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Hovedstruktur 

Hovedstrukturen beskriver Kerteminde Kommunens overordnede mål og retningslinjer for udvikling 

og arealanvendelsen i forhold til f.eks. Opførelse af nye boligområder, Udpegning af nye 

erhvervsområder, Trafikforhold bl.a. nye veje og stier, Detailhandel, Grønne og rekreative områder, 

Skoler og daginstitutioner, Omsorg og pleje af de ældre, Kultur, idræt og undervisning samt en 

række temaer, som går på tværs fx klima og tilgængelighed. 

 Vision og Indsatsområder 

 Byer & bosætning 

 Det åbne land 

 Erhverv & trafik 

 Folkesundhed & service 

 

Vision og indsatsområder er en udfoldelse og beskrivelse af kommunens vision Natur og 

Kulturarv – Vækst og Udvikling og de tre tværgående indsatsområder Tilgængelighed Klima og 

Arkitektur.  

Byer & bosætning beskriver kommunens bymiljøer, bosætning og de fremtidige muligheder for 

byudvikling. I Kerteminde Kommune er der en række attraktive områder med bymiljøkvaliteter, ikke 

mindst på grund af de store landskabelige kvaliteter. 

Det åbne land er en betegnelse for de områder, der ikke er bebygget eller planlagt til bebyggelse i 

kommuneplanen, hvilket gælder for størstedelen af arealerne i Kerteminde Kommune. 

Størstedelen af arealerne i det åbne land drives som landbrug eller skovbrug. Landområderne 

bidrager særligt med produktion af fødevarer, men også med offentlige goder som fx landskab, 

kulturhistorie og mulighed for rekreation.  

Erhverv & trafik beskriver kommunens planlægning for erhverv, herunder arealerne for Lindø 

området og kommunens turismetiltag. Trafikplanlægningen sikrer, at det samlede trafiksystem 

udnyttes bedst muligt for alle, og så flest muligt kan benytte den kollektive trafik.  

Folkesundhed & service Borgernes sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt for planlægningen i 

Kerteminde Kommune. Folkesundhed & service indgår i kommuneplanen for at sikre borgernes 

sundhed i den fysiske og overordnede planlægning.
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Vision  

 

Natur og Kulturarv – Vækst og Udvikling 

 

Kerteminde Kommunes helt særlige natur og kulturarv giver et unikt grundlag for at skabe vækst 

og udvikling. 

Kerteminde Kommune ønsker derfor en fysisk planlægning for erhverv og bosætning i kommunen i 

harmoni både med den storslåede natur, som vi finder omkring os, og med den enestående 

kulturarv, der knytter Kerteminde Kommune tæt til havet omkring os. 

 

Byer & Bosætning 

Kerteminde Kommune er en attraktiv bosætningskommune med kulturtilbud og en flot natur lige 

udenfor døren. Kommunens kvaliteter og tilbud skal styrkes og udvikles, så flere vælger at flytte til 

Kerteminde Kommune. 

Kommunens tre centerbyer Kerteminde, Munkebo og Langeskov har hver deres potentialer og 

udviklingsmuligheder. Byernes individuelle kvaliteter og forskelligheder styrkes ved at fokusere og 

målrette udviklingen af byerne. 

Den 600 år gamle købstad, Kerteminde, skal med sit kulturliv, de karakteristiske røde tegltage og 

den maritime fortælling om Haven ved Havet videreudvikles, så den bliver den oplevelsesrige 

dynamo for hele kommunen. Som bosætningsby skal Kerteminde tilbyde attraktive og varierede 

boliger af høj kvalitet. 

Den unge industriby, Munkebo, blomstrede op i tredserne omkring Lindøværftet og er nu en by i 

forandring med mulighed for nye erhvervseventyr indenfor den maritime sektor. Munkebo profiterer 

af at være placeret i et naturskønt område i kort afstand til mange arbejdspladser både lokalt og i 

Odense og med let adgang til en stor variation af idrætsfaciliteter. 

Byen skal udvikles, så der sikres en balance mellem bevaring af det historiske industriminde og 

ønsket om at bidrage til en udvikling og anvendelse at klimavenlig teknologi. 

Langeskov er tæt forbundet til resten af landet med motorvej og jernbane. Langeskov er særlig 

attraktiv for børnefamilier som efterspørger topmoderne institutioner, gode forbindelser til 
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arbejdspladsen samt et aktivt fritids og foreningsliv. Langeskov skal som bosætningsby fortsætte 

denne udvikling. 

Halvdelen af kommunens borgere bor udenfor de tre centerbyer med naturen helt tæt på, et aktivt 

fællesskab i lokalsamfundene og stilheden. Det er et tilvalg at bo på landet, fordi landområderne 

kan tilbyde noget andet end byerne, og disse kvaliteter skal understøttes for at styrke 

bosætningen, eksempelvis ved sikring af mobildækning. 

 

Det åbne land 

Størstedelen af Kerteminde Kommune er landområder med opdyrkede marker, strand og fri natur. 

Netop den forførende natur tiltrækker mange turister og nye borgere til kommunen. 

Naturen og kommunens kulturmiljøer udgør en meget stor værdi for Kerteminde Kommune, derfor 

er det vigtigt, at vi værner om den ved at sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse af det 

åbne land. 

Interessen for naturen er Kerteminde Kommune ikke alene om. Planlægningen og brugen af det 

åbne land skal være i overensstemmelse med national lovgivning, EU's naturbeskyttelsesdirektiver 

og internationale naturbeskyttelseskonventioner. Al udvikling og etablering af anlæg i det åbne 

land skal derfor også ske under hensyntagen til miljø og naturinteresser, herunder beskyttelse af 

områder med særlig drikkevandsinteresse. I Kerteminde Kommune understøttes planlægningen 

endvidere af en landskabskarakteranalyse og en praksis for landzoneadministation. 

Kommunen ønsker at understøtte de traditionelle landbrugsbedrifter ved at skabe muligheder i 

uudnyttede landbrugsbygninger. 

Kerteminde Kommune har et ønske om at genskabe eller etablere ny natur for at fremme den 

biologiske mangfoldighed. Parallelt hermed ønskes tilgængeligheden til den unikke kombination af 

historie og natur øget, så endnu flere får kendskab til og glæde af det. 

Udnyttelsen og tilgængeligheden i det åbne land hænger snævert sammen med kommunens 

sundhedspolitik, idet det åbne land kan tilbyde mange muligheder, der kan understøtte et sundt liv. 

 

Erhverv & Trafik 

Et stort og bredt udvalg af erhvervsvirksomheder fra handel over service og kreative erhverv til 

håndværks og produktionsindustri har valgt at placere sig i kommunen. Kommuneplanen skal sikre 
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rammerne for styrkelse og udvikling af erhvervsmulighederne med udgangspunkt i de enkelte 

centerbyers styrker, uden at dette sker på bekostning af miljøforhold. 

Erhvervsudviklingen koncentreres primært om de tre centerbyer Munkebo, Langeskov og 

Kerteminde.  

I Munkebo er udviklingen af Lindø Industripark og udvidelse af Odense Havn af afgørende 

betydning for byens fremtidige rolle. Kerteminde Kommune ønsker at støtte initiativer i en tæt og 

løbende dialog med virksomheder om behov og muligheder. Kerteminde har en vision om at 

udvikle Munkebo til en førende industriby for udvikling af bæredygtige teknologier og viden med 

specielt fokus på det maritime erhverv 

Langeskov er kendt for den nemme adgang til motorvej og nu også jernbane. Derfor tiltrækker 

byen virksomheder med store trafikale behov. Byrådet ønsker at udnytte potentialet ved den 

kommende Langeskov Station til at sikre bedre tilgængelighed for eksisterende og kommende 

arbejdspladser i byen. Byrådet ønsker en dialog med nabokommunerne om yderligere udvikling af 

erhvervsområdet langs motorvejen. 

I Kerteminde by er købstadsmiljøet omdrejningspunkt for nye erhverv og yderligere udvikling af 

helårsturismen. Der er et særligt fokus på omdannelsen af havnearealerne, hvilket er beskrevet i 

havnerammelokalplanen. Fiskerierhvervet er et vigtigt erhverv for byens identitet og skal fortsat 

understøttes. 

Det er Byrådets mål, at helårsturismen skal vokse, således at grundlaget for yderligere 

overnatningskapacitet forbedres. En vigtig del af turismeerhvervet er baseret på den store gruppe 

af herboende kunstnere, og kendskabet til disse ønskes forbedret. 

Kerteminde Kommunes naturområder er et værdifuldt aktiv for borgere og turister. Sammen med 

de velbevarede landsbyer, herregårde, kirker og de mange oldtidsminder udgør de rigtig gode 

rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen. 

Byrådet ønsker at understøtte de lokale initiativer og events, der markedsfører Kerteminde 

Kommune og styrker både erhverv og turisme. Endvidere ønsker Byrådet at indgå i forskellige 

samarbejder og partnerskaber, som styrker både Kerteminde Kommune og Fyn. 
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Folkesundhed & service 

Folkesundhed & service omfatter størstedelen af Kerteminde Kommunes kerneopgaver og berører 

alle kommunens borgere gennem livet. Sundhed er derfor tænkt ind i mange elementer af 

kommuneplanen. I Kerteminde Kommune arbejdes ud fra et bredt sundhedsbegreb, hvor sundhed 

ikke kun betyder fravær af sygdom, men handler om at den enkelte borger har et godt liv. 

Det gode liv for den enkelte handler både om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer og 

et nærmiljø, der giver mulighed for både psykisk og social trivsel og dermed en høj livskvalitet. En 

forudsætning for høj livskvalitet er, at borgerne har viden om, ressourcer til og motivation til at 

træffe gode og sunde valg blandt andet ved at være en aktiv deltager i eget liv og i samfundet. 

Kerteminde Kommune har et ønske om at være en sund familiekommune, hvor især de kultur og 

naturmæssige kvaliteter udnyttes til at højne sundhed og livskvalitet. Kommunen vil derfor skabe 

muligheder, der gør det let for den enkelte at træffe det sunde valg, eksempelvis ved at inspirere til 

bevægelse i hverdagen, skabe let adgang til gode oplevelser og tydeliggøre servicetilbud, der 

virker forebyggende og sundhedsfremmende. 

Den unikke kombination af historie og natur skal udnyttes, så de blå og grønne oplevelser bruges i 

et sundhedsøjemed. Byrådet ønsker at udbrede kendskabet til de eksisterende og nye muligheder. 

Byer og natur skal sammenbindes af attraktive forbindelser og tilsvarende infrastruktur, og 

tilgængeligheden til fx kulturoplevelser, fritid og naturoplevelser samt sundhedstilbud skal styrkes i 

form af en effektiv informations- og formidlingsindsats, herunder også tilgængelighed for 

handicappede og gangbesværede. 

Det er Byrådets ønske, at børn og unge gennem kommunens tilbud støttes i deres udvikling, så de 

alle som voksne kan klare sig godt i en globaliseret verden. Det er endvidere Byrådets ønske, at 

der i Kerteminde Kommune udvikles et velfungerende skolevæsen, som opleves attraktivt af børn, 

forældre og medarbejdere. Skolerne skal kunne trække nye borgere til kommunen. Derfor arbejder 

Byrådet for, at der i de 3 centerbyer etableres store velfungerende institutioner med gode 

muligheder for at skabe attraktive læringsmiljøer for alle børn, samtidig med at landområdernes liv 

og hverdag understøttes af institutioner efter landsbymodellen. 

Velfærdsteknologi skaber nye muligheder, særligt på sundhedsområdet og plejeområdet. Nye 

teknologiske muligheder kan understøtte borgere, der på grund af alder, sygdom eller handicap 

hidtil har haft behov for hjælp til at udføre huslige gøremål og pleje personlige behov, til at opnå 

større uafhængighed. Det er Byrådets håb, at det enkelte menneske opnår større livskvalitet og 
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føler tilfredsstillelse ved at kunne selv. Derfor fokuseres i kommunen på en videreudvikling af den 

forebyggende og rehabiliterende indsats. 

Lysten til frivillighed er stor i Kerteminde Kommune. Dette gælder i forbindelse med foreningsliv, 

kunst og kulturelle arrangementer og gennem socialt arbejde. Denne lyst til at deltage aktivt i andre 

menneskers liv og bidrage til lokalsamfundet ønsker Byrådet at styrke ved at understøtte frivillige 

initiativer, blandt andet ved  årligt at  uddele Frivilligprisen og afholde banquet for frivillige i 

Kerteminde Kommune.  
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Tilgængelighed 

 

Tilgængelighed i en bred og fysisk forstand. Hvad betyder tilgængelighed?  

Tilgængelighed er både fysisk tilgængelighed til byer, bygninger, kulturoplevelser og natur i form af 

attraktive forbindelse og tidssvarende infrastruktur. Tilgængelighed er også et varieret 

servicetilbud, og mulighederne for på en let måde at finde relevant information. 

Byrådet har som mål: 

 At øge den fysiske tilgængelighed og give øgede udfoldelsesmuligheder borgerne.  

 At fremme etablering af mobilmaster og kabler, der kan medvirke til bedre digitale 

forbindelser over hele kommunen. 

 At den digitale kontakt og dialog med borgerne udvikles for at sikre adgang til relevant og 

opdateret viden samt en række selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside og 

samtidig tilbyde hjælp og støtte til de borgere, som ikke kan betjene sig selv. 

 At der på længere sigt udarbejdes en tilgængelighedsplan, der giver overblik og sikrer en 

bedre tilgængelighed for alle kommunens borgere og gæster, herunder også 

tilgængelighed for handicappede og gangbesværede. 

 

Tilgængelighed i Byer og Bosætning 

Kerteminde Kommune er kendetegnet ved en lang historie, en unik natur, byer og landsbyer med 

en velbevaret bygningskultur. 

Det giver særlige udfordringer at sikre den fysiske tilgængelighed i hverdagen. Tilgængelighed til 

rekreative områder, oplevelser og servicetilbud er afgørende for en velfungerende kommune. 

Befolkningsprognoser peger på, at der bliver flere ældre og færre unge i fremtiden. En tendens, 

som følger resten af landet, men som går hurtigere i Kerteminde Kommune. Kerteminde er en 

moden by, som især tiltrækker ældre tilflyttere, mens Langeskov og Munkebo tiltrækker de unge 

børnefamilier og pendlerfamilier. Kerteminde Kommune tilbyder gode fritidsaktiviteter, såsom sport 

og kunst samt et rigt og varieret foreningsliv. Det er kommunens opgave at sikre udvikling og 

tilpasning af tilgængeligheden, så alle borgere tilgodeses. 
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Byrådet har som mål: 

 At inddrage tilgængelighed i planlægningen af kommunens udendørs arealer, især nye 

boligområder og opholdsarealer. 

 At forbedre tilgængeligheden til offentlige bygninger løbende. 

 At sikre let adgang til information om adgang og muligheder for personer med handicaps. 

 At inddrage viden og erfaringer fra lokale brugerorganisationer i planlægning af 

helhedsplaner, designmanualer og lokalplaner. 

 At arbejde for at etablere områder med forskellig karakter med adgang for alle gennem 

byudvikling og ved planlægning af rekreative områder. 

 At skabe rum for varieret brug og tilgængelighed til de grønne områder til både planlagt og 

fri leg og til stilhed og rekreation. 

 At borgerne kan tilslutte sig kollektive og moderne kommunikationsteknologier samtidigt 

med, at antallet af private antenner mv. begrænses mest muligt. 

 

Tilgængelighed i Det Åbne Land 

I Kerteminde Kommune er naturen tæt på, og adgangen hertil er åben for alle både kommunens 

borgere og gæster. At være i naturen er en højt værdsat livskvalitet for mange mennesker, derfor 

skal infrastruktur og den fysiske tilgængelighed til naturen løbende forbedres og udbygges med 

cykelstier, veje og busforbindelser, så flere får mulighed for at bruge den, herunder tilgængelighed 

for handicappede og gangbesværede. 

Der skal skabes gode forbindelser mellem de forskellige natur og rekreative områder ved at 

fremme offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster til gavn for både borgere og gæster. 

Øget adgang og tilgængelighed skal afvejes med hensynet til natur- og landskabsinteresser i 

forhold til beskyttelse af naturen. 

Den unikke kombination af historie og natur skal udnyttes, så alle får glæde af oplevelser ved 

havet og i naturen, ved at kendskabet til områderne og tilgængeligheden styrkes. En række 

naturområder med stor belastning af turister kan aflastes, ved at kendskab og tilgængelighed øges 

til andre mindre kendte naturområder, således at de besøgende fordeles, og naturen beskyttes. 
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Byrådet har som mål: 

 At skabe øget tilgængelighed til naturen og det åbne lands landskab fysisk og med 

information, fx på kommunens hjemmeside. 

 At samarbejde med lodsejere om at afmærke og oprette ridestier og trampestier langs 

markskel og læhegn på landbrugsarealer. 

 At adgange til kysten og badestrande skal styrkes ved at etablere flere skiltede stier for alle. 

 At der samarbejdes med interessegrupper, fx Grønt Råd og Trafiksikkerhedsudvalget om 

fundraising og ideer til udviklende projekter, som kan fremme tilgængelighed og adgang til 

naturen. 

 At aflaste følsom natur ved information og vejledning til turister om alternative turmål. 

 At formidle om natur og kulturarv med fx informationstavler, mobil-apps og naturvejledning. 

 

Tilgængelighed i Erhverv og Trafik 

Tilgængelig infrastruktur 

Infrastruktur og mobilitet er afgørende for at binde borgere og virksomheder sammen. For at 

tiltrække nye borgere og fastholde og udvide arbejdsstyrken, så skal tilgængeligheden til job, fritids 

og servicetilbud være i orden. En god infrastruktur og en høj mobilitet er afgørende for borgernes 

livskvalitet og for virksomhedernes trivsel, udviklingsmuligheder og rekrutteringsgrundlag. 

Infrastrukturen udvikles løbende for at understøtte byernes udvikling og tilgængeligheden til natur 

og oplevelser. Kerteminde Kommunes korte afstand til Odense er en kvalitet, og særligt Langeskov 

og Munkebo har et udviklingspotentiale for at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen. 

Langeskov har en attraktiv placering tæt på motorvejen, og med en togforbindelse til Odense vil 

Langeskov tiltrække både virksomheder og nye familier til kommunen. 

På kortet Bytyper og rekreative forbindelser viser den blå signatur de eksisterende stier, mens den 

grønne og lyserøde viser fremtidige potentielle stier i kommunen, som vil sikre en god 

tilgængelighed til naturoplevelser rundt i hele kommunen. 

Tilgængelig information er også ensbetydende med en god mobildækning og internetadgang i 

Kerteminde Kommune. En god og stabil dækning er en vigtig forudsætning især for udviklingen af 

bosætning og erhverv i landområderne. 
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I Kerteminde Kommune benyttes bilen som den primære transportform. Øget gods og biltransport 

lægger større og større pres på vejene, og samtidig er der fra mange sider ønsker om, at flere 

tager cyklen. Alternativer til bilen kræver nye gode cykelstier og tilbud om kollektiv trafik. Ikke 

mindst af sundhedshensyn og af tryghedshensyn er etableringen af cykelstier vigtig for Kerteminde 

Kommune. 

 

Tilgængelig turisme 

Kerteminde Kommune ønsker at satse på turismeerhvervet og vil gerne byde alle velkommen i 

kommunen. Derfor er det mål for Kerteminde Kommune at udbygge kommunens ferietilbud og 

turismefaciliteter, så feriegæster, ældre og handicappede får adgang på lige fod med andre 

gæster. 

Byrådet har som mål: 

 At skabe attraktiv infrastruktur og forbindelser mellem kommunens byer, landsbyer og 

natur. 

 At sikre erhvervslivet gode betingelser for drive virksomhed i kommunen ved at sikre 

tilgængelighed til arbejdspladser. 

 At etablere og udbygge cykelstier og cykelbaner. 

 At arbejde for at forbinde kommunens tre største byer; Langeskov, Munkebo og 

Kerteminde by med cykelruter. 

 At give mulighed for, at turister i autocampere får mulighed for opholdspladser i naturen. 

 At etablere cykelsti fra Martoftes gamle jernbanesti til Fyns Hoved. 

 At tilgængelighed indgår på lige fod med trafiksikkerhed, trafikafvikling, miljøhensyn ved 

vejprojekter. 

 At sikre nem offentlig adgang til attraktive områder i byerne. 

 At sikre mulighed for, at udbydere kan få tilladelser til at etablere god mobildækning og 

internetadgang i hele kommunen. 

 At udbygge ferietilbud og turismefaciliteter for ældre og handicappede. 
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Tilgængelighed i Folkesundhed & service 

Sundhed er ikke kun rygeafvænning og gode kost-, motions- og alkoholvaner, men også livsglæde 

og livskvalitet. Livsglæde og livskvalitet skabes, når vi får gode oplevelser i samværet med andre i 

sportsklubben, på den daglige gåtur eller ved en særlig kulturel begivenhed. Kerteminde Byråd 

ønsker at skabe muligheder og rammer, der gør det let at træffe det sunde valg. Det betyder også, 

at sundhed og trivsel skal tænkes ind i fysisk planlægning og i nye initiativer. At dyrke idræt og 

motion er en livskvalitet, som styrker helbredet og stimulere sindet. Samværet og det sociale 

fællesskab i foreningslivet bidrager ofte til en personlige livsglæde. Muligheden for at dyrke idræt 

og motion bør styrkes ved at idræt, motion og fysisk aktivitet fremover indgår kommune- og 

lokalplaner og ved by og områdefornyelse. 

I Kerteminde Kommune er der gennemført eller iværksat en række initiativer, som samlet set skal 

medvirke til at fremme en bedre sundhedsprofil hos borgerne. Initiativerne er blandt andet at styrke 

samarbejde mellem kommunens hjemmepleje og frivillige om ældres sundhed og livskvalitet i form 

af motion, ældregymnastik, kost og samvær, og at der etableres fitnessparker og tematisering af 

sundhedsprægede stier i kommunen. 

På børne- og ungeområdet består initiativerne bl.a. i tilbud til børn og familier med 

overvægtsproblemer, i en styrkelse af samarbejdet mellem kommunen og foreningslivet om 

ensomme børn og unge og i en kortlægning af skolebørns sundhedsprofil.  

Eksempel på oplevelsessti for sundhed, natur og kultur 

Munkebostien er en 20 km lang sammenhængende vandresti, der omkranser Munkebo fra Odense 

Fjord i nord til Kertinge Nor i syd. Stien binder byen og vandet sammen og giver mulighed for 

natur- og kulturhistoriske oplevelser langs hegn, jernbanespor, via nyetablerede stier, igennem 

naturområder og i byer. Ved stien er der placeret 15 informationstavler, der hver fortæller en 

historie om det specifikke områdes historie og natur. 

Den unikke natur er tæt forbundet med vores fælles kulturarv. Denne kulturarv findes i byer, 

landsbyer og landskaber som kulturelle spor. Kulturhistoriske steder, elementer og helheder, som 

skal være tilgængelige for os alle med respekt for bevaring og overdragelse af kulturarven til 

kommende generationer.  

I et samarbejde med de andre fynske kommuner er der udarbejdet en turkalender for Fyn. 

Turkalenderen er en inspiration og en invitation til at komme ud i det skønne Fyn. Kalenderen er 

fuld af tilbud om guidede ture til små og store, familier og enlige i skov, ved strand, på vand og på 

land. 
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Sybergland, et bynært rekreativt naturområde 

Kunstnere med stor tilknytning til den østfynske natur som Johannes Larsen, Fritz Syberg og Sven 

Havsteen Mikkelsen og flere andre har i deres samtid gengivet livet og naturen med malerier af 

landskaber, fugle og livet mellem mennesker. Denne kunst og stemninger hænger ikke kun på 

museets vægge, men er også at genfinde i den østfynske natur og landskab. 

Sybergland, opkaldt efter Fritz Syberg, er et 72 ha stort inddæmmet vådområde, som ligger nord 

for Kerteminde. Et naturområde med nære relationer til det kunstneriske miljø, der i begyndelsen af 

1900 tallet prægede Kerteminde og omegn. Denne kulturarv gengives nu i en nutidige fortælling 

med lokalplan 240 Sybergland, rekreativt naturområde ved Kerteminde. 

Se Lokalplan 240. 

Byrådet har som mål: 

 At styrke adgangen til idræt og motion ved at skabe plads til fysisk udfoldelse og aktivitet i 

nye anlægsprojekter og i byens rum og på byens pladser. 

 At tilgængelighed, sundhed og trivsel tænkes ind i fysisk planlægning og i nye initiativer fx i 

form af motionsstisystemer. 

 At sikre adgang til, at natur, grønne arealer og byrum kan anvendes til motions- og 

idrætsaktiviteter og til kulturelle og fritidsaktiviteter. 

 At prioritere borgernes adgang til sammenhængende og trafiksikre systemer af naturstier, 

cykelstier og skovstier til glæde for løbere, vandrere og andre motionsudøvere. 

 At sikre bedre information og formidling af kommunens tilbud om service, oplevelser og 

tilgængelighed til naturen, kulturarven og kulturoplevelser.  
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Klima 

Kerteminde Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien 2011 besluttet, at klima 

skulle være et tværgående indsatsområde i forbindelse med revisionen af kommuneplan 2013. 

Klimamål skal indarbejdes i den kommunale planlægning, så fremtidige planer bliver såvel 

økonomisk som klimamæssigt bæredygtige. I forbindelse med kommende planer skal der 

endvidere tages hensyn til at imødegå kommende klimaskabte forandringer, fx gennem sikring 

mod højvande. 

Klima påvirker alle kommuneplanens temaer og emner. Klima påvirker os både globalt og lokalt, 

der er således et stort behov for lokal opmærksomhed og involvering for at ændre og afbøde 

konsekvenserne af et ændret klima. Klimaindsats spænder bredt over formindskelse af 

miljøbelastningen, fremme bæredygtig byudvikling, fremme biologisk mangfoldighed. 

Det er nødvendigt, at alle dele af samfundet bidrager til indsatsen for at klimatilpasse os. 

Håndteringen af klimaudfordringen kræver samarbejde på tværs af myndigheder, organisationer, 

virksomheder og borgere, uanset om opgaven drejer sig om vedligeholdelse af eksisterende veje, 

kystbeskyttelse, byggeri, transport, alternative energiformer eller investering i ny infrastruktur. 

Det er Byrådets mål: 

 At udledning af drivhusgasser fra Kerteminde Kommune skal reduceres, så kommunen på 

langt sigt bliver CO2neutral. Der skal derfor arbejdes med en løbende reduktion i 

kommunens CO2udledning. 

 At Kerteminde Kommune tager et ansvar for forskellige klimatiltag og skabe handling i 

forhold til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne, herunder stigende 

vandmængder. 

 

Klimapolitik 

Kerteminde Byråd vedtog i maj 2009 en klimapolitik for Kerteminde Kommune. Politikken beskriver 

kommunens holdning til klimaspørgsmålet og udpeger retningslinjer for arbejdet med klima i 

kommunen. For Kerteminde Kommune er fokus i klimaproblematikken ansvar for at medvirke til at 

reducere skadelige udledninger, men også mulighed for økonomiske besparelser og skabelse af 

nye arbejdspladser. 
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Med klimapolitikken vil Kerteminde Kommune øge bevidstheden om, at bæredygtighed 

vedkommer os alle. Klimapolitikken skal i samspil med kommunens andre politikområder skabe en 

kommune, hvor det er godt at bo og leve. 

 

Kerteminde Kommunes vision på klimaområdet er: 

Udledningen af drivhusgasser fra Kerteminde Kommune skal reduceres, så kommunen på sigt 

bliver CO2- neutral. 

Kilde klimapolitik for kerteminde Kommune , 2009 

 

Klimapolitikken giver retningslinjer for klimaarbejdet i kommunen. Den fokuserer på 

klimaforandringer, men afspejler også den aktuelle økonomiske situation og det politiske fokus i 

Kerteminde Kommune. Klimapolitikken er derfor et dynamisk dokument, som ændres i takt med 

midler til klimatiltag og/eller fremtidig lovgivning på området. 

Klimapolitikken fokuserer på den forebyggende indsats og kilder til klimaforandringerne fra 

udledninger af drivhusgasser i kommunens geografiske område. De konkrete tiltag, som 

kommunen vil arbejde med er energirenovering af kommunens bygninger, reduktion af CO2 

udledningen med 2% pr. år, miljø- og energikrav i lokalplaner i forhold til energiforbrug, 

materialevalg, håndtering af regnvand mv. samt anvendelse af et virkemiddelkatalog fra KL. 

Kerteminde Kommune vil i det tempo, det er økonomisk og praktisk muligt at gennemføre gå foran 

med gode eksempler på klimatiltag overfor borgere og virksomheder, deltage i klimadebatten og 

formulere konkrete mål og handleplaner for klimatiltag. 

 

Klimahandlingsplan 2013-2020 (klimaplan) 

Klimapolitikken udmøntes i en klimahandlingsplan, der fastlægger den overordnede og generelle 

indsats, som skal til for at opfylde målene. 

Klimahandlingsplanen fastlægger, hvordan kommunen vil mindske miljøbelastningen, fremme 

bæredygtig byudvikling, fremme biologisk mangfoldighed, inddrage borgere og erhvervsliv for at 

fremme samspil mellem beslutninger. 
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Kerteminde Kommune ønsker at beskytte natur- og kulturarven, samtidig med at den bruges til at 

skabe vækst og udvikling. På klimaområdet vil vi reducere klimapåvirkningen af sårbare områder 

og ved at indarbejde bæredygtige løsninger i det kommunale system til gavn for klimaet og den 

lokale udvikling. Vi ønsker at inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet i klimaindsatsen og 

påvirke dem til også at sætte mål og bidrage til en fælles indsats. 

Klimahandlingsplanen vil vise, hvordan kommunen mindsker energiforbruget i den interne 

kommunale drift og forholder sig til forventninger til de ændringer, som klimaet skaber i de 

kommende år. 

Klimahandlingsplanens overordnede mål er at reducere energiforbruget og udledningen af 

drivhusgasser i de kommunale anlæg. Kommunens brug af fossile brændstoffer mindskes og 

omlægges løbende til vedvarende energi. Indenfor transport satses på cykling og kollektiv trafik. 

Det skal ske ved at inddrage og opfordre borgerne, erhvervsliv og ansatte til at bruge mindre 

energi og udlede mindre CO2. Konkret skal der fastsættes måltal for reduktion af CO2 udledning og 

udarbejdes en handlingsplan for klimatilpasning, og efterfølgende skal en række tiltag sættes i 

gang. 

 

Klimatilpasningsplan 

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 er det 

aftalt, at de enkelte kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde et forslag til en 

klimatilpasningsplan. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, skabe 

et overblik over risikoområder samt en prioritering af indsatsen. 

Det vil ikke være muligt at gennemføre en komplet klimatilpasning på en gang. Der vil være behov 

for politiske beslutninger om, hvilke geografiske områder, samfundsværdier, hvilke livsnødvendige 

institutioner mv., der skal sikres først og hvilke der skal sikres på længere sigt. Derudover er der 

behov for at forholde sig til, hvilke risikotyper fx risiko for oversvømmelser fra højvande eller 

oversvømmelser ved ekstremregn, der skal prioriteres, når der er mange behov på en gang. 

Prioriteringen er væsentlig for at få finansieret de rette initiativer i den rette rækkefølge, ikke 

mindste fordi de kan være gensidigt modstridende. Eksempelvis kan et ønske om at beskytte et 

byområde mod oversvømmelser kræve en prioritering i forhold til at beskytte grønne områder eller 

landbrugsarealer mod oversvømmelse. 
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Der er fokus på at få maksimalt udbytte af anlægsinvesteringer, og her kan fx investeringer i 

grønne områder til håndtering af store nedbørsmængder samtidig bidrage til byens rekreative 

værdier og give et løft til byområderne og evt. løfte ejendomsværdierne i et område. 

Klimatilpasningen kan også rumme udviklingsperspektiver for erhvervslivet og være med til at 

fremme beskæftigelsen. Klimatilpasningsplanen kan således bidrage til at opfylde flere politiske 

mål samtidig. 

Byrådet har som mål at: 

 Udarbejde et forslag til klimahandlingsplan med mål og konkrete indsatsområder 

 Udarbejde et forslag til klimatilpasningsplan med udpegning af risikoområder og konkrete 

handlingsplaner hertil. 

 

 

Klima i Byer og Bosætning 

Energieffektivisering og energiledelse 

Kerteminde Kommune vil optimere kommunale ejendomme, således at der vil ske en reduktion i 

energiforbruget og dermed mindske udslippet af CO2 med mindst 2% om året. En sidegevinst vil 

blive et bedre indeklima og arbejdsmiljø. Kerteminde Kommune har allerede gennemført 

energirenovering af 40 kommunale ejendomme i perioden i 2009-2011, og dette kombineret med 

bl.a. fjernovervågning af energiforbrug, analyse af energiforbrugsdata, energimærkning, 

tilstandsrapport, vedligeholdelsesplan og forslag til energioptimerende tiltag vil kunne medføre en 

yderligere reduktion i energiforbruget. 

Kommende initiativer kunne inkludere bl.a. klimaskærme, gadebelysning, solceller, 

energibesparelser på sportspladser, lavenergi byggeri, nedrivning eller frasalg af energi-ineffektive 

bygninger, termografering af alle bygninger i kommunen, anvendelse af vedvarende energi, 

uddannelse af serviceledere i energioptimal drift m.m. 

En stor del af det samlede energiforbrug anvendes i bygninger, derfor er miljørigtigt nybyggeri og 

energibesparende foranstaltninger i den eksisterende bygningsmasse vigtige indsatsområder i 

bestræbelserne på at reducere CO2 udslippet. 
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Miljørigtigt byggeri er ikke kun godt for miljøet, men også for sundheden, da der ofte er et bedre 

indeklima i miljørigtig byggeri. Kerteminde Kommune vil arbejde for og opfordre til, at borgere og 

virksomheder anvender energibesparende løsninger ved nybyggeri. 

 

Reducere sårbarheden i byer og bygninger ved stigende vandstand 

Kerteminde Kommune vil sikre, at den kommunale infrastruktur opretholdes i situationer med 

stigende vandstand og reducere risikoen for sygdomsudbrud i forbindelse med oversvømmelse af 

kloakker. 

Siden 2011 er klimaovervejelser medtaget som en fast del ved udarbejdelse af lokalplaner. 

I lokalplaner for kystnære områder fastlægges mindste sokkelkoter for byggeri efter 

Kystdirektoratets anbefalinger. For nye områder er der ligeledes bestemmelser omkring 

befæstningsgrad, så det sikres, at regnvand kan nedsives på egen grund. 

Kerteminde Forsyning har i Kerteminde by afkoblet spildevandet fra fælleskloakken, således at 

spildevand ikke spredes i tilfælde af skybrud eller ekstremt regnvejr. 

Byrådet har som mål: 

 At klimahensyn er en del af kommunens planlægning. 

 At bygninger, byer og bosætningen medvirker til at reducere CO2forbruget. 

 At vigtige værdier i Kerteminde kommune prioriteres og sikres. 

 At kommunen har et beredskab ved klimaændringer og ændret vandstand. 

 At dialog med borgerne og erhvervsvirksomhederne om klimatiltag prioriteres højt. 

 

Klima i Det Åbne Land 

Mulig klimaforandring skal tænkes ind i den langsigtede planlægning af Kerteminde Kommunes 

natur og grønne områder. Kommunen vil vurdere mulighederne for udlægning af flere 

naturområder, der kan anvendes som vandmagasiner i tilfælde af ekstrem regn. Ligeledes vil 

mulighederne for flere træer eller anden beplantning langs veje og stier blive vurderet. 

