvenser med henblik på en minimering af miljøbelastningen.
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Redegørelse

FAKTABOKS

Assens som klimakommune

Definition på bæredygtig udvikling
fra Brundtlandrapporten - rapport om lokal Agenda 21

I 2009 indgik Assens Kommune en aftale med Danmarks
Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Det
betyder at Assens Kommune er forpligtet til at reducere
sit energiforbrug med 2 % om året i den kommunale drift.

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder
de nuværende generationers behov uden at bringe
fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres
behov i fare.

Det betyder, at Assens Kommune f.eks. i perioden
2008-2013 reducerede sit energiforbrug med 25 % ved
målrettet at investere i energiforbedring af kommunens
bygninger, mindske kørselsforbrug og ved at indføre
energibesparende gadebelysning.

I sidste ende er bæredygtig udvikling dog ikke en endegyldig tilstand af harmoni, men snarere en ændringsproces, hvor udnyttelsen af ressourcerne, styringen af
investeringerne, retningen for den teknologiske udvikling og institutionelle ændringer kommer i overensstemmelse med fremtidige såvel som nutidige behov.

Kommunen har en energiog klimahandlingsplan, som
skal revideres en gang årligt, for at de nyeste teknologier indenfor energibesparelser og vedvarende energi kan
tænkes ind i såvel kommunens egen drift som i udviklingen i kommunen som helhed. Målet er at Assens Kommune skal være CO2neutral geografisk enhed i 2042.

Klimaforandringer

Den gennemsnitlige globale temperatur er i løbet af det
seneste århundrede steget med en grad, hvilket blandt
andet skyldes udslip af drivhusgasser. Temperaturen vil
i følge rapporter fra Det Internationale Klimapanel (IPCC)
fortsætte med at stige, selvom det lykkes at begrænse
udslippet, fordi der allerede er store mængder drivhusgasser i atmosfæren.

Lokal Agenda 21
Agenda 21 er en del af Assens Kommunes bidrag til en
bæredygtig udvikling. Agenda 21 arbejdet går ud på at
opstille mål og udføre konkrete projekter, der kan medvirke til et nedsat forureningsniveau og et formindsket
ressourceforbrug.

For Danmark betyder det blandt andet, at det vil blive
varmere og variationerne i årstiderne ændres, så der vil
komme flere ekstreme vejrsituationer med bl.a. kraftige
regnskyl. Havvandstanden vil stige, og de danske byer
vil få et varmere mikroklima.

Assens Kommune har lavet en Agenda 21strategi som
en del af Planstrategi 2015, der hviler på lovkravet om
at redegøre for følgende fem Agenda 21områder:

Klimaforandringerne påvirker byerne. Temperaturerne
i byerne er generelt højere end i det åbne land, hvilket
bliver mere udpræget jo tættere byen er. Når temperaturen stiger globalt, stiger den yderligere i byerne. De befæstede områder i byen og bygninger medvirker til øget
varmestråling og dermed til højere temperaturer i byen.
Der er mange muligheder for at begrænse temperaturstigninger i byerne blandt andet gennem reduktion af befæstede arealer og forøgelse af vegetation i byen fx i form
af træer, parker, grønne vægge, grønne tage.

• Mindskelse af miljøbelastningen
• Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
• Fremme af biologisk mangfoldighed
• Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale
Agenda 21arbejde
• Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende
miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Begrænsning og tilpasning

Klimaforandringer kan imødegås på to måder: Begrænsning eller tilpasning.
I kommuneplanens afsnit om ”klimatilpasning” findes mål
og retningslinjer for arbejdet med klimatilpasning i Assens Kommune.

Begrænsning

Ved begrænsning handler det blandt andet om at nedsætte udslippet af drivhusgasser, hvilket både sker ved
reduktion af energiforbruget og ved fremstilling af vedvarende energi af biomasse, sol og vind.
Kommunen har som målsætning i Handlingsplanen fra
2013, at være helt CO2netral geografisk enhed i 2042.
Derfor tilstræber vi så vidt muligt at omlægge energiforsyningen gradvist til vedvarende energi i form af biomassebaseret fjernvarme, biogas, varmepumper, solvarme,
samt strøm fra vindmøller og solceller. Mulighederne for
andre teknologier bliver løbende undersøgt.
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Bæredygtige byer

Energibesparelser i offentlige bygninger sker ved bl.a. øget
isolering, udskiftning til mere energivenlige vinduer, lyskilder
og apparater.

Bæredygtige byer er fremtidens byer i Assens Kommune,
og der skal iværksættes et arbejde der definerer, hvordan
vores byer bliver bæredygtige. Kompakte byer med lavenergibebyggelse kan være en del af svaret, og i stedet for alene
at kigge på nye arealudlæg, skal der ske en fortætning af
eksisterende bysamfund, hvor det er muligt.

Fortætning af byer er også med til at nedsætte forbrug af
materialer, energi til opvarmning og forkorte transportafstande mellem forskellige byfunktioner.
Ligeledes arbejdes der for at nedbringe energiforbruget til
transport.

Uanset fortætning eller nyudlæg skal der tages højde for
de ændrede klimapåvirkninger. Byplanlægningen skal være
kreativ og bæredygtig og tænke regnvandsbassiner og
regnvandskanaler ind som nye rekreative elementer, der
kan tilføre nye oplevelser.

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling handler om på forhånd at tage ansvar
for konsekvenserne af sine handlinger. Assens Kommune
vil naturligvis tage ansvar for sine handlinger og vil leve op
til de nationale og internationale forpligtelser om at beskytte
det globale miljø.

Bæredygtig byplanlægning kan bidrage til at reducere sårbarheden overfor klimaforandringerne og mange af de negative konsekvenser kan afbødes ved at reducere udledningerne af drivhusgasser.

Danmark har sammen med 179 andre lande tiltrådt Agenda
21, besluttet på FNtopmødet i Rio de Janeiro i 1992.

Bæredygtig planlægning er godt for det åbne land og for
naturen. Et mindre pres på det åbne land giver mere plads
til dyr og planter, og for at forbedre kvaliteten af naturen og
for at skabe ”grønne korridorer” gennem kommunen, skal
der udarbejdes en plan for, hvordan der i Assens Kommune
kan skabes større sammenhængende naturog landskabsområder.

Denne dagsorden for miljø og udvikling i det 21. århundrede
forpligter blandt andet kommunerne til at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling på alle niveauer i samfundet,
og til at sikre, at det sker gennem en folkelig og demokratisk
proces.
Ifølge Planloven er kommunerne forpligtet til én gang hvert
fjerde år at udarbejde en redegørelse, der beskriver strategien for deres lokale Agenda 21 arbejde. Redegørelsen
skal indeholde oplysninger om, hvordan der skal arbejdes
helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil
blive inddraget i lokal Agenda 21-arbejdet.

Omkostninger

Bæredygtighed hænger sammen på tværs af forvaltningsområder og emner. For at kunne foretage bæredygtige investeringer og sikre en udvikling, der er bæredygtig, skal
der foretages helhedsvurderinger. En bæredygtig kommunal forvaltning med mindskede negative omkostninger kræver, at der er en overordnet koordinering af beslutninger og
handlinger ud fra et bæredygtigt grundlag. Assens Kommune vil iværksætte at der kan ske en sådan overordnet
koordinering på tværs af kommunens forskellige sektorer.