I dag har kommunen naturhandleplaner, som tager højde for miljøpåvirkninger. Naturen kan 

anvendes som et aktivt i klimatilpasningen. Eksempelvis er der i Sybergland etableret et stort sø- 

og engområde, som delvist kan fungere som vandmagasin. Ved genetableringen af 4 vådområder i 
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forbindelse med grøn vækstaftalen ved Langeskov, Munkebo og på Hindsholm, sikres store 

naturområder. 

Kerteminde Kommune vil kortlægge vandløbsnære arealer til midlertidig opmagasinering af vand. 

Samtidig vil Kerteminde Kommune medvirke til at sikre rene søer og vandløb ved at registrere og 

forbedre kloakoverløb til søer og vandløb. Det kan betyde, at vandløb skal vedligeholdes på en 

anden måde end tidligere. 

Kerteminde Kommune vil arbejde for, at der kan ske skovrejsning på egnede steder og vil være 

positive overfor private initiativer til etablering af søer og udnyttelse af miljørigtig energi. 

Byrådet har som mål: 

 At klimahensyn er en del af kommunens planlægning 

 At tiltag i det åbne land kan medvirke til at reducere CO2forbruget 

 At naturen og de rekreative områder skal medvirke til at forhindre oversvømmelser 

 

 

Klima i Erhverv og Trafik 

Reduktion af energiforbrug ved transport af personer og gods  

Kerteminde Kommune vil udnytte infrastruktur og transportmidler mere energirigtigt ved at sætte 

fokus på de mindst klimabelastende transportformer, uden at det begrænser mobiliteten. 

Mindre forbrug af fossile brændstoffer kan nås ved at opfordre til mere offentlig transport og 

fremme cykeltrafikken. Dette vil samtidig være med til at øge folkesundheden. Kerteminde 

Kommune anser den kommende station i Langeskov som et vigtig element i at få flere til at bruge 

offentlig transport. Det giver en stor signalværdi for kommende bosætning, at kommunen arbejder 

på at være en tryg og grøn cykelkommune med fokus på cykeltrafik bl.a. ved etablering af flere 

cykelstier. 

Der er også mulighed for at mindske transportbehovet via planlægning af byfortætning og bedre 

tilgængelighed. 
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Kommunen er en aktiv samarbejdspartner i den kommende udvidelse af Odense Havneterminal 

med henblik på at fremme transport af gods via søvejen, som er mere energirigtig i forhold til 

godstransport på land. 

Byrådet har som mål: 

 At opfordre offentlige og private virksomheder til at øge brugen af offentlig transport 

 At fremme cykeltrafik og kollektiv trafik, herunder mulighed for bus- og togtransport 

 At mindske transportbehovet via større bytæthed og bedre tilgængelighed 

 At fremme transport af gods via søvejen 

 At opfordre private virksomheder til energibesparende tiltag 

 

Klima i Folkesundhed og Service 

Det er vigtigt, at borgere, erhvervsliv, politikere og kommunale medarbejdere bidrager aktivt i at 

forebygge klimaproblematikken. Den kommunale indsats for at inddrage borgere og andre 

interessenter har indtil nu været begrænset. 

Det kan ændres ved at sætte fokus på klimakonsekvenser af kommunale aktiviteter, så der bliver 

større offentlig interesse for klimahensyn. Det kan også indarbejdes klimahensyn i udbud og 

indkøbspolitik, og der kan indarbejdes en større grad af bæredygtig tankegang hos de kommunale 

medarbejdere. 

I forbindelse med anlæg af nye offentlige legepladser skal anvendelse af naturmaterialer søges 

fremmet, ligeledes skal der opfordres til at anvende naturen som et aktiv i sundhedsfremmende 

aktiviteter. Borgere og virksomheder bør inddrages i forbindelse med klimatiltag. Kommunen vil 

gennemføre informationskampagner og adfærdskampagner for borgere/skoleelever om klimaets 

betydning. 

En oversvømmet bolig kan fx have store konsekvenser for sundheden, da følgerne kan være fugt 

og skimmelsvamp. Skimmelsvamp er sundhedsskadelig for både boliger og mennesker. Denne 

risiko kan minimeres ved at klimasikre boligen. Kraftige regnskyl kan føre til en større udledning af 

sundhedsskadelige stoffer og mikroorganismer. Hvis regn- og spildevand opblandes i forbindelse 

med oversvømmelser, kan dette udgøre en sundhedsrisiko. Det er således vigtigt, at der sker en 

separat kloakering i forsyningsområderne. 
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For at reducere erhvervslivets klimabelastning kræves der involvering og rådgivning. Kommunen 

arbejder i forbindelse med erhvervspolitikken med at tiltrække arbejdspladser til kommunen. Det 

kan give nye jobmuligheder for kommunes arbejdssøgende og derved reducere indpendlingen til 

kommunen. Kerteminde Kommune vil arbejde for at reducere erhvervslivets klimabelastning ved at 

vejlede om energieffektivisering ved virksomhedstilsyn. 

Samtidig vil kommunen indarbejde klima og bæredygtighed i turismestrategien, så det bliver en del 

af markedsføringen af kommunen som bæredygtig. 

Byrådet har som mål: 

 At tænke klima ind i forbindelse med sundhedsfremmende tiltag, fx ved fokus på 

anvendelse af naturmaterialer og en aktiv anvendelse af naturen. 

 At inddrage og informere borgere og virksomheder i klimaopgaverne. 
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Arkitektur 

En arkitekturfortælling 

Arkitektur giver både by, bygninger og land identitet. Arkitekturen i bygninger, byer og i landskaber 

giver forskellige særlige kendetegn, som gør, at vi kan synes, at der er så smukt i Kerteminde 

Kommune. 

Balance, rytme, proportioner, komposition, stoflighed, lys og skygge er en stor del af arkitekturen, 

og samlet giver det betragteren oplevelse og fornemmelse af kvalitet. Arkitekturen gør, at 

kommunen og områderne kan skille sig ud som noget særligt. Det ses overalt i Kerteminde 

Kommune lige fra købstaden Kerteminde, det særlige industri kulturarvsminde i Munkebo, 

stationsbyen Langeskov, som blev til motorvejsby, og endelig til det åbne land. 

Mange parter skal involveres for at realisere ambitioner om god arkitektur. Gennem det daglige 

samarbejde mellem borgere, bygherrer og forvaltning kan kommunen vejlede og anvise, hvordan 

byggeri og forvaltning af naturen kan ske med forståelse til arkitekturen. I bestemmelserne i 

lokalplaner kan kommunen sikre, områdernes særkende og arkitektoniske udtryk bevares og 

udvikles ved nye bygninger og ved ny anvendelser af områder. 

 

Kvalitet i rammerne 

Der er gennem mange år gjort en stor indsats for arkitektur og miljø i Kertemindes historiske 

bykerne. Som resultat står Kerteminde bykerne i dag, som et af de fineste og bedst bevarede 

købstadsmiljøer i Danmark. Det skal vi naturligvis holde fast i, samtidig med at der i de kommende 

år skabes nye muligheder og ny arkitektur på de attraktive arealer. Der er dog også brug for øget 

opmærksomhed og anerkendelse af de værdier, vi skal værne om og berige, som ligger uden for 

Kerteminde by. 

 

Identitet med udgangspunkt i kulturarven 

Mange parter har et ansvar for at omsætte mål til praksis og skabe kvalitet i vore daglige 

omgivelser: husejere, arkitekter, håndværkere, bygherrer, kommune og alle, der bygger om eller 

nyt. Det er et stort ansvar. De arkitektoniske kvaliteter er ikke alene en berigelse for os alle i det 

daglige, men også en investering i områdets udvikling og fremtid. Omgivelser med en fortællende 

kulturarv er med til at give Kerteminde Kommune en særlig identitet, derfor er dialog med borgere, 
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erhvervsliv og alle, der er interesserede i vores fysiske omgivelser, vigtig for at styrke identiteten 

og bevarelse af kulturarven i Kerteminde Kommune. 

 

Hvad er god arkitektur 

Arkitektur har mange ansigter: Det er bl.a. facaden på de nye ældreboliger, legepladsen i 

børnenes skole, udsynet fra bilturen langs vandet, belysning, naboens nye tilbygning, stierne 

gennem det åbne land m.m. Kort sagt er arkitektur hele det fysiske miljø, som vi møder og 

omgives af hver eneste dag i alle dele af kommunen. 

God arkitektur er, når vi trives med vore fysiske omgivelser, har velfungerende rammer om de 

daglige gøremål, føler os trygge og bliver stimuleret af gode oplevelser. God arkitektur er således 

mere end begreber som "smuk" eller "grim". God arkitektur er, når både funktion, teknik, miljø og 

æstetik er løst i såvel helheden som i detaljen. 

God arkitektur tager hensyn til alle og er tilgængelig, herunder også tilgængelighed for 

handicappede og gangbesværede. God arkitektur tager også hensyn til miljøet, hvor et 

bæredygtigt klima er et vigtigt element, som kan være med til at skabe et sundere miljø for alle. 

Den gode arkitektur kan også findes i nærområdet, hvor man kan udfolde sig fysisk udendørs og 

dermed øge befolkningens sundhed. 

Arkitektur kommer til udtryk i hele skalaen fra de store rum i landskabet til de mindste detaljer. 

Arkitektonisk kvalitet er således ikke kun et spørgsmål om udformning af huse og bygninger, men 

handler også om rum, former, proportioner, stoflighed, materialer samt lys og farver i hele det 

fysiske miljø. God arkitektur er også et udtryk for en god oplevelse af noget smukt, men det 

smukke afhænger som bekendt af øjnene, der ser, og der kan derfor ikke opstilles absolutte 

facitlister for god arkitektur, men der kan arbejdes med strategier og målsætninger, som stimulerer 

til omtanke og til at vælge kvalitet, og som øger bevidstheden om de daglige omgivelser i hele 

kommunen. 

 

Arkitektur i Byer og Bosætning 

Byudviklingen i kommunens tre byer skal ses i tæt sammenhæng med erhvervsudviklingen. I 

Kerteminde har havnen og fiskeriet spillet en helt central rolle, og tidligt fik byen også stor 

betydning som turistby − en funktion, der også er meget fremtrædende i dag. I både Kerteminde, 
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Munkebo og Langeskov er det også i høj grad tilknytningen til den stedlige industri, som har været 

med til at forme byerne. 

 

Kerteminde - oplev Kerteminde  

Oplev stemningen med en gåtur gennem Kertemindes forskellige havneområder. På en 

spadseretur over et par kilometer kan man opleve 500 års havneudvikling i Kerteminde, som er 

karakteriseret ved, at nye havneanlæg har lagt sig i forlængelse af de tidligere uden at slette 

sporene af forgængerne. 

Starter man ved Tværgade og går langs Lillestranden, får man samtidig en tur gennem byens mest 

attraktive kvarter. Det gamle fiskerkvarter rummer den oprindelige naturhavn, hvor fiskerne i 

gammel tid kunne ligge forholdsvis beskyttet i deres bådkåse langs indersiden af fjorden. Går man 

over Langebro og langs Dosseringen, kommer man til Lillestrandens afløser. Den nye fiskerihavn 

blev her anlagt i 1913 og siden udbygget flere gange. Havnegade bag fiskerihavnen udviklede sig 

derefter til den nye Fiskergade. 

Tilbage over Langebro og til højre kommer man til den gamle renæssancehavn, der i 1500 og 

1600 tallet gjorde Kerteminde til en velstående købstad og havneby for Odense. Når man er ud for 

Strandvejen, vil hele det areal man har på sin højre side, være land indvundet fra havet inden for 

de sidste 200 år. Trafikhavnen langs Nordre Havnekaj er udviklet i årene efter 1900. Dette år kom 

jernbanen til byen, og et spor blev anlagt langs havnekajen, hvor en lang stribe pakhuse blev 

placeret. Fra midten af 1900-tallet svandt trafikhavnens betydning ind, og virksomhederne 

begyndte at flytte fra området. 

Drejer man for enden af Nordre Havnekaj til venstre, kommer man til den rekreative del af havnen. 

Her blev marinaen anlagt i 1973. Store mængder sand blev fjernet fra marinabassinet og placeret i 

den inderste, lavvandede del af bugten, hvor der bl.a. blev plads til vinteropbevaring af både. 

 

Et unikt og sammenhængende købstadsmiljø 

Kerteminde er et unikt og smukt sammenhængende købstadsmiljø. Fra Lillestrand til den nordlige 

ende af Langegade ligger det historiske byområde med købmandsgårde fra 1500 tallet, smukke 

byhuse og gårdrum. Ikke mindst udsigten til Herregårdslandskabet på begge sider af Kerteminde 

Fjord og udover Kertinge Nor er helt unik. Disse arealer giver enestående muligheder for at 

genfortælle historien om havnens betydning for hele Kerteminde Kommune. 
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Med et overordnet mål om at bevare i stedet for at rive ned og bygge nyt, er det gennem de 

seneste 30 år lykkedes at fastholde og forfine det historiske bymiljø. Der er ført en tæt dialog med 

beboere og erhvervsdrivende om bykernens bygninger og miljø, og resultatet ses i dag i et 

harmonisk bybillede med facader, behersket skiltning og fint indrettede gader. 

Der er al grund til at fortsætte dette gode samarbejde om bevaring i bymidten. Men bykernen er 

ikke kun historie. Bykernen er også et levende arkitektonisk miljø, som løbende forandres gennem 

fornyelser, ændringer og tilføjelser. Alle tider har en ret til at lejre sin tids arkitektur i byens 

historiske lag, men helst med kvalitet. 

Hvis kommunen skal fastholde helheden i den historiske bykerne i Kerteminde, så kræver det en 

løbende indsats fx at skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen og at at stille høje krav 

ved indpasning af nybyggeri. Dialogen med bygnings− og butiksejere om facadeudformning og 

skiltning skal fortsættes og der skal opmærksomhed på kvalitet i belægninger, beplantning og 

byinventar i byrum. Og endelig kan oplevelsen af ankomsten til byen forbedres. 

 

Munkebo - oplev Munkebo 

Munkebo er sammen med Lindøværftet udpeget af Kulturarvsstyrelsen som et af i alt 25 

industriminder af national betydning. Lad os kigge lidt på historien om Munkebo, der fortæller om et 

lille fiskersamfunds udvikling til en industriby; en udvikling, der tydeligt lader sig aflæse i byens 

struktur. Vi begynder på Fjordvej i det lille fiskerleje ved Kertinge Nor. Vi passerer kirken, kroen og 

rækker af små fiskerhuse. Vi tager turen op ad Nørregade, hvor der ligeledes er bebyggelse af 

ældre dato. Sådan var byens udstrækning indtil slutningen af 1950´erne, hvor Odense 

Stålskibsværft fik behov for bedre adgangsforhold og derfor anlagde et nyt værft på den tidligere ø 

Lindø. Værftet havde behov for arbejdskraft og til at huse de mange arbejdere, opførte værftets 

eget boligselskab, Ejendomsselskabet Lindø, i løbet af meget få år en helt ny by. Anlæggelsen af 

den nye by betød, at den lille fiskerbebyggelse med ét var forvandlet til en moderne industriby. 

Denne ændring resulterede selvsagt i store forandringer for det lille samfund. 

Munkebo er en planlagt by anlagt efter amerikansk forbillede. Idéen om den planlagte by var ikke i 

sig selv ny, men efter anden verdenskrig blev planlægning et afgørende instrument i opbygningen 

af et bedre samfund og blev i hidtil uset omfang en integreret del af politik og administration. Idéen 

var, at samfundet skulle planlægges, reguleres og organiseres, og det overordnede mål var at 

forbedre levestandarden og velfærden for samfundets indbyggere samt at udrydde fattigdom og 

mindske de sociale uligheder. I tilfældet med Munkebo skete det på initiativ fra en privat 
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virksomhed. For enden af Nørregade møder vi Lindøalléen; hvor navnet indikerer tilknytningen til 

den store virksomhed. Her står vi ansigt til ansigt med det, efter tidens normer, meget store 

bycenter. Også tanken om et samlet butikscenter, hvor indbyggernes behov kunne opfyldes nemt 

og bekvemt, var i dansk sammenhæng noget helt nyt. Alt i alt gør det byens historie særlig 

interessant. 

Lad os se lidt på nogle af de såkaldte Lindøboliger. Vi drejer i første omgang til venstre og følger 

Lindøalléen og bycenteret. Herefter skal vi til højre op ad Solbakken, som er et af de boligområder, 

der blev anlagt i forbindelse med værftets anlæggelse. Lindøboligerne blev opført ved hjælp af helt 

nye byggemetoder, som var inspireret af den industrielle produktionsmåde ikke mindst hvad angår 

effektivitet. Boligernes ensartede præg springer stadig tydeligt i øjnene og er et af de træk, der gør 

bebyggelsen til noget ganske særligt. Ved enden af Solbakken gør vi holdt for at se ud over 

Lindøværftet. Herfra virker især den store hal og kranen imponerende. Den korte afstand viser den 

tætte sammenhæng mellem industri og by, om end det må understreges, at virksomhedens 

indflydelse og betydning qua sin imponerende størrelse rækker langt ud over det helt nære 

boligområde.  

Et andet karakteristisk træk for den planlagte by er de grønne områder mellem de forskellige 

boligområder, som skulle sikre at indbyggerne også havde let adgang til "natur" med udspring i de 

værdier der også i dag har stor aktualitet; nemlig sundhed og rekreativitet. Jo, Munkebo var så 

sandelig en meget moderne by. Et eksempel på et grønt område ser vi, når vi følger Højvangen 

ned mod Rosendalen, der som Solbakken hører til de tidligt opførte boliger. På venstre hånd 

passerer vi lidt senere boligområder og ved Bakkely og Kildegårdsvej endda helt nye. Vi drejer til 

højre ad Rosendalen og ser flere boliger; igen nogle af de tidligste. Vi slutter ved bycentret, hvor vi 

finder en bænk og slapper lidt af for en sådan var der selvfølgelig også tænkt på i det helt igennem 

planlagte bysamfund. 

Hvis arkitekturen i Munkebo, skal bevares, så er det vigtigt at fastholde helheden i det nationale 

industriminde. Det betyder at der bør være krav ved indpasning af nybyggeri og at dialogen med 

bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning fortsættes. Samtidig bør indsatsen 

styrkes i det offentlige byrum med kvalitet i belægninger, beplantning og byinventar. Det kan også 

medvirke til at forbedre oplevelsen af ankomsten til byen. 
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Langeskov -oplev Langeskov 

Turen begynder på den nuværende Odensevej, som er den gamle hovedlandevej mellem de to 

gamle købstæder; Odense og Nyborg. For 150 år siden var der stort set ingen bebyggelse her, 

men i løbet af de sidste årtier af 1800 tallet voksede der en lille ny by frem ved landevejskroen midt 

mellem de to købstæder. Den gamle kro ved landevejen eksisterer ikke længere, men den 

nuværende Langeskov Kro ligger også placeret ved den store vej. Langs landevejen voksede en 

række forretninger og håndværksvirksomheder op, og Langeskov havde, som hovedparten af de 

nyopståede byer i den periode, primært som funktion at servicere oplandets og især landbrugets 

behov. 

Hovedbanen over Fyn blev indviet i 1865. I 1869 åbnede Langeskov Station, som snart blev et 

centralt standsningssted. De gode trafikale forhold og beliggenhed mere eller mindre midt imellem 

de gamle købstæder gav gode udviklingsmuligheder for Langeskov, og i løbet af få årtier voksede 

en ny by frem. Det ses yderligere, hvis vi bevæger os mod syd ad Jernbanegade. Som vejnavnet 

indikerer, fører vejen til jernbanen, og drejer vi til venstre ad Stationsvej, kommer vi måske ikke så 

overraskende frem til Langeskov Station. Bliver vi en lille stund, vil vi snart se toget køre forbi i høj 

fart. Men snart vil togene igen holde på stationen, og den nye station med tilhørende p-pladser er 

på vej til at blive opført. Bevæger vi os længere mod syd, skal vi under jernbanen via en viadukt, 

som kun er farbar for gående eller cyklister. På venstre hånd ligger det nuværende Langeskov 

Bibliotek (hvor også Lokalhistorisk Arkiv holder til), som er indrettet i det tidligere rådhus. Langs 

Jernbanegade er der ældre huse og forskellige mindre handlende. Denne sammensætning var 

netop karakteristisk for byen i dens første mange leveår. En væsentlig undtagelse fra dette 

mønster er Langeskov Centret. Centret blev opført i 1967 og var med til at understøtte byens 

funktion som oplandsby. I dag udfordres denne funktion af de større omkringliggende byer. 

I løbet af 1960'erne og 1970'erne blev der i Langeskov, som i mange andre byer, opført et stort 

antal parcelhuse. Herved fik byen i høj grad funktion som boligby. Denne funktion er meget tydelig 

og understøttes af byens gode trafikale forhold; ikke mindst motorvejen. Vi kan eksempelvis tage 

turen til venstre ad Rønningevej og Tingvej, hvorefter vi kommer til et "fuglekvarter", som netop er 

meget karakteristisk for parcelhusbebyggelsen: Lærkevej, Vibevej og Svanevej. Herefter drejer vi 

til venstre ad Røjrupvej. På venstre hånd ses her stadig rækker af parcelhuse, mens bebyggelsen 

på højre hånd er ældre og mere varieret. Det skal ses i sammenhæng med, at den gamle landsby 

Røjerup tidligere lå her nu helt opslugt af Langeskov. 

Vi fortsætter et godt stykke ud ad Røjrupvej for til sidst at slutte i byens store industriområde. Vi 

tager turen rundt ad Industrivej og også her taler vejnavnet for sig selv. Langeskov havde faktisk 
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ret tidligt en del industri, men det var især i årene efter anden verdenskrig, at byen fik stor 

betydning som industriby. Denne position præger stadig byen i dag. Der er ingen tvivl om, at der i 

byen er et driftigt erhvervsliv, som kan profitere af beliggenheden ved motorvejen. Til sidst ender vi 

ved omfartsvejen og er kommet helt ud af byen måske en lille smule klogere på de forskellige lag i 

Langeskovs opståen og udvikling. 

Der kan skabes bedre sammenhæng i byen. Det kræver krav ved indpasning af nybyggeri og at 

bruge kulturarven aktivt. Dialogen med bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning 

bør fortsættes, og kvalitet i offentlige byrums belægninger, beplantning og byinventar kan 

forbedres. Endelig kan oplevelsen af ankomsten til byen forbedres. 

 

Landsbyerne 

I Kerteminde Kommune ligger en stribe fortrinsvis mindre byer i det åbne landskab. Nogle af 

byerne har gennemgået en kraftig forandring, hvor den tætte sammenhæng mellem bolig og 

arbejde på landet er ophævet, og hvor landsbyen eller småbyen i dag vælges som et boligtilbud på 

linje med andre. Der er et umiddelbart stort ønske om at bo på landet i Kerteminde Kommune, og 

flere mennesker kan være en måde at få hverdagen til at fungere bedre for landsbysamfundet. 

Fysisk er det oprindelige landsbyudtryk også forvandlet. Gadekæret, smeden og købmanden 

eksisterer nu mest som erindringer og nye boligområder har skudt sig ind i den oprindelige 

struktur. 

Landsbyerne har en vigtig historie at fortælle.Gårde, landarbejderboliger, smukke vejforløb og 

bymiljøer er arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, som vi skal bevare og passe på. Flere 

steder kan der samtidig fortsat være brug for at tilføre nyt. Dette er rundt omkring i kommunen sket 

med varierende følsomhed overfor landsbyernes oprindelige miljø og arkitektur. Her kræves derfor 

høje arkitektoniske målsætninger. Det er i dag vigtig at skabe balance mellem bevaring og 

fornyelse. 

Den arkitektoniske udfordring i landsbyerne ligger derfor i at skabe balance mellem bevaring og 

fornyelse, og samtidig tilgodese de landskabelige hensyn gennem bearbejdning af 

landsbymiljøerne og forholdet til det åbne landskab. Der kan skabes klare og harmoniske 

overgange mellem landsbyerne og det åbne land, og oplevelsen af visuelt sammenhængende 

vejforløb gennem landsbyerne. Der bør værnes om bevaringsværdige enkeltbygninger og smukke 

bymiljøer i landsbyerne ved at indpasse nyt byggeri med hensyntagen til landsbyens særlige skala 

og proportioner. 
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Arkitektur i Det åbne Land 

En god bosætningskommune 

Kerteminde Kommune, det oprindelige Bjerge Herred, er fra naturens hånd begunstiget med en 

skøn natur. Vi dyrker jorden og friluftslivet, eller nyder blot naturen, som den ligger for vore øjne og 

fødder. De landskabelige kvaliteter er en væsentlig årsag til, at mange ønsker at bo i Kerteminde 

Kommune og er uden tvivl også et afgørende element i områdets fremtidige udvikling og identitet. 

Der vil altid være et pres på at komme til at bo tæt på attraktiv natur. Det skaber behov for en 

planlægning, hvor flest mulig får adgang til at bo nær de landskabelige værdier uden derved 

samtidig at indskrænke eller ødelægge dem. 

 

Oplev det åbne land 

Kerteminde Kommune har i samarbejde med Kerteminde Museer udarbejdet en række 

oplevelsesture rundt i kulturarven. En tur rundt i Viby Sogn er en enestående tur i dansk 

herregårdslandskab. Turen starter ved Kikkenborg nord for Kerteminde, hvor Bådsbækken 

markerer grænsen mellem Kerteminde og Viby sogn. Fra Hindsholmvej fortsættes lige ud i nordlig 

retning ad Hverringevej, hvor de vidtstrakte hovedgårdsmarker og den manglende bebyggelse 

giver et indtryk af, hvordan landsbymarkerne så ud før udskiftningen for 200 år siden. Til venstre 

ses det store tag på avlsbygningen til Ny Broløkke, afløseren for den tidligere hovedgård. Til højre 

står en række stynede popler, hvorfra man tidligere skaffede materiale til de gærder, der 

omkransede markerne og skilte. 

I Mølleskovens nordlige udkant ligger en kegleformet jordhøj, et voldsted, hvor Hverringes 

forgænger var placeret i middelalderen. Ved Hverringes hovedbygning drejes til højre ad 

markvejen Stavrevej. Ved Stavre ligger en håndfuld gårde og huse udstykket i småparceller ved 

udskiftningen og indtil nyere tid drevet på fæstelignende vilkår. Flere steder er der udsigt til 

Romsø, som stadig er under hovedgården. Vejen ender i Måle, en af sognets to meget 

velbevarede landsbyer (Måle og Viby). Begge landsbyer blev udskiftet i stjerneform, således at de 

fleste gårde kunne blive liggende i landsbyen. Yderligere har den sene overgang til selveje betydet 

forholdsvis få ændringer i bygningsmassen, der fortsat domineres af bindingsværk. Bemærk på 

højre hånd det bevarede hestegangshus ved Damgården. 

Lige efter landsbyen tilbyder Måle Bakke en storslået udsigt over Storebælt. Med to næsten lige 

store landsbyer i sognet har man valgt at placere de fleste fælles institutioner midt imellem Måle og 
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Viby; på venstre side af vejen finder man således skole, forsamlingshus og frysehus. Også i Viby 

er båndene til Hverringe (og Broløkke) stærke. Kirken indeholder bl.a. et kapel med kuppelsvunget 

kobbertag indrettet til Juelslægten. Lige over for kirken ligger en lille, næsten kvadratisk 

bindingsværksbygning opført som hospital ("alderdomshjem") for godsets folk. Vibys slyngede 

bygade er et af landets bedste eksempler på, hvordan en almindelig dansk landsby har set ud i 

landsbyfællesskabets tid (frem til ca. 1800). I udkanten af byen på vej til nabobyen Salby ligger en 

hollandsk vindmølle opført i 1869 og stadig funktionsdygtig. 

 

Det åbne land er karakteriseret ved stor mangfoldighed 

Større landbrugsbygninger som siloer, maskinhaller, elmaster, vindmøller eller trafikanlæg kan ses 

over store afstande og skal derfor altid placeres og udformes med særlig omhu. Indpasning af 

trafikale og tekniske anlæg med mindst mulig skade på landskabet er en af de vigtige 

arkitektoniske udfordringer i det åbne land. Landskabets visuelle fremtræden er en balance mellem 

det oprindelige og det nutidige mellem natur og kultur. 

 

Brug af det åbne land 

Enhver bruger af landskabet det være sig landbrug, fritidsinteresser eller teknik har en forpligtelse 

til at sætte sine spor i landskabet under hensyntagen til det samlede miljø. Landskabelige værdier 

er en arv, der skal gives videre.  

Kommunen skal derfor sikre, at udvidelser af byområdet i det åbne land kun sker efter grundig 

vurdering af de landskabelige konsekvenser, og at nybyggeri i det åbne land tilpasses 

omgivelserne. 

 

 

Arkitektur i Erhverv og Trafik 

Erhvervsområderne i Kerteminde Kommune er hovedsaglig beliggende i Kerteminde, Munkebo, 

Langeskov og i udviklingsbyerne. 

Rundt i kommunen ligger samtidig et antal selvstændige erhvervsområder, herunder landbruget, 

hvor der kan være behov for en særlig indsats. Dele af disse områder er opført uden de store 
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arkitektoniske overvejelser med funktionelle rammer for produktion eller administration. Der er dog 

i de senere år kommet stigende opmærksomhed omkring erhvervsvirksomheders arkitektur og 

miljø. En virksomhed i flotte omgivelser er ikke alene til glæde for naboerne, men i høj grad også 

for virksomhedens eget image, for medarbejdertrivsel og i sidste ende omsætning. 

 

Samme krav til arkitektonisk kvalitet 

For erhvervsbyggeri gælder samme krav til arkitektonisk kvalitet som til andet byggeri; også her 

må funktion, teknik, økonomi og æstetik følges ad. Smukke erhvervsbygninger behøver ikke 

nødvendigvis at være meget dyrere. Mange fine eksempler i og udenfor kommunen viser, at selv 

enkle lagerbygninger kan udformes med omtanke, uden at det koster væsentlig mere. 

Arkitektonisk kvalitet i erhvervsområderne handler nok så meget om bygningernes nære 

omgivelser: om forarealer, parkeringspladser, oplagsarealer, hegn, skiltning og grønne arealer. En 

forbedret beplantning kan ofte være en enkel og virkningsfuld forbedring af vanskelige omgivelser. 

En styrket dialog med bygherre giver muligheder for at opnå større arkitektonisk kvalitet i 

eksisterende og nye erhvervsbyggerier. Der kan rettes særlig opmærksomhed mod 

erhvervsbyggerier med meget synlig placering, fx ved indfaldsveje og facader mod motorvejen. 

Med hensyn til skiltning/reklamer langs motorvejen henvises til naturbeskyttelseslovens § 21. Af 

tilhørende bekendtgørelse, Bek. 1328 af 11. december 2006 fremgår bl.a. at skiltning/reklamer, 

m.v. ikke må være vendt mod motorvej eller henvende sig til trafikanterne på motorvejen.   

 

 

Arkitektur i Folkesundhed & Service 

Natur- og kulturhistoriske oplevelser 

Omkring 50% af indbyggerne i Kerteminde Kommune bor i landsbyer og landdistrikter. Det er 

vigtigt, at disse områder stadig er attraktive at flytte til og besøge som turist. Man har altså god 

grund til at tænke aktivt og strategisk i forhold til udviklingen af nye bosætningsformer og 

turismeoplevelser og i skabelsen af en ny fælles kommunal identitet, hvor oplevelsesøkonomi er 

omdrejningspunktet. 

De specielle nedbørsforhold er også medvirkende til, at Fyns Hoved har et helt specielt lys, der i 

tidens løb har tiltrukket mange malere. 
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Oplev Munkebostien, som binder byen og vandet sammen og giver mulighed for natur- og 

kulturhistoriske oplevelser langs hegn, jernbanespor, via nyetablerede stier, igennem naturområder 

og i byer. Ved stien er der placeret 15 informationstavler, der hver fortæller en historie om det 

specifikke områdes historie og natur. 

Munkebostien, som er en 20 km lang sammenhængende vandresti, der omkranser Munkebo fra 

Odense Fjord i nord til Kertinge Nor i syd. 

Fyns Hoved, som er et af Danmarks smukkeste steder med mange unikke naturområder. Området 

er fredet, bl.a. for at sikre, at naturen bliver bevaret. Da Fyns Hoved er Danmarks regnfattigste og 

derfor oftere har solskin, byder Fyns Hoved på et rigt planteliv, som ikke kan klare sig i resten af 

landet, da de kræver fastlandsklima. 

I opførslen af det moderne børnehjem, der er ved at blive bygget i Kerteminde, har brugernes 

behov spillet en afgørende rolle i udviklingen af husets udformning og indretning. Husets arkitektur 

skabes i et samspil mellem filmiske fortællinger fra de børn, unge og deres forældre fra Kerteminde 

Kommune, der skal bruge huset, og de arkitekter og entreprenører, der tegner og bygger huset. De 

kommende brugere har således indflydelse på husets udformning og indretning i hele processen 

fra det er en skitse på tegnebrættet til det står færdigbygget. 
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BYER & BOSÆTNING 
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Befolkning og Bolig 

Kommuneplanen omfatter Byrådets mål for den fremtidige boligudvikling i Kerteminde Kommune, 

bl.a. ud fra den foreliggende befolkningsprognose. 

Herudover gives der bud på, hvordan der skabes attraktive boligområder med udgangspunkt i 

bæredygtighed, bokvalitet og bevaringsværdier. 

 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 at rammevilkår som fx byudvikling og fysisk planlægning skaber mulighed for 

befolkningsfremgang i Kerteminde Kommune, 

 at kommunens tilbud om offentlig service i form af ældreboliger, kulturtilbud, institutioner og 

skoler, ældreboliger m.m. er i harmoni med den aktuelle befolkningssammensætning, 

 at kommunens infrastruktur og bosætningsområder er attraktive for tilflyttere og 

erhvervsvirksomheder. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 at skabe grundlag for en fortsat befolkningsfremgang ved at sikre tilstrækkeligt med arealer 

til boligudbygning, 

 at bosætning muliggøres flere steder i Kerteminde Kommune, herunder særligt i byer, hvor 

det kan understøtte den eksisterende service- og dagligvareforsyning. Se kort over bytyper 

og rekreative forbindelser, 

 at ny boligbebyggelse i bevaringsværdige bymiljøer - bymidter såvel som landsbyer - 

tilpasses den eksisterende karakter mht. struktur og udformning,  

 at der er boligtilbud til borgere i alle aldre og at ældreboliger integreres i boligområderne, 

 at der tilstræbes et udbud af forskellige boligtyper med varierende kvaliteter med hensyn til 

bl.a. beliggenhed og omgivelser, 

 at der skabes muligheder for yderligere bosætning i landsbyerne, 

 at boliger specielt til ældre og handicappede så vidt muligt placeres tæt ved butikker, 

kollektiv trafik og anden offentlig service, 
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 at sikre gennem planlægningen, at antallet af støjbelastede boliger mindskes mest muligt, 

 at overvejelser omkring bæredygtighed og klima indgår i planlægningen af nye 

boligområder, herunder miljørigtige planløsninger, fx større tæthed, krav om 

lavenergibyggeri, færre befæstede arealer/mere grønt samt særlige krav til 

regnvandshåndtering og indretning/pleje af grønne arealer, 

 at tilbyde miljørigtig bygherrerådgivning. 

 

Redegørelse 

Befolkningsudviklingen i Kerteminde Kommune 

Kerteminde Kommune har oplevet en lille befolkningsfremgang i de seneste årtier, hvor 

indbyggertallet er steget fra 22.322 i 1993 til 23.787 personer pr. 1. januar 2013. 

Befolkningstilvæksten er før kommunalreformen primært sket i den gamle Kerteminde Kommune 

og Langeskov Kommune, mens der i den tidligere Munkebo Kommune har været en mindre 

tilbagegang. 