Assens Kommune er gennem Danmarks tiltrædelse af
Agenda 21 forpligtet til at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling på alle niveauer i samfundet, og til at sikre,
at det sker gennem en folkelig og demokratisk proces.
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Eksempler på igangværende
bæredygtigt arbejde
Assens Kommune blev Klimakommune i 2009.
Klimapolitik og energi strategi.
Energistyring i egen bygningsmasse i
Assens Kommune.
Bæredygtigt byggeri, byudvikling og byomdannelse.
Fælles rådhus og kørselslogistik.
Deltagelse i MiljøForum Fyn.
Fokus på natur og motion i Kulturog fritidspolitikken.
Investering i naturgenopretningsprojekter.
Stiprojekter.
Projekt ”Sciencekommune Assens” – igangsat 2013.
Fokus på at koordinere og fremme et engagerende samarbejde inden for science og innovation mellem Assens
Kommune med tilhørende dagtilbud, skoler og kulturog
fritidsinstitutioner, lokale uddannelsesinstitutioner og
lokale virksomheder.
Løbende borgerinddragelse.
Handlinger, der skal følges op
Udpegelse af bæredygtighedskoordinater, der skal
varetage bæredygtighedsarbejdet i kommunen indenfor
alle områder.
Handlingsplan for en bæredygtig udvikling med bæredygtighedskriterier.
Handleplan for, hvordan Assens Kommune kan reducere CO2udledningen og dermed leve op til begrebet
klimakommune.
Udarbejdelse af et bud på, hvad bæredygtig byplanlægning er, og hvordan vores byer bliver bæredygtige.
Handleplan for friluftslivets og bevægelseskulturens
betingelser og udvikling.
Plan for, hvordan der kan skabes større sammenhængende naturog landskabsområder og grønne korridorer.
Etablering af sammenhængende stisystem i kommunen.
Øgede aktivitetsmuligheder i byens rum.
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2.10 Klimatilpasning

mere uddybende for den anvendte metode, herunder for
den oversvømmelseskortlægning og værdikortlægning, der
har ført frem til en prioritering af de indsatsområder, der er
fastsat i klimatilpasningsplanen. I handleplanen for klimatilpasning beskrives også, hvilke fysiske og strategiske indsatser, der skal gennemføres i de enkelte indsatsområder
for at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne.

Som følge af de forventede klimaændringer og de senere års oversvømmelseshændelser, som har ramt Danmark
med større styrke og følgeskader, end vi tidligere har været
vant til, er der behov for handling. I økonomiaftalen for 2013
mellem KL og Regeringen blev det fastlagt, at kommunerne
skulle udarbejde en klimatilpasningsplan. Assens Kommunes klimatilpasningsplan er indarbejdet i kommuneplanen
med kommuneplantillæg nr 6 til Kommuneplan 2013. Der
ud over er der vedtaget en handleplan for klimatilpasning.

Vision

Klimatilpasningsplanen indeholder en oversigtlig kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en udpegning af
indsatsområder i indeværende planperiode. Klimatilpasningsplanen redegør også for, på hvilket grundlag indsatsområder er udpeget samt fastsætter retningslinjer for det
fremtidige arbejde med klimatilpasning i Assens Kommune.

Assens Kommune vil være en bæredygtig kommune, som
handler ansvarligt og klogt i forhold til klimaændringerne.
Vi ønsker at skabe nye alternative klimatilpasningsløsninger,
som tager udgangspunkt i det samlede vandkredsløb. Klimatilpasningsløsningerne skal have fokus på miljøhensyn
samt være bæredygtige og helhedsorienterede. Når vi skaber klimatilpasningsløsninger, vil vi tage hensyn til mennesker, omgivelser og omkostninger.

Klimatilpasningsplanen er blevet til på baggrund af en handleplan for klimatilpasning. I handleplanen er der redegjort

Retningslinjekort 2.10 Klimatilpasning

Baggrundskortet © Sdfe
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2.10.5 Nyt byggeri og nye anlæg

Klimatilpasningen i kommunen ses som en kilde til vækst
og udvikling. Assens Kommune ønsker, at udviklingen sker
i samarbejde med erhvervslivet, borgere, foreninger, interesseorganisationer, nabokommuner og Assens Forsyning
A/S. Når vi skaber klimatilpasningsløsninger i byerne, i det
åbne land og langs kysten, er de bærende elementer fælles
mål og ansvar, medejerskab samt synergi og helhedsorienteret vandplanlægning.

I planlagte men uudnyttede områder og i allerede udbyggede områder skal nyt byggeri og nye anlæg generelt placeres
eller anlægges på en måde, så der sker sikring mod risiko
for oversvømmelse.