Den positive befolkningsudvikling er et resultat af en positiv tilflytning og indvandring, mens 

fødselsoverskuddet har været negativt siden år 2000. 

Der bliver årligt udarbejdet en befolkningsprognose for Kerteminde Kommune. Prognosen baseres 

på tal for kommunens skoledistrikter. Ifølge Befolkningsprognosen for Kerteminde Kommune 2014-

2024 forventes det, at befolkningstallet stiger fra 23.787 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 23.819 

indbyggere i år 2024. En stigning på 32 personer svarende til 0,13 % over 11 år. 

Selvom antallet af borgere i Kerteminde Kommune stiger frem til år 2024, dækker det over 

betydelige forskelle i de enkelte aldersgrupper. 

Udviklingen i antallet af nyfødte forventes at stige i perioden fra 2013-2024 fra 205 nyfødte til 215 i 

2024. Derudover ses en lille stigning i aldersgruppen 15 årige fra 1.241 til 1.280 i perioden, jf. 

prognosen. 

I de aldersgrupper, der er skolesøgende, ses et fald i prognoseperioden. Prognosen viser, at 

gruppen 6-15-årige samlet falder med 277 børn frem til 2024. Læs om ændringer i skolestrukturen 

under Skoler og Uddannelser. 

Samlet set viser prognosen dog et faldende børnetal i perioden. 
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Ligeledes viser prognosen et fald for de 16-24-årige, som samlet falder med 329 unge frem mod 

2024.Til gengæld viser prognosen en stigning i aldersgruppen 25-39-årige, men et fald for 

aldersgruppen 40-64-årige. 

Den største stigning i perioden ses for aldersgruppen over 65 år, som forventes at stige med 744 

personer frem mod 2024, hvoraf 441 af dem tilhører gruppen af ældre over 80 år.  

Generelt forventes antallet af ældre at stige, mens antallet af unge forventes at falde. Tallene 

følger landstendensen, men er væsentligt mere markante end udviklingen på landsplan. Det 

betyder, at gruppen af ældre over 65 år stiger hurtigere end på landsplan. Tilsvarende falder 

gruppen af unge under 16 år hurtigere end landsgennemsnittet. 

Indbyggertallene for Kerteminde Kommune viser, at størstedelen af kommunens indbyggere 

svarende til ca. 65 % bor i én af centerbyerne.  

 

Folketal i Kerteminde Kommune pr. 1. januar 2012 

Centerbyer 

Kerteminde    5789 

Munkebo    5662 

Langeskov    3972 

 

Udviklingsbyer 

Rynkeby    606 

Marslev    418 

Dalby-Mesinge    702 

 

Landsbyer og områder 

Birkende    578 

Skrækkenborg    283 

Kertinge    255 

Rønninge    249 

Vejruplund    244 

Revninge    216 

 

Landdistrikt 

Bor i landdistrikt    4815 

 

Indbyggere i alt    23.793 

Kilde: Danmarks Statistik, april 2013  
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I forhold til indbyggertallene i kommuneplan 2009 er folketallet for alle tre centerbyer samlet set 

steget fra 15.257 til 15.423 svarende til 166 personer. Det samlet indbyggertal for hele kommunen 

er steget fra 23.745 til 23.793 svarende til 48 personer, hvilket tyder på, at der sker en tilflytning til 

centerbyerne. 

Derudover viser tallene, at et stort antal af borgere har valgt at bo i landlige omgivelser i 

udviklingsbyerne, landsbyerne eller i kommunens landdistrikt områder.  

 

Befolkningstal 01.01.13 for hvert skoledistrikt: 

Munkebo   6029 

Kerteminde   6307 

Hindsholm   2422 

Nymarken   2326 

Langeskov   5355 

Marslev   1348 

 

Illustrationen bilag: Sådan har befolkningen udviklet sig, 2007-2012 viser, at den største 

befolkningsudvikling er sket i Marslev Sogn. Marslev er blevet en attraktiv tilflytterby med et 

landsbymiljø tæt på Odense og motorvejen. Byen Birkende, som har nogle af de samme kvaliteter 

som Marslev, oplever ligeledes en befolkningsvækst. 

Revninge Sogn har også en procentvis udvikling på over 10%, hvilket må tilskrives udbygningen af 

Søvangsparken, som er et attraktivt parcelhusområde. 

I centerbyerne Kerteminde, Munkebo og Langeskov er udviklingen stabil med en vækst på 0 til 5%. 

Derimod oplever landområderne og særligt Hindsholm et fald i befolkningstilvæksten. Hvilket er et 

tegn på, at der sker en fraflytning fra distriktet kombineret med et lavt fødselstal. 

 

Boligudvikling i perioden 1997-2007 

I perioden 1997−2007 er der i alt opført 971 boliger i Kerteminde Kommune. Mere end halvdelen af 

boligerne er opført i den gamle Kerteminde Kommune, mens resten er nogenlunde ligeligt fordelt 

mellem Langeskov og Munkebo kommuner. 

42% af boligbyggeriet er parcelhuse, 36% er række, kæde- og dobbelthuse, og 22% er 

etageboliger. 
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Byggeaktiviteten har været meget svingende i perioden, men toppede i 2007 med 149 fuldførte 

boliger. I gennemsnit er der opført ca. 88 boliger om året. 

 

Boligudvikling i perioden 2008-2012 

I perioden 2008-2012 er der i alt opført 272 boliger i Kerteminde Kommune, hvilket svarer til, at der 

i gennemsnit er opført 54 boliger om året. 

59% af boligbyggeriet er parcelhuse, 27% er etageboliger, og 14% er række, kæde- og 

dobbelthuse. 

I forhold til før 2008 er sket et fald i byggeaktiviteten. Gældende for begge perioder er, at 

parcelhuse udgør den mest populære boligtype af nybygget boliger i Kerteminde Kommune. 

 

Fremtidigt boligbyggeri 

Inden for kommuneplanens 12-årige tidshorisont forventes opført i alt 386 nye boliger i Kerteminde 

Kommune, hvilket svarer til et gennemsnit på 32 boliger om året. Heraf forventes de fleste 

nyopførelser af boliger i de tre distrikter for kommunens centerbyer: Kerteminde, Munkebo og 

Langeskov. 

 

Store projekter tiltrækker tilflytning 

Kerteminde Kommune forventer en yderlig tilflytning til kommunen i forbindelse med større aktivitet 

i bygge- og anlægsbranchen i regionen, herunder opførelsen af et nyt universitetshospital i 

Odense, letbane i Odense – etape 1, omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, samt større vej og 

jernbaneprojekter.  

Kerteminde Kommune forventer, at kommunens sydlige boligområder i Marslev, Birkende og 

Langeskov vil tiltrække tilflyttere med tilknytning til bygge- og anlægsbranchen og de nævnte 

projekter. På længere sigt vil Kerteminde Kommune tiltrække tilflyttere, som er beskæftiget på 

universitetshospitalet. Forventningen baseres på den øgede aktivitet, som er beskrevet i 

Beskæftigelsesregionen Syddanmarks rapport: Beskæftigelsen i Bygge- og Anlægsbranchen i 

Syddanmark fra december 2012.    
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Langeskov Station 

Kerteminde Kommune har en forventning om, at etableringen af Langeskov Station vil medføre 

yderlig interesse og tilflytning til Langeskov og kommunens øvrige sydlige byer, såsom Marslev. 

Via stationen i Langeskov vil der være intercitytog til både Sjælland og Jylland og en hurtig 

forbindelse til Odense.      
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Byudvikling 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 at Kerteminde Kommune gennem byudvikling sikrer attraktive arealer/byggegrunde for 

tilflyttere både virksomheder og borgere, 

 at Kerteminde Kommune gennem byudvikling og erhvervsudvikling bliver attraktiv for 

virksomheder, 

 at Kerteminde Kommune gennem byudvikling sikrer virksomheder og erhvervsdrivende 

arealer til udvidelse og udvikling, 

 at der i forbindelse med byudvikling i centerbyer og udviklingsbyer samt ved planlægning af 

rekreative områder arbejdes for, at der etableres områder med forskellige karakter. Målet er 

at skabe rum for en varieret brug af de grønne områder til både planlagt og fri leg, stilhed 

og rekreation. 

 

Mål 

Byrådet vil arbejde for: 

 at byudviklingen sikrer klare grænser mellem by og land, 

 at planlægningen understøtter Kertemindes rolle som centerby og drivkraft for bosætning, 

turisme, kultur og handelsliv, og for udviklingen af it og kreative erhverv, 

 at planlægningen understøtter Munkebos og Langeskovs roller som centerbyer og drivkraft 

for industri- og transporttunge virksomheder og som levesteder med gode bomiljøer, 

detailhandel, kultur og foreningsliv, 

 at planlægningen understøtter Rynkeby, Marslev og Dalby/Mesinges rolle som 

udviklingsbyer med basale servicefunktioner som skole og dagligvarehandel, 

 at planlægningen understøtter landsbyernes rolle som gode levesteder i respekt for 

landbrugets driftsforhold og byernes bevaringsværdier, 

 at planlægningen i videst mulig omfang bygger på bevarelse af byernes og stedets 

kulturarv, som en vigtig fortælling om områdets historie og som en del af områdets identitet, 

 at bevaringen af kulturarven tillægges stor vægt ved planlægning i landsbyer med store 

bevaringsværdier, jf. retningslinjer om kulturmiljø,  

 at planlægningen sker på et bæredygtigt grundlag, 
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 at borgerne kan tilslutte sig kollektiv og moderne kommunikationsteknologi, samtidigt med 

at omfanget af private antenner mv. begrænses mest muligt, 

 at der i den kommende planperiode udarbejdes masterplaner for Munkebo by og 

Kerteminde by. 

Se bilag, kort over Bytyper og rekreative forbindelser.  

 

Redegørelse 

I kommuneplanen fastlægger Byrådet den overordnede rollefordeling mellem byerne i kommunen. 

Byerne er forskellige i størrelse og udfylder forskellige roller med hensyn til erhverv, bosætning og 

serviceforsyning. 

Bymønstret er styrende for i hvilke byer, der skal ske byudvikling i større og mindre grad. Udover 

Kerteminde, Langeskov og Munkebo, der er lokomotiverne i kommunens byudvikling, skal egentlig 

byudvikling kun ske i udviklingsbyerne, der med deres udbud af offentlige og private 

servicefunktioner, servicerer et lokalt opland. 

I landsbyer skal der alene ske begrænset supplering med nyt byggeri, der er tilpasset det 

eksisterende landsbymiljø, og som placeres indenfor landsbygrænsen. Mens landsbyer fortsat skal 

ligge i landzone, vil en egentlig byudvikling i de udpegede center- og udviklingsbyer medføre, at 

arealerne overføres til byzone. 

 

Klare grænser mellem by og land 

Ved at undgå spredt bebyggelse i det åbne land, opretholdes klare grænser mellem land og by. 

Spredt bebyggelse udvisker ofte forståelsen af, hvornår er man i byen, og hvornår er man på 

landet. Hvorimod en klar afgrænsning omkring en by skaber identitet, da man er ikke i tvivl om, 

hvor byen starter og slutter, eller hvem der bor i byen. 

Ligeledes opleves det horisontale landskab, det ubebyggede rum og det lange kig i det åbne land 

som kvaliteter i landskabet og naturen. Oplevelsen af forskellen mellem by og land kan styrkes af, 

at grønne kiler i og mellem byerne friholdes for byggeri. 

Når der byudvikles og lokalplanlægges for nye byområder, skal byen vokser indefra og ud, så 

sammenhængen til den eksisterende by fastholdes. 
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Byernes roller i bymønstret 

Kerteminde Kommune udgøres af et netværk af mellemstore og mindre byer, der igen indgår i et 

netværk med øvrige byer på Fyn i særlig grad Nyborg og den nærmeste storby Odense. 

Byernes indbyrdes afhængighed øges markant i disse år, og udviklingen går i retning af, at byerne 

spiller forskellige roller. Alle byer kan ikke rumme alle funktioner, hvis det skal være levedygtigt, og 

for mange mindre byer ses en udvikling fra at rumme både boliger og arbejdspladser til alene at 

være bosætningsbyer. Flere mindre byer indgår således som arbejdskraftopland for de større byer, 

mens andre byer er centrum for oplande til detailhandel eller kulturelle tilbud. Denne udvikling 

hænger bl.a. sammen med en større mobilitet (og pendling) i samfundet og en større frigørelse fra 

den by, vi bor i. Udviklingen medfører også en øget konkurrence mellem byer af samme størrelse i 

regionen, der har medført større fokus på bymiljø, netværk, landskabelige kvaliteter mv., samt ikke 

mindst stedets identitet eller image, der er vigtige parametre i bestræbelserne på at adskille sig fra 

mængden. 

Kerteminde Kommunes byer, bymiljøer og landskabskvaliteter har et stort potentiale til at kunne 

initiere en god udvikling af kommunen gennem gode levesteder, spændende 

oplevelsesmuligheder og nye og kreative erhvervstyper. Det er vigtigt at være bevidst om byernes 

kvaliteter og deres indbyrdes roller i det samlede bymønster, så det kan understøttes af 

planlægningen og serviceudbygningen. 

Kerteminde Kommunes byer inddeles i centerbyer, udviklingsbyer og landsbyer. 

Se bilag, kort over Bytyper og rekreative forbindelser. 

 

Centerbyer 

Kerteminde er centerby med en bred vifte af boligudbud, arbejdspladser, detailhandel, offentlig og 

privat service, kultur og fritidstilbud. Byen har mange arbejdspladser indenfor handel, it og 

serviceerhverv. 

Kerteminde er i særlig grad drivkraften for bosætning, kultur og turisme. Byen er den primære 

drivkraft for befolkningsudvikling og boligbyggeri og rummer endvidere halvdelen af kommunens 

detailhandel. Kerteminde har knapt 5.800 indbyggere. 

Munkebo og Langeskov er centerbyer, der rummer et vist udbud af boliger, detailhandel, service 

og fritidstilbud. Byerne spiller en vigtig erhvervsmæssig rolle med en stor koncentration af 

arbejdspladser ved motorvejen i Langeskov og ved værftet i Munkebo. 
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Munkebo og Langeskov er i særlig grad drivkraften for erhvervsudvikling indenfor industri og 

transporterhverv og rummer tilsammen op imod 2/3 af kommunens arbejdspladser. Byerne er 

endvidere kendetegnet ved gode bomiljøer, kultur- og foreningsliv. Munkebo har ca. 5.700 

indbyggere og Langeskov ca. 4.000. 

 

Masterplaner for centerbyerne 

For at sikre en bæredygtig byudvikling ønsker Kerteminde Kommune en udvikling som sker på 

baggrund af byplanmæssige analyser og overvejelser, såsom helhedsplaner eller masterplaner. 

Formålet med planerne er at sikre sammenhæng og identitet i de tre byers fysiske udtryk, samtidigt 

med at udviklingen af bolig- og erhvervsarealer synliggøres. Masterplanerne skal sikre byernes 

værdier, understrege deres potentialer og derved skabe grundlag for fortsat udvikling. 

Det er derfor et mål, at der udarbejdes masterplaner for alle tre centerbyer. I 2012-13 er der 

udarbejdet Masterplan for Langeskov. Masterplaner for Munkebo og Kerteminde udarbejdes i den 

kommende planperiode. 

Masterplanerne tager deres afsæt i centerbyernes bystruktur og kommuneplanens diagrammatiske 

planer for de tre byer, se bilag: 

 Byudviklingsdiagram for Kerteminde 

 Byudviklingsdiagram for Munkebo 

 Byudviklingsdiagram for Langeskov 

 

Udviklingsbyer 

Rynkeby, Marslev og Dalby/Mesinge er udviklingsbyer. Udviklingsbyerne rummer børnehave, 

skole, dagligvarebutik og fritidsfaciliteter. 

Udviklingsbyerne betjener med sit mindre udbud af basale servicefunktioner et dagligt opland af 

landsbyer og landdistrikter. Dalby og Mesinge udgør en fælles funktion som udviklingsby på grund 

af den korte indbyrdes afstand. Udviklingsbyerne har mellem 500 og 1.000 indbyggere. 

Landsbyer 

Landsbyerne i bymønstret er Martofte, Midskov, Viby, Måle, Revninge, Rønninge, Birkende, 

Kølstrup, Kertinge og Dræby. 
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Landsbyerne er mindre bysamfund, der primært fungerer som boligbyer med en vis spredt 

tilstedeværelse af landbrug, erhverv, butikker, service mv. Landsbyerne har kvaliteter som bo- og 

levesteder i kraft af sammenhold, tryghed og overskuelighed. 

Landsbyerne spiller hver især og tilsammen en rolle som boligbyer, men også til mindre butikker, 

kunsthåndværk eller håndværkserhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Landsbyerne har op 

til ca. 500 indbyggere. 

 

Tilgængelighed 

Kerteminde Kommune ønsker, at forbedre tilgængeligheden til offentlige steder i kommunen. I den 

kommende planperiode ønsker Byrådet at arbejde med projektet: Mærkeordningen God Adgang. 

God Adgang er et informationssystem og et tilgængelighedstjek. Informationssystemet oplyser om 

adgangsforholdene i private og offentlige bygninger, mens tilgængelighedstjekket giver en 

vurdering af adgangsforholdene i kommunen. 

 

Byudvikling 

I kommuneplanen fastlægger Byrådet de overordnede retningslinjer for, hvor byudviklingen skal 

ske og hvilke hensyn, der skal varetages. Den fremtidige byudvikling skal tilpasses såvel statslige 

som lokale interesser i, hvilke hensyn der skal varetages. Samfundsudviklingen, markedet, 

efterspørgslen og flyttemønstre mv. er medvirkende til, i hvilken grad målene opfyldes. 

Gennem byudviklingen skal der skabes nødvendige nye arealer for bosætning og 

erhvervsudvikling mv. Kerteminde Kommunes udlæg af arealer bygger på en vurdering af behovet 

for erhvervsarealer og den seneste befolkningsprognose med det forventede boligbehov for den 

kommende 12 årsperiode. 

Se bilag: Arealopgørelse som er en oversigt over det samlede arealudlæg i kommuneplanen.  

I forbindelse med kommuneplanrevision 2013 er følgende bilag udarbejdet: 

 Bilag, Ændringer af kommuneplanens rammeområder i forbindelse med 

kommuneplanrevision 2013.  

 Bilag, Ændringer af kommuneplanens retningslinjer i forbindelse med 

kommuneplanrevision 2013. 
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Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag. Det er vigtigt at understøtte de investeringer, 

der allerede er foretaget i infrastruktur, forsyningsanlæg mv., ligesom det er vigtigt at understøtte 

institutioner, skoler, og detailhandel, der er vigtige aktiver i byerne. 

Det er en statslig interesse, at arealer langs motorvejen primært forbeholdes aktiviteter, der er 

afhængige af store og tunge transporter. Det er samtidigt en kommunal interesse, at arealerne i 

Langeskov med god vejadgang til motorvejen udvikles og udnyttes mest muligt. 

Byerne skal udvikle sig i respekt for de naturmæssige kvaliteter og skal tage hensyn til biologiske 

levesteder og vigtige økologiske forbindelser. Drikkevandsressourcen skal beskyttes, og potentielle 

miljøkonflikter i forhold til landbrugserhvervet skal undgås og afklares gennem planlægningen. Nye 

byområder skal tilpasses de landskabelige kvaliteter, herunder de mange lokale 

kulturmiljøkvaliteter, der findes i kommunen. 

 

Arealopgørelse 

Som det fremgår af bilag over arealopgørelse inddrages ikke mange nye arealer i nærværende 

kommuneplan i forhold til Kommuneplan 2009. I alt inddrages ca. 43,8 ha. i Kommuneplan 2013, 

mens ca. 84,7 ha. ophæves, hvilket især skyldes, at rammelægningen for kommunens strande 

ophæves. Samlet set viser arealopgørelsen, at kommuneplanens rammeplanlægning 

arealmæssigt cirka bliver 35,1 ha. mindre i forhold til Kommuneplan 2009. 

Inddragelsen af nye arealer i kommuneplanens rammeplanlægning baseres på kommunens 

forventninger til bolig- og erhvervsudviklingen. På boligområdet oplever Kerteminde Kommune en 

stigende interesse og efterspørgsel på byggegrunde i den sydlige del af kommunen, eksempelvis i 

Marslev som med sin nærhed til Odense og landsbymiljø er populær.  

 

Inddragelsen af areal til blandet bolig og erhvervsformål 

Arealopgørelsen viser, at ca. 1,2 ha inddrages til blandet bolig og erhvervsformål eller til 

landsbyformål i nærværende kommuneplan. Dette er arealer, som ikke tidligere har indgået i 

kommuneplanens rammeplanlægning. Der er hovedsageligt tale om udvidelser i landsbyer, hvor 

landbrugsejendomme og allerede anvendte arealer inddrages. 
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Inddragelsen af arealer til boligformål 

Arealopgørelsen viser, at ca. 18,6 ha inddrages til boligformål i nærværende kommuneplan. Dette 

er arealer, som ikke tidligere har indgået i kommuneplanens rammeplanlægning. Der er tale om to 

nye boligområder i Marslev og Birkende. Kommunens baggrund for udlæg i de to byer skyldes 

især en stigende interesse for byggegrunde. 

Desuden viser arealopgørelsen, at ca. 5 ha. udtages af kommuneplanens rammeplanlægning for 

boligområder, hvoraf størstedelen skyldes en reduktion af boligområdet 4.B.26 Næsset Syd i 

Munkebo, hvor friarealer langs Noret udtages. 

Der er også arealer, som ændrer anvendelse og overgår til boligformål, samlet set ca. 10,6 ha. Der 

er tale om arealer i Munkebo og i Langeskov. Ligesom der er arealer, der ændres fra boligformål t il 

anden anvendelse, såsom i Munkebo, hvor arealet omkring Munkebo Bakke ændres til offentligt 

formål. 

 

Inddragelsen af arealer til erhvervsformål 

Arealopgørelsen viser, at ca. 8,6 ha inddrages til erhvervsformål i nærværende kommuneplan. 

Dette er arealer, som ikke tidligere har indgået i kommuneplanens rammeplanlægning. Arealet på 

8,6 ha. kan alene tilskrives et nyudlæg i tilknytning til Lindø Industripark, 4.E. 11. 

Cirka 8,8 ha. af allerede rammelagte arealer overgår til erhvervsanvendelse, hvoraf 6,8 ha er i 

forbindelse med 4.E.11, Lindø Industripark. Arealet ændres fra teknisk anlæg (vindmølleområde) til 

erhvervsanvendelse. Derudover ændres arealet/området Lillebo på 1,5 ha i Munkebo fra blandet 

bolig og erhverv til udelukkende erhvervsformål. Og et areal på 0,5 ha i Kerteminde ændres fra 

offentlig anvendelse til erhvervsformål. 

Ingen erhvervsarealer udtages helt af kommuneplanens rammeplanlægning i nærværende 

kommuneplan, men en del erhvervsarealer ændrer anvendelse til teknisk formål og grønne 

områder. Der er i alt tale om ca. 20,1 ha., hvoraf 14,6 ha ændres fra erhvervsarealer til grønt 

område (beplantningsbælte) i tilknytning til Lindø Industripark. 

 

Nyt erhvervsareal ved Lindø Industripark 

Kerteminde Kommune udlægger i denne planperiode kun et nyt erhvervsareal på 15 ha ved Lindø 

Industripark. Sidste halvdel af den forrige planperiode har selvfølgelig været præget af 
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finanskrisen, men Kerteminde Kommune oplever igen,  at der er en stigende interesse for at 

etablere sig som erhvervsvirksomhed i Kerteminde. 

Kerteminde Kommune har i den forrige planperiode valgt en strategi om, at erhvervsområder ud 

over alm. videns- og serviceerhverv skal placeres på industriområdet langs med motorvejen i 

Langeskov samt i området ved Lindø Industripark (tidligere Lindøværft) samt Odense Havn i 

Munkebo. 

Således blev der i 2002 udlagt et erhvervsareal på 73 ha i Langeskov Syd. Alle grundene langs 

med motorvejen er solgt i denne periode til fortrinsvis større virksomheder. Der er ca. 23 ha 

tilbage, som er til salg. Kerteminde Kommune har en forventning om, at etableringen af et nyt 

universitetshospital  i Odense samt åbning af en station kan have en positiv effekt på salg af 

erhvervsjord i Langeskov Syd. 

Udover Langeskov Syd er der kun mindre arealer i Langeskov by,  som giver mulighed for erhverv. 

Med Langeskov bys placering mellem to kommunegrænser vil det blive vanskeligt at udlægge 

yderligere større arealer til erhverv i tilknytning til Langeskov by. For eksisterende virksomheder 

udenfor de større byer har der været udvidelser af flere virksomheder i forrige planperiode. 

For Kerteminde by gælder det, at der stort set ikke er mere erhvervsjord tilbage, og der er ikke 

planer om at udlægge mere. I forrige planperiode har Kerteminde Kommune solgt ud af 

erhvervsjorden med ca. 7.7 ha ved Strandvangen og Vejlevangen,  og således er der mindre end 

en 1 ha til salg i området.  Karakteristisk har det været mindre virksomheder,  som har etableret sig 

i området. 

Erhvervsudviklingen i Kerteminde har i sidste del af forrige planperiode i høj grad været præget af 

lukningen af Lindøværftet og omdannelsen til Lindø Industripark. Omdannelsen til Lindø 

Industripark har givet en positiv udvikling til Munkebo. Der er i dag 62 lejere, som har etableret sig i 

industriparken,  som p.t.  har 166.000 m2 bygninger. 

De eksisterende udlagte erhvervsarealer ved Lindø Industripark er endnu ikke fuldt udnyttet, men 

det forventes,  at arealerne skal være med til at fremtidssikre udviklingen af Lindø Industripark. I 

den forrige planperiode er der opført flere større erhvervsbygninger i Industriparken. 

Lige nu er man i gang med at etablere en testhal på 3500 m2,  som skal indeholde en testbænk for 

store vindmøller. Testhallen får en placering under industriparkens 1000 tons portalkran og nær 

kajen. Det nye areal, som kommunen har udlagt, er placeret, således at det vil være muligt at 

kunne forlænge portalkranens spor og dermed skabe mulighed for,  at den kan udnyttes mere 
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optimalt, hvilket er det primære formål med at udlægge arealet. Der er ikke mulighed for at benytte 

andre arealer til denne anvendelse. 

Det kan forventes,  at ibrugtagningen af testcenteret,  som vil finde sted i 2014, vil afføde,  at nye 

virksomheder ønsker at etablere sig i området. 

I øvrigt ser Kerteminde Kommune området ved Lindø som det primære udviklingsområde for tungt 

erhverv. Odense Havn,  som ligger ved siden af Lindø Industripark,  har i forrige planperiode 

udvidet  (via opfyld i Odense Fjord) med 10 ha og disse er i dag stort set udlejet til erhverv. 

Yderligere er der i 2013 givet tilladelse til opfyld af 50 ha,  som skal anvendes til havnerelateret 

erhverv, det er bl.a. ønskeligt for Odense Havn at kunne leverer elementer til Femern forbindelsen. 

Udover de ovennævnte arealer er der i Munkebo kun udlagt  mindre  erhvervsområder  med 

mulighed for indretning af mindre erhvervsvirksomheder. Der er i forrige planperiode kun etableret 

enkelte nye virksomheder samt udvidelse af enkelte eksisterende. 

 

Inddragelsen af arealer til øvrige formål 

Arealopgørelsen viser, at ca. 15,4 ha inddrages til offentlige formål og til fritidsformål i nærværende 

kommuneplan. Dette er arealer,  som ikke tidligere har indgået i kommuneplanens 

rammeplanlægning. Størstedelen af arealet kan tilskrives et nyudlæg af et fritidsområde i Marslev 

på ca. 11 ha. Arealet udlægges i tilknytning til nyt boligområde 5.B.01. Derudover udlægges ca. 

4,4 ha. i tilknytning til Vikingemuseet Ladby.  

 

Nye byvækstområder og fremtidig byudvikling 

I de kommende år lægges særlig vægt på, at aspekter omkring bæredygtighed, klima og 

bevaringsværdier indgår i både planlægningen og udbygningen af nye boligområder. 

Fokus på bæredygtighed og klima skal bl.a. komme til udtryk i den overordnede planlægning, hvor 

nye arealudlæg skal ske ud fra nøje afvejninger omkring bl.a. natur & landskab, infrastruktur, 

serviceforsyning og erhverv. 

Når der planlægges for nye byvækstområder skal det ske under hensyntagende og beskyttelse af 

eksisterende kvaliteter i form af åbne landskaber, særlige naturområder, områder med særlige 

drikkevandinteresser og områder med en rekreativ værdi. Det er vigtigt for Byrådet, at der værnes 

om de eksisterende værdier som fx Kerteminde Kommunes mange tilbud om naturoplevelser. 
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Bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering kan bidrage 

til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen, når fx boliger, arbejdspladser og institutioner 

placeres således, at behovet for transport reduceres. 

Nye områder til byvækst skal placeres således, at brugen af kollektiv trafik tilskyndes og 

tilgængeligheden øges for alle kommunens borgere også for borgere uden bil eller handicappede 

og gangbesværede. 

Ligeledes skal der sikres gode adgangsforhold til den kollektive trafik, såsom stier og cykelstier fra 

boligområde til station eller busstoppested. 

Når der planlægges for nye byvækstområder, skal disse så vidt det er muligt betjenes af fælles 

vandforsyning og fælles spildevand. 

I forbindelse med den mere detaljerede planlægning af nye boligområder, i lokalplanlægningen, vil 

der indgå overvejelser omkring: 

 Tæthed og disponering af bebyggelse. 

 Indpasning af relaterede byfunktioner. 

 Krav om lavenergibyggeri. 

 Krav til indretning og pleje af haver og grønne arealer. 

 Krav til regnvandshåndtering. 

 Håndtering af eventuelle støjgener fra omkringliggende veje eller naboområder. 

 

Genegivende eller miljøfølsom anvendelse 

Byens funktioner kan betegnes som genegivende eller miljøfølsomme i forhold til sine naboer og 

nærmeste omgivelser. Ved genegivende menes eksempelvis virksomheder som påfører sine 

naboer gener i form af fx støj, lugt eller andre gener. 

Andre funktioner i en by er miljøfølsomme, hvilket særligt gælder for boliger, hvor man bor og 

overnatter. Miljøfølsom anvendelse kan også være serviceerhverv (plejecentre), institutioner eller 

rekreative arealer. 

Nogle funktioner kan både være genegivende og miljøfølsomme for sine omgivelser fx skoler og 

børnehaver. 
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Det er kommuneplanens mål at forhindre mulige konflikter mellem genegivende og miljøfølsom 

anvendelse, hvilket sikres gennem en velovervejet planlægning baseret på en afvejning af 

interesser og hensyn. 

Ved byudvikling og lokalplanlægning af områder til miljøfølsom anvendelse, herunder 

støjfølsomme funktioner skal det sikres, at der ikke er støjmæssige problemer eller andre 

miljøfølsomme gener. I planlægningsfasen skal der altid tages udgangspunkt i de til enhver tid 

gældende vejledende miljøgrænser fra Miljøstyrelsen. 

Se kortbilag nr. 18, Støjbelastede arealer, som viser hvilke arealer i Kerteminde Kommune, der er 

belastet af støj fra eksempelvis veje og jernbane. 

 

Fremtidig byzone 

Ved lokalplanlægning overføres arealer til byzone. Hvis der fx byudvikles i landzone overføres 

arealet til byzone via lokalplanen. Kortet over planlagte byzoner og sommerhusområder viser 

arealer, der i dag ligger i landzone, men ved lokalplanlægning overføres til byzone. Derudover 

viser kortet kommuneplanens perspektivområder. Der udlægges ikke nye sommerhusområder i 

kommuneplanen. 

 

Perspektivområder til byudvikling 

I kommuneplanen udlægges der perspektivområder for fremtidige bolig- og erhvervsområder i 

forbindelse med centerbyernes byudvikling. For perspektivområder, potentielt fremtidige arealer til 

bolig og erhvervsformål gælder det, at arealerne kan byudvikles og anvendes på længere sigt der 

ligger udover denne kommuneplans 12-årige periode. 

 

Der peges på potentielle fremtidige arealer til boligformål: 

 Der peges på arealet på ca. 59,4 ha i forbindelse med Søvangsparken i det sydlige 

Kerteminde. Området kan byudvikles og rammelokalplanlægges i kommuneplanen, når 

3.B.23 Bregnegård (syd for Søvangsparken) er lokalplanlagt, dermed sikres, at 

byudviklingen sker indefra og ud. Ved en fremtidige byudvikling af perspektivområdet bør 

forholdet til nærliggende husdyrbrug afklares. 
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 Syd for perspektivområdet mellem Kerteminde syd og Ladby planlægges fremtidig vej, 

hvorfra området vejbetjenes. Læs mere herom under trafik og se arealreservationen på 

kortet over planlagte trafikanlæg. 

 I Munkebo peges på to perspektivområder. Et område på ca. 15,6 ha i tilknytning til 

lokalplanramme 4.B.01 Bregnørvej og landsbyen Bregnør nord for Munkebo. Området kan 

vejbetjenes gennem rammeområdet 4.B.01 Bregnørvej og fra Munkebo øst. 

 Derudover peges på et område nord for Hybenvænget på ca. 13,3 ha., som ligger på 

nordlige skråning af bakkeryggen af langs Munkebovej. I dag oplevelses området fra 

Munkebovej åbent og ubebygget, da bakken skjuler den bagvedliggende bebyggelse 

Hybenvænget. Området skal vejbetjenes via det bagvedliggende boligområde 

Hybenvænget m.fl. 

 For begge perspektivområder i Munkebo bør byudviklingen ske på baggrund af en 

masterplan for Munkebo, hvor bymæssige og landskabelige forhold undersøges nærmere, 

herunder om Munkebo skal vokse sammen med landsbyen Bregnør. 

 I Langeskov udpeges et perspektivområde til både positivt skovrejsningsområde og 

fremtidig boligområde. Tanken om, at forene disse to elementer lyder tiltalende for et nyt 

boligområde boligerne i skoven i Langeskov. Området har potentialet til at blive et attraktivt 

boligområde. Perspektivområdet er på ca. 91,3 ha. 

 Området kan vejbetjenes fra Tværgyden, som i dag løber midt gennem området, hvorfra 

det vil være muligt, at udbygge vejnettet med indfaldsveje. Derudover planlægges en 

forlængelse af Centervej øst om Langeskov ned til boligområdet Bakkegårds Álle. Se 

planlagte vej på kortet planlagte trafikanlæg. 

 

Der peges på potentielle fremtidige arealer til erhvervsformål: 

 Et større areal langs Kystvejen i Munkebo på ca. 21,9 ha. Arealet var i regionsplanen fra 

2005 udpeget til potentielt erhvervsområde. At arealet på sigt kan anvendes til erhverv er 

oplagt i forhold til områdets gode vejforbindelser og beliggenhed i tilknytning til Munkebo 

by. Området vejbetjenes fra Kystvejen/Garbæksvej, hvor der er mulighed for at etablere et 

signalreguleret kryds. 

 Ligeledes peger kommuneplanen på et perspektivområde for erhverv i tilknytning til 

Birkende ved Langeskov. Arealet er på ca. 6 ha og knytter sig til et eksisterende 

erhvervsområde i Birkende 6.E.03 Exhausto, Birkende Området vejbetjenes via 

virksomhedens eksisterende vejadgang. 
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Det gælder for alle udpegede perspektivområder, at de var udpeget som perspektivområder i 

kommuneplan 2009-2021 for Kerteminde Kommune. Byrådet ønsker at fastholde arealerne som 

perspektivområder i kommuneplan 2013. 
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Retningslinjer 

1.1 Byudvikling 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

1.1.1 Arealudlæg til byudvikling skal ske i henhold til bymønstret, og arealerne overføres til 

byzone ved lokalplanlægningen. 

 

1.1.2 Lokalplanlægning for nye byområder skal ske, så der er sammenhæng med den 

eksisterende by (indefra og ud).  

 

1.1.3 Det skal søges at sikre gode adgangsforhold for alle borgere til offentlige steder i 

kommunen, bygninger og arealer. 

 

1.1.4 Ældre- og handicapegnede boligtyper skal indpasses i den fremtidige byudvikling både i 

byerne og landområderne. 

 

1.1.5 Ved planlægning af nye byvækstområder skal de i videst muligt omfang kunne betjenes 

med fælles vandforsyning, fælles spildevandsafledning og kollektiv trafik. Der skal i 

fornødent omfang etableres stiforbindelser, der bl.a. kan sikre gode adgangsforhold til den 

kollektive trafiks stoppesteder. For at fremtidssikre de nye byudviklingsområder skal man 

indtænke bredbåndsinfrastrukturen, eksempelvis ved at nedlægge tomme rør til benyttelse 

for fiberfremføring. 

 

Arealudlæg nær motorvej 

1.1.6 Ved planlægning af arealer nær motorvejen i Langeskov, hvor kollektiv trafikbetjening ikke 

er mulig eller hensigtsmæssig, skal det søges, at disse arealer primært forbeholdes 

aktiviteter, der er afhængige af store og tunge transporter. 

 

Byudvikling og støj 

1.1.7 Støjbelastede arealer skal som udgangspunkt ikke udlægges til støjfølsom anvendelse 

medmindre den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener med 
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afskærmningsforanstaltninger m.v., herunder støjafskærmning og støjdæmpende 

belægninger. Se kortbilag nr. 18, Støjbelastet arealer 

 

1.1.8 Ved lokalplanlægning til støjfølsomme formål, såsom boliger, rekreative formål eller andre 

støjfølsomme arealanvendelser skal det sikres, at der ikke er støjmæssige problemer, og 

der skal ved planlægningen tages udgangspunkt i overholdelse af de til enhver tid 

gældende vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen. Se de vejledende støjværdier på 

Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Byudvikling og landbrug 

1.1.9 Ved lokalplanlægningen skal der tages hensyn til landbrugsejendommenes 

arronderingsforhold, så der i videst mulig omfang undgås indgreb i en i forvejen 

hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme.  

 

1.1.10 Arealanvendelse til miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af minimum 

300 m til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter. 

 

NOTE: Ved inddragelse af særlig værdifulde landbrugsområder til byudvikling, se retningslinjer for 

jordbrug og kortbilag nr. 3, Særligt værdifulde landbrugsområder. 

 

Byudvikling af perspektivområder 

1.1.11 Inddragelse af perspektivområder i kommuneplanen med kommuneplantillæg skal ske på 

baggrund af en samlet masterplan for den enkelte centerby eller på baggrund af en 

byplanmæssig analyse. 

 

NOTE: Ved inddragelse af arealer i den kystnærezone til byudvikling, se retningslinjer for 

kystnærhedszone 
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Kerteminde By 

Vision 

Kerteminde har ca. 5.800 indbyggere. Den gamle købstad med fiskerihavnen ligger naturskønt ved 

Kertinge Nor mellem Storebælt og Odense Fjord. Her findes en bred vifte af boligudbud, 

arbejdspladser, detailhandel, offentlig og privat service, kultur- og fritidstilbud, og byen har dermed 

hele kommunen som opland. Byen har mange arbejdspladser indenfor handel, it og 

serviceerhverv. 

Det er Byrådets vision: 

 At udvikle Kerteminde, så den bliver købstaden med kultur- og kvalitetsoplevelser for alle og 

dermed dynamo for hele kommunen. 

 At Kerteminde som attraktiv bosætningsby kan tiltrække tilflyttere og nye borgere til 

Kerteminde Kommune. 

 At satse på videns- og serviceerhverv, herunder turisme som byens erhvervsudvikling. 

 At styrke og fremhæve byens kvaliteter gennem byudvikling. 

 

Mål 

Byrådet vil arbejde for: 

 at udarbejde en masterplan for Kerteminde i den kommende planperiode. 

 at Kerteminde skal kunne tilbyde attraktive og varierede bomuligheder, der afspejler de store 

natur- og landskabskvaliteter, som omgiver byen, 

 at udvikle Kerteminde Havn til et levende og moderne byområde i sammenhæng med den 

eksisterende bykerne, 

 at fortsætte omdannelsen af Kerteminde Havn til et mere levende byområde med en aktiv 

havn samt en bedre visuel og funktionel sammenhæng til købstaden, 

 at den fysiske udvikling af havnen skal ske i overensstemmelse med rammelokalplan 226 

havnearealerne i Kerteminde, 

 at muligheden for at ændre Langegade til gågade/sivegade undersøges nærmere, 

 at Kerteminde Kommune medvirker aktivt som dynamo i realiseringen af det nye 

havneområde, 
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 at der tiltrækkes en større andel videns- og serviceerhverv, detailhandel, turist og kulturtilbud, 

særligt i forbindelse med omdannelse af havnen. 

Redegørelse 

Kerteminde by hører til blandt de mest naturskønne byer i Region Syddanmark. Kerteminde 

adskiller sig fra de andre byer af samme størrelse med mange oplevelsessteder, arrangementer og 

kulturliv. 

I kommunens bymønster udfylder Kerteminde rollen som primær drivkraft for bosætning, kultur og 

turisme og rummer endvidere halvdelen af kommunens butikker. Kertemindes styrke er det 

velbevarede historiske bymiljø omkring bymidten og havneområdet med det levende fiskermiljø. 

 

Byudvikling i Kerteminde 

Planerne for byudvikling i Kerteminde by tager udgangspunkt i den eksisterende bystruktur og de 

store natur- og landskabskvaliteter, der findes omkring byen. Et hovedindsatsområde bliver at 

omdanne Kerteminde havn til et levende nyt byområde med bedre visuel og funktionel 

sammenhæng med den eksisterende bymidte. 

Disse og de kommende års helt store byudviklingsindsats vil være omdannelse af havneområdet. 

Byrådet nedsatte i 2006 Havneudvalget, hvis opgave var at beskrive visionerne for 

havneområderne. Og i 2011 vedtog Byrådet rammelokalplan 226, havnearealerne Kerteminde, 

som sidenhen har været udgangspunkt for udarbejdelsen af nye lokalplaner for havneområdet i 

Kerteminde. 

I tilknytning til havnearealerne i rammelokalplan 226 er Kertemindes renæssancehavn, som i den 

foregående planperiode er blevet udviklet. I samarbejde med Realdania udskrev Kerteminde Byråd 

i 2012 en arkitektkonkurrence om at transformere og nyfortolke renæssancehaven til et rekreativt 

område i byen. Se lokalplan 246, Renæssancehavnen Kerteminde. 

Byudviklingen tager udgangspunkt i byens nuværende struktur og indpasning i landskabet, der er 

opbygget gennem århundreders byudvikling. Det betyder, at den grundlæggende struktur 

fastholdes med: 

 en nordlig bydel ud mod sommerbyen, der i princippet er færdigudviklet med Tårup 

Strandpark. 
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 en vestlig bydel ud mod vestbyen, der udbygges og afrundes mod landskabet vest for 

Strandgårds Allé og nord for Damgårds Allé. 

 et boligområde mod nordvest ved Damgårds Alle. 

 en sydlig bydel ud mod Søvangsparken, der byudvikles til en mere selvstændig bydel på 

langt sigt. 

Mellem bydelene er der store landskabelige kvaliteter helt tæt ind til bymidten. Noret folder sig ud 

mellem den sydlige og den vestlige bydel, og Tårup inddæmmede strand udvikles til et attraktivt 

naturområde med rekreative tilbud, se lokalplan 240, Sybergland 

Det er overordnet set vigtigt at fastholde en let rekreativ adgang fra byen til det åbne land, bl.a. 

langs kysterne. Det er endvidere karakteristisk, at herregårdslandskaberne ved Lundsgård mod 

syd og Hverringe mod nord slutter tæt op til byen. 

Som bosætningsby skal Kerteminde kunne tilbyde attraktive og varierede bomuligheder, der 

afspejler de store natur- og landskabskvaliteter, der omgiver byen. Erhvervsmæssigt skal der i 

Kerteminde by satses på en større andel af videns- og serviceerhverv særligt i forbindelse med 

omdannelse af havnen, der ligeledes giver basis for udvikling af byens detailhandel samt turist- og 

kulturtilbud. 

Se bilag, Byudviklingsdiagram for Kerteminde. 

 

Rummelighed 

I Kerteminde by er restrummeligheden for boligudbygning på 470 boliger svarende til 47 ha., hvis 

den gennemsnitlige udnyttelse er på 10 boliger pr. ha. 

 

Rummelighed i rammer til boligformål: 

 3.B.08 Damgårds Alle Området er på ca. 6 ha. svarende til ca. 60 boliger. 

 3.B.11 Hans Schacksvej/Over Kærbyvej Området er på ca. 13,5 ha. svarende til 135 boliger. 

 3.B.23 Bregnegård (syd for Søvangsparken) Området er på ca. 9 ha. svarende til 90 boliger. 
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Rummelighed i lokalplaner til boligformål: 

 Lokalplan 200, Tårup Strandpark Lokalplanen har en rummelighed svarende til ca. 120 

boliger. 

 Lokalplan 207, Kerteminde Vest Lokalplanen har en rummelighed svarende til ca. 65 boliger. 

Rummelighed i lokalplaner til erhvervsformål: 

 Byplanvedtægt nr. 2 enkelte grunde til nye håndværks- og industrierhverv. 

 Lokalplan nr. 2 enkelte grunde til nye håndværks- og industrierhverv. 

Der er ikke udlagt nye områder til erhvervsformål i Kerteminde by. 

 

Nye arealer i Kommuneplan 2013 

Med rummeligheden i de allerede planlagte arealer vurderes det, at der er arealer nok til 

byudvikling i den kommende planperiode. Der inddrages ikke nye arealer til byudvikling i 

Kerteminde i denne planperiode. 

 

Kulturmiljø 

Bymidten er omfattet af bevarende lokalplan nr. 79 og lokalplan nr. 80. For den øvrige del af 

bykernen gælder bevaringsdeklarationen, som sammen med en bevaringsvejledning er baggrund 

for kommunens administration. 

 

Trafik 

I trafiksikkerhedsplan 2013 indgår flere tiltag, der kan forbedre farlige og utrygge strækninger og 

kryds. Det drejer sig bl.a. om en sti langs Odensevej mod Ladby. Læs mere under trafik og 

trafiksikkerhed. 

 

Fritid og natur 

Idrætsfaciliteterne ved Kerteminde Idrætscenter planlægges udbygget efter behovsanalysen i 

helhedsplanen for fritidsfaciliteter fra 2008 og de årlige økonomiske prioriteringer. Læs mere under 

idrætsfaciliteter og fritidsanlæg. 
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Byrådet vil arbejde for, at der skabes et sammenhængende stisystem rundt om Noret mellem 

Munkebo og Kerteminde. 

Bynær natur 

I tilknytning til Kerteminde By findes både planlagt/plejet natur og vild natur. Området Sybergland 

henligger som vild natur. Det er Byrådets vision, at området skal plejes mindst muligt, så der i 

området skabes en mangfoldig biodiversitet.  Derudover har Kerteminde nem adgang til skoven 

ved Lundsgård, fjorden og byens strande.      

 

Én skole – Kerteminde Byskole 

Grundet et behov for at effektivisere skolestrukturen i Kerteminde har Byrådet besluttet at 

sammenlægge byens to skoler til én skole på to matrikler fra skoleåret 2013 / 2014. Byrådet har 

desuden besluttet, at den nye skole også samles fysisk på én matrikel fra skoleåret 2015 / 2016. 

 

Et moderne børnehjem 

I Kerteminde opfører kommunen et moderne dag- og døgnbehandlingstilbud, der skal sikre så 

mange som muligt af kommunens børn, unge og familier med svære livsvilkår den støtte og 

behandling, de har brug for. 

 

Perspektivområder 

Uden for denne kommuneplans rammer er der i byudviklingsdiagrammet for Kerteminde og på 

kortet over planlagte byzoner og sommerhusområder peget på perspektivarealer som indikation af, 

hvilke arealer der påtænkes inddraget til byudvikling på længere sigt: 

 syd for Søvangsparken: Arealet afgrænses mod syd af fremtidig omfartsvej til Ladby og 

strandbeskyttelseslinje mod vest og er velegnet til boliger med landskabskvaliteter og grønne 

kiler, evt. med daginstitutioner m.m. på sigt. Udbygningen bør ske på grundlag af en samlet 

strukturplan, der sikrer en helhed og kvalitet i området også på langt sigt. 
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Retningslinjer 

1.2 Byudvikling, Kerteminde 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

1.2.1 Byudviklingen i Kerteminde skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i 

byudviklingsdiagram for Kerteminde. 

 

1.2.2 Ved udlæg af nye byområder skal det sikres, at der i planlægningen indtænkes trafikale 

løsninger, der varetager trafiksikkerheden og trafikafviklingen.  

 

1.2.3 Byudvikling mod det åbne land skal ske under hensyntagen til landskabelige kvaliteter, 

herunder grønne, rekreative arealer.  

 

1.2.4 Der skal lokalplanlægges ud fra principperne i beskrevet under afsnittet arkitektur, herunder 

de særlige kulturmiljøværdier i byens historiske bymiljø.  

 

1.2.5 Der skal sikres kørende adgang til hele centerområdet i Kerteminde by, dog således at 

gennemkørende og uvedkommende trafik søges undgået. 

 

Perspektivområder 

1.2.6 Planlægning for den nye del af Søvangsparken mod syd skal ske på baggrund af en samlet 

masterplan eller ved revision af kommuneplanen, der også omfatter perspektivområdet for 

fremtidig byudvikling. 
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Munkebo by 

Vision 

Munkebo har ca. 5.700 indbyggere. Byen ligger naturskønt mellem Kertinge Nor og Odense Fjord, 

der betegner byens udvikling fra et lille fiskerleje ved Noret til den moderne by, der voksede 

betydeligt i takt med Lindøværftets udvikling fra 1950'erne. Her findes et varieret udbud af boliger, 

detailhandel, service og fritidstilbud. Byen har mange arbejdspladser indenfor industri, bygge- og 

anlægsvirksomheder. 

Det er Byrådets vision: 

 at Munkebo brandes som maritim vækstby som fremmer nye teknologier, bæredygtighed og 

udviklingen af vedværende energi. 

 at Munkebo laver samarbejder/partnerskaber med interessenter fra forskningsverden og 

virksomheder m.m. 

 at Munkebo som maritim vækstby sikrer gode rammebetingelser, der fremmer muligheden 

for at udvikle nye bæredygtige og klimavenlige teknologier. 

 at Munkebo udvikler muligheder for erhvervsturisme. 

 at Munkebo som attraktiv pendler- og bosætningsby kan tiltrække tilflyttere og nye borgere til 

Kerteminde Kommune. 

 

Mål 

Byrådet vil arbejde for: 

 at der i den kommende planperiode udarbejdes en masterplan for Munkebo, 

 gennem planlægning at fokusere og styrke byens kvaliteter, såsom nærhed til Odense, 

arbejdspladser, natur og vand, god infrastruktur samt fritids- og idrætsfaciliteter, 

 at Munkebo skal kunne tilbyde attraktive og varierede bomuligheder, der afspejler de store 

natur- og landskabskvaliteter, der omgiver byen, 

 at styrke Munkebos udvikling som pendlerby, 

 at der tiltrækkes en bred vifte af erhvervsvirksomheder til Munkebo, 

 at undersøge muligheden for at etablere en stor daginstitution med fx fleksible åbningstider 

tilpasset forældrenes arbejdsforhold, 



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

81 
 

 at området omkring Munkebo Centeret udvikles med detailhandel samt nye bymæssige 

funktioner, og at bycentrets muligheder undersøges nærmere, 

 at byudvikling på nye arealer sker med særlig varetagelse af landskabelige hensyn, 

 at udviklingsmuligheder i den eksisterende by udnyttes, men med særlig fokus på at fremme 

byggeri af høj arkitektonisk kvalitet med respekt for byens kulturhistoriske bevaringsværdier. 

 

 

Redegørelse 

Munkebo er en af regionens yngste byer og enestående, idet byen er udviklet i halvtredserne på 

grundlag af værftet. Dette udgangspunkt danner rammer for ny bosætning og nye 

erhvervsmuligheder i Lindø Industripark. 

Munkebos styrker er den flotte landskabelige beliggenhed i kort afstand fra Odense. Byen har 

store bymiljøkvaliteter, herunder gode bomiljøer, kultur og foreningsliv. 

 

Byudvikling i Munkebo 

Planerne for byudvikling i Munkebo tager udgangspunkt i den eksisterende bystruktur og de store 

natur og landskabskvaliteter, der findes omkring byen. 

I kommunens bymønster udfylder Munkebo rollen som primær drivkraft for erhvervsudvikling 

indenfor industri, transporterhverv samt udviklingen af nye teknologier. 

Byudviklingen tager udgangspunkt i byens nuværende struktur og indpasning i landskabet, der 

grundlæggende bygger på dispositionsplanen fra 1961. Det betyder, at den grundlæggende 

bystruktur fastholdes med: 

 arealer for Lindø Industripark ved Odense Fjord og erhvervsarealer i tilknytning til Kystvejen 

 kvarteret omkring Munkebo Bakke udvikles med mindre afrunding af byens kant ved 

Bregnørvej 

 det sydlige kvarter udvikles på sigt med mindre afrundinger mod landskabet vest for Bakken. 

Det er overordnet vigtigt at fastholde en let rekreativ adgang fra byen til det åbne land og langs 

Noret. 
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Som bosætningsby skal Munkebo kunne tilbyde attraktive og varierede bomuligheder, der afspejler 

de store natur- og landskabskvaliteter, der omgiver byen. Erhvervsmæssigt skal Munkebo sikre 

tilstrækkelige udbygningsmuligheder for byens erhverv, herunder Lindø Industripark, industri og 

håndværksvirksomheder, men også gode muligheder for indpasning af detailhandel, videns- og 

serviceerhverv i bymidten. 

Se bilag, Byudviklingsdiagram for Munkebo. 

 

Rummelighed 

I Munkebo er restrummeligheden for boligudbygning på ca. 340 boliger, svarende til 34 ha., hvis 

den gennemsnitlige udnyttelse er på 10 boliger pr. ha. 

Rummelighed i rammer til boligformål: 

 4.B.14 Lindøalleen er på ca. 10,7 ha. – svarende til 107 boliger. 

 4.B.01 Bregnørvej er på ca. 9 ha. – svarende til ca. 90 boliger. 

 4.B.02, Boligområde syd for Munkebo Bakke er på ca. 5,2 ha. – svarende til 52 boliger. For 

området gælder Lokalplan nr. 109 fra 1986. 

 4.B.30 Troels Allé/Nørregade – området ændres til boligformål i nærværende kommuneplan 

og indeholder nogen restrummelighed – svarende til ca. 25 boliger. 

 

Rummelighed i lokalplaner til boligformål: 

 Lokalplan 215, Parcelhuse i Munkebo øst ved Krabbegårdsvej – Restrummeligheden er i 

2013 på ca. 27 grunde/boliger. 

 Lokalplan 140, Etageboligbebyggelse ved Troels Allé – Der 100% rummelighed i lokalplanen, 

svarende til 25 boliger. 

 Lokalplan 120, Munkebo Bakke - svarende til ca. 11 grunde/boliger. 

 

Rummelighed i rammer til erhvervsformål: 

 4.E.11 Erhvervsareal, Lindø Industripark. Området er et nyudlæg i denne kommuneplan på 

ca. 15,4 ha., hvoraf lidt under halvdelen kommer fra 4.T.01 Vindmølleområde-Dræby. Arealet 

ligger i forlængelse af den store kran. Det er derfor oplagt at inddrage arealet til 
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erhvervsformål, så kranens muligheder kan udnyttes yderlig. Der er 100% rummelighed for 

området. 

 4.E.09 Garbæksvej. Området er ca. 14,6 ha. det er ikke bebygget eller lokalplanlagt. Det er 

udlagt til teknisk anlæg, såsom kompressorstation. 

 4.E.08 lindø Industripark. Området er på ca. 25 ha., og er udlagt til fremstillings, lager, 

værksteds- og handelsvirksomhed med tilknyttet service –og administration. Der er 100% 

rummelighed i området som hverken er bebygget eller lokalplanlagt. 

Rummelighed i lokalplaner til erhvervsformål: 

 Lokalplan nr. 114 for Håndværkerområde i det nordvestlige kvarter - Der er omkring 60% 

rummelighed i lokalplanen fra 1989. 

 Lokalplan 130 Udvidelse af Lindøværftets område m.v. - Der er ca. 2 ha. restrummeligheden 

i lokalplanen fra 2001. 

 

Nye arealer i kommuneplan 2013 

Med rummeligheden i de allerede planlagte arealer vurderes det, at der er arealer nok til 

byudvikling i den kommende planperiode. Af hensyn til den forventede erhvervs, bolig- og 

befolkningsudvikling forventes der fortsat at være behov for de kystnære byområder, der ikke hidtil 

er udbygget. 

Ud over ét nyt erhvervsareal i tilknytning til kranen ved Lindø Industripark, inddrages der ikke nye 

arealer til byudvikling i Munkebo i denne kommuneplan. 

 

Baggrunden for et nyt erhvervsområde ved Lindø Industripark 

Planlægningsmæssige begrundelse for den kystnære lokalisering 

Erhvervsområdet Lindø Industripark er det tidligere Odense Skibsværft. I forbindelse med 

udviklingen af Lindø området er der løbende siden 1960’erne foretaget investeringer i infrastruktur 

og trafikanlæg. Derfor er Lindø Industripark i dag én af Danmarks industrihavne med størst 

potentiale for udbygning og udvikling. 

Området udlægges til erhverv med havnerelateret aktiviteter, herunder brugen af havnens 

portalkran, er en alternativ lokalisering udenfor kystnærhedszonen ikke en mulighed. 
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Funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering 

Lokaliseringen af arealet knytter sig til muligheden for at lave en sporforlængelse for portalkranen. 

Portalkranen/anlægget anvendes for eksempel til at løfte et skib op fra vandet og placere det på 

landjorden, derfor står kranen i tilknytning til havnekanten. 

Natur og landskabsinteresser 

Arealet med nyudlægget er udpeget som karakteristisk i kommuneplanens 

landskabskarakteranalyse. Arealet bør på grund af beliggenheden indenfor kystnærhedszonen 

betragtes som særligt karakteristisk. 

Det visuelle landskab 

Oplevelsen af portalkranen er i dag en vigtig del af det visuelle landskab. Portalkranen fungere 

nærmest som et vartegn for Munkebo. Ved at udvide arealet, hvor kranen kan anvendes vil 

kranens tilstedeværelse og synlighed i landskabet umiddelbart være den samme som i dag. 

Lavbundsarealer 

Området er udpeget som lavbundsareal i kommuneplanen, ligesom de nærliggende 

erhvervsarealer er. De samlede lavbundsarealer på Dræby fed kan ikke anvendes til 

naturgenopretning, da eksisterende anlæg så som industriområderne, en skole, flere boligområder 

begrænser dette. Det kan komme på tale at etablere mindre enkeltliggende naturarealer på Dræby 

Fed, hvortil andre arealer er mindst ligeså anvendelige som det udlagte. 

Se ramme 4.E.11 Lindø Industripark  

 

Kulturmiljø 

Kulturarvsstyrelsen har i 2007 udpeget Lindøværftet og Munkebo som et af 25 nationale 

industriminder i forbindelse med en storstilet satsning på at bevare industrisamfundets kulturarv. 

Udpegningen er begrundet i, at værftet blev en af efterkrigstidens store arbejdspladser, der 

medførte dannelsen af et helt nyt omkringliggende bysamfund i en tidligere landkommune, og som 

på det værftstekniske satte flere rekorder indenfor skibsbyggeri. 

Som led i udpegningen er der udarbejdet bevarende lokalplaner for henholdsvis Lindøboligerne og 

Munkebo Bycenter. Boligerne er omfattet af lokalplan 209, lokalplan 210-A, lokalplan 210-B og 

lokalplan 201-C, mens bycentret er omfattet af lokalplan 211. 
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Trafik 

I trafiksikkerhedsplan 2013 indgår flere tiltag, der kan forbedre farlige og utrygge strækninger og 

kryds. Det drejer sig bl.a. om at ombygge to trafikerede kryds ved Munkebovej/Troels 

Allé/Fjordvejen og ved Fynshovedvej/Munkebovej. Læs mere under trafik og trafiksikkerhed. 

 

Fritid og natur 

Munkebostien er en 20 km sammenhængende vandresti i og omkring byen fra fjorden til Noret. 

Byrådet vil arbejde for, at der skabes et sammenhængende stisystem rundt om Noret, mellem 

Munkebo og Kerteminde. 

Munkebo Bypark er et rekreativt område, som udvikles gennem foreningen Munkebo Bypark. Se 

ramme 4.F.06 Munkebo Bypark. 

Idrætsfaciliteterne ved Munkebo Idrætscenter planlægges udbygget efter behovsanalysen i 

helhedsplanen for fritidsfaciliteter fra 2008. Læs mere om idrætsfaciliteter og fritidsanlæg. 

Bynær natur 

Munkebo ligger mellem Kertinge Nor og Odense fjord – omgivet af vand. Den vilde natur opleves 

især på vandet i en båd eller langs strandengen, hvor man finder et mangfoldigt  fugleliv. 

Derudover er Munkebo kendt for Munkebo bakke, Munkebostien og den påtænkte etablering af 

Munkebo Bypark.   

 

Én skole – Munkebo Skole – mellem Nor og Fjord 

På baggrund af et faldende børnetal og et behov for effektivisering af skolevæsenet er en ændring 

af skolestrukturen i Munkebo blevet vedtaget. Det betyder, at to skoler sammenlægges til én skole 

på to matrikler fra skoleåret 2013 / 2014. Det er desuden blevet vedtaget, at den nye skole også 

samles på én matrikel fra skoleåret 2014 / 2015. 

 

Perspektivområder 

Udenfor denne kommuneplans rammer er der i byudviklingsdiagrammet for Munkebo og på kortet 

over planlagte byzoner og sommerhusområder peget på perspektivarealer som indikation af, hvilke 

arealer der påtænkes inddraget til byudvikling på langt sigt: 
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 Ved Bregnørvej vest for rammeområde 4.B.01 Bregnørvej. Arealet er velegnet til boliger med 

store landskabskvaliteter og intentionen er at færdiggøre byens kant mod det åbne land på 

baggrund af en samlet strukturplan, der i særlig grad tager hensyn til de store landskabelige 

kvaliteter. 

 Ved Kystalleen og Møllevejen ved det sydlige kvarter: Arealet er velegnet til boliger og 

eventuelt visse servicefunktioner, der afrunder bydelens kant på bakkens vestside orienteret 

mod Odense Fjord, og med tilstrækkelig bufferafstand til Odensevej. 

 Til fremtidig erhvervsudvikling peges på et areal på vestsiden af Kystvejen. 
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Retningslinjer 

1.3 Byudvikling, Munkebo 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

1.3.1 Byudviklingen i Munkebo skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i 

byudviklingsdiagram for Munkebo.  

 

1.3.2 Ved udlæg af nye byområder skal det sikres, at der i planlægningen indtænkes trafikale 

løsninger, der varetager trafiksikkerheden og trafikafviklingen.  

 

1.3.3 Byudvikling mod det åbne land skal ske under hensyntagen til landskabelige kvaliteter, 

herunder grønne, rekreative arealer.  

 

1.3.4 Der skal lokalplanlægges ud fra principperne beskrevet i arkitektur, herunder de særlige 

kulturmiljøværdier i byens historiske bymiljø.  

 

1.3.5 Planlægning for et nyt boligområde ved Bregnørvej (perspektivområdet ved rammeområde 

4.B.01) skal ske på baggrund af en samlet masterplan eller ved revision af 

kommuneplanen, der også omfatter perspektivområdet for fremtidig byudvikling, og med 

særlig hensyntagen til de landskabelige interesser. 
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Langeskov by 

Vision 

Langeskov har ca. 4.000 indbyggere. Byen ligger strategisk placeret på sletten mellem Odense og 

Nyborg ved motorvej, landevej og jernbane. Her findes et varieret udbud af boliger, detailhandel, 

service og fritidstilbud. Byen har mange arbejdspladser indenfor håndværk, industri og 

transporterhverv. 

Byrådets vision, som er formuleret i masterplan for Langeskov, er: 

 At Langeskov er en tilgængelig by. Infrastrukturen er i høj grad byens livsnerve, og det er 

afgørende for væksten at byens trafik også i fremtiden er velfungerende og sikker. 

 At der tilbydes boliger i attraktive omgivelser. Det er forskelligt, hvad man ser som attraktive 

omgivelser. For ældre generationer vil det være nærhed til indkøbsmuligheder og offentlig 

transport, hvor det for børnefamilier mere er nærhed til naturen og til gode dagtilbud og 

skoler. Der arbejdes med at tilbyde boliger til forskellige behov. 

 At Langeskov er en vækstby for erhverv. Langeskov skal fortsat være en stærk erhvervsby 

og skal derfor kunne tilbyde gode muligheder for erhvervslivet. Erhvervsudvikling handler 

både om erhvervslivet i nærhed til motorvejen og om byerhverv. 

 At Langeskov rummer en levende bymidte. I Langeskov skal bymidten styrkes og udvikle sig 

som en attraktiv og synlig bymidte, således at der tiltrækkes nye butikker og nye funktioner til 

bymidten. 

 At der arbejdes for at styrke og synliggøre det rekreative bånd, der favner Langeskov. De 

grønne områder, naturen og nærheden til åbne landskaber er en stor kvalitet med moserne 

og bytoften. Der arbejdes med et nyt netværk af bevægelsesstier, og aktivitetssteder skal 

gøre det endnu sundere og sjovere at bo i Langeskov. 

Læs bilag, Masterplan for Langeskov. 

 

Mål 

Byrådet vil arbejde for: 

 at Langeskov skal kunne tilbyde attraktive bomuligheder, der afspejler natur- og 

landskabskvaliteter, 
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 at der tiltrækkes en bred vifte af erhvervsvirksomheder til Langeskov, herunder særligt 

transporttunge virksomheder med behov for nærhed til motorvejsnettet, 

 at området omkring Langeskov Centeret udvikles med detailhandel og nye bymæssige 

funktioner, 

 at området øst for Langeskov udvikles i sammenhæng med etablering af ny skov, 

 at området omkring Sellebjerg Mose beskyttes og udvikles som fremtidigt naturområde med 

rekreative muligheder i sammenhæng med naturområdet ved Urup Dam, 

 at der kan etableres et motel nær motorvejen, 

 at forbedre infrastrukturen, herunder især for bløde trafikanter i sammenhæng med 

byudviklingen, 

 at Langeskov Station etableres. 

 

 

Redegørelse 

Byudvikling i Langeskov 

I kommunens bymønster udfylder Langeskov rollen som primær drivkraft for erhvervsudvikling 

indenfor industri og transporterhverv. Langeskovs styrker er gode bomiljøer, kultur- og foreningsliv. 

Langeskovs nuværende bystruktur har været præget af den historiske udvikling omkring de vigtige 

infrastrukturforbindelser, der har været grundlaget for byens udvikling. Først ved landevejen og 

nord for jernbanen, da stationsbyen udviklede sig fra 1860'erne, og fra 1960'erne også i større stil 

syd for jernbanen med erhvervsområder mod motorvejen. 

 

Det betyder, at de væsentligste byudviklingsretninger er: 

Boliger 

 mod nord, hvor Langeskov på sigt kan udvides nord for Hvileholmsvej, og mod øst, hvor 

byen på sigt kan udvikles i sammenhæng med rejsning af ny skov med boliger i skoven. 

Erhverv 

 syd for motorvejen samt af det eksisterende erhvervsområde ved Odensevej ved Birkende. 

 



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

92 
 

Det langsigtede mål for Langeskov er at forbedre byens omkringliggende natur- og 

landskabsværdier, at skabe en rekreativ ring som favner byen samt at kunne tilbyde attraktive og 

varierede bomuligheder. 

Erhvervsmæssigt skal Langeskov til stadighed kunne tilbyde motorvejsnære grunde til håndværks, 

transport- og industrierhverv mv. 

Se bilag, Byudviklingsdiagram for Langeskov. 

 

Forstædernes Tænketank 

Langeskovs nuværende bystruktur har været præget af den historiske udvikling omkring de vigtige 

infrastrukturforbindelser, der har været grundlaget for byens udvikling. Denne udvikling udnyttes 

som en del af projektet forstædernes tænketank, som Kerteminde Kommune har deltaget i. 

Forstædernes tænketank er etableret af Naturstyrelsen og Realdania for at sætte fokus på livet i 

forstæderne og udvikle generelle anbefalinger til, hvordan forstadsområder kan udvikles og 

omdannes på en sådan måde, at de fremover kommer til at fungere mere bæredygtigt i både 

miljømæssig, social og økonomisk forstand. Nogle af tænketankens anbefalinger var bl.a. 

byomdannelse frem for byspredning, styrkelse af den bæredygtige mobilitet og fastholdelse og 

udbygning af attraktiviteten i forstaden. 

Folketingets beslutning om at etablere en station i Langeskov gav anledning til at arbejde med 

Langeskovs sammenhænge og struktur på en ny måde, som er nærmere beskrevet i 

masterplanen. 

 

Masterplan for Langeskov 

Byrådet har arbejdet for at lave en helhedsplan/masterplan, som styrker centerområdet og de 

grønne bånd, der både indeholder kulturelle og naturmæssige oplevelser. Forbindelsen til 

nabokommunerne skabes via de grønne bånd, mod øst til Nyborg og mod vest til Tarup Davinde. 

Udover at give borgere og turister grønne oplevelser skal de grønne bånd også samle Langeskov 

som en grøn by med god tilgængelighed. 

I forbindelse med masterplanen for Langeskov er erhvervsarealernes rummelighed blevet 

undersøgt i forhold til den eksisterende rummelighed samt de fremtidige behov og 

udviklingsmuligheder. 



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

93 
 

Læs bilag, Masterplan for Langeskov. 

 

Langeskov Station 

Stationsbyen Langeskov udviklede sig fra 1860'erne; og fra 1960'erne også i større stil syd for 

jernbanen med erhvervsområder mod motorvejen. Denne fortælling revitaliseres med at 

Langeskov Station genetableres. Se lokalplan 238 - Langeskov Station 

 

Byudvikling af boligområdet, Langeskov Nord. 

Hensigten med byudviklingen af Langeskov Nord er, at tilbyde et alsidigt og tilstrækkeligt udbud af 

byggegrunde i et attraktivt og naturskønt område. Se lokalplan 235 - Langeskov Nord. 

 

Områdefornyelse for Langeskov 

Kerteminde Kommune ansøgte i januar 2012 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om 

reservation af midler til gennemførelse af områdefornyelse af arealerne i den centrale del af 

Langeskov og modtog i april 2012 et positivt tilsagn om reservation af 3 millioner kroner. Kort 

herefter gik processen omkring udarbejdelse af et byfornyelsesprogram i gang. 

Byfornyelsesprogrammet er godkendt af ministeriet og Kerteminde Byråd, og det videre arbejde 

med områdefornyelsen kan nu igangsættes. Områdefornyelsen løber frem til udgangen af 2017. 

 

Rummelighed 

I Langeskov er restrummeligheden for boligudbygning på ca. 393 boliger, svarende til 39,3 ha., 

hvis den gennemsnitlige udnyttelse er på 10 boliger pr. ha. 