2.10.6 Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand skal som udgangspunkt afledes ved
udnyttelse af naturlige fald- og terrænforhold. Tag- og overfladevandet skal hvor det er muligt afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Mål

2.10.7 Afledning af regnvand ved skybrud

Byrådet har fastsat en række mål for den fremtidige klimasikring af kommunen.

Ved skybrud skal lokal afledning af regnvand som udgangspunkt kunne ske til grønne friarealer og vandområder.

Det er Byrådets overordnede mål:

2.10.8 Bufferzoner for opstuvning af vand

Bufferzoner for opstuvning af vand ved ekstremregn skal
så vidt muligt kombineres med andre funktioner, fx parkeringsareal, veje, stier, grønne rekreative områder eller
sportspladser.

• at reducere konsekvensen af oversvømmelser forårsaget af klimaændringer ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang,
• at skabe synergi mellem klimatilpasningsløsninger og
miljøhensyn, rekreative formål, natur, byudvikling og
menneskers sundhed.
Målene understøttes af målsætninger for strategisk planlægning og administration.

2.10.9 Tekniske anlæg til klimatilpasning

Tekniske anlæg til klimatilpasning af vandkredsløbet skal
som udgangspunkt tilføre eksisterende som nye by- og boligområder en rekreativ, arkitektonisk og funktionel kvalitet
og merværdi.

Det er Byrådets mål for planlægning og administration:

2.10.10 Oversvømmelsesplanlinjen

I områder beliggende mellem kystlinjen og gældende oversvømmelsesplanlinje, bør der som udgangspunkt ikke foretages udlæg af arealer til opførelse af oversvømmelsesfølsomt byggeri eller anlæg.

• at tilpasse den fysiske planlægning i kommunen, så der
tages højde for fremtidens klimaændringer og ekstreme nedbørssituationer,
• at anvende klimaændringerne konstruktivt, så der opnås synergieffekter med kommunens øvrige planlægning, herunder bl.a. at udarbejde en plan for risikostyring og beredskab til håndtering af store regnmængder,
• at tage højde for klimaforandringerne i den kommunale
sagsbehandling.

Hvis området beliggende mellem kystlinjen og gældende
oversvømmelsesplanlinje udnyttes, skal risikoen for oversvømmelsesskader vurderes, og der skal evt. etableres afhjælpende foranstaltninger. Det samme gælder for området
umiddelbart bag oversvømmelsesplanlinjen, hvis der pga.
terrænforholdene er risiko for havvand på terræn.

Retningslinjer

2.10.11 Værdifulde kultur- og naturværdier

Værdifulde kultur- og naturværdier skal sikres mod oversvømmelse, der kan føre til tab af værdierne. For naturværdierne kan der alternativt udpeges sammenhængende
områder, hvor der kan skabes nye værdier og miljøer, hvortil
naturområderne kan brede sig.

2.10.1 Planlægning for ny arealanvendelse

Planlægning for ny arealanvendelse skal ske med udgangspunkt i en samlet blå/grøn struktur for det pågældende
område, som er lavet på baggrund af oversvømmelseskort
og strømningsvej til fastlæggelse af oversvømmelsestruede
områder og kritiske koter.

2.10.2 Planlægning lavtliggende områder

Ved planlægning for byområder, bygninger og anlæg skal
lavtliggende arealer friholdes for bebyggelse og fortrinsvis
udlægges til formål, som er forenelige med risikoen for oversvømmelse.
Ved planlægning for nyt byggeri i områder, der potentielt
er truet af oversvømmelse, skal der fastsættes en mindste
sokkelkote over koten for den potentielle oversvømmelse.

2.10.3 Afledning af regnvand i nye områder

Ved planlægning for byområder, bygninger og anlæg skal
der som udgangspunkt stilles krav om, at regnvand afledes
lokalt i form af løsninger, der skaber synlig kvalitet i bybilledet.