Rummelighed i rammer til boligformål: 

 7.B.04 Elmevej. Området er på ca. 8,9 ha. – svarende til ca. 89 boliger. 

 7.B.12 Smedevænget. Området er på ca. 15,5 ha. – svarende til ca. 155 boliger for åbenlav 

bebyggelse. 

 7.B.17 Seniorboliger. Området er på ca. 1,6 ha. og har en rummelighed svarende til ca. 20 

boliger. I denne kommuneplan er området udtaget fra centerområdet og udlagt til boligformål. 
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Rummelighed i lokalplaner med boligformål: 

 Lokalplan 58, Boligområde ved Langeskov Øst. Lokalplanen har en rummelighed på ca. 30 

boliger. 

 Lokalplan 62, boligområde ved Elmevej. Ca. 50% af lokalplanens område er ikke bebygget, 

hvilket svarer til ca. 18 boliger. 

 Lokalplan 235 - Langeskov Nord Lokalplanen har en rummelighed svarende til ca. 60 boliger. 

 Lokalplan nr. 1 Lokalplanen fra 1979 har en rummelighed på ca. 26 boliger. 

 

Rummelighed i rammer til erhvervsformål: 

 7.E.03 Odensevej syd, lettere industri - Der er 100% rummelighed i rammen. 

 

Rummelighed i lokalplaner med erhvervsformål: 

 I Lokalplan nr. 50 og lokalplan nr. 53, som gælder for 7.E.08 Mariesmindevej er der syd for 

motorvejen rummelighed for større virksomheder indenfor transport- og lagervirksomhed m.v. 

 Lokalplan nr. 4 Der er enkelte ledige grunde til håndværkserhverv. 

 

Nye arealer i kommuneplan 2013 

Med rummeligheden i de allerede planlagte arealer vurderes det, at der er arealer nok til 

byudvikling i den kommende planperiode. Der inddrages derfor ikke nye arealer til byudvikling i 

Langeskov i denne planperiode. 

 

Kulturmiljø 

Bytoften syd for motorvejen er en kulturmindepark, der formidler arkæologiske fund. Østfyns 

Museer planlægger flere nye oplevelsesmuligheder, herunder opførelse af servicebygning, 

bueskydningsbane m.m. 

Det er endvidere hensigten at arbejde med forskønnelse af indfaldsvejene til Langeskov, herunder 

især landevejen Odensevej/Nyborgvej. 
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Trafik 

I trafiksikkerhedsplan 2013 indgår flere tiltag, der kan forbedre farlige og utrygge strækninger og 

kryds. Det drejer sig bl.a. om en sti langs Vandværksvej/ Langeskovvej/Urupvej til Rynkeby og en 

sikring af T-krydset Odensevej og omfartsvejen. 

De trafikale forbindelser til bymidten skal forbedres på sigt i sammenhæng med ny byudvikling, og 

derfor opretholdes tidligere planer om at forlænge Centervej til Håndværkervej og til 

Stavnsagergyden i Langeskov øst. 

 

Fritid og natur 

Idrætsfaciliteterne ved Langeskov Idrætscenter planlægges udbygget efter behovsanalysen i 

helhedsplanen for fritidsfaciliteter fra 2008. Læs mere om idrætsfaciliteter og fritidsanlæg. 

Den langsigtede strategi for byudviklingen ved Langeskov er bl.a. at opgradere naturkvaliteterne 

omkring byen, bl.a. gennem plantning af et bynært skovområde i Langeskov øst og ved 

naturgenopretning af området vest for byen ved Sellebjerg Mose, der er udpeget som 

lavbundsområde. 

Bynær natur 

Langeskov er omgivet af naturområder Urup dam, Røjerup mose, Hakkehave skoven, Vejrup skov. 

Adgangen til naturen styrkes i masterplanen for Langeskov ved etableringen af det rekreative 

bånd. Se Masterplan for Langeskov.  

 

Én skole – Langeskov Skole   

Langeskov Skole er i dag én skole på to matrikler, men Byrådet har besluttet, at skolen i lighed 

med skolerne i Munkebo og Kerteminde fra skoleåret 2017 / 2018 skal samles på én matrikel. 

 

Én daginstitution – Mælkevejen  

Byrådet har besluttet at sammenlægge byens tre daginstitutioner i den nye daginstitution, 

Mælkevejen. I Mælkevejen vil der være plads til 220 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 10 

gæstedagplejebørn. Institutionen åbner i november 2013. 
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Perspektivområder 

Udenfor denne kommuneplans rammer er der i byudviklingsdiagrammet for Langeskov og på 

kortet over planlagte byzoner og sommerhusområder peget på perspektivarealer som indikation af, 

hvilke arealer der påtænkes inddraget til byudvikling på langt sigt: 

 Nord for Hvileholmsvej v/Langeskov Nord, vest og øst for Vandværksvej; Arealet er velegnet 

til boliger med landskabelige kvaliteter. Intentionen er på sigt at skabe en landskabelig 

tilpasning i sammenhæng med projekt for naturområde og rekreative faciliteter ved Sellebjerg 

Mose 

 Øst for skolen og Stavnsagergyden (skovboliger); Arealet er velegnet til boliger fx i nær 

sammenhæng med plantning af ny skov og de grønne kiler ved Bakkegårds Allé. 
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Retningslinjer 

1.4 Byudvikling, Langeskov 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

1.4.1 Byudviklingen i Langeskov skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i 

masterplanen for Langeskov.  

 

1.4.2 Ved udlæg af nye byområder skal det sikres, at der i planlægningen indtænkes trafikale 

løsninger, der varetager trafiksikkerheden og trafikafviklingen.  

 

1.4.3 Byudvikling mod det åbne land skal ske under hensyntagen til landskabelige kvaliteter, 

herunder grønne, rekreative arealer.  

 

1.4.4 Der skal lokalplanlægges ud fra principperne beskrevet i afsnittet arkitektur.  

 

1.4.5 Planlægning for den nye del af Langeskov øst skal ske på baggrund af en samlet 

masterplan eller ved revision af kommuneplanen, der også omfatter perspektivområde for 

fremtidig byudvikling.  
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Udviklingsbyer 

Udviklingsbyerne er de mellemstore byer, som geografisk er fordelt over hele kommunen. I 

Kommuneplanen for Kerteminde Kommune indgår: Rynkeby, Marslev, Dalby−Mesinge som 

udviklingsbyer. 

Udviklingsbyerne tildeles mulighed for byvækst, idet de er i besiddelse af servicefunktioner, så som 

dagligvarehandel, fritidsfaciliteter (herunder forsamlingshuse og idrætsfaciliteter), kirke, offentlig 

service samt mindre liberale erhverv og mindre håndværks- og fremstillingsvirksomheder. 

 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 At de tre byer Dalby-Mesinge, Rynkeby og Marselv ved udpegning som udviklingsbyerne i 

kommuneplanen sikres forsat udvikling. 

 At sikrer muligheder for at bevare og udvikle byernes egne særpræg og kvaliteter i forhold 

til natur, kulturhistorie, arkitektur og socialt liv i landsbyen. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At der i planperioden 2013−2025 i samarbejde med museet udarbejdes en 

gennemgribende registrering af såvel udviklingsbyer som de landsbyer, der ikke har opnået 

status som udviklingsby. Registreringen skal kortlægge de enkelte områders særlige 

kendetegn, hvad angår landsbymiljøer, kulturarvsmiljøer og potentielle bevaringsværdige 

bygninger. 

 At udviklingsbyerne udvikles til lokalcentre for de omkringliggende landsbyer og det 

nærmeste opland. 

 At byudvikling sker i respekt for udviklingsbyernes arkitektoniske og kulturarvsmæssige 

værdier. 

 At behovet for nye udstykninger af bolig og erhvervsarealer løbende dækkes. 

 At sikre udviklingsmuligheder for det lokale foreningsliv idræt, forsamlingshuse m.v. 
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 At der i samarbejde med landsbyrådene og udviklingsbyernes beboere udarbejdes 

udviklings- og bevaringsplaner for specifikke landbymiljøer og enkelte bevaringsværdige 

bygninger, der afspejler god håndvækstradition og bygningskultur og medvirker til at 

fortælle lokalbyens historie. 

 

Redegørelse 

Rynkeby 

Mellem Kerteminde og Langeskov styrkes udviklingen med centrum i Rynkeby. Rynkeby er 

beliggende i byzone og er med sine ca. 600 beboere en af de største udviklingsbyer i Kerteminde 

Kommune. Rynkeby har et potentiale til at udvikles som lokalcenter for de omkringliggende 

landsbyer. Der er foruden en friskole og en privat børnehave, en dagligvarebutik, der betjener byen 

og det nærmeste opland. Erhvervsmæssigt er der i selve Rynkeby et mindre antal private 

håndværks- og servicevirksomheder orienteret langs bygaden. Øst for byen er der lokal- og 

kommuneplanlagt tre større fremtidige boligområder. 

Fremtidige boligområder skal placeres som fastsat i lokalplan nr. 3.1 nyt boligområde i Rynkeby og 

kommuneplanens rammer udlagt til boligformål. Nybyggeri og tilbygninger mv. i landsbyen skal ske 

med hensyntagen til det eksisterende bymiljø. 

Der udlægges i denne kommuneplan ikke yderligere boligområder i Rynkeby, da det vurderes, at 

restrummeligheden er tilstrækkelig for behovet i planperioden. 

Skovhuse er det erhvervsmæssige opland til Rynkeby. Her ligger en større metalvirksomhed samt 

det tidligere Rynkeby Mosteri, der i dag rummer en møbelvirksomhed, se ramme 5.E.01 Skovhuse. 

Fremtidig erhvervsudbygning skal ske i det eksisterende erhvervsområde i Skovhuse. Der kan dog 

ske mindre udbygning af håndværksvirksomheder, der ligger inde i selve Rynkeby by. 

 

Marslev 

Marslev er med sine ca. 418 beboere den mindste af de tre udviklingsbyer. Den ældste del af 

Marslev, Marslev Kirkeby og området Vejruplund, ligger i uplanlagt landzone. Området mellem 

Marslev Kirkeby og Vejruplund er byzone og delvist udbygget med boliger i området ud mod 

landevejen. Marslev skole og Børnehus, der er en samdreven institution, ligger ligeledes i området, 

men ligger i landzone. 
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Fremtidige boligområder kan placeres som fastsat i lokalplan 5.1, Marslev By og lokalplan 49, 

boligområde ved Alléparken Marslev. 

I denne kommuneplan udlægges to nye arealer til bolig- og fritidsformål i Marslev. Det er 6.B.01 

nyt boligområde i Marslev og 6.F.02 nyt fritidsområde i Marslev. 

Desuden udlægges et nyt boligområde i Birkende på ca. 5,4 ha. til boligformål, se ramme 6.B.07 

nyt boligområde i Birkende. Ligesom i Marslev er Birkende inde i god udvikling med udbygning, og 

derfor er der brug for mere rummelighed i forhold til de allerede udlagte arealer. 

 

Dalby-Mesinge 

Dalby-Mesinge udgør en fælles funktion som udviklingsby på grund af deres korte indbyrdes 

afstand. Der er bosiddende ca. 700 i de to byer med ca. lige mange indbyggere i hver by. 

Hindsholmskolen i Dalby blev i 2008 lagt sammen Mesinge Skole og udgør nu områdets samlede 

skoletilbud med overbygning. 

Mesinge Skole genåbnede i 2010 som kommunens specialpædagogiske tilbud til børn i 

skolealderen. I 2011 blev den ene af Hindsholms to daginstitutioner lukket, så Naturbørnehaven 

Bøgebjerg nu udgør områdets tilbud om børnehave. En dagligvarebutik i Mesinge samt mindre 

håndværks- og servicevirksomheder i begge byer betjener lokalområdet. 

Det vurderes, at der i planperioden er restrummelighed i både de lokalplanlagte og i de 

rammelagte område til ca. 100−120 boliger. 

 

Landdistriktspolitik og udviklings- og bevaringsplan 

I erkendelse af, at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker 

Byrådet, at der gennem særlig fokus på udviklingsbyerne og landdistrikterne i øvrigt, udarbejdes 

en landdistriktspolitik og herunder en udviklings- og bevaringsplan. 

Udviklings- og bevaringsplanen skal sikre, at udviklingsbyerne og landsbyerne kan udvikle sig 

indenfor rammerne af en overordnet plan. Udviklings- og bevaringsplanen skal medvirke til, at 

udviklingsbyerne og landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og/eller 

direkte forfald. Udviklings- og bevaringsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende 

lokalplaner i udviklingsbyerne og landsbyerne. Det er vigtigt, at en landdistriktspolitik og udviklings- 

og bevaringsplan udarbejdes i samarbejde med landsbyråd og beboere.  
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Kerteminde LAG 

Kerteminde LAG (Lokal AktionsGruppe) er en forening, som ønsker at fremme udviklingen i 

Kerteminde Kommune i et bredt samspil med lokalsamfundet. 

Foreningen LAG arbejder bl.a. med: 

 at tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om 

tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i 

landsbyerne. 

 at have fokus på at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med 

kommunen. 
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Retningslinjer 

1.5 Udviklingsbyer 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

Rynkeby 

1.5.1 Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i Rynkeby skal ske med 

hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur. 

 

1.5.2 Fremtidig erhvervsudbygning skal ske i Skovhuse. Der kan dog ske mindre udbygning af 

håndværksvirksomheder, der ligger inde i selve Rynkeby by. 

 

Marslev 

1.5.3 Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i Marslev Kirkeby skal ske med 

hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses landsbymiljøet såvel skala som 

arkitektur. 

 

1.5.4 Fremtidig erhvervsudbygning skal ske i de rammeområder, der er udlagt til blandet bolig og 

erhverv. Der kan dog ske mindre udbygning af håndværksvirksomheder, der ligger inde i 

Marslev Kirkeby. 

 

Dalby-Mesinge 

1.5.5 Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i såvel Dalby by som Mesinge by 

skal ske med hensyntagen til de eksisterende bymiljøer og tilpasses landsbymiljøet i såvel 

skala som arkitektur. 

 

1.5.6 Fremtidig erhvervsudbygning skal ske i de lokalplanlagte og rammelagte områder, der er 

udlagt til erhverv. Der kan dog ske mindre udbygning af håndværksvirksomheder, der ligger 

inde i byerne. 
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Landsbyer 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 At landsbyerne skal være levende og attraktive lokalmiljøer, hvor nærhed er et nøgleord. 

 At der sker en videreudvikling af landsbyernes særegne karakteristika, så landsbyerne i 

fremtiden vil være nogle attraktive steder at bo − et alternativ til Kerteminde Kommunes 

større byer. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål i den kommende planperiode at arbejde med: 

 landsbyernes udviklingsmuligheder 

 helheden i de bevaringsværdige landsbyer 

 en sikring og en udpegning af de bevaringsværdige bygninger i landsbyerne 

 en sikring af vigtige kulturmiljøer i landsbyerne 

 landskabet, og en sikring af naturen omkring landsbyerne 

 bæredygtighed i landsbyerne 

 mulighed for at anvende nedlagte landbrugsbygninger til andre formål – formål som passer 

ind i det omgivende miljø. 

I forhold til de mindre landsbyer vil Byrådet: 

 vurdere, hvor de mindre landsbyer har mulighed for byggeri af enkelte boliger med henblik 

på at styrke landsbysamfundene som attraktive bomiljøer, 

 prioritere naturen og landskabet i landsbyen omkring landsbyafgrænsningerne og i det 

åbne land, 

 arbejde for, at der sker en styrkelse af de mindre landsbyers udviklingsmuligheder, og at 

nye bygninger tilpasses de bestående landsbymiljøer og deres specielle særpræg, 

 arbejde for, at der åbnes mulighed for at udnytte nedlagte og overflødiggjorte 

landbrugsbygninger til anden relevant anvendelse, som passer ind i miljøet, 

 arbejde for, at der foretages en registrering af bevaringsværdige bygninger i landsbyerne 

og det åbne land. 
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Redegørelse 

Landsbyerne fungerer hovedsagligt som bosætningsbyer. De rummer attraktive bosteder i samspil 

med naturen. Landsbyerne indeholder rigtig mange kvaliteter, der danner rammer for initiativ, 

engagement og nærvær. Dog oplever flere landsbyer en fraflytning; en udvikling, der kan være 

svær at vende. Derfor skal der i den kommende planperiode være mere fokus på landsbyerne og 

deres kvaliteter. 

Det primære fokus i landsbyerne er ikke nødvendigvis vækst − men kvalitet baseret på stedets 

eksisterende ressourcer, som fx arkitektur, kulturarv, landskab/natur, tradition og ikke mindst 

borgerne selv. Hver enkelt landsby i Kerteminde Kommune har sin egen særegene karakter og 

historie. Mange af Kerteminde Kommunes landsbyer har store bevaringsværdier, der skal værnes 

om, da det er med til at styrke landsbymiljøet og gøre dem attraktive. En uhensigtsmæssig 

udvikling kan forringe disse værdier. 

Huludfyldning er ofte en måde at tilføre nyt byggeri i landsbyerne, men det skal nøje overvejes, 

hvor der kan ske huludfyldning. Der må ikke ske huludfyldning, der hvor andre 

beskyttelsesinteresser taler for at friholde grønne arealer, da pauser i husrækken kan være 

værdifulde kulturelementer. 

Udvikling af landsbyerne skal ske med nænsomhed med hensyn til det stedlige miljø og det 

omgivende landskab, så de oprindelige kvaliteter ikke forsvinder. Nyt byggeri i landsbyer skal 

tilpasses den stedlige tradition og udformes, så det har en sammenhæng med den eksisterende 

landsbystruktur, således at landsbykarakteren fastholdes. Nyt byggeri skal ske inde for 

landsbyafgrænsningen. Se under kommuneplanens rammedel alle rammer for landsbyerne. 

Inden der bygges nyt, kan det være hensigtsmæssigt at se på muligheden for at udnytte 

eksisterende bygninger og konvertere dem til andet formål. Det kan være tomme bygninger, som 

fx overflødiggjorte landbrugsbygninger og tidligere butikker. Derved sikres det, at bygningerne ikke 

forfalder, og samtidig understøttes landsbyens eksisterende kulturmiljø. Det er i mange tilfælde 

mere bæredygtigt at renovere og konvertere eksisterende bygninger fremfor at rive ned og bygge 

nyt. 

Intentionen er, at egentlig byudvikling, som eksempelvis større udstykninger, skal ske i 

Kerteminde, Langeskov, Munkebo eller udviklingsbyerne. 
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Landsbykirker 

Landsbykirkerne udgør ofte markante elementer i kulturlandskabet. For mange landsbykirkers 

vedkommende er der bevaret værdifulde udsigtskiler til og fra kirkerne. Disse udsigtskiler skal 

friholdes for bebyggelse og anlæg, der forhindrer det frie udsyn til og fra de pågældende kirker. 

Naturbeskyttelsesloven foreskriver, at der ikke må opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 

m indenfor en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig 

bebyggelse i hele bebyggelseszonen. 

I forbindelse med en lang række af kirkerne, er der de såkaldte "Provst Exner" fredninger, dvs. 

fredninger af kirkernes nærområder. 

 

Landsbyer i Kerteminde Kommune 

Martofte 

Martofte er beliggende på Hindsholm langs med Fynshovedvej ca. 12 km nord for Kerteminde. I 

Landsbyen er der et forsamlingshus, nogle små gallerier, Hindsholms Egnsmuseum, en lille lokal 

købmand samt diverse mindre erhverv. Det vil være muligt at etablere mindre 

erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området. 

Den sydlige del af Martofte har en aflang struktur, hvor bebyggelsen placerer sig langs 

Fynshovedvej. Den nordlige del er bygget op omkring et slynget vejforløb, hvor bebyggelsen ligger 

i en klyngestruktur. 

Martofte ligger i landzone. Der er ikke udarbejdet en lokalplan. Målet er, at der i den kommende 

planperiode udarbejdes en udviklingsplan for Martofte, hvor der ses på landsbyens 

udviklingsmuligheder, og hvor der evt. kan ske huludfyldninger. 

Se kommuneplanramme for Martofte: 1.BE.1 Martofte. 

 

 

Midskov 

Midskov ligger på Hindsholm ca. 9 km nord for Kerteminde på en tange ud i Odense fjord. Midskov 

er en landsby med beboelse, mindre erhverv og landbrug. Tæt på Midskov, ca. 300 m vest for 

ligger et sommerhusområde helt ud til Dalbybugten. 
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Midskov har en værdifuld landskabelig placering tæt på vandet. Mange steder i landsbyen har man 

enten kig ud over Odense Fjord eller Dalby Bugt. Bebyggelsesstrukturen har en åben karakter, 

hvor landskabet kommer helt ind i landsbyen. 

Bebyggelse skal opføres som åben/lav bebyggelse. Tilladelse til nyt byggeri bør ske i 

overensstemmelse med den omgivende bebyggelse, så den åbne landskabelige struktur bevares. 

Der kan evt. indrettes boliger eller erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger, eller andre 

funktioner, der falder naturligt ind i det landskabelige landsbymiljø. 

Midskov er beliggende i landzone, og der er ikke udarbejdet en lokalplan for landsbyen. 

Det er Byrådets mål, at de værdifulde landskabelige kvaliteter kortlægges i den kommende 

planperiode, så man sikrer, at evt. ny bebyggelse sker det rette sted. 

Se kommuneplanrammer for Midskov: 2.LA.2 Midskov. 

 

Viby 

Viby ligger på Hindsholm, ca. 6 km nord for Kerteminde. Viby er en bevaringsværdig landsby med 

særlig bevaringsinteresser. Det er både selve landsbymiljøet, landsbyejerlav, bygninger, landskab 

og beplantning i og omkring landsbyen, der skal værnes om, da det er bevaringsværdigt. 

Flere af ejendommene i Viby er fredet, og et område omkring kirken er omfattet af 

kirkeomgivelsesfredning. 

Landsbystrukturen med de snoede gadeforløb og bygninger er usædvanlig godt velbevaret i Viby. 

Meget få bygninger er opført i det 20. århundrede. 

I Viby er der en kirke, en mølle, et forsamlingshus, et bed and breakfast, et viden- og kursuscenter 

for håndværk og bygningsbevaring samt andre mindre erhverv. 

Kirken har en speciel arkitektur. Den ligger på en lille bakketop som et varetegn, når man kommer 

kørende fra øst af Målebakkevej. Viby Mølle er en af Danmarks største og bedst bevarede 

hollandske vindmøller. Den ligger meget majestætisk på sin egen bakke lidt udenfor byen, nord for 

landevejen mod Salby. Hovedparten af bygningerne i Viby er i bindingsværk. 

Viby ligger i landzone. Der er ved at blive udarbejdet en lokalplan i samarbejde med Vibys borgere. 

Se kommuneplanramme for Viby: 2.BE.6 Viby 
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Måle 

Måle ligger smukt i landskabet på Hindsholm, ca. 6 km nord for Kerteminde, tæt ved Måle strand. 

Måle er en bevaringsværdig landsby med særlige bevaringsinteresser. Det er både selve 

landsbymiljøet, landsbyejerlav, bygninger, landskab og beplantning i og omkring landsbyen, der 

skal værnes om, da det er bevaringsværdigt. 

Måle Bygade 23 er fredet, og et ca. 25 ha stort område ved Måle Bakke nordvest for byen er 

omfattet af en landskabsfredning for både at bevare den fantastiske udsigt ud over landskabet og 

over til Romsø, og for at bevare selve landskabet med det kuperede og afvekslende terræn. 

Mange bygninger i Måle er i bindingsværk. 

Måle ligger i landzone. Der er ved at blive udarbejdet en lokalplan i samarbejde med Måles 

borgere. 

Supplerende redegørelse for landsbyen Måle 

1). Gården her ønskes medtaget i rammeafgrænsningen og en fremtidig lokalplan for området,  da 

gården er en del af landsbyens ældre gårdbebyggelse og er rumdannende sammen de øvrige 

gårde,  som ligger som en lille enklave på en sidevej til Måle Bygade. Gården ligger som en fin 

overgang mellem landsbyen og det åbne land. 

2). Måle Bygade og Stavrevej er kulturarvsmæssigt de mest betydningsfulde veje i Måle, hvor 

Stavrevej gennem tiderne har gennemgået en mere hårdhændet behandling og flere ejendomme 

er revet ned, hvilket har udtyndet gadens karakter af en landsbygade. For at genskabe en 

sammenhængende bygade ønskes arealet her medtaget i afgrænsningen for i en kommende 

lokalplan for Måle at give mulighed for at retablere en bolig på dette sted, da det vurderes at styrke 

Stavrevejs  karakter som den landsbygade, den har været. 

3 + 4). Begge ejendomme er en del af bebyggelsesstrukturen langs Stavrevej og bør 

kulturarvsmæssigt set være en del af en kommende lokalplan for Måle, da de er med til at definere 

en helhed langs Stavrevej. 

Rammeafgrænsningen vil ved udarbejdelse af en lokalplan stadig være beliggende i landzone og 

plan lovens bestemmelser vil stadig være gældende, og der vil fortsat skulle søges om 

landzonetilladelse. Hensigten med den kommende lokalplan for området er at sikre landsbyens 

værdier og særlige karakter, da landsbyen er udpeget som en landsby med særlige 

bevaringsinteresser. 
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Områderne er beliggende i OSD, og der er mere end 30 m ler til sikring af grundvandet. Set som et 

nyudlæg er det Kerteminde Kommunes vurdering, at grundvandsbeskyttelsen er tilstrækkelig. 

Kommunen vurderer derfor,  at grundvandskvaliteten ikke bliver yderligere truet med 

rammeudlægget. 

Da udvidelserne kun giver mulighed for begrænset bebyggelse i sammenhæng med landsbygaden 

vurderer Kerteminde Kommune at udlægget ikke vil medføre påvirkning af kystnærhedszonen.  

Se kommuneplanramme for Måle: 2.BE.7 Måle 

Landsbyafgrænsning for Måle 

 

 

Drigstrup 

Drigstrup ligger ca. 1 km øst for Munkebo og ca. 3 km vest for Kerteminde. 

Drigstrup ligger på en højderyg omgivet af naturområder i form af landbrugsarealer. Der er flere 

steder udsigt både til Odense fjord, Bregnør fiskerleje samt Kerteminde Fjord. Terrænet i området 

er meget kuperet med store niveauforskelle. 
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Drigstrup er en landsby med beboelse, landsbykirke, efterskole, mindre erhverv og landbrug, 

beliggende i landzone. 

Det er byrådets mål, at der i den kommende planperiode udarbejdes en udviklingsplan, hvor der 

ses på landsbyens udviklingsmuligheder, og hvor der evt. kan ske huludfyldninger. 

Der er to gældende lokalplaner for Drigstrup: lokalplan 40, som omhandler et areal syd for 

landsbyen, som er udlagt til fritidsformål, og lokalplan 203, som omhandler et areal ved Kerteminde 

Efterskole, hvor der er mulighed for udvidelse af efterskolen, da de har brug for yderligere plads. 

Resten af Drigstrup er ikke lokalplanlagt. 

Se kommuneplanrammer for Drigstrup: 2.B.06 Drigstrup/Lykkedamsvej, 2.BE.08 Drigstrup og 

2.O.05 Kerteminde Efterskole Drigstrup. 

 

Dræby 

Dræby ligger ca. 1 km. vest for Munkebo. I Dræby er der et bed and breakfast samt diverse mindre 

erhverv. 

Dræby er udformet med forholdsvis lige vejforløb, som det meste af bebyggelsen er beliggende ud 

til. Bebyggelsesstrukturen er meget åben, og det meste af bebyggelsen er beliggende ud til det 

åbne land. 

Dræby ligger i landzone. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for Dræby. Det er byrådets mål, at der 

i den kommende planperiode udarbejdes en udviklingsplan, hvor der ses på landsbyens 

udviklingsmuligheder, og hvor der evt. kan ske huludfyldninger og etableres ny bebyggelse. 

Se kommuneplanramme for Dræby: 4.LA.3 Dræby. 

 

Kertinge 

Kertinge ligger ud til den sydlige del af Kertinge Nor, ca. 7 km fra både Kerteminde og Munkebo. 

Den er næsten vokset sammen med Kølstrup. I Kertinge er der landbrug, et bed and breakfast 

samt diverse mindre erhverv. 

Kertinge har en værdifuld landskabelig placering tæt ved vandet. Fra de fleste steder i landsbyen 

har man kig ud over Kertinge Nor. Bebyggelsesstrukturen har en åben karakter. Flere af 
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bygningerne er registreret som bevaringsværdige. Kertinge ligger i landzone. Lokalplan nr. 34 er 

gældende for Kertinge. 

Se kommuneplanrammer for Kertinge: 5.BE.1 Kertinge og 5.B.01 Kertinge. 

 

Kølstrup 

Kølstrup ligger ud til den sydlige del af Kertinge Nor, ca. 7 km fra både Kerteminde og Munkebo. 

Den er næsten vokset sammen med Kertinge.  

I Kølstrup ligger herregården Ulriksholm, hvor der er forskellige aktiviteter som eksempelvis 

kunstudstillinger. I Kølstrup er der også en kirke, et forsamlingshus samt diverse mindre erhverv. 

Ved siden af kirken ligger en smuk gammel præstegård, som i dag er fredet. 

Kølstrup har en værdifuld landskabelig placering tæt ved vandet. Fra de fleste steder i landsbyen 

har man kig ud over Kertinge Nor. Bebyggelsesstrukturen har en åben karakter ud mod Kertinge 

Nor. 

Kølstrup ligger i landzone, lokalplan nr. 34 er gældende for Kølstrup. Flere af bygningerne er 

registreret som bevaringsværdige. 

Se kommuneplanrammer for Kølstrup: 5.BE.2 Kølstrup, 5.B.02 Kølstrup, 5.BE.3 Kølstrup og 5.F.01 

Ulriksholm. 

 

Revninge 

Revninge ligger 3 km syd for Kerteminde. I Revninge er der en friskole, Kertemindeegnens 

Friskole, en kirke og en sognegård. Desuden er der også forskellige former for mindre 

erhvervsvirksomheder i Revninge. 

Revninge ligger i landzone, lokalplan nr. 68 er gældende for området omkring friskolen. Den øvrige 

del af Revninge er ikke lokalplanlagt. Målet er, at der i den kommende planperiode udarbejdes en 

udviklingsplan for Revninge, hvor der ses på landsbyens udviklingsmuligheder, og hvor der evt. 

kan ske huludfyldninger. 

Se kommuneplanrammer for Revninge: 5.BE.4 Revninge og 5.O.02 Revninge Friskole. 
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Rønninge 

Rønninge ligger ca. 1 kilometer syd for Langeskov, tæt på motorvejen. Rønninge har en struktur 

med snoede gadeforløb, hvor bygninger ligger helt ud til vejskellet, det er med til at understrege de 

snoede gadeforløb. 

Byen er placeret tæt ved engarealerne langs åen. På det nord-sydgående stykke nær åen er det 

tydeligt, hvordan vejen passer sig ind efter terrænnet, der falder ned imod åen. 

I Rønninge er der en kirke, et forsamlingshus, samt diverse mindre erhverv. Flere af bygningerne, 

træerne og de grønne områder er bevaringsværdige, de er nærmere udpeget i lokalplan 29. Et 

område omkring kirken er omfattet af kirkeomgivelsesfredning. Rønninge ligger i landzone. 

Se kommuneplanramme for Rønninge: 7.BE.4 Rønninge. 

 

Birkende 

Birkende ligger ca. 2 km nord for Langeskov, den ligger godt i forhold til infrastruktur, ca. 3 km fra 

motorvejen. 

Birkende er en landsby med beboelse, kirke, forsamlingshus og et aktivitetscenter for pensionister, 

Hans Tausen Centret. Landsbyen rummer forholdsvis store arealer til erhverv, og et større areal 

sydvest for Birkende er udlagt til erhverv. 

Bebyggelsen har forskellig karakter. En forholdsvis stor del af landsbyen består af nyere 

parcelhusbebyggelse, men man fornemmer dog stadig landsbyens oprindelige struktur og kerne 

omkring kirken. Landsbyen er oprindeligt bygget op omkring Hans Tausensgades slyngede 

vejforløb. I den gamledel af landsbyen er der flere bevaringsværdige bygninger, træer, levende 

hegn og grønne områder. Et område omkring kirken er omfattet af kirkeomgivelsesfredning. 

Birkende er beliggende dels i byzone og dels i landzone. Birkende er omfattet af lokalplan 3, 

lokalplan 31, lokalplan 34 og lokalplan 56. Målet er, at der i den kommende planperiode 

udarbejdes en udviklingsplan for Birkende, hvor der ses nærmere på den videre udvikling. 

Se kommuneplanrammer for Birkende: 6.B.04 Hans Tausensgade/Odensevej, 6.B.05 Bispehaven, 

6.B.06 Kornvænget, 6.BE.4 Birkende vest for kirken, 6.E.03 Exhausto, 6.E.04 Erhvervsområde og 

6.O.04 Hans Tausen Centret. 
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Øvrige landsbyer 

Kerteminde Kommune rummer en række mindre landsbyer og landdistrikter med store kvaliteter og 

mange interesser tilknyttet. Det er landsbyer, som er afgrænset i Kommuneplanen, men alle 

beliggende i landzone. Det er landsbyerne: 

 1.LA.1 Nordskov 

 1.LA.2 Stubberup 

 2.LA.1 Hersnap 

 2.LA.3 Salby 

 2.LA.4 Tårup 

 2.LA.5 Over Kærby 

 2.LA.6 Lille Viby 

 4.LA.2 Bregnør 

 5.LA.1 Ladby 

 5.LA.2 Skovhuse landsby 

 5.LA.3 Hundslev 

 5.LA.4 Urup landsby 

 6.LA.1 Radstrup 

De øvrige helt små landsbyer uden sammenhængende landsbykarakter afgrænses ikke og 

betragtes som det åbne land. Der kan i begrænset omfang opføres enkeltboliger i disse landsbyer, 

hvis det kan ske i overensstemmelse med de mange beskyttelsesinteresser, der knytter sig til 

disse områder. 

 



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

116 
 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

117 
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Sommerhusområder 

Vision 

Det er Byrådets vision for kommunens sommerhusområder: 

 at sommerhusområder er et feriested for sommerhusejerne. 

 at sommerhusområderne ikke udvikler sig i retning af helårsbeboelse. 

 

Mål 

Det er Kerteminde Kommunes mål for sommerhusområderne: 

 At der i planperioden forberedes udarbejdelse af lokalplaner for de sommerhusområder, 

der kun er omfattet af kommuneplanrammerne. 

 At områdernes særlige sommerhuskarakter bevares og ikke udvikler sig i retning af 

traditionelle parcelhusområder. 

 At de eksisterende sommerhusområder skal styrkes med bedre fælles- og stianlæg, der 

sikrer offentlighedens adgang til og i sommerhusområderne og naturgenopretning. 

 At der i samarbejde med relevante myndigheder arbejdes for sikring af 

sommerhusområderne mod oversvømmelser. 

 

Redegørelse 

Der er ca. 1800 sommerhuse i Kerteminde Kommune fordelt på 23 sommerhusområder. 

Sommerhusområderne er primært koncentreret på Fynshoved og Langø, ved Dalby Bugten, i den 

nordlige del af Kerteminde By og ved Kertinge Nor. 

For 10 af de udlagte områder er der udarbejdet lokalplaner. De resterende 13 områder er kun 

omfattet af kommuneplanens rammer, men det er Byrådets intention, at der i planperioden 

påbegyndes udarbejdelse af lokalplaner for de rammelagte områder. Områderne er permanent 

afgrænsede og kan derfor ikke udvides yderligere. 

Det er Byrådets ønske, at der ikke sker en yderligere fortætning af bebyggelsen i de lokalplanlagte 

områder, selvom der er en restrummelighed i området.  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

119 
 

Indenfor de eksisterende områder er der en rummelighed til omkring 200 nye sommerhuse i form 

af ubebyggede grunde samt meget store grunde, der kan udstykkes. 