2.10.4 Beplantning i risikoområder

Ved planlægning i risikoområder ved ekstremregn bør der
stilles krav om valg af beplantning, der tåler periodevise
oversvømmelser.
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Redegørelse

for blevet suppleret med viden om befolkningstæthed og en
række politisk valgte lokale værdier. Værdikortlægningen er
efterfølgende blevet prioriteret og inddelt i fem kategorier jf.
boksen nedenfor.

Redegørelse for retningslinjer
Kommuneplantillægget fastsætter retningslinjer, der skal
sikre,
• at vi tager hensyn til afstrømning og oversvømmelsesrisiko ved aktivt at benytte oversvømmelseskort og
strømningsveje til fastsættelse af oversvømmelsestruede områder og kritiske koter i forbindelse med planlægning af arealer, der skal have ny anvendelse,
• at anlæg i fremtiden bliver udformet, så de kan håndtere tag- og overfladevand,
• at vi indretter og benytter vores friarealer, grønne områder, parkeringsarealer og veje på en måde, så de bidrager til håndteringen af store regnvandsmængder efter
skybrud eller lign.,
• at vi ikke planlægger for nyt byggeri i oversvømmelsestruede områder langs kysten, og at værdifulde kulturog naturlandskaber sikres i forhold til oversvømmelse,
• at vi planlægger efter principper, der tager højde for, at
regnvand kan afledes lokalt, og at nyt byggeri kan modstå ekstreme situationer med oversvømmelse.

Kortlægning

Kategori 1

Områder hvor en oversvømmelse vil være
til fare for mennesker, vil forårsage omfattende forurening og/eller have betydelige
direkte som indirekte konsekvenser for
samfundsøkonomien.

Kategori 2

Områder hvor en oversvømmelse vil forårsage forurening og/eller have betydelige
direkte og indirekte konsekvenser for samfundsøkonomien.

Kategori 3

Områder hvor en oversvømmelse er forbundet med en mindre risiko for forurening
og/eller nogen men kortvarig betydning for
samfundsøkonomien eller skade på lokal
kulturarv.

Kategori 4

Områder hvor en oversvømmelse er forbundet med lokale gener og eventuelt påvirkning af beskyttede naturområder og
har økonomiske konsekvenser, der udelukkende påvirker grundejerne lokalt.

Kategori 5

Områder hvor en oversvømmelse kan være
forbundet med lokale gener, men vil have
ingen eller begrænsede økonomiske konsekvenser.

Forud for kommunens planlægning for klimatilpasning er
der foretaget en indledende kortlægning af, hvor der kan
opstå oversvømmelser, og hvor store værdier der er i de
oversvømmelsestruede områder. Kortlægningen giver et
overblik over udfordringernes omfang og karakter og er
grundlaget for det videre arbejde. Kortlægningen omfatter
(indledningsvist) en oversvømmelses- og værdikortlægning.
Herudover er der i det videre arbejde og prioritering inddraget andre relevante parametre såsom miljøhensyn, økonomi
og synergi med anden planlægning.

Risikokortlægning

Oversvømmelseskortlægning

Risiko = sandsynlighed for oversvømmelse x værditab

Et risikokort viser, hvor de største økonomiske konsekvenser af oversvømmelser er. Kortet fremstilles ved at kombinere sandsynligheden for oversvømmelse med værdien af
det, der kan tage skade ved en oversvømmelse. Risikoen
er således sandsynlighed gange værditab, udtrykt i kroner.

Oversvømmelseskortene er et vigtigt planlægningsværktøj,
da de viser områder, hvor der i planlægningen skal tages
højde for en fremtidig risiko for oversvømmelser. Eksempelvis bør der ved planlægning af nye byområder og omdannelse af eksisterende medtænkes alternative og helhedsorienterede løsninger til håndtering af tag- og overfladevand
- især der, hvor der er en oversvømmelsesrisiko.

Det betyder, at områder i kommunen med samme sandsynlighed for oversvømmelse, kan få hver sin risiko, hvis værditabet i områderne er forskelligt. Risikokortet skal bruges
til at vurdere, hvor det giver mest mening af beskytte mod
oversvømmelser.
Assens Forsyning A/S fortsætter i de kommende år med at
opmåle kloakkerne og kortlægge risikoen for oversvømmelser fra kloak. For at få så godt et datagrundlag, som muligt
for udarbejdelsen af kommunens risikokort, udskydes udarbejdelsen af et risikokort til opmålingerne af kloakkerne
er gennemført. Når risikokortet er udarbejdet, vil det indgå i
planlægningen af klimatilpasningsindsatsen.