En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til 

overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbolig, 

før området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er 

bortfaldet, (jf. planlovens § 40 og § 56). 

Når helårsboliger beliggende i sommerhusområder har ændret status til sommerhuse, kan de ikke 

senere tilbageføres til helårsboliger. Denne bestemmelse er ud fra et ønske om, at 

sommerhusområder på sigt udelukkende skal være til fritidsformål. 

Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder, da områderne skal 

fastholdes til ferie- og fritidsformål. Dog kan de eksisterende servicefunktioner udvides − det 

gælder f.eks. kiosker − såfremt der ikke i de nærliggende bysamfund kan anvises disse 

servicefunktioner. Hensigten med dette er at sikre servicefunktioners overlevelse i de små, 

nærliggende bysamfund. 

Se rammer, arealer udlagt til sommerhusområder i kommuneplanens rammedel. 
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Retningslinjer 

1.6 Sommerhusområder 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

1.6.1 Der kan kun opføres sommerhuse i de områder, der er omfattet af kommuneplanens 

rammer for sommerhusområder eller er omfattet af en lokalplan, som giver mulighed for, at 

der kan opføres sommerhuse. 

 

1.6.2 Nyopførelse af sommerhuse kan i ovennævnte områder kun ske ved nedrivning af 

eksisterende bebyggelse eller som erstatning for bebyggelse, der ved hændelige 

begivenheder som brand, hærværk eller storm- og vandskade ikke længere kan bruges. 

 

1.6.3 Arealer, som i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområder, kan ikke konverteres til 

anden anvendelse. 
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Kolonihaver 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 at der i kommunen er udlagt arealer til rekreativt brug, herunder kolonihaver. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 at udpegningen af nye områder til kolonihaver ikke sker før behovet for nyudlæg er aktuelt.  

 

Redegørelse 

Lov om kolonihaver 

Folketinget vedtog i juni 2001 lov om kolonihaver. Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat 

kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. 

Loven opdeler kolonihaveområder i varige og ikke varige kolonihaveområder. 

Ifølge kolonihaveloven kan varige kolonihaveområder kun nedlægges helt eller delvis, hvis 

væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, 

der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Desuden skal der, inden et område ryddes, 

tilvejebringes et nyt kolonihaveområde som erstatning. 

 

Planloven 

En samtidig ændring af planloven pålægger kommunerne at tilvejebringe rammer for indholdet af 

lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en 

placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge 

kolonihaveområder i kommunen. 
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Ved kolonihaveområder og kolonihaver forstås de arealer og havelodder, der er omfattet af lov om 

kolonihaver. Dvs. overnatningshaver samt nyttehaver, hvor der kan opføres redskabsskure og 

lignende. 

Kolonihaver i Kerteminde Kommune 

I Kerteminde Kommune findes i dag 190 varige kolonihaver og 50 ikke-varige haver i alt 240 

kolonihaver. 

 

Kolonihaver i Kerteminde 

3.F.05 Kolonihaver – 70 varige kolonihaver er beliggende i Kerteminde ved Gedskovvej/Tårup 

Strandvej og er omfattet af lokalplan nr. 11. 

3.F.13 Kolonihaver – De 50 ikke varige kolonihaver ligger ved Hans Schacksvej i Kerteminde. 

Området er ejet af Kerteminde Kirke og indgår som fremtidige udvidelsesarealer for kirkegården. 

 

Kolonihaver i Munkebo 

4.F.09 Kolonihaverne Lindøgårdsvej – 120 varige kolonihaver er beliggende i Munkebo ved 

Lindøallen og Lindøgårdsvej.  
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Retningslinjer 

1.7 Kolonihave 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

1.7.1 Der kan i Kerteminde Kommune kun etableres kolonihaver i de planlagte områder. 
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DET ÅBNE LAND 
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Landzone 

Størstedelen af Kerteminde Kommune er landzone. Landzone er de områder i kommunen, som 

hverken er byzone eller sommerhusområde. På kortbilag nr. 2 Nuværende zonestatus er landzone 

de områder, som ikke er skraveret. 

For byggeri i landzone har Kerteminde Kommune udarbejdet en vejledning, som hedder Praksis 

for landzoneadministration. 

 

Vision 

Kerteminde Kommune ønsker at skabe gode betingelser for vækst og udvikling i landzone for 

kommunens borgere og virksomheder i respekt for og i harmoni med natur og kulturarv. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål:  

 Udviklingen i landzone skal ske i respekt for naturinteressen og hensynet til det 

bæredygtige jordbrugs- og skovbrugserhverv. 

 Kerteminde Kommune vil virke for, at landsbyerne kan vedblive med at være gode 

bosteder. 

 Kulturhistoriske bygninger og bymiljøer skal søges bevaret ved at udnytte dem til let 

erhverv og turisme. 

 Bevare herregårdslandskaber som enheder, der kan opleves i sammenhæng med 

avlsbygninger og herregårde. 

 At landzoneadministrationen sikrer arealer til jordbrugserhvervet og de særlige 

karaktertræk, der gælder for det danske landskab med åbne vidder og klare grænser 

mellem land og by. 

 At spredt bebyggelse til boliger og erhverv i det åbne land undgås. 

 At støtte udviklingen af alternative virksomhedsformer i tilknytning til landbrugsdriften under 

hensyntagen til grundvandsbeskyttelse i særlige drikkevandsområder (OSD). 

 At støtte etableringen af fx bed & breakfast, besøgsgårde eller gårdbutikker i respekt med 

det omgivende miljø, natur, naboer og byens stadige udvikling. 
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Redegørelse 

Landzone 

Landzone er en væsentlig national og fynsk udviklingsmæssig ressource, hvortil der knytter sig 

mange væsentlige samfundsmæssige interesser, hvor jordbrug, trafik, andre tekniske anlæg, 

idrætsfaciliteter og fritidsanlæg, byer & bosætning, byudvikling mv. er eksempler herpå. 

Udviklingen i landdistrikterne er afhængig af deres geografiske placering i forhold til de større byer 

og disse byers evne til at tiltrække vækst. Som følge af dette har yderområderne vanskeligt ved at 

fremme en fornuftig befolkningsudvikling, der kan sikre et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag i 

fremtiden. I disse områder efterspørges derfor fleksible udviklingsmuligheder for at genoprette 

områdernes muligheder for at fremme en positiv udvikling. 

Landzonebestemmelserne fastholder fortsat, at egentlig byudvikling skal ske i tilknytning til byerne, 

og at landzonen i videst muligt omfang skal friholdes for bebyggelse, der ikke er nødvendig for 

jordbrugs- skovbrugs- eller fiskerierhvervet. På trods af dette betyder den øgede konkurrence 

mellem byerne og regionerne om erhvervsudvikling og bosætning, at presset for at udnytte det 

åbne lands mest attraktive arealer til attraktiv bosætning og lignende er stigende. Derudover øges 

presset på det åbne lands arealer også af andre behov. Udbygningen af vindmøller, 

motorvejsanlæg, teleanlæg mv. er eksempler herpå. 

Samtidig stilles der i stigende omfang også større krav til mulighederne for at få adgang til at 

benytte det åbne land til rekreative formål som fx til golfbaner. 

 

Landzoneadministration 

I Kerteminde Kommune er der udarbejdet en vejledning om praksis for landzoneadministration, 

som skal styrke den helhedsorienterede vurdering af de mange elementer, som landzonen 

indeholder. Vurderingen af sammenhængen mellem de forskellige elementer kræver stor 

agtpågivenhed, således at udviklingen på ét område ikke ødelægger mulighederne for de øvrige 

interesser i et givent område. 

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse mv., end 

den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Kerteminde Kommunes praksis 

for landzoneadministration sikrer, at spredt og uplanlagt bebyggelse til boliger og erhverv i 

landzone undgås. 
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Landsbyernes afgrænsning 

Landsbyernes afgrænsning er vist i kommuneplanens lokalplanrammer. Denne afgrænsning 

fastsætter dermed bestemmelserne for byggeri mv. i de enkelte landsbyer. Se lokalplanrammer for 

landsbyerne. 

 

Ferielejligheder i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger 

Der er mulighed for at indrette  ferieboliger i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger. Det 

er praksis iht. sommerhusloven , at der maksimalt gives tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af 

10 ferieboliger hver især med et boligareal på max. 100 m2 pr. ejendom. 
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Retningslinjer 

2.1 Landzone 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområder.   

Se kortbilag nr. 2, Zonestatus  - november 2013.    

Byggeri i landzone 

2.1.1 Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nyt byggeri og etablering af 

anlæg kan som udgangspunkt kun ske indenfor bymæssig bebyggelse. Planlægning for 

eller meddelelse af landzonetilladelser til nybyggeri og etablering af anlæg uden tilknytning 

til eksisterende bymæssig bebyggelse kan kun ske i forbindelse med virksomheder eller 

andre anlæg, som naturligt eller traditionelt er knyttet til det åbne land. 

 

2.1.2 2.1.2 Der kan i særlige tilfælde meddeles tilladelse til erstatningsbyggeri i det åbne land. 

Byggeri og anlæg, der kræver tilladelse, skal tilpasses det omgivende landskab og ske i 

respekt for områdets eksisterende kulturværdier og bygningsmæssige strukturer. I 

landskabsområder med særligt karakteristiske landskaber skal der udvises særlig 

agtpågivenhed med tilpasning af byggeri og anlæg til det omgivende landskab. Se 

Landskab. 

 

2.1.3 Der kan i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger i landzone indrettes 

ferielejligheder til erhvervsmæssig udlejning. Se redegørelse.   

 

2.1.4 Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at 

væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes, se Kulturmiljøer. Udnyttelse 

af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone. 

 

2.1.5 Udvidelsen kan ske på baggrund af en lokalplanlægning og ud fra en konkret vurdering. 

Arealer, som er udpeget i kommuneplanen til sommerhusområder, kan ikke konverteres til 

anden anvendelse. 

 

Fælles retningslinjer for spildevands- og affaldshåndtering 

2.1.6 Etablering af boliger samt etablering eller udvidelse af institutioner og virksomheder mv. i 

det åbne land kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med 
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tilstrækkelig kapacitet eller i øvrigt miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af 

miljømålene for den anvendte recipient. Spildevandsforholdene skal enten løses ved 

afskæring af spildevandet til kommunalt centralrenseanlæg med videregående rensning og 

fjernelse af næringssalt eller ved etablering af nedsivningsanlæg eller minibiologisk 

rensning med den fornødne renseklasse for at kunne imødekomme målopfyldelse af den 

kommunale vandhandleplan; eller løses med samletank for bortkørsel til et kommunalt 

centralrenseanlæg. Etablering og udvidelse af virksomheder mv. forudsætter endvidere, at 

der er etableret ordnede forhold for affaldshåndtering. 

 

Fælles retningslinjer i forhold til vejinteresser 

2.1.7 Planlægning for nybyggeri eller etablering af anlæg indenfor interessezoner for fremtidige 

veje kan ikke finde sted, før der er forhandlet med kommunens eller statens vejmyndighed, 

og det er godtgjort, at eventuelle problemer i forhold til vejinteresserne kan løses 

tilfredsstillende. Ved udlæg af arealer i det åbne land skal det sikres, at udlægget ikke giver 

anledning til trafikale problemer på overordnede vejnet. Udlæg af arealer kan ikke finde 

sted, før vejmyndigheden har godtgjort, at evt. problemer i forhold til det overordnede 

vejnet, herunder også vejreservationer, som vist på kortbilag nr. 21 Planlagte trafikanlæg, 

kan løses tilfredsstillende. 

 

Støj 

2.1.8 2.1.9 I forbindelse med landzonetilladelser 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 støjkrav. Se kortbilag nr. 18 

Støjbelastede arealer. 

 

NOTE: Ved opførelse af anlæg og byggeri i kystnærhedszonen, se retningslinjerne for 

kystnærhedszonen.  
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Jordbrug 

Vision 

Kerteminde Kommunes vision på jordbrugsområdet: 

 At der skal værnes om de gode dyrkningsarealer under hensyntagen til en mangeartet 

anvendelse af det åbne land. 

 At der skal sikres balance mellem hensynet til den jordbrugsmæssige produktion, hensynet 

til miljøet og naturen og det åbne lands rekreative benyttelse. 

 At "nære" miljøkonflikter, såsom støj og lugt mellem husdyrbrug og naboer i det åbne land, 

minimeres. 

 At de kommunale styrker og potentialer på gartneri samt frugt- og bæravlsområdet skal 

fastholdes og gerne styrkes. 

 At der skal gøres en indsats for at supplere den almindelige jordbrugsmæssige drift med 

andre og alternative aktiviteter. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål for jordbrug: 

 At udvidelser af husdyrbrug på Hindsholm foregår i tilknytning til eksisterende 

bebyggelsesarealer, og at nye anlæg tilpasses det omgivne miljø og landskab samt den 

eksisterende bygningsmasse. 

 At friholde nyetablering og minimere udvidelser af bygninger og anlæg til intensiv 

husdyrproduktion på Hindsholm. 

 At fremme brugen af bedst anvendelig teknologi hos husdyrbrug for at nedbringe 

landbrugets belastning af miljøet. 

 At reducere udbringningen af affald på landbrugsjord. 

 At natur og miljø ikke merbelastes ved udvidelser og ændringer af husdyrbrug. 

 At fremme bæredygtigheden gennem en styrkelse af den økologiske produktion. 

 Udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder skal ske for at sikre 

hensynet til jordbrugserhvervet. 

 Områder til produktion af afgrøder, herunder specialafgrøder under hensyntagen til bl.a. 

jordbunds- og arronderingsforhold, vanding og klima skal sikres gennem kommunens 

planlægning. 
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 Områder til produktion af husdyr under hensyntagen til mulighed for forsyning og afsætning 

af foder, energi og gødning mv. skal sikres gennem kommunens planlægning. 

 At målene beskrevet i de statslige vandplaner og i kommunens vandhandleplan 

indarbejdes i kommunens planlægning. 

 At det bør overvejes at udarbejde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering 

af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg indenfor de udpegede særligt værdifulde 

landbrugsområder i den kommende planperiode. 

 

Redegørelse 

Redegørelsen er hovedsageligt udarbejdet på baggrund af Fyns Amts Regionplan 2005 og den 

bagvedliggende jordbrugsanalyse fra 2009. 

 

Arealanvendelse 

I Danmark herunder også Kerteminde Kommune er landbrugets dyrkningsarealer under pres fra 

arealanvendelse til andet formål, såsom byudvikling, infrastruktur, rekreative formål, skovrejsning 

mv. 

I Kerteminde Kommune anvender jordbruget ca. 77% af det samlede areal, hvoraf skov udgør ca. 

6%. For landet som helhed anvender jordbruget ca. 73% af det samlede areal, hvoraf skov udgør 

ca. 11%. Andelen af naturarealer er på ca. 5% af det samlede areal mod ca. 9% for landet som 

helhed. 

 

Landbrug 

Antallet af jordbrugsbedrifter på Fyn er i perioden 1989−2003 faldet med 43%. Som en 

konsekvens af udviklingen i antallet af jordbrugsbedrifter er den gennemsnitlige bedriftsstørrelse 

steget fra 30,4 ha i 1989 til 54,3 ha i 2003. 

Det er især de store bedrifter, der er blevet større. Således er antallet af bedrifter på mere end 75 

ha og deres samlede dyrkede areal vokset, mens antallet af bedrifter under 75 ha. er faldet i antal 

og i samlet dyrket areal. På landsplan er det samlede dyrkede areal siden 1970'erne reduceret 

med 0,4% pr. år. Udviklingen i det dyrkede areal i kommunen svarer til landsgennemsnittet. 71% af 

kommunens samlede areal er dyrket areal. 
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Samtidig med faldet i antallet af bedrifter ses en stærkt stigende specialisering på de 

tilbageværende bedrifter. De alsidige landbrug med blandet animalsk og vegetabilsk produktion er i 

stigende grad afløst af specialiserede kvæg- eller svinebedrifter eller bedrifter baseret udelukkende 

på planteavl. I Kerteminde Kommune er der desuden enkelte minkfarme. 

 

Gartneri 

På landsplan er udviklingen indenfor væksthusbranchen gået i retning af færre, men større 

bedrifter. Antallet af væksthusgartnerier på landsplan er halveret i perioden 1983−2003. 

Væksthusarealet har dog på landsplan været stort set uændret i samme periode. Med hensyn til 

frilandsgartneri er arealet reduceret med ca. 27% i perioden 1983−2003. På Fyn er det især 

nedgang i produktionen af ærter til konserves, der har betinget nedgangen i arealet med 

frilandsgartneri. 

Med hensyn til gartneriproduktion er Kerteminde Kommune kendetegnet ved en relativt stor 

produktion af frilandsgrønsager samt frugt- og bærproduktion. Derudover er der 8 stk. væksthuse i 

kommunen med potteplanter. 

 

Skovbrug 

I 2000 ligger andelen af skov i forhold til det samlede areal i Kerteminde Kommune på 6%, hvilket 

er lidt over halvdelen af landsgennemsnittet på 11%. Det skovdækkede areal udgør i kommunen i 

alt ca. 1.3 ha. Ca. 68% af dette areal består af løvtræer og ca. 27% af nåletræer. Pyntegrønt og 

juletræer udgør ca. 9% af arealet af nåletræer. Se i øvrigt afsnittet om skovrejsning her. 

 

Beskæftigelse 

I Kerteminde Kommune er antallet af beskæftigede indenfor jordbrugets primære erhverv faldet 

med ca. 22% i perioden 1994−2003. Dette skyldes bl.a. stadigt større og mere effektive bedrifter. 

Indenfor det primære skovbrug er antallet af beskæftigede dog steget en smule. På landsplan er 

ca. 3,3% af arbejdsstyrken beskæftiget i jordbrugserhvervet, mens der i Kerteminde Kommune er 

beskæftiget ca. 6,6%. 
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Økonomi 

Jordbrugserhvervets samlede økonomiske betydning for Kerteminde Kommune ligger over 

landsgennemsnittet. Dette rummer dog over store lokaløkonomiske forskelle, idet jordbrugets 

andel af kommunens samlede primære indkomst i området omkring Kerteminde og Langeskov er 2 

gange højere end landsgennemsnittet og i området omkring Munkebo 0,5 gange mindre. 

 

Jordbrugets påvirkning af vandmiljø og natur 

Landbrugsbedrifterne er den del af jordbrugserhvervet, som har den største påvirkning af 

vandmiljøet og naturen. På grund af stort tab af næringsstoffer fra udspredningsarealerne, har 

husdyrproduktioner stor indflydelse på vandmiljøet. Tabet af ammoniak fra staldanlæg bidrager i 

høj grad til en fortsat stor kvælstofbelastning af naturområder. 

Udviklingen mod større og mere effektive bedrifter i landbruget har desuden medført en forarmning 

både antals- og kvalitetsmæssigt af de naturtyper, der er tilknyttet det åbne land. Den øgede 

effektivisering mod større og større markfelter og den intensive brug af pesticider har haft særlig 

negativ betydning for det åbne lands småbiotoper og de arter, der er knyttet til disse. 

 

Jordbrugets betydning for bosætning og rekreative interesser 

Med den øgede koncentration af husdyrproduktionen er der nogle steder en række gener for 

naboer, især i form af lugt, flue- og støjgener samt gener forbundet med øget tilgroning med alger 

på tage mv. Visse steder har undersøgelser vist, at dette har ført til, at et stigende antal huskøbere 

fravælger naboskab til store dyrehold, hvorved huspriserne falder. 

Med hensyn til rekreative udfoldelsesmuligheder viser undersøgelser, at den daglige 

friluftsudfoldelse primært finder sted indenfor 2,5 km fra bopælen. En intensiv husdyrproduktion 

kan være i modstrid med de rekreative forventninger, der er til et område. Med en høj 

husdyrtæthed vil nærområdet oftere være påvirket af lugtgener som følge af udbringning af 

husdyrgødning på markerne. I nærområdet kan der desuden være en daglig lugtpåvirkning fra 

staldanlæggene. 
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Miljøtilsyn 

Kommunen fører miljøtilsyn med kommunens industrivirksomheder og husdyrbrug over 3 

dyreenheder. Det er målet, at den aftalte tilsynsfrekvens mellem KL og Miljøstyrelsen overholdes. I 

forbindelse med etablering af eller ændring af forskellige virksomhedstyper foretages en vurdering 

af, om det vil medføre en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø. Det er målet, at 

aktiviteterne på kommunens forskellige industrivirksomheder og husdyrbrug via tilsyn og 

godkendelses/tilladelsesordninger kan reguleres, så den samlede miljøbelastning mindskes. 

 

De statslige vandplaner og kommunens vandhandleplan 

Miljøministeriet har udarbejdet de statslige vandplaner i medfør af EU's vandrammedirektiv fra 

2000 og den danske miljømålslov fra 2003. I de statslige vandplaner opdeles Kerteminde 

Kommune geografisk i to vandoplande: 

 Odense Fjord 1.13 

 Storebælt 1.14 

Kerteminde Kommune udarbejder handleplaner for at realisere de to statslige vandplaner i 

kommunen. 

 

Ny landbrugslov i 2010 

1. april 2010 trådte en ny landbrugslov i kraft, som giver landbruget en række nye muligheder. 

Hidtil har det været et grundlæggende princip, at der skulle være en vis form for 

overensstemmelse mellem på den ene side en landbrugsejendoms dyrehold og på den anden side 

ejendommens jordtilliggende. Det har således været udgangspunktet, at hver ejendom selv skulle 

kunne klare bortskaffelsen af bl.a. husdyrgødning fra dyreholdet primært på egen jord. Med den 

nye landbrugslov er disse krav ophævet. Der er således ikke længere binding mellem 

husdyrproduktion og ejerskab til jord. 

 

Særligt værdifulde landbrugsområder 

Se kortbilag nr. 3, Særlig Værdifulde Landbrugsområder. 
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Særligt værdifulde landbrugsområder er arealer af særlig interesse for landbrugserhvervet udpeget 

på grundlag af jordbrugsanalyser foretaget af Statsforvaltningen efter regler fastsat af Ministeriet 

for fødevarer, landbrug og fiskeri. 

I forhold til eksisterende landbrugsdrift fremhæves det, at udpegningen ikke er til hinder for 

udviklingen af eksisterende landbrug, fx reguleres husdyrbrug efter husdyrbrugsloven, uanset om 

det ligger indenfor eller udenfor de udpegede arealer. Det bemærkes desuden, at udpegningen 

ikke kan tilsidesætte beskyttelsen af områder, der er beskyttet via anden lovgivning, fx 

naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Udpegningen må heller ikke stride imod 

de udmeldte statslige interesser i kommuneplanen. 

Til udpegningen har Kerteminde Kommune valgt at arbejde med kommunens landzoneareal (ca. 

189 km2). På dette areal er de fleste øvrige arealudpegninger foretaget (eksempelvis 

jordbundstyper mv.), men visse oplysninger fra jordbrugsanalyserne foreligger på griddata i 

kvadrater på 2km * 2km. 

Udgangspunktet for Kerteminde Kommune er, at de arealer, som landbruget ønsker at dyrke, må 

være værdifulde for den enkelte landmand og erhvervet som helhed. Hvilke afgrøder eller husdyr 

en landmand måtte producere er ikke så væsentligt for kommunen. Ligeså kan kommunen ikke 

prioritere, om det er mere værdifuldt at drive en stor bedrift i forhold til en lille, eller om den drives 

økologisk eller konventionelt. Fra jordbrugsanalyserne har Kerteminde Kommune derfor valgt at 

udtrække, hvor stor en procentdel af et givent areal der søges landbrugsstøtte til. 

Der er desuden valgt at arbejde med griddata, da denne opdeling er uafhængig af andre faktorer. I 

jordbrugsanalyserne er arealer med bymæssig bebyggelse eller fredskov allerede fratrukket. 

Jordbrugsanalyserne har således allerede vurderet, at disse arealer ikke har landbrugets 

interesse. 

Kerteminde Kommune har valgt, at såfremt der på et 2*2 km grid er ansøgt om landbrugsstøtte på 

mere end 90% af arealet, er dette grid som udgangspunkt et værdifuldt grid. Analysen viser, at kun 

fem grids falder udenfor denne kategori. Af disse er tre meget små grids, fordi 2*2 km kvadratet 

indeholder meget vand eller bebygget areal. Der skal i disse grids ikke meget til, før de 90% ikke 

kan opfyldes. De to sidste grids er forholdsvis store og med ansøgninger om landbrugsstøtte på 82 

og 89% af arealerne, er de da også tæt på at opfylde kriteriet, men gør det ikke. 

Konklusionen bliver dermed, at hvis man alene vurderer ud fra landbrugserhvervets interesse i 

Kerteminde Kommune, så er næsten hele kommunens landzoneareal værdifuldt landbrugsområde. 

Der kan grundlæggende set ikke prioriteres i landzonens anvendelighed som landbrugsjord. Det er 
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dog ikke ensbetydende med, at en landmand har lige dyrkningsmuligheder over alt i kommunen. 

Der er mange forhold, som gennem lovning, kommunale ønsker og visioner eller af andre årsager 

lægger diverse begrænsninger på dyrkningsmulighederne på et givent areal. 

Fra ovennævnte udgangspunkt er følgende områder friholdt for udpegningen, idet de på en eller 

anden vis begrænser udnyttelsesmulighederne for landbruget: 

 Råstofområder 

 Områder med lavbundsarealer 

 Områder med positiv skovrejsning 

 Fredskov 

 Nitratfølsomme indvindingsområder 

 § 3beskyttet natur 

 Natura 2000 områder 

 Fremtidig byzone 

 Nuværende byzone og sommerhusområder 

 Bypol (områder med samlet bebyggelse) 

 Kommuneplanrammer, dog ikke områder med vindmøller 

 Områder, der oversvømmes ved en forhøjet vandstand på 1 m 

Med disse begrænsninger reduceres udgangspunktet for de særligt værdifulde til at dække 110 

km2. Kortet skal betragtes som vejledende, da visse af ovennævnte forhold kan ændres sig i 

planperioden. Dette gælder eksempelvis råstofområderne, som Region Syddanmark planlægger 

for, idet råstofplanens planperiode ikke følger kommuneplanens eller de nitratfølsomme 

vandindvindingsområder, som Naturstyrelsen arbejder med i forbindelse med kortlægningen af 

grundvandsressourcerne. 
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Retningslinjer 

2.2 Jordbrug 

Se kortbilag nr. 3, Særligt værdifulde landbrugsområder.  

2.2.1 Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder skal inddragelsen af landbrugsarealer til 

ikke jordbrugsmæssige formål begrænses. 

 

2.2.2 Inddragelse af særligt værdifulde landbrugsområder skal blandt andet ske på baggrund af 

en nøje vurdering af, om alternative placeringsmuligheder i højere grad vil tilgodese de 

jordbrugsmæssige interesser, samtidig med at øvrige tungtvejende hensyn ikke 

tilsidesættes.  

 

2.2.3 Ved inddragelse af særligt værdifulde landbrugsområder til andet formål skal der i videst 

muligt omfang værnes om større levedygtige ejendomme, dvs. ejendomme, som med 

deres bygningsmasse og/eller jordtilliggende, også fremover vil udgøre rentable 

produktionsmæssige enheder.  

 

2.2.4 Der skal altid ske en afvejning i forhold til andre bindinger såsom kulturhistorien, 

vandmiljøet, naturgenopretning, rekreative forhold og turistanlæg. Denne afvejning kan 

indebære, at de jordbrugsmæssige interesser i de særlige værdifulde landbrugsområder 

må nedprioriteres.  

 

2.2.5 Arealanvendelse til miljøfølsomme formål i det åbne land skal respektere en afstand på 

300 meter til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter.  

 

2.2.6 Når særligt værdifulde landbrugsområder overgår til ikkejordbrugsmæssige formål, skal 

det ske under hensyn til: 

 At nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede 

landbrugsjorder bevares. 

 At inddragelsen af særligt værdifuldt landbrugsjord til ikkejordbrugsmæssige 

formål begrænses til det nødvendige. 

 At der i forbindelse med arealinddragelser i videst muligt omfang tages hensyn til 

de berørte landbrugsejendomme, til struktur- og arronderingsforhold i det lokale 
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nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til foretagne 

bygnings- og kulturtekniske investeringer i jordbruget. 

 At der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny 

boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås. 

 At der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på sikring af 

jordbrugets fremtidige erhvervsmuligheder. 

 

2.2.7 Ved planlægning af konkrete tiltag, herunder lokalplaner, i landzone skal den nyeste 

jordbrugsanalyse medtages i afvejningen af de forskellige interesser. 

 

NOTE: Se retningslinjer for Store Husdyrbrug.   
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Store husdyrbrug 

På landsplan går strukturudviklingen indenfor husdyrbrug i retning af større og større 

produktionsenheder, og staldanlæg antager efterhånden meget store dimensioner. Dette bevirker 

til, at landbrugsbyggeriet ofte virker dominerende i landskabet. Denne tendens forventes at 

fortsætte de kommende år, således at husdyrproduktionen vil blive samlet på færre og større 

enheder. 

I Kerteminde Kommune skal der således være mulighed for at etablere anlæg til store 

husdyrproduktioner på over 500 dyreenheder (DE). Placering af anlæg til store husdyrbrug skal 

ske under hensyn til de landskabelige værdier, naturen og de omboende. 

Der er alene tale om en positiv udpegning af områder til lokalisering af driftsbygninger og 

driftsanlæg, (fx stalde og maskinhuse) på store husdyrbrug, som ejere af husdyrbrug kan vælge at 

benytte sig af ved placering af driftsbygninger og driftsanlæg og hermed få større sikkerhed for 

investerings- og udviklingsmuligheder. 

 

Vision 

Kerteminde Kommunes vision for store husdyrbrug: 

 At det skal være muligt at etablere store husdyrbrug i Kerteminde Kommune. 

 At store husdyrbrug sammentænkes med et fælles biogasanlæg og planlægges i 

samarbejde med nabokommunerne og resten af Fyn. 

 At fremme bæredygtigheden i husdyrproduktionen ved at skabe mulighed for at etablere 

store husdyrbrug i forbindelse med biogasanlæg. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål for jordbrug: 

 At udvidelser af husdyrbrug på Hindsholm foregår i tilknytning til eksisterende 

bebyggelsesarealer og at nye anlæg tilpasses det omgivne miljø og landskab samt den 

eksisterende bygningsmasse. 

 At friholde nyetablering og minimere udvidelser af bygninger og anlæg til intensiv 

husdyrproduktion på Hindsholm. 
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 At fremme brugen af bedst anvendelig teknologi hos husdyrbrug for at nedbringe 

landbrugets belastning af miljøet. 

 At reducere udbringningen af affald på landbrugsjord. 

 At natur og miljø ikke merbelastes ved udvidelser og ændringer af husdyrbrug. 

 At fremme bæredygtigheden gennem en styrkelse af den økologiske produktion. 

 Udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder skal ske for at sikre 

hensynet til jordbrugserhvervet. 

 Områder til produktion af afgrøder, herunder specialafgrøder, under hensyntagen til bl.a. 

jordbunds- og arronderingsforhold, vanding og klima skal sikres gennem kommunens 

planlægning. 

 Områder til produktion af husdyr under hensyntagen til mulighed for forsyning og afsætning 

af foder, energi og gødning mv. skal sikres gennem kommunens planlægning. 

 At målene beskrevet i de statslige vandplaner og i kommunens vandhandleplan 

indarbejdes i kommunens planlægning. 

 At det bør overvejes at udarbejde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering 

af landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg inden for de udpegede særligt værdifulde 

landbrugsområder i den kommende planperiode. 

 

Redegørelse 

Jf. jordbrugsanalyse fra 2009 forekommer en mindre intensiv husdyrproduktion i Kerteminde 

Kommune. Produktionen af husdyr domineres af svinebrug. Af de ca. 8.900 DE, der i alt er i 

kommunen, udgør 80% svin og 18% kvæg. 

I kommunen er der knap 100 bedrifter med husdyrhold over 3 DE på sammenlagt knap 9.100 ha. 

66% af husdyrbrugene har under 75 DE, og disse udnytter 38% af husdyrbrugenes jordbrugsareal. 

27% af husdyrbrugene har mellem 75 og 250 DE, og de udnytter 34% af jordbrugsarealet. 

Husdyrbrug over 250 DE udgør 7% og udnytter de resterende 28% af jordbrugsarealet. Postdistrikt 

Marslev skiller sig ud, idet der her ikke findes husdyrbrug over 75 DE. 

Bedrifterne med husdyrproduktion ligger spredt over hele kommunen med den største 

koncentration i kommunens nordlige del. Der er færrest i området vest for Munkebo by og i den 

nordlige del af Hindsholm. Svinebrug dominerer i hele kommunen, mens de få kvægbrug ligger syd 

for Kerteminde by og ved Dalby. Der er hverken fjerkræbrug eller pelsdyrfarme på over 75 DE i 

kommunen. Èt pelsbrug er dog godkendt til at udvide til over 75 DE/år. 
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I Kerteminde Kommune er der i dag ingen husdyrbrug med en årlig produktion på over 300 DE. I 

Kertinge er en udvidelse til lidt over 400 DE i malkekvæg med opdræt dog i gang. Derudover ligger 

på Hindsholm ved Dalby et husdyrbrug med en årlig malkekvægproduktion på ca. 265 DE. I 

kommunen er desuden 7 svinebedrifter med en årlig produktion af over 200 DE. 4 af disse ligger 

på Hindsholm og de resterende 3 ligger henholdsvis ved Urup, Rønninge og Birkende. 

 

Husdyrloven 

Det er altid en konkret og individuel behandling efter husdyrloven, der afgør om et projekt er muligt, 

også udenfor det i Kommuneplanen positivt udpegede område.  

 

Positiv udpegning  

Kerteminde Kommune har foretaget en positiv udpegning af områder til lokalisering af 

driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug. Udpegningen sker på baggrund af 

landskabskaraktermetoden og referer til områder uden særlig landskabelig værdi.  

Den positive udpegning på kortet svarer til områder uden særlig landskabelig værdi. 

Driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug kan placeres nordvest for Langeskov og 

omkring Marslev. Dermed sikres en hensigtsmæssig placering i forhold til infrastrukturen, idet den 

fynske motorvej ligger lige syd for området.  

 

Se kortbilag nr. 4 over Beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på 

store husdyrbrug. 
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Retningslinjer 

2.3 Store Husdyrbrug 

Se kortbilag nr. 4, Beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på 

store husdyrbrug. 

2.3.1 Placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug skal ske hensigtsmæssig i 

forhold til infrastruktur, såsom overordnet vejnet.  

 

2.3.2 Placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug skal ske hensigtsmæssig i 

forhold til eventuelle biogasanlæg. 

 

2.3.3 Placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug skal søges i de udpeget 

område. 

 

2.3.4 I den nærmere planlægning og lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg til store 

husdyrbrug skal muligheden for senere udvidelser indgå i planlægningen for at sikre den 

bedste investeringssikkerhed for erhvervet.  
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Biogas 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 at fremme en bæredygtig udvikling for landbruget ved at skabe mulighed for en bedre 

udnyttelse af husdyrgødningen. 

 at fremme muligheden for, at udnytte biogas til produktionen af el og varme som et 

alternativ til fossile brændsler 

 at mindst 50% af den husdyrgødning, som produceres i kommunen, bioforgasses i 

biogasanlæg inden 2020. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At Kerteminde Kommune indenfor planperioden vil søge at udlægge konkrete arealer til 

etablering af biogasanlæg. 

 At biogasanlæg søges placeret efter hensyn til både biomasseproducenterne (typisk gylle 

fra landbruget) og aftagerne af biogassen (typisk til forbrænding) samt under hensyntagen 

til det omkringliggende miljø (eksempelvis lugtgener og landskabelige forhold. 

 At der i planlægningen af biogasanlæg samarbejdes på tværs af kommunegrænser, og at 

øvrige anlæg på Fyn indgår i lokaliseringsprocessen. 

 At i nærværende kommuneplan udpeges såkaldte interesseområder, hvor 

placeringshensynene umiddelbart indikerer, at det vil være muligt at etablere/planlægge for 

biogasanlæg. 

 At der i nærmere planlægning for et konkret projekt om etablering af biogasanlæg 

udarbejdes et kommuneplantillæg, hvori der redegøres for lokaliseringen samt udlægges 

en kommuneplanramme. 

 

Redegørelse 

Kommunerne skal i kommuneplanen udpege områder og retningslinjer for placering af 

biogasanlæg. 
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I et biogasanlæg omsættes organisk affald typisk husdyrgødning suppleret med anden biomasse i 

en biologisk proces til biogas. Biogas indeholder en stor andel af methan (naturgas), der kan 

forbrændes under produktion af el og varme. 

 

Biogasproduktion ud fra husdyrgødning indebærer en række fordele: 

 Erstatter fossile brændsler (kul, olie og naturgas) med vedvarende energi 

 Mindsker lugtgener ved udbringning 

 Et potentielt mindre ammoniaktab fra afgasset gylle 

 Forbedret gødningsøkonomi og udbytte 

 Smittekim og parasitter i gyllen elimineres 

 Mulighed for at fordele gyllen mellem forskellige produktionsgrene 

 

Der kan være følgende potentielle ulemper ved biogasanlæg: 

 Giver anledning til øget trafik 

 Risiko for lugtgener ved anlægget 

 Store anlæg kan virke dominerende i landskabet 

 

Det er regeringens målsætning, at 50% af husdyrgødningen i Danmark behandles i et 

biogasanlæg i 2020. Dette svarer til, at 18 mio. ton husdyrgødning skal bioforgasses årligt. 

På nuværende tidspunkt anvendes ca. 10% af husdyrgødningen i Danmark i biogasproduktion. 

Der skal altså ske en massiv udbygning af biogasproduktionen over de kommende år. 

I dag dækkes ca. 0,5% af Danmarks energiforbrug af biogas. 

Ifølge de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er et primært hovedhensyn 

beliggenhed i forhold til husdyrgrundlag. Hertil kommer hensyn til natur- og landskabsfredninger 

samt beskyttet natur og beskyttet landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og 

tilkørselsforhold samt nabohensyn. 

Arealudpegningen er ikke bindende for gårdbiogasanlæg. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, som 

placeres på et større husdyrbrug, og som kun behandler gylle fra et eller få landbrug. 
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Kommunens pt. eneste biogasanlæg er et gårdbiogasanlæg. Der er planer om, at opføre en 

fjerkræproduktion ved anlægget. Fjerkræproduktionen forventes at komme til  at udgøre et stabilt 

biomassegrundlag for anlægget. Udvidelsesmulighederne for anlægget bør undersøges nærmere. 

De planmæssige udvidelsesmuligheder for anlægget kan sikres ved, at der udarbejdes et 

kommuneplantillæg og efterfølgende en lokalplan for området.     

Kerteminde Kommune er naturligt opdelt af Kerteminde Fjord i en nordlig og sydlig del. Skal 

Kerteminde Fjord krydses, skal dette ske enten gennem Kerteminde by eller vest om Fjorden via 

Munkebo. Det vurderes ikke at være økonomisk realistisk at transportere husdyrgødning mellem 

den nordlige og sydlige del af kommunen. Hvis hele kommunen skal omfattes af mulighed for at 

afsætte husdyrgødning til biogasproduktion, skal der derfor være mindst 2 anlæg i kommunen; et 

nord for Kerteminde Fjord og et syd for. 

En løselig overslagsberegning viser, at der i Kerteminde Kommune nord for fjorden kan være et 

samlet husdyrgrundlag på ca. 3.200 - 4.500 DE (dyreenheder) og syd for Fjorden ca. 5.600 - 6.400 

DE. 

Biogasanlæg ses ofte inddelt i 5 størrelsesklasser i intervaller fra 500 - 30.000 dyreenheder (DE). 

Teoretisk bør der være grundlag for at etablere anlæg af størrelsesklasse 2 både nord og syd for 

Fjorden. Anlægstype 2 er karakteriseret ved at kunne modtage ca. 200 ton husdyrgødning pr. dag, 

fra 3.000 - 6.000 DE, svarende til 7 – 15 vognlæs pr. dag. 

Det reelt anvendelige biomassegrundlag er sandsynligvis væsentligt mindre end anslået ovenfor. 

Det er velkendt, at biogasproduktion i praksis ikke kan baseres på husdyrgødning alene. Der skal 

suppleres med anden biomasse, f.eks. restprodukter fra fødevareproduktion og/eller 

energiafgrøder. 

I Kerteminde Kommune findes enkelte fødevareproducerende virksomheder (udover landbrug): 

 Munkebo Seafood (fiskeprodukter) 

 Orana (frugtjuice) 

 Nybro (frugt) 

 m.fl. 

Det er sandsynligt, at restprodukter fra disse virksomheder vil kunne anvendes i biogasproduktion. 

Den samlede mængde organiske restprodukter i kommunen er ikke kendt, men anslås at være 

relativt lille i forhold til behovet ved et eller flere fællesbiogasanlæg. 
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Fraktioner fra naturpleje, fx rydning af arealer, grødeskæring i vandløb, grøftekantsskæring, 

strandrensning (tang) mv. vil ligeledes være brugbare fraktioner. Mængden er ukendt. 

Endelig vil den biologiske del fra kildesorteret husholdningsaffald være en kilde til supplerende 

biomasse. I Kerteminde Kommune indsamles biologisk husholdningsaffald allerede i dag som en 

separat fraktion til kompostering. Det vil være oplagt at se på muligheden for i stedet at anvende 

det biologiske husholdningsaffald til biogasproduktion. 

 

Interesseområder 

Til udpegningen af de viste interesseområder, kortbilag nr. 5 over Interesseområder for placering 

af biogasanlæg har Kerteminde Kommune anvendt nedenstående kriterier. 

Scenarie 1: 

Der må ikke planlægges for biogasanlæg i følgende områderne (restriktive områder): Natura 

2000områder, kirkebyggelinje, fredede områder, forslag til fredede områder, 

strandbeskyttelseslinje, beskyttede vandløb, beskyttede naturtyper, fredskov, kommuneplanlagte 

støj- og lugtfølsomme områder, nitratfølsomme indvindingsområder, råstofområder og 

lavbundsarealer. Områder med disse udpegninger er trukket fra kommunens samlede areal, 

hvilket efterlader omkring 84 km2, som scenarie 1 områder. 

Scenarie 2: 

Herefter er der kigget på trafikhensynet, idet det antages, at et biogasanlæg helst skal ligge nær 

større veje. Fra scenarie 1 områderne er de områder, som ligger længere end 1.000 m fra større 

veje fjernet, hvilket reducerer det potentielle område til 41 km2. 

Scenarie 3: 

Der er så kigget på forebyggelse af støj- og lugtgener særligt med henblik på boligområder. Fra 

scenarie 2 områderne er områder med samlet bebyggelse, samt arealer som ligger nærmere end 

500 m fra samlet bebyggelse fjernet. Det potentielle område er hermed reduceret til 17 km2. 

Scenarie 4: 

Der er set på hensynet til drikkevandsforsyningen for at forebygge en eventuel forureningstilstand i 

en ulykkessituation. Fra scenarie 3 områderne er områder med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD) fjernet. Det potentielle område reduceres dermed til ca. 13 km2, fordelt på 34 individuelle 

arealer. 
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Scenarie 5: 

Hindsholm er generelt udpeget som særligt karakteristisk landskab og som sårbart landskab. I 

sådanne landskaber kan bebyggelse og anlæg kun etableres i ganske ubetydeligt omfang 

(Retningslinje 2.8.1). Ligeledes er områder i  den sydlige del af kommunen (særligt Kertinge-

Bovense Moræneflade) udpeget som sårbart landskab. For særligt karakteristiske, karakteristiske 

eller sårbare landskaber i kystnærhedszonen kan bebyggelse og anlæg kun etableres i ganske 

ubetydeligt omfang (Retningslinje 2.10.1). 

Områder omfattet af de to nævnte retningslinjer er således udtaget af positiv udpegningen til 

placering af fællesbiogasanlæg. Dette efterlader i alt 3,4 km2i to grupperinger i den sydvestlige del 

af kommunen , som er de endelige interesseområder for placering af biogasanlæg. 
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Retningslinjer 

2.4 Biogas 

Se kortbilag nr. 5, Interesseområder for placering af biogasanlæg.    

2.4.1 Fællesbiogasanlæg kan efter vurdering af det konkrete projekt placeres indenfor de 

udpegede interesseområder i Kerteminde Kommune.  

 

2.4.2 Gårdbiogasanlæg kan efter konkret vurdering tillige placeres udenfor de udpegede 

områder.  

 

2.4.3 Placering og etablering af et fællesbiogasanlæg skal være i overensstemmelse med 

udpegningerne i en eventuel fælles fynsk strategisk energiplan.  

 

2.4.4 Ved placering af et fællesbiogasanlæg i de udpegede områder på Hindsholm skal der 

tages særlige hensyn til de landskabelige forhold, således at anlægget indpasses i 

landskabet.  

 

2.4.5 Ved placering af et fællesbiogasanlæg på de udpegede områder i den sydlige del af 

kommunen skal der tages særligt hensyn til tværkommunal koordinering af 

biomassegrundlaget, så det sikres, at der ikke placeres andre biogasanlæg indenfor 

samme geografiske interesseområde. 
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Skovrejsning 

I kommuneplanen afgrænses skovrejsningsområder til plantning af ny skov. Der afgrænses også 

områder, hvor skov er uønsket af hensyn til landskabelige værdier i åbne, karakteristiske 

landskabsområder. 

 

Vision 

Byrådet ønsker generelt at øge det samlede skovareal i kommunen, bl.a. for at skabe flere 

nærrekreative kvaliteter ved boligområderne og for at beskytte grundvandsressourcerne mod 

nedsivende forurening alt sammen til gavn for folkesundheden. 

Se kortbilag nr. 6, Skovrejsningsområder 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At øge skovarealet i Kerteminde Kommune generelt, men særligt i de udpegede 

skovrejsningsområder. 

 At fremme skovrejsning ved etablering af bynær skov samt i interesseområder for 

vandindvinding. 

 At undgå skovrejsning på arealer, hvor hensynet til særlige natur- og landskabstyper samt 

kulturmiljøer eller anden planlægning gør det uhensigtsmæssigt. Det gælder bl.a. for 

udyrkede arealer, overdrev, enge, strandenge, moser og søer, der skal sikres mod 

opdyrkning samt tilplantning og tilgroning. 

 At eksisterende og nye skovområder indgår som led i at forbedre spredningsmulighederne 

for det vilde dyre- og planteliv i de økologiske forbindelser. 

 At nye skovområder indgår i planlægningen af nye rekreative ferie- og fritidsanlæg, 

herunder rekreative stiforbindelser. 

 

Redegørelse 

Danmark har en national målsætning om at øge det skovdækkede areal, så 20−25% af landet er 

dækket af skov i løbet af en trægeneration (80−100 år). I Kerteminde Kommune vil vi også gerne 
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have mere skov. Skovene har stor betydning for folkesundheden, da skove dagligt er ramme for en 

masse forskellige udfoldelsesmuligheder − vandreture, motionsløb, naturture og leg. Derudover er 

skovene som levested for mange forskellige dyr og planter med til at bevare og styrke den 

biologiske mangfoldighed. Endelig er skovene positive bidragydere i bestræbelserne på at 

reducere CO2. Positive, negative og mulige skovrejsningsområder. 

I kommuneplanen afgrænses positive skovrejsningsområder, hvor der kan rejses skov med 

statsligt tilskud, og negative områder, hvor skovrejsning er uønsket. Resten, det vil sige den 

største del af det åbne land, udgør områder, hvor skovrejsning er mulig med et mindre statsligt 

tilskud end i skovrejsningsområderne. I det åbne land kan der være arealer, der skal friholdes for 

skov, fordi de fx er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, uden at der er udpeget et 

område for uønsket skovrejsning. 

Udpegningen af skovrejsningsområderne er afgrænset efter tidligere Fyns Amts prioritering, som 

især vægter bynær skovrejsning, der både tilgodeser friluftslivet og grundvandsbeskyttelsen. Da 

mange vandforsyninger ligger bynært, er der et væsentligt sammenfald mellem bynære 

skovrejsningsområder og områder udpeget med henblik på grundvandsbeskyttelse. Det gælder 

også i Kerteminde Kommune, hvor stort set alle skovrejsningsområderne ligger i områder med 

særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

De negative skovrejsningsområder skyldes en højere prioritering af andre interesser. Skovrejsning 

er især uønsket i områder med landskabelige interesser, fx omkring kirker i landskaber med store 

visuelle kvaliteter. Skovrejsning er heller ikke ønsket i naturområder og potentielle vådområder 

eller omkring vindmølleområder. 

Mere skov i Kerteminde. I øjeblikket plantes der ikke tilstrækkeligt med ny skov. Kerteminde 

Kommune har et skovareal på godt 6% af kommunens samlede areal, hvilket er et godt stykke 

under gennemsnittet for Fyn og Danmark. 

Der er derfor behov for en øget indsats, som samtidig tager hensyn til kommunens naturgivne 

forudsætninger. Der er udpeget ca. 1.900 ha til ny skov. Med realiseringen af så store skovarealer 

vil kommunens skovareal stige kraftigt og udgøre knapt 16% af kommunens samlede areal. Det 

store skovrejsningsområde omkring Rynkeby og Rønninge udgør med sine ca. 1.400 ha 

hovedparten af skovrejsningsarealet i Kerteminde Kommune. 

 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

160 
 

Retningslinjer 

2.5 Skovrejsning 

Se kortbilag nr. 6, Skovrejsningsområder.     

2.5.1 De udpegede skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov.  

 

2.5.2 Indenfor de udpegede områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov.  

 

2.5.3 Ved fremtidige udpegninger af skovrejsningsområder skal der tages hensyn til landskab, 

geologi, kulturhistorie, natur, friluftsliv og grundvandsinteresser.  

 

2.5.4 Skovområder, der er udpeget til spredningskorridorer for flora og fauna, bør ikke have en 

størrelse på under 5 ha.  

 

2.5.5 Inden for kommuneplanlagte fremtidige byudviklingsområder kan skovrejsning kun ske i 

begrænset omfang og kun som en integreret del af byudviklingsplanen.  

 

2.5.6 Skovrejsning er som udgangspunkt uønsket i følgende områder: 

 Områder omfattet af vejreservationer 

 Kirkebeskyttelseszoner 

 Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav 

 Særlige kulturhistoriske (især arkæologiske) beskyttelsesområder 

 Dele af karakteristiske og særligt karakteristiske landskabsområder 

 Udpegede potentielle vådområder 

 De udpegede graveområder for sand, grus, sten og bentonit 

 Visse dele af de særlige biologiske interesseområder  

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

161 
 

 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

162 
 

Naturbeskyttelse 

Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for varetagelsen af 

naturbeskyttelsesinteresserne i Kerteminde Kommune. 

Vision 

Naturplanlægningen skal bl.a. medvirke til at fremme den biologiske mangfoldighed og de 

velfungerende økosystemer. 

Se kortbilag nr. 7, Naturbeskyttelsesområder. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At fastholde og styrke naturindholdet i kommunen. 

 At sikre og forbedre biodiversiteten, herunder levevilkårene for dyr og planter.   

 At varetage naturbeskyttelsesinteresser gennem planlægningen af byernes udbygning og 

udviklingen af turismen. 

 At forbedre adgange til det åbne land i respekt for naturindholdet, f.eks. ad smalle naturlige 

trampestier.   

 At styrke naturnetværket på tværs af kommunegrænserne. 

 At øge informationen om de naturmæssige værdier i kommunen. 

 

Redegørelse 

Naturkvaliteter i Kerteminde Kommune 

Naturbeskyttelsen knytter sig til flere kategorier af arealer: 

 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000−arealer) 

 Fredede områder 

 Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, moser, heder, 

overdrev, enge og strandenge) 

 Skove (fredsskove er reguleret af skovloven) 
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 Ubeskyttede vandløb, vådområder, ekstensive arealer mv., der fungerer som økologiske 

forbindelser. 

Naturnetværket i Kerteminde Kommune præges især af de store Natura 2000−områder (habitat- 

og fuglebeskyttelsesområder) langs kysterne ved Hindsholm/Fyns Hoved og Odense Fjord samt 

området ved Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose. Urup Damområdet er det 

største og mest artrige rigkær på Fyn med fx 375 forskellige plantearter nogle meget sjældne som 

mygblomst. Den centrale del af Urup Dam er omfattet af en fredning fra 1973. 

Herudover er der udpeget en lang række arealer med forskellige beskyttede naturtyper særligt på 

de helt kystnære arealer på Hindsholm og langs Odense Fjord. Den største koncentration findes i 

habitatområdet Fyns Hoved, hvor der er store uberørte arealer med bl.a. strandeng og overdrev. 

Området rummer nogle af Fyns største og mest veludviklede overdrev med forekomst af mange 

sjældne plantearter, herunder den truede lav hindebæger. Fyns Hoved er desuden kerneområde 

for bestanden af strandtudser på Hindsholm. Fugleinteresserne knytter sig især til Fællesstrand og 

Tornen. Ved Horseklint, som ligger hvor Tornen begynder, er det bedste sted på Fyn at se 

trækkende fugle fra om foråret. Ved den lille naturhavn, Korshavn, er der fin udsigt mod øriget, 

Lillestrand. Den nærmeste ø, Mejlø, er vildtreservat og yngleplads for terner, edderfugle og tejster. 

Endelig rummer Kerteminde Kommune er række både større og mindre fredede arealer, der er 

fredet på baggrund af en fredningssag efter naturbeskyttelsesloven eller med et landskabeligt eller 

kulturmiljømæssigt formål. De største fredede arealer findes langs kysten nord for Kerteminde By, 

på den sydlige kyst ved Munkebo og syd for Ladby. 

 

Naturen er under pres 

Samfundsudviklingen har i det lange bagudrettede perspektiv medført, at gode levesteder for dyr 

og planter er blevet reduceret ved dræning, vandindvinding, opdyrkning og tilplantning samt ved 

udbygning af byer og trafikanlæg. Udviklingen har medført, at de fleste naturområder og skove i 

dag kun rummer få og meget almindelige arter i forhold til tidligere. Det gælder også i Kerteminde 

Kommune, derfor er det vigtigt at værne om de resterende naturområder og skove og forbedre 

levevilkårene disse steder, samtidig er det vigtigt at forbedre spredningsmulighederne for planter 

og dyr ved at skabe flere sammenhængende økologiske forbindelser. Større og mere 

sammenhængende naturområder er en forudsætning for at bevare vores naturværdier og sikre 

stabile bestande af vilde dyr og planter. 
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De eksisterende naturområder beskyttes gennem kommunens fysiske planlægning 

(lokalplanlægning og landzoneadministration) samt administrationen af naturbeskyttelseslovens § 

3. 

Natura 2000−arealer 

Gennem de statslige vand og naturplaner fastsættes mål og retningslinjer for den indsats, som 

anses for nødvendig for en gunstig bevaringstilstand i de internationale beskyttelsesområder. 

Disse planer er bindende for kommuneplanlægningen og skal endvidere følges op af kommunale 

handlingsplaner efter miljømålsloven. 

Kerteminde Byråd har den 22. november 2012 vedtaget kommunale Natura 2000-handleplaner for 

følgende Natura 2000-områder, der ligger helt eller delvist i Kerteminde Kommune: 

 Odense Fjord i samarbejde med Odense og Nordfyns Kommuner samt Naturstyrelsen. 

 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose 

 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand i samarbejde med Naturstyrelsen. 

 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø i samarbejde med Naturstyrelsen og 

Hverringe Gods. 

Handleplanen indeholder en prioritering af handleplanmyndighedens forventede 

forvaltningsindsats i planperioden, en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter 

og de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplanmyndigheden vil tage i brug for at 

forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus. 

 

Beskyttede naturtyper 

Beskyttelsen af naturtyper (§ 3−arealer) knytter sig til den vejledende registrering, som Fyns Amt 

har gennemført. Registreringen er alene vejledende, mens beskyttelsen af arealerne knytter sig til 

den faktiske udstrækning af naturområderne i "marken". Den vejledende registrering vedligeholdes 

løbende gennem konkrete registreringer i forbindelse med enkeltsager mv. 

Kerteminde Kommune vil videreføre den naturkvalitetsplanlægning, som Fyns Amt har 

gennemført. Naturkvalitetsplanlægningen giver mulighed for at foretage en nuanceret vurdering af 

naturindholdet i de beskyttede naturtyper og udgør et grundlag for vurdering i forbindelse med fx 

planlægning og sagsbehandling, samtidig giver registreringen mulighed for at følge udviklingen i 

naturens tilstand, herunder effekten af forskellige indsatser. Det er kommunens hensigt at udbygge 

planen, så den omfatter alle de beskyttede naturtyper. Naturkvalitetsplanen omfatter i dag moser, 
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enge, strandenge og overdrev. Naturkvalitetsplanen opstiller en målsætning for enkeltområdernes 

naturkvalitet i fire kategorier. 

 

Målsætning for enkeltområdernes naturkvalitet. 

 

Målsætningsgruppe Miljøer / drift / påvirkninger Indsats 

 

A MÅLSÆTNING 

 

Områder af international el. 

national betydning.  

Områderne skal være egnede 

som levested og spredningskilde 

for betydende bestande af 

naturtypernes karakteristiske 

dyre- og plantearter, herunder for 

meget sjældne arter internationalt, 

nationalt eller regionalt set.  

 

 

 

Mulighed for de naturlige fysiske 

og kemiske processer og de 

derved skabte tilstande* med 

mindre, det vil skade de 

prioriterede naturværdier**. 

Kontinuitet i områdets tilstand 

enten som naturlig succession 

eller ekstensiv drift*** betinget af 

konkrete vurderinger af aktuelle 

og potentielle værdier. 

 

 

 

 

Områderne har højeste prioritet 

indenfor genopretning, udbygning 

og pleje, herunder også  

forureningsbegrænsende tiltag og 

genskabelse af naturlig hydrologi 

til sikring af, at målsætningerne er 

opfyldt. 

 

 

B MÅLSÆTNING 

 

Områder af national eller regional 

betydning. Områderne skal være 

egnede som levested og 

spredningskilde for naturtypernes 

karakteristiske dyre og 

plantearter, herunder sjældne 

arter i Danmark og på Fyn. 

 

 

 

Mulighed for de naturlige fysiske 

og kemiske processer og de 

derved skabte tilstande* 

medmindre, det vil skade de 

prioriterede naturværdier**. 

Kontinuitet i områdets tilstand 

enten som naturlig succession 

eller ekstensiv drift*** betinget af 

konkrete vurderinger af aktuelle 

og potentielle værdier. 

 

 

 

 

 

 

Områderne har meget høj prioritet 

indenfor genopretning, udbygning 

og pleje, herunder 

forureningsbegrænsende tiltag og 

genskabelse af naturlig hydrologi 

til sikring af, at målsætningerne er 

opfyldt. 
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C MÅLSÆTNING 

 

Områder af regional betydning. 

Områderne skal være egnede 

som levested og 

spredningskorridor for 

naturtypernes karakteristiske og 

mere almindelige dyre- og 

plantearter. 

 

 

 

 

Mulighed for naturlige fysiske og 

kemiske processer på i hvert fald 

centrale dele af lokaliteten. 

Opretholdelse af ekstensiv drift på 

lysåbne lokaliteter uden brug af 

gødning og sprøjtning. 

 

 

 

 

Pleje, genopretning og udbygning 

søges gennemført, men normalt 

kun indenfor rammerne af 

generelle tilskudsordninger hertil, 

eller såfremt det sker som led i 

større genopretningsprojekter 

indenfor Natura 2000-netværket. 

Områderne kan også prioriteres 

højere, såfremt de har direkte 

tilknytning til A- eller B-målsatte 

områder. 

 

D MÅLSÆTNING 

 

Områder af regional eller lokal 

betydning.  

Områderne skal være egnede 

som spredningskorridor i 

landskabet eller blot være 

levested for visse af 

naturtypernes almindelige dyre- 

og plantearter. 

 

 

 

Opretholdelse af ekstensiv drift på 

lysåbne lokaliteter uden brug af 

gødning og sprøjtning. 

 

 

 

 

Pleje/genopretning er normalt ikke 

prioriteret. Områderne kan også 

prioriteres højere, såfremt de har 

direkte tilknytning til A- eller B-

målsatte områder eller ligger 

indenfor Natura 2000-netværket.  

 

 

* Ved naturlige fysiske og kemiske processer menes bl.a. skabelse af en naturlig hydrologi og minimering af 

forureningspåvirkning fra gødningsstoffer og miljøfremmede stoffer. ** Visse steder forekommer truede 

naturtyper på gamle inddæmmede arealer, hvor genskabelse af helt naturlig hydrologi ikke er mulig. *** Ved 

naturlig succession menes, at de biologiske processer foregår upåvirket. Ved ekstensiv drift forstås 

græsning/høslet/stævning mv. uden brug af gødning/pesticider. 

 

Skove 

De eksisterende skove udgør et vigtigt grundlag for naturbeskyttelsen. Gennem skovloven er 

fredskove generelt sikret. I kommuneplanen udlægges skovrejsningsområder med henblik på at 
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øge skovarealet i kommunen. Flere af disse områder indgår sammen med andre naturtyper i de 

økologiske forbindelser. Se også kommuneplanens afsnit om skovrejsning.  

 

Økologiske forbindelser 

De nuværende naturområder, skove og vandløb udgør en vigtig del af grundlaget for de økologiske 

forbindelser. De økologiske forbindelser tager udgangspunkt i følgende overordnede typer: 

 Vandløbssystemer: vandløb, søer og fjorde og tilknyttede bredzoner 

 Våde naturtyper: enge, moser, sumpe og sumpskove 

 Tørre naturtyper: heder og overdrev 

 Træbevoksede naturtyper; skove og læhegn 

 Kystområder; klitter, klitheder og strandenge 

Kerteminde Kommune vil i den kommende samlede naturplan udpege potentielle økologiske 

forbindelsesområder, der på sigt kan være med til at skabe bedre forbindelse mellem naturtyperne 

og skabe spredningskorridorer for dyr og planter. Arbejdet med økologiske forbindelser skal 

koordineres med Odense, Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner, så indsatsen sikres over 

kommunegrænsen. 

Kommunen har plejepligt i alle § 3−områder og på de Natura 2000−arealer, der ligger på 

kommunal ejendom. Naturplejeindsatsen skal som udgangspunkt ske med udgangspunkt i de 

enkelte naturområders målsætning, men i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet naturplan 

kan plejeindsatsen gives et mere bredspektret sigte, herunder indsatser på tværs af 

kommunegrænser mv. 

 

Den fremtidige indsats 

I bestræbelserne på at forbedre naturindholdet i Kerteminde Kommune vil Byrådet arbejde for, at 

der på sigt udpeges potentielle naturområder, der normalt er ekstensive områder med store 

potentielle muligheder for at udvikle sig til naturområder, samtidig skal der ske en udpegning af 

potentielle økologiske forbindelser, der gennem en ekstensivering af arealerne kan indgå i et 

samlet naturnetværk som fremtidige levesteder for dyr og planter. Da der på naturområdet 

forventes ændrede forudsætninger som følge af de statslige planer for vand og Natura 

2000−områder, vil Byrådet i den kommende planperiode udarbejde en samlet naturplan for hele 

kommunen. De statslige Vand- og Natura 2000-planer kan dermed også indarbejdes i og danne 
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grundlag for planlægningen. Hindsholm udgør et helt særligt indsatsområde. Kerteminde 

Kommune ønsker at videreføre Fyns Amts arbejde med at udvikle naturforvaltningen på Hindsholm 

i sammenhæng med de store frilufts- og turistmæssige interesser, der knytter sig til Hindsholms 

unikke natur og landskab.  

 

Styrkelse af biodiversiteten i Kerteminde Kommune 

Det bør undersøges, hvordan truede arter og sjældne naturtyper kan styrkes. F.eks. er insekter 

begunstiget af det specielle storebæltsklima, hvilket betyder at der er nogle oplagte muligheder for 

tørbundsnatur især på Hindsholm.   

Råstofgravene i den sydlige del af kommunen kan eventuelt være potentielle levesteder for arter, 

som man især finder i den nordlige del af kommunen. Ligeledes indeholder den sydlige del af 

kommunen flere fattigkær med en speciel flora og fauna. Fattigkær er fugtige, næringsfattige 

områder med sur bund.   
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Retningslinjer 

Når implementeringen af habitatdirektivet og vandrammedirektivet gennemføres ved udarbejdelse 

af de statslige vand- og naturplaner og de tilhørende kommunale handleplaner, forventer 

Kerteminde Kommune at ændre på følgende retningslinjer fra regionplan 2005. Indtil 

handleplanerne er endeligt vedtagne gælder nedenstående retningslinjer. 

 

2.6 Naturbeskyttelse 

Se kortbilag nr. 7, Naturbeskyttelsesområder.     

Naturbeskyttelse, Beskyttede naturtyper 

2.6.1 Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser, heder, ferske enge, overdrev og 

strandenge, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt i sten og jorddiger, som 

er omfattet af museumslovens § 29 a, må normalt ikke finde sted.  

 

2.6.2 Ændring kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler herfor og forudsat, at 

ændringen ikke medfører nogen eller alene en ubetydelig forringelse af de aktuelle 

naturmæssige værdier eller mulighederne for at realisere de nuværende naturkvalitetsmål 

(jf. retningslinier nedenfor) og recipientkvalitetsmål, der fastsættes af staten. 

 

2.6.3 Ændring kan endvidere ske i tilfælde, hvor det fra kommunens side vurderes, at den 

påtænkte ændring har en positiv effekt for realiseringen af kvalitetsmålene for den aktuelle 

lokalitet. En tilladelse skal i givet fald ledsages af vilkår, som sikrer muligheden for den 

biologiske forbedring, der begrunder tilladelsen. 

 

2.6.4 Tilladelse til vandindvinding, der kan betyde væsentlige naturforringelser for de højest 

målsatte naturområder (A, B eller C) samt søer, vandhuller og kilder med særlige 

biologiske interesser eller i øvrigt kan påvirke de særlige biologiske interesseområder 

betydeligt, bør undgås. 

 

2.6.5 Nødvendige nye vandindvindinger, som vil påvirke værdifulde naturområder, og hvor 

alternativer ikke kan findes, bør forudsætte, at der er tale om højt prioriterede formål 

(drikkevandsformål), samt at der gennemføres kompenserende foranstaltninger i forhold 

til de naturværdier, der påvirkes heraf.  
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Internationale naturbeskyttelsesområder 

2.6.6 Indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000områder) må der ikke: 

 Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder. Planlægges nye større 

veje eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lignende. 

 Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske 

anlæg og lignende, fx lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på 

søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og parker, lossepladser og anlæg 

for deponering, herunder vindmølleklynger og parker. 

 Udlægges nye områder til råstofindvinding på land. 

 

2.6.7 I øvrigt må der ikke i eller udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder planlægges 

for, meddeles tilladelser, dispensationer eller godkendelser til byggeri, anlæg eller 

aktiviteter, der kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan 

indebære forringelser af områdets naturtyper og levestederne for arterne eller kan 

medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget 

for. 

 

2.6.8 For ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal 

administreres, så myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne. Uanset 

ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af 

naturforholdene i områderne. 

 

Særlige biologiske interesseområder 

2.6.9 Indenfor de særlige biologiske interesseområder kan der alene ske bebyggelse eller 

etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelses- og 

naturforbedringsinteresser ikke herved tilsidesættes, herunder at spredningsmulighederne 

for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes. Lavbundsarealer indenfor de særlige 

biologiske interesseområder, fx kunstigt afvandede eller drænede arealer, som hidtil var 

enge, moser, lavvandede søer og fjordarealer, og som rummer mulighed for at udvikle sig 

til områder af stor værdi for naturen eller som våde enge til kvælstofomsætning, bør så 

vidt mulig friholdes for byggeri og anlæg. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør 
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udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse 

af arealerne.  

 

2.6.10 Udenfor de særlige biologiske interesseområder kan bebyggelse og etablering af anlæg 

finde sted, såfremt naturkvalitetsmålene (jf. retningslinjer nedenfor) samt hensynet til søer, 

vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke herved tilsidesættes. 

 

Naturkvalitetsmål 

2.6.11 Der er fastsat naturkvalitetsmål for de enkelte naturområder (se kort i starten af afsnit om 

naturbeskyttelse). Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det 

åbne land må der ikke efter plan, miljølovgivningen og anden relevant lovgivning 

meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem forurening kan påvirke naturområder i et 

omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.  

 

2.6.12 En indsats med henblik på at sikre/genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale 

naturbeskyttelsesområder vil blive givet højeste prioritet. Byrådets aktive 

naturforvaltningsindsats skal i vidt omfang rettes mod de udpegede særlige biologiske 

interesseområder. 

 

2.6.13 Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget i disse områder, og det 

skal gennem kommunens naturforvaltningsindsats særligt tilstræbes at realisere de 

naturkvalitetsmål, der fremgår af retningslinjen ovenfor.  

 

2.6.14 I vandløb, søer, moser, nor, havområder og andre vådområder indenfor de særlige 

biologiske interesseområder skal der tilstræbes miljømæssige forhold, herunder en 

vandkvalitet, der sikrer, at områderne har et så alsidigt og naturligt plante- og dyreliv som 

muligt. Disse områder bør endvidere sikres mod andre kulturpåvirkninger, herunder 

påvirkninger som følge af rekreative aktiviteter, indvinding af råstoffer fra havbunden etc., 

der kan forringe områdernes aktuelle naturmæssige værdier eller forhindre realiseringen 

af de i kommuneplanen fastsatte naturkvalitetsmål og af staten fastsatte 

recipientkvalitetsmål. 
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Kulturmiljøer 

Kulturmiljøer er fysiske spor af de mennesker, der gennem tiderne har boet i området. Overalt i 

landskabet og i byerne findes kulturspor, der fortæller en historie om livet i kommunen før og nu; 

om en livsstil der har været og er tilpasset områdets natur og geografiske beliggenhed. 

Kulturmiljøer kan være enkeltstående elementer i det åbne land og byen, eller det kan være 

helheder i form af geografisk afgrænsede områder, som ved deres fremtræden afspejler 

væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. 

Byrådet ønsker gennem kommuneplanen at varetage de kulturhistoriske hensyn og beskytte de 

store kuturmiljøværdier, som findes i kommunens landskab, byer og bymiljøer. 

Se kortbilag nr. 8, Værdifulde kulturmiljøer  

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At beskytte de kulturhistoriske værdier så vidt muligt mod indgreb og forfald, der forringer 

deres værdi. 

 At der i den kommende planperiode i samarbejde med museet gennemføres en registrering 

af kulturmiljøkvaliteter og bevaringsværdier i og omkring landsbyer og hovedgårde med 

store bevaringsinteresser. 

 At udarbejde lokalplaner, der sikrer landsbymiljøer og sammenhængende byområder med 

bygninger og anlæg med kulturhistorisk værdi. 

 At anvende de kulturhistoriske bygninger, anlæg og landskaber aktivt i formidlingen af 

Kerteminde Kommunes kvaliteter. 

 At omdannelsen af Kerteminde Havn skal være et foregangseksempel på byomdannelse 

med respekt for kulturhistoriske værdier. 