Oversvømmelseskort

På hjemmesiden Handleplan for klimatilpasning for Assens
Kommune ses de forskellige oversvømmelseskort under fanebladet ”KORT”
Oversvømmelseskortene viser de forskellige hændelser, der
er ved ekstreme forhold i forhold til oversvømmelse fra kloak
(5, 10, 20, 50 og 100 års hændelser), oversvømmelse for
vandløb (100 års hændelse med kendte og med estimerede
forhold), oversvømmelse fra hav (20, 50 og 100 års hændelse samt en oversvømmelsesplanlinje) samt oversvømmelse for regnhændelser (5, 10, 20, 50 og 100 års hændelser
samt strømningsveje).

Værdikortlægning

Værdikortlægningen bidrager til at skabe et overblik over,
hvilke værdier vi har i kommunen, og i kombination med
oversvømmelseskortlægningen giver det overblik over, hvilke værdier, der potentielt trues af oversvømmelser. I Assens
Kommune har man ved værdikortlægningen fulgt Naturstyrelsens anbefalinger om at bruge ejendomsværdien som
udgangspunkt. Ejendomsværdierne udtrykker dog ikke den
fulde samfundsøkonomiske værdi af en bygning, og er der-
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Oversvømmelseskortlægning

Værdikortkortlægning

Figur 1: Illustration af processen med kortlægning og prioritering frem mod kommuneplantillægget. Farverne i de forskellige kasser illustrerer, hvor langt
i processen vi er nået. Grøn betyder opgaven er afsluttet, gul betyder opgaven påbegyndt og rød betyder opgaven ikke opstartet.

METODE FOR UDPEGNING AF INDSATSOMRÅDER

Efter den indledningsvise udpegning af de 30 risikoområder, er der foretaget en vurdering af, hvor og i hvilke af de
udpegede områder en fysisk indsats bør ske først. I den
vurdering er indgået overvejelser om kendte oversvømmelser og risikoen for oversvømmelser, som følge af øget nedbør og havvandstigninger. Også ejendomsværdier, lokale
værdier og befolkningstæthed i de respektive områder har
haft betydning.

Den såkaldte ’Si-model’ ligger til grund for udpegningen af
risikoområder og prioriteringen af fysiske indsatser i handleplanen. I Si-modellen indgår oversvømmelses- og værdikortlægningen, men også elementer som miljøhensyn,
synergi med andre anlægsprojekter, planlægning og økonomi.
Si-modellen er illustreret i figur nedenfor. De indsatsområder og projekter som møder flest konflikter på vejen gennem sien, er de områder der prioriteres højest. Si-modellen
fortæller således, hvilke risikoområder og indsatser, som
har størst indvirkning, effekt og konsekvenser for kommune
og samfund.

Endeligt er det vurderet, hvorvidt det er muligt at skabe
synergi mellem klimatilpasningsindsatsen i de 30 områder
og andre indsatser i kommunen af anlægsmæssig og planlægningsmæssig karakter. Det er blandt andet forsøgt at
skabe synergi mellem planlagte kloakprojekter og tids- og
investeringsplaner i spildevandsplanen, samt budgetterede
anlægsarbejder i Assens Kommune. På baggrund af den
vurdering er der foretaget en prioritering mellem indsatsområderne.
Prioriteringen omfatter 30 fysiske indsatsområder og repræsenterer et bredt spektrum af nødvendige fysiske indsatser,
der skal afhjælpe klimatilpasningsproblemer som følge af
øget nedbør og havvandsstigninger i Assens Kommune.
Udover indsatser i de udpegede 30 indsatsområder ønsker
Assens Kommune at opnå synergi med de statslige vandområdeplaners indsatsprogrammer. I forbindelse med realisering af de fysiske indsatser, vil det løbende blive vurderet,
om der kan opnås synergier med vandområdeplanindsatserne.

Assens Kommune har indledningsvist udpeget 30 risikoområder, hvor der er behov for, at der sker en indsats.
Risikoområderne kan være områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser samtidig med, at området har
en høj ejendomsværdi og/eller en høj befolkningstæthed
foruden en mulig tilstedeværelse af lokalt prioriteret værdier. Alle faktorer behøver ikke at gøre sig gældende i hvert
risikoområde. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for
oversvømmelse i et område med lav ejendomsværdi og lav
befolkningstæthed, kan en lokalt prioriteret værdi, som for
eksempel et plejehjem, være nok til at området udpeges til
risikoområde.
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2.11 Assens Kommune i
national og regional sammenhæng

Region Syddanmarks Vækst- og
Udviklingsstrategi
Region Syddanmark og kommunerne blev på det syddanske topmøde den 13. april 2015 enige om, at vi er fælles om
at skabe en stærkere fremtid i forhold til, at sammen vil vi
arbejde for:

Assens Kommunes placering i landet

Assens Kommune ligger på sydvest Fyn med 89 km kyststrækning mod sydvest og 14 km motorvej i den nordlige
del af kommunen. Vi ligger midt i Danmark med Odense
og Trekantområdet som naboer. Vi betegner os selv som
en landkommune, en pendlerkommune, en aktiv kommune
og ikke mindst en erhvervskommune. Vores centrale placering midt i Danmark gør, at det er muligt at nå på arbejde i
Trekantområdet eller Odense indenfor ½ time. Motorvejen
og jernbanestationerne sikrer Assens Kommune et stærkt
potentiale for udveksling af arbejdskraft, viden og produktion. Vi har dermed gode muligheder for at nyde godt af
og bidrage til udviklingen i Odense, på resten af Fyn og i
Trekantområdet. Nærheden skaber dels grundlag for bosætning og fremme af vores lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse, dels er der potentiale for at indgå i og udvikle
samarbejder inden for et bredt felt af emner. Det er derfor vi
i Planstrategi 2015 har valgt at fokusere på det nordøstlige
område som Byvækstbåndet med dynamiske og storbynære byer og lokalsamfund.

• Visionen om Det Gode Liv.
• Et attraktivt Syddanmark.
• Et aktivt Syddanmark.
• Et produktivt Syddanmark.
I Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi 20162019 er der én vision – tre mål:
Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien
i Syddanmark. Vækst- og udviklingsstrategien skal skabe
sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark
bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle
har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og
som erhvervsdrivende.

Visionen om Det Gode Liv i Syddanmark

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den fælles
platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste
fire år. Den har som mål at skabe rammer for, at de menneskelige ressourcer kommer rigtigt i spil i virksomheder, byer
og lokalområder.

Strategi Fyn:
Sammen med de andre fynske kommuner – undtagen Middelfart Kommune, der er med i Trekantområdet – er vi i gang
med at udvikle Byregion Fyn. Sammen har vi lavet Strategi
Fyn 2014-17, der er den fælles politiske udviklingsstrategi for
de ni kommuner i den fynske byregion. Den vedtagne strategi 2014-17 er grundlaget for de kommunale planstrategier
og kommuneplaner i perioden, men er til revision i 2017 og
kan derfor først være ramme for den næste planstrategi og
kommuneplan (2021).

Vækst- og udviklingsstrategien opstiller derfor et målsæt,
som aktørerne i Syddanmark bakker op om: et aktivt, attraktivt og produktivt Syddanmark.
Region Syddanmark, kommunerne og Syddansk Vækstforum er enige om, at man sammen vil skabe en stærkere fremtid. En fremtid, hvor man med udgangspunkt i den
regionale vækst – og udviklingsstrategi og de kommunale
planstrategier har et godt grundlag for fælles løsninger på
fælles udfordringer.