 

Redegørelse 

Kulturmiljøer er spor efter tidligere tiders aktiviteter, der har en bevaringsværdi for eftertiden. Det 

kan fx være diger, fiskerlejer, kirker og andre historiske bygninger og anlæg. Der er ønske om at få 

udarbejdet et egentligt kulturmiljøatlas, hvor kommunens kulturmiljøer og bevaringsværdige træk 

beskrives. 
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Kulturmiljøerne er i kommuneplanen opdelt i 6 kategorier:  

 Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder 

 Landsbyerne og kirkerne i det åbne land 

 Hovedgårdene 

 Kystkulturmiljøerne 

 Fortidsminderne 

 Bevaringsværdige bymiljøer og bygninger 

Kerteminde Kommune vil derudover i de kommende år sætte fokus på perioden efter 1850 og 

særligt industrikulturen og velfærdssamfundet, bl.a. i forbindelse med omdannelsen af Kerteminde 

Havn. 

 

Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder 

Disse områder indeholder særlige kulturhistoriske anlæg eller spor. I Kerteminde Kommune er der 

udpeget tre områder: Området ved Ladbyskibet, Ørnfeldt Hovedgård samt et område nord for 

Haveskov ved Hverringe. Indenfor disse områder skal der gøres en særlig indsats for at bevare de 

kulturhistoriske værdier. 

Et lidt andet stykke kulturhistorie er de stynede træer, der primært står langs veje og skel i hele det 

østfynske område. I tidligere tider har disse træer haft en meget vigtig og praktisk funktion i at 

skabe hegnsmateriale til indhegningen af de dyrkede marker. Men i nyere tid har træerne mistet 

deres direkte nytteværdi indenfor landbruget, idet markerne dels er blevet større, og fordi der 

anvendes andre materialer til indhegninger. Gennem de sidste 20−30 år har vedligeholdelsen af 

de stynede træer derfor generelt set været utilstrækkelig. De stynede træer har dog fået ny værdi 

som kulturelement, og de indgår stærkt i vores herlighedsoplevelse af landskabet. 

 

Landsbyerne og kirkerne i det åbne land 

De ældste landsbyer er grundlagt omkring år 1000, og landsbyer kan udgøre særlige kulturmiljøer, 

hvis deres bebyggelses, matrikel- og vejstrukturer er uberørte af 1800−tallets 

udskiftningsprocesser eller 1900-tallets ud- og ombygninger. Den slags landsbyer med store 

historiske helheder findes der heldigvis en del af i Kerteminde Kommune. Det er vigtigt at sikre de 

historiske værdier gennem lokalplanlægning, da det er en afgørende faktor for landsbyernes 
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identitet og muligheder for at overleve som unikke bysamfund. Der er udarbejdet lokalplaner for 

Kertinge-Kølstrup, Rønninge og Birkende. 

I kommuneplanen udpeges følgende landsbyer med store bevaringsværdier: Viby, Måle, Midskov, 

Nordskov, Radstrup, Bregnør, Bregnør Fiskerleje, Drigstrup, Hersnap, Kertinge, Kølstrup, Lille 

Viby, Martofte, Revninge, Stubberup, Tårup, Rønninge og Dræby. Indenfor de udpegede landsbyer 

tillægges bevaringsværdier stor vægt ved planlægning for og tilladelser til nyt byggeri mv. 

Kerteminde Kommune vil i den kommende planperiode i samarbejde med museet gennemføre en 

gennemgribende registrering af bevaringsværdierne i landsbyerne og udviklingsbyerne. 

Registreringen skal kortlægge de enkelte lokalområders særegenhed med hensyn til 

landsbymiljøer, kulturarv og bevaringsværdige bygninger. På det grundlag vil Byrådet prioritere at 

udarbejde bevarende lokalplaner i de særligt bevaringsværdige landsbyer, da det er vigtigt 

administrationsgrundlag for at varetage kulturmiljøhensyn ved nyt byggeri mv. i landsbyerne. 

Vibys og Måles jorder er desuden udpeget som særligt bevaringsværdigt landsbyejerlav. 

Landsbykirker og møller udgør ofte markante elementer i kulturlandskabet. For mange 

landsbykirkers vedkommende er der bevaret værdifulde udsigtskiler til og fra kirkerne, som skal 

sikres gennem lokalplanlægningen i landsbyerne. Landsbykirkerne er desuden omfattet af en 300 

m beskyttelseszone, som begrænser den omkransende bebyggelses højde for at sikre kirken som 

vartegn i landskabet. 

 

Hovedgårdene 

Hovedgårdene med deres store jordtilliggende er et kulturtræk, som er særligt dominerende i det 

fynske landskab. I Kerteminde Kommune findes 11 hovedgårde, med Hverringe og Ulriksholm som 

de kendeste. Hovedgårdene og deres landskaber udgør særligt bevaringsværdige 

hovedgårdsejerlav, indenfor hvilke de sammenhængende hegnsstrukturer, alleer og andre 

karakterskabende træk bør bevares. Fyns Amt har i 1996 udgivet et materiale om 123 hovedgårde. 

Da hovedbygningerne oftest er sikret gennem bygningsfredning, har opmærksomheden i 

rapporterne været rettet mod anlæg som mølletomter, teglværker, funktionær- og arbejderboliger 

samt markinddelinger med sten og jorddiger. Der er endvidere foretaget en vurdering af 

bevaringsgraden af ejerlavets overordnede strukturer. 
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Kerteminde Kommune vil i de kommende år supplere den nuværende udpegning af 

bevaringsværdige hovedgårdsmiljøer i kommunen og gennemføre en registrering af hovedgårdene 

i kommunen i samarbejde med Østfyns Museer. 

 

Kystkulturmiljøerne 

Østfyns Museer arbejder for at formidle kulturarven, og driver en omfattende forskning. Fyns Amt 

og de fynske kulturhistoriske museer har i 2000−2001 udarbejdet en undersøgelse af 

kystkulturmiljøerne på Fyn med det formål at tilvejebringe et opdateret planlægningsgrundlag. 

Undersøgelsen har vist, at sporene efter kystkulturmiljøer er under pres, og at der er behov for en 

særlig indsats for at sikre de relativt få velbevarede kystmiljøer på rimelig vis. 

Følgende bevaringsværdige kystkulturmiljøer ligger i Kerteminde Kommune: 

 Kerteminde Søkøbstad (gl. havnefront) 

 Den gamle havnefront med toldboden, pakhuse og købmandsgårde 

 Fiskerihavnen med fiskeeksport, ishus, tidligere auktionshal og pladser til fiskernes 

lodsning 

 Fiskernes stejleplads (stort åbent område til udbredning og tørring af garn) med tjæregryde 

og tjærelad garnstativer m.m. 

 Lille Strand: Kertemindes gamle fiskerkvarter med små huse og smalle haver og gyder ned 

mod fjorden 

 Kikkenborg: sommerhus− og fritidsområde med små primitive huse fra mellemkrigsårene 

og 1940erne 

 Bregnør Fiskerleje: eneste lokalitet, der bærer navnet fiskerleje, anlagt som fiskerleje og 

med ny havn i 1930'erne. Tidstypisk for denne periode 

 Basbjerg stejleplads og hytte: meget lille kystfiskerplads med stejleplads og fiskerhytte 

 Lodshusene: lodsstation og havn til lodsbåde ved Gabet. Tillige tilholdssted for fjordfiskere. 

 

Kerteminde Kommune vil løbende tage stilling til de nævne kystkulturmiljøers tilstand og eventuelle 

indsatser i forhold til dem. I Bregnør Fiskerleje prioriterer Kerteminde Kommune arbejdet med en 

bevarende lokalplan, og i Kerteminde vil havneomdannelsen berøre søkøbstaden. 
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Fortidsminderne 

Fortidsminder som gravhøje, jættestuer, skibssætninger, voldsteder, broer m.m. er fredede, og de 

er underlagt museumslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om afstandszoner mv. 

Ladbyskibet og jættestuerne ved Mårhøj og Jomfruhøj er kommunens mest kendte fortidsminder. 

Læs mere om Ladbyskibet under Kultur og Fritid.  

 

Bevaringsværdige bymiljøer og bygninger 

Bymidten i Kerteminde skal bevares som en smuk, gammel fisker- og handelskøbstad med små, 

smalle huse; som regel ikke dybere end 7 m og ikke længere end 8 m. De små bolig –og 

butiksstørrelser er med til at give bymidten karakter i en tæt, menneskelig atmosfære. Bymidten i 

Kerteminde omkring torvet er genstand for en helhedsorienteret byfornyelse. 

Store dele af Munkebo er udpeget som nationalt industrikulturminde af Kulturarvsstyrelsen, som 

eneste tilbageværende repræsentant for de større danske værfter. Denne kulturhistorie er selve 

grundlaget for Munkebos opståen og udvikling. Kerteminde Kommune ønsker at værne om denne 

vigtige kulturarv og tage hensyn hertil i den videre planlægning for udbygning af Munkebo. 

Kommunen har i 2008-2009 vedtaget lokalplaner for bevaring og vedligeholdelse af 

Lindøboligerne. 
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Retningslinjer 

2.7 Kulturmiljøer 

Se kortbilag nr. 8, Værdifulde kulturmiljøer.     

Landsbyejerlav 

2.7.1 Indenfor de udpegede særligt bevaringsværdige landsbyejerlav skal 

bevaringsinteresserne tillægges stor vægt ved vurderingen af ny bebyggelse og anlæg i 

planlægningen, landzoneadministrationen og byggesagsbehandlingen mv., således at 

bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes. 

 

Bevaringsværdige landsbyer 

2.7.2 Indenfor de udpegede særligt bevaringsværdige landsbyer må der alene meddeles 

tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt 

bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes. Kerteminde Kommune optager de udpegede 

særligt bevaringsværdige landsbyer i kommuneplanerne med en beskrivelse af de 

konkrete bevaringsværdier, der ligger til grund for udpegningen, og som skal tilgodeses. 

Såfremt der lokalplanlægges for landsbyerne, skal lokalplanbestemmelserne sikre de 

pågældende bevaringsværdier. 

 

Kirkebeskyttelseszoner 

2.7.3 Indenfor kirkebeskyttelseszoner kan der kun placeres bebyggelse og anlæg, såfremt det 

ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne (se også naturbeskyttelseslovens § 19). 

Udsigtskiler til landsbykirker skal friholdes for bebyggelse og beplantning. 

 

Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder 

2.7.4 I de særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder kan alene meddeles tilladelse til og 

planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg såfremt: 

 Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang, og 

 såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes. 
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2.7.5 Der kan normalt ikke meddeles tilladelse til vandindvinding, der medfører sænkning af 

vandstanden i søer, moser og kilder med særlige kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. 

Kystkulturmiljøer 

2.7.6 I de særligt bevaringsværdige kystkulturmiljøer må der for områder i landzone alene 

meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg 

såfremt: 

 Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang, og 

 såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes. 

 

2.7.7 Kulturmiljøer i det åbne land skal synliggøres og inddrages i forhold til natur- og 

stiplanlægningen. 

 

Bevaringsværdige bymiljøer og boliger 

2.7.8 2.7.7 I områder med store bevaringsværdier skal der i planlægningen, 

byggesagsbehandlingen mv. foretages en helhedsbetragtning, der tager hensyn til 

områdets særlige karakter og i videst mulig omfang indarbejder bevaringshensyn. 

 

2.7.9 2.7.8 Bevaringsværdige boliger skal ved renovering og byfornyelse leve op til kravene til 

sunde boliger, som de beskrives i byfornyelsesloven og byggeloven.  
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Landskab 

De landskabelige bevaringsværdier er knyttet til hele det åbne land både større 

sammenhængende landskaber og mindre landskaber, der ligger som "øer" i de mere almindelige 

landskaber. Samlet set udgør landskaberne vigtige forudsætninger for at sikre oplevelsen af 

forskellen mellem by og land. Også i byerne har nærheden til landskabet stor værdi, og Byrådet vil 

arbejde for at indarbejde landskabelige hensyn i kommende byområder. 

Kommuneplanens retningslinjer for bevarelse af landskabsværdierne bygger på en kortlægning, 

der omfatter hele kommunens areal, og som inddeler landskabsområderne efter karakteristika, 

sårbarhed og bevaringsværdi. Kortlægningen er gennemført af Fyns Amt i 2005 og bygger på 

landskabskaraktermetoden, som Miljøministeriet har udviklet. Retningslinjerne i kommuneplanen 

knytter sig dermed til et andet analysegrundlag end regionplan 2005 og beskytter som 

udgangspunkt de markante og flotte landskaber, som beriger kommunen. Analysen skal i den 

kommende planperiode yderligere nuanceres i plejeplan, der gør analysen handleorienteret i 

forhold til hvilke landskabsområder, der skal bevares/beskyttes, hvilke der skal 

vedligeholdes/styrkes og hvilke, der skal ændres eller nyskabes. 

Byrådet vil arbejde for at bevare de store landskabelige værdier, der kendetegner Kerteminde 

Kommune, men også for at inddrage disse værdier i den fysiske planlægning, så byer og 

boligområder beriges med landskabsværdier. 

Se kortbilag nr. 9, Landskab, som viser de bevaringsværdige landskaber. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At fremme og beskytte den unikke landskabelige mangfoldighed, der er i Kerteminde 

Kommune. 

 At der visuelt sikres en markant forskel mellem byerne og de tilstødende landskaber. 

 At offentlighedens adgang til de landskabelige oplevelsesmuligheder sikres og forbedres. 

 At tillægge landskabelige hensyn stor vægt i den fysiske planlægning (lokalplanlægning og 

landzoneadministration). 

 At tilstanden af landskabet forbedres, hvor der er behov for det. 
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Redegørelse 

Kommuneplanens retningslinjer knytter sig til en landskabskortlægning, der er gennemført af Fyns 

Amt i 2005. Kortlægningen er baseret på landskabskaraktermetoden, som anbefales af 

Miljøministeriet. Med metoden inddeles landskabet i en række sammenhængende 

landskabsområder − karaktertyper − som beskrives med hensyn til områder med særlig værdi, 

sårbarhed og visuelle kvaliteter. Landskabsområder går på tværs af kommunegrænser. 

I Kerteminde Kommune findes en lang række karakteristiske landskaber, heraf flere med status 

som særligt karakteristiske. Ifølge Fyns Amts landskabskortlægning ligger følgende landskaber 

helt eller delvist i kommunen: 

 Hindsholm Nord/Fyns Hoved 

 Hindsholm Randmoræne 

 Hindsholm Moræneflade 

 Munkebo Bakker 

 Langeskov-Seden Hedeslette 

 BovenseKertinge 

 Moræneflade 

 Ullerslev Moræneflade 

 Ullerslev Issø 

 Hjallelse Moræneflade 

 HøjbyØrbæk 

 Moræneflade 

I den kommende planperiode vil Kerteminde Kommune på basis af landskabsanalysen udarbejde 

en indsatsplan/plejeplan, der nuancerer de enkelte karakterområder i følgende kategorier: 

 områder, der skal beskyttes og bevares 

 områder, der skal vedligeholdes og styrkes 

 områder, der skal ændres eller nyskabes. 

 

Hindsholm Nord/Fyns Hoved 

Landskabet udgør den nordlige del af Hindsholm, der er omgivet af vand. Området omfatter et 30 

km bugtet kystforløb mod Kattegat, Storebælt og Dalby Bugt. Landskabet betegnes som et 

småskalalandskab, der især er præget af variationen mellem moræneknolde og −flader samt af 
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bevoksning i form af krat og levende hegn. Området rummer bl.a. landsbyen Nordskov, det 

inddæmmede areal Noret, bugten ved Lille Strand, kulturmiljøet ved Korshavn samt en række 

sommerhusområder langs dele af kysten. 

Landskabskvalitetsvurdering 

Området vurderes at være "særligt karakteristisk" med undtagelse af sommerhusområderne og 

Noret. Disse vurderes at være "karakteristiske". Områder med "særlige visuelle 

oplevelsesmuligheder" er det bugtede kystforløb ved Fyns Hoved. Områder med "visuelle 

oplevelsesmuligheder" er de højtliggende moræneknolde samt kulturmiljøet ved Korshavn. 

Hovedparten af området har en "god tilstand", mens landskabet ved sommerhusområderne og 

Noret har "middel tilstand". Hele området vurderes som sårbart over for indgreb, der svækker den 

eksisterende særlige karakter. 

Se bilag: Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Hindsholm Nord/Fyns Hoved, 2006 

 

Hindsholm Randmoræne 

Landskabet udgør den sydøstlige del af Hindsholm og ligger ud til Kerteminde Bugt, Romsø Sund 

og Storebælt. Landskabet er kendetegnet ved intensivt dyrkede landbrugsflader i markant bakket 

åbent terræn med spredtliggende gårde og landsbyer (Måle, Viby, Dalby, Hersnap, Stubberup, 

Martofte og Snave). Landskabet rummer vide udsigter over de bakkede terrænformer, omgivende 

vand samt mange fortidsminder og kulturmiljøer. Langs kysten ved Bøgebjerg Strand er der anlagt 

en række sommerhuse helt ned til vandet samt en campingsplads.  

Landskabskvalitetsvurdering 

Hele området vurderes at være "særligt karakteristisk", idet området opleves som 

landskabsmæssigt intakt, hvor den kulturhistoriske oprindelse i høj grad afspejles. Der er desuden 

en tydelig sammenhæng mellem naturgrundlaget og de kulturhistorisk betingede mønstre. 

Landsbyerne Viby og Måle, hovedgårderne Scheelenborg og Hverringe fremstår alle som 

kulturmiljøer med "særlige visuelle oplevelsesmuligheder". Herudover rummer hele området 

elementer, fx udsigter og mindre landskaber, som udgør "visuelle oplevelsesmuligheder". Også 

Bøgebjerg gård udgør et kulturmiljø med "visuelle oplevelsesmuligheder". Tilstanden af området 

vurderes generelt at være god, dog er tilstanden af nogle fortidsminder kun middel. 

Landskabsområdet er sårbart i forhold til indpasning af større tekniske anlæg. Herudover er 

kulturmiljøerne sårbare ift. nybyggeri og udsigterne sårbare ift. tilplantning og skovrejsning.  

Se bilag, Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Hindsholm Randmoræne, 2006  
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Hindsholm Moræneflade 

Landskabet udgør den sydvestlige del af Hindsholm med kystforløb mod Odense Fjord, Kattegat 

og Dalby Bugt. Mod syd grænser området op til randmorænelandskabet ved Munkebo Bakker. 

Landskabet er kendetegnet ved kystnært bølget landbrugslandskab i mellemstor skala med 

landsbyer, gårde og sporadisk bevoksning. Området fremtræder "åbent" og med terrænformer, der 

giver lange udsyn over landskabet, vandet og de modsatte kyster. Landskabet rummer bl.a. 

kystlandskabet ved Dalby Bugt, Stenagergård med hovedgårdskarakter samt kulturmiljøet ved 

Gabets lodshavn og fyrtårnet på Halsen. Endelig er der flere mindre sommerhusområder langs 

kysten. 

Landskabskvalitetsvurdering 

Hovedparten af området vurderes at være "særligt karakteristisk" med de føromtalte nøgletræk. 

Endvidere afspejler bebyggelses− og hegnsstrukturen i høj grad landskabskarakterens 

kulturhistoriske oprindelse, herunder en række intakte kulturmiljøer. Landskabet ved Tårup Strand 

vurderes kun at være "karakteristisk" på grund af stedets senere opståen. Af områder med 

"særlige visuelle oplevelsesmuligheder" udpeges kulturmiljøet ved Gabets lodshavn og station i 

kombination med fyrtårnet på Halsen. Hertil kommer de særlige rumlige og visuelle forhold knyttet 

til Dalby Bugt. Der er "visuelle oplevelsesmuligheder" i hele landskabsområdet i form af vide 

udsigter. Hertil kommer "visuelle oplevelsesmuligheder" på halvøen Skoven og ved Stenagergård. 

Generelt vurderes tilstanden af landskabskarakteren at være god. Tilstanden af området ved Tårup 

Strand er middel, da den tidligere sundkarakter er forsvundet, og landskabet dermed ikke er intakt. 

Da hele landskabsområdet fremtræder uforstyrret og åbent, vil det være sårbart overfor alle 

foranstaltninger, herunder større tekniske anlæg, der modvirker og dermed skader den nuværende 

karakter. 

Se bilag, Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Hindsholm Moræneflade, 2006 

 

Munkebo Bakker 

Munkebo Bakker ligger som et langstrakt randmorænelandskab mellem Munkebo og Kerteminde 

nord for vandet ved Kertinge Nor og Kerteminde Fjord. Landskabet er karakteriseret ved 

storbakket terræn med transparent bevoksning, lave diger, åbne intensivt dyrkede flader samt 

mindre spredte gårdlandsbyer. Området byder på vide udsigter til fjordene og de modsatte kyster. 

Generelt falder terrænet mod de tilstødende fjord- og vandområder. I landskabet (mellem Drigstrup 

og Over Kærby) rummes bl.a. en 360 graders udsigt rundt i hele området. Byerne Munkebo og 

Kerteminde er ligesom Lindøværftet synlige fra de fleste udsigtspunkter i området. 
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Landskabskvalitetsvurdering 

Da hele området er tydeligt præget af de karakteristiske nøgletræk, vurderes Munkebo Bakker at 

være et "særligt karakteristisk landskab". Området nord for Munkebo Bakker, som byder på 

markante terrænfald og vide udsigter over Odense Fjords munding, rummer "særlige visuelle 

oplevelsesmuligheder". Det samme gør sig gældende på strækningen mellem Drigstrup og Over 

Kærby med bl.a. 360 graders udsigt og oplevelsen af den oprindelige gårdstruktur i Drigstrup. Hele 

landskabsområdet rummer "visuelle oplevelsesmuligheder" i form af prægtige udsigter rundt i 

området og ind i naboområder. Tilstanden vurderes at være god, bl.a. grundet intaktheden og den 

gode vedligeholdelsestilstand af de karaktergivende elementer med undtagelse af Munkebo 

Bakke. Vedligeholdstilstanden af bakken er dårlig på grund af det utilpassede udsigtstårn, den 

udbredte bevoksning og utilpasset nybyggeri ved bakkens fod. Landskabsområdet vurderes at 

være sårbart i forhold til nye høje beplantninger og skov, større tekniske anlæg samt omfattende 

byudvikling. 

Se bilag, Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Munkebo Bakker, 2006 

 

Langeskov-Seden Hedeslette 

Landskabsområdet udgør et større areal, der ligger mellem Odense, Munkebo og Langeskov. Mod 

nord afgrænses området af Odense Fjord, mod syd af motorvejen ved Langeskov og (delvist) mod 

øst af Kertinge Nor. Landskabet er fladt til let kuperet hedeslette med indslag af spredte 

skovområder og varierende landsbrugsarealer i omdrift samt sporadisk bevoksede diger. 

Landskabet fremstår komplekst bl.a. på grund af mange små til mellemstore skiftevis lukkede og 

halvåbne landskabsrum, afgrænset af diger og skov. To delområder skiller sig ud fra den ellers 

historisk slørede landskabskarakter, området omkring hovedgårdene Ulriksholm, Østergård og 

Ørnfeldtgård, og de nordlige engarealer med et enkelt præget marint forland. Landskabsområdet 

er generelt påvirket af byudvikling og større tekniske anlæg. 

Landskabskvalitetsvurdering 

Områdets karakterstyrke er meget sammensat. De nordlige engarealer med landsbyen Dræby 

samt jordbrugsfladen med gårde nord for Langeskov vurderes at være karakteristiske. Den vestlige 

del af området med mindre jordbrugsflader blandet med skov og diffus byudvikling er 

karaktersvagt, mens hovedgårdslandskabet øst for Geels å er kontrasterende på grund af den 

store tidsdybde og de intakte kulturhistoriske strukturer. Endvidere rummer kulturmiljøet med 

hovedgårdslandskabet ved Ulriksholm, Ørnfeldt og Østergård "visuelle oplevelsesmuligheder". 

Hovedgårdslandskabet øst for Geels å vurderes at have en god tilstand, mens tilstanden af 
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landsbyområdet Trællerup, Vester Kærby, Dræby og de tilstødende kystarealer vurderes til middel. 

Resten af landskabsområdet vurderes at have en dårlig tilstand grundet den meget sammensatte 

karakter og det slørede kulturhistoriske islæt. Området er desuden forstyrret af byudvikling og 

forskellige større tekniske anlæg. Med samme begrundelse vurderes landskabskarakteren ikke at 

være særligt sårbar. 

Se bilag, Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Langeskov-Seden Hedeslette, 2006 

 

Bovense−Kertinge Moræneflade 

Området ligger syd for Kerteminde by og Kerteminde Fjord og strækker sig syd på mod 

Langeskov; bl.a. langs kysten ved Kerteminde Bugt. Landskabet udgøres af fladt til jævnt kuperet 

moræneflade med spredte skovområder, levende hegn, diger samt gård- og 

husmandsbebyggelser. Landskabet er præget af intensiv landbrugsdrift. Områdets 

bebyggelsesstruktur er primært kendetegnet ved de mange landsbyer (10). Der er fine udsigter til 

Kerteminde fjord og bugt samt Kertinge Nor. Området ved Kertinge Mark og nord for Ladby 

adskiller sig fra resten af området på grund af dets åbenhed og dermed store udsigtskvaliteter. På 

tilsvarende vis rummer kystlandskabet langs Kerteminde bugt vide udsigter til havet, til Kerteminde 

by og den modstående kyst. 

Landskabskvalitetsvurdering 

Hele området undtaget Kertinge Mark vurderes at være "karakteristisk" med en høj grad af 

intakthed. Den særlige åbenhed i området omkring Kertinge Mark vurderes at være 

kontrasterende. Kyststrækningen fra Vejlebæks udløb over til Risinge vurderes at rumme "særlige 

visuelle oplevelsesmuligheder" på grund af udsigter og kig til vandet, hovedgårdene og de særlige 

klintprofiler langs stranden. Kertinge Mark og området nord for Ladby rummer på grund af frie 

udsyn over by, fjord og landskab "visuelle oplevelsesmuligheder". Landskabskarakteren og de 

oplevelsesmæssige muligheder er generelt uforstyrrede af tekniske anlæg og fremstår rolige. 

Landbrugsarealer, bebyggelser og bebyggelsesstrukturer er godt vedligeholdte. Alt i alt vurderes 

tilstanden af området at være god. Området vurderes dog at være relativt sårbar i forhold til sløring 

af udsigtskvaliteterne med tekniske anlæg og nye hegnsbevoksninger samt ændringer i 

eksisterende bebyggelsesmønstre, så tidsdybden sløres. Desuden vil den planlagte skovrejsning i 

området ændre landskabskarakteren. 

Se bilag, Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Bovense-Kertinge Moræneflade, 2006 
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Ullerslev Moræneflade 

En del af området ligger i den sydlige del af Kerteminde Kommune. Landskabet præges af et 

enkelt sammensat jordbrugslandskab i kuperet terræn med transparent afgrænsede markfelter 

betinget af bevoksning på diger, mindre skovområder og spredtliggende gårde. Det er endvidere 

karakteristisk for området, at mindre landsbyer ligger med indbyrdes kort afstand spredt i området. 

Landskabskvalitetsvurdering 

Størstedelen af området fremstår "karakteristisk". Tilstanden af landskabet er middel i størstedelen 

af området. Tilstanden er dog god i området ved Bremerskov og Urup, hvor det kulturhistoriske 

landskab er intakt og vedligeholdelsestilstanden god. Derimod betyder den gennemgående 

jernbane og motorvej, at intaktheden er forstyrret. Sårbarheden af landskabet er generelt lav, 

bortset fra de nævnte udsigtskvaliteter og særlige bebyggelsesstrukturer i landsbyer og ved 

hovedgården Skovsgård. 

Se bilag, Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Ullerslev Moræneflade, 2006 

 

Andre områder 

De resterende områder ligger mestendels udenfor Kerteminde Kommune, og de beskrives derfor 

ikke nærmere her. Vurderingerne af områderne findes på nedenstående bilag. 

 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Ullerslev Issø, 2006 

 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Hjallese Moræneflade, 2006 

 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering af Højby-Ørbæk Moræneflade, 2006 
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Retningslinjer 

2.8 Landskaber 

Se kortbilag nr. 9, Landskab.    

Se bilag, Landskabskarakteranalysen. 

 

2.8.1 I de særligt karakteristiske og sårbare landskabsområder kan der alene ske bebyggelse 

eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende 

beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes. Ny skovbeplantning kan gennemføres, 

såfremt det konkret kan sikres, at hensynet til landskabelige værdier kan løses 

tilfredsstillende, jf. landskabsanalyse af de enkelte karakterområder. 

 

2.8.2 De karakteristiske landskabsområder og områder med visuelle oplevelsesmuligheder skal 

som udgangspunkt friholdes for større byggeri, større tekniske anlæg og ny 

skovbeplantning.  

 

2.8.3 I områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal nye anlæg og bebyggelse mv. 

kun undtagelsesvist tillades, og den landskabelige påvirkning af eventuelle projektforslag 

skal visualiseres og vurderes i planlægningsfasen. Hvor byggeri og anlæg tillades, skal 

samspillet med landskabet prioriteres højt og byggeriet besidde en høj arkitektonisk 

kvalitet.  

 

2.8.4 Der skal udarbejdes indsatsplan/plejeplan for landskabsområder med dårlig eller middel 

tilstand med henblik på, at forbedre landskabstilstanden. Planen udarbejdes evt. i 

samarbejde med nabokommuner.  

 

2.8.5 Landskabskvaliteter skal indgå aktivt i planlægningen af nye rekreative funktioner og 

anlæg. 
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Geologi 

De geologiske interesseområder omfatter områder, hvis landskabsformer og jordlag vidner om 

Danmarks dannelse i fortid og nutid, eksempelvis kan nævnes ådale, tunneldale, moræne mv. 

Områderne er ofte knyttet til områder med særlige landskabelige beskyttelsesinteresser samt 

områder, der også rummer natur− og kulturelementer. Landskaber med varierende geologiske 

formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet 

oprindeligt er blevet dannet og for menneskers udnyttelsesmuligheder i landskabet. 

Gennem kommuneplanen skal Byrådet varetage de geologiske interesseområder, som i 

Kerteminde Kommune primært er knyttet til de mange unikke landskabsområder, herunder 

kystlandskaberne. Retningslinjerne viderefører bestemmelserne fra regionplan 2005-. 

Se kortbilag nr. 10, Geologiske Bevaringsværdier 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At bevare og beskytte de geologiske bevaringsværdier i større eller særligt værdifulde 

landskabsområde. 

 At sikre, at udviklingen i det åbne land sker under hensyn til geologiske interesseområder. 

 At der løbende sker en kortlægning af geologiske interesseområder både lokale og 

regionale, som inddrages i planlægningen. 

 

Redegørelse 

By og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for 

Danmark og Grønland udarbejdet et kort over værdifulde geologiske områder i Danmark. 

Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i disse områder, 

når der planlægges for det åbne land. Kortet er først og fremmest til brug for kommuner og 

regioner i deres planlægning, men vil også være til glæde for alle geologiinteresserede mennesker. 

Kortet er digitalt, og der er knyttet en beskrivelse af hvert område til det. 

Som nævnt er de geologiske interesser tæt knyttet til de mange storslåede landskaber, der 

kendetegner netop Kerteminde Kommune. Kvaliteterne ses bl.a. tydeligt i det store 
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sammenhængende landskabsområde på Hindsholm, hvor mindre moræneknolde sammen med 

større bakkede landskaber danner kontrast til det mere flade landskabspartier langs kysten. Mange 

steder er de geologiske interesser knyttet til kuperede terrænformer og højdedrag, mens de andre 

steder ses med det blotte øje, fx de karakteristiske klintprofiler langs kysten syd for Kerteminde by. 

En mere uddybende beskrivelse af de enkelte landskabsområders geomorfologi, jordtype og 

terræn ses i afsnittet Redegørelse for Landskab. 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

194 
 

Retningslinjer 

2.9 Geologi 

Se kortbilag nr. 10, Geologiske bevaringsværdier.    

2.9.1 I de geologiske beskyttelsesområder kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i 

ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke 

derved tilsidesættes. 

 

2.9.2 Det skal løbende vurderes, om geologiske beskyttelsesområder kan indgå i 

sammenhæng med landskabsområder, så der kan ske en samlet styrkelse af 

landskabskarakteren. 

 

2.9.3 Geologiske bevaringsværdier, der afdækkes ved fx råstofgravning eller bygge- og 

anlægsaktiviteter, skal kortlægges og indlemmes i kommunens planlægning. 

 

2.9.4 Sikring af geologiske bevaringsværdier på kommunegrænsen skal eventuelt ske i 

samarbejde med nabokommunerne.  

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

195 
 

 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

196 
 

Kystnærhedszonen 

I kommuneplanen fastsætter Byrådet mål og retningslinjer for udviklingen af kystnærhedszonen, 

der omfatter landzone og sommerhusområder i et normalt 3 km bredt bælte langs de danske 

kyster. For den kystnære byzone findes der særlige regler. Hensigten med planlægningen er at 

sikre, at kystområderne friholdes for bebyggelser og anlæg, der ikke er afhængig af en kystnær 

placering. 

Kerteminde Kommune har sammenlignet med andre kommuner en meget lang kyststrækning og 

tilmed en kyststrækning med en unik landskabskarakter. Det er derfor en stor udfordring at sikre en 

planlægning, der både beskytter kystlandskabet og samtidig muliggør en både hensigtsmæssig og 

rimelig udvikling af kommunen. Retningslinjerne viderefører bestemmelserne fra Regionplan 2005 

Se kortbilag nr. 11, Kystnærhedszone, kortet viser også strandbeskyttelse.  

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At muliggøre en vis udvikling i kystområderne, der bl.a. kan understøtte udviklingen af 

kommunens ferie- og fritidstilbud. 

 At sikre, at udviklingen af turismen og de rekreative områder langs kysterne sker under 

særlig hensyntagen til de natur- og landskabsmæssige værdier. 

 At offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges løbende. 

 

Redegørelse 

Kystzonen dækker alle kyster og omfatter alle arealer i landzone og alle sommerhusområder 

indenfor en afstand af 3 km fra kysten. 

Kystområderne udgør landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabsværdier, og 

derfor er områderne også særlig attraktive i relation til bosætning og rekreation. Det er imidlertid af 

national interesse, at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger, hvorfor der er særlige 

regler i planloven for planlægning indenfor kystzonen. Kystzonen er en planlægningszone og ikke 

en forbudszone. Der kan således godt ske udvikling, men kun på baggrund af en grundig 

planlægning, hvor de forskellige hensyn afvejes i forhold til hinanden. 
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Der stilles krav om, at kystområderne som udgangspunkt skal friholdes for yderligere bebyggelse 

og anlæg både decideret byudvikling og tekniske anlæg, men også ferie- og fritidsanlæg, som ikke 

er afhængig af kystnær placering. Ferie- og fritidsanlæg kan kun placeres efter sammenhængende 

turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og 

fritidsbebyggelser. Kystlandskabet i Kerteminde Kommune er unikt og meget forskelligartet og 

ligger mod både fjord og bælt. Den nordlige del af Hindsholm er en tæt mosaik af istidslandskab og 

kystformer med klinter, drag, strandvolde, odder, hævet og naturligt inddæmmet havbund samt 

kunstigt inddæmmet areal. Det meget bugtede kystforløb varierer altså fra stejle skrænter med 

store sten i strandkanten til lav, mudret strand. Længere mod syd ved Romsø Sund og Kerteminde 

Bugt er morænelandskabet mindre sammensat og mere kuperet med vide udsigter over havet. 

Modsatte kyst, den sydvestlige del af Hindsholm, er også moræneflade med en lidt fladere 

karakter. Karakteristisk for området er lange kig ud over landskabet, havet og de på den modsatte