Målene, der er beskrevet i Strategi Fyn, skal nås gennem de
enkelte kommuners egne indsatser, gennem samarbejder
og ikke mindst gennem ambitiøse udviklingsprojekter. Det
giver Byregion Fyn synlighed, styrke og kant - en stærk basis for udvikling af den fynske konkurrenceevne.

Byerne skal trække mere

Der er næsten 400 byer i Syddanmark. Små, mindre, større
og to af landets fem største byer. Byerne spiller en særlig
rolle for menneskers liv. Deres funktioner og tilbud er med
til at danne rammen om borgernes liv og virksomhedernes
hverdag. Byernes placering og udvikling tegner et bymønster med byregioner og udviklingskorridorer, der også viser, at der er forskellige forudsætninger bl.a. hvor mange
arbejdspladser borgerne i de forskellige dele af regionen har
adgang til.

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.
Den fælles fynske vision er:
• at skabe en sammenhængende fynsk byregion.
• at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den
østdanske storbyregion, og samtidig styrke den tætte
tilknytning til Vestdanmark.
• at udvikle den fynske byregion som et laboratorium for
nye grønne teknologier og løsninger på fremtidens globale udfordringer.
Strategi Fyn lægger sporene for fremtidens samarbejde i
Byregion Fyn. Visionen er at have et stærkt samarbejde
med udsyn og et tydeligt politisk lederskab baseret på gensidig respekt og tillid mellem kommunerne.

Urbaniseringen er med til at flytte ressourcer fra land til by
og fra Syddanmark til de største danske byer. Udviklingen
skal vendes, så de syddanske byer ikke længere taber terræn til de andre danske byer, men er med til at trække udviklingen. De syddanske byer skal styrkes og gøres mere
attraktive, så de i højere grad kan være med til at skabe
vækst og udvikling i regionen og i de enkelte områder.

Én region – fire områder med byregionale samarbejder

Vækst- og udviklingsstrategien stiller skarpt på de fire syddanske områder: Sydvestjylland, Trekantområdet, Fyn og
Sønderjylland. De fælles regionale udfordringer er ikke lige
store i alle områder, ligesom potentialerne for vækst og udvikling varierer på tværs.
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Sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne:

I alle områder er der formaliseret byregionale samarbejder,
som kan være om- drejningspunkt for områdernes udvikling. Vækst- og udviklingsstrategien prioriterer strategiske
indsatser med byregionerne for at nå målsætningen om
attraktive og stærke områder. Indsatserne kan falde inden
for hele vækst- og udviklingsstrategien fx uddannelse, infrastruktur, byudvikling m.m. Det vil være samarbejdsindsatser
med en geografi, der tilpasses temaet. Geografien er dermed ikke fastlåst og kan aftales på tværs af de fire områder,
for et helt område eller for dele af områderne.

Kommuneplanen er ikke blevet revideret på områder, der
går hen over kommunegrænserne, så der har ikke været
anden planlægning med sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne, end samarbejdet om
de fælles fynske projekter, der kører sideløbende med kommuneplanlægningen.

Delmål i Regions Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi:

Landskabsudpegningerne i den nordlige del af kommunen
er dog blevet revideret både i tillæg nr 17 til Kommuneplan
2013 og i denne kommuneplanrevision. Dette er ikke koordineret med nabokommunerne, da de på nuværende
tidspunkt ikke har revideret landskabsudpegningerne efter
samme metode.

Syddanmarks byer og byregioner skal gøres mere attraktive
og konkurrencedygtige også i et internationalt perspektiv.
Udviklingen af byer og byregioner skal tænkes aktivt ind i de
syddanske udviklingsindsatser.

FAKTABOKS:
Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for
planens forudsætninger, herunder om hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udviklingsplan,
den vedtagne planstrategi samt kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne.

Regionalt bymønster jf. Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi.
Kortet viser:
De syddanske byer med over 2.000 indbyggere.
Vækst- og udviklingsstrategiens fire byregionale samarbejdsområder.
Den øst-vestgående udviklingskorridor.
Den nord-sydgående udviklingskorridor
Adgangen til arbejdspladser (inklusive tyske) inden for 30 minutters kørsel i bil:
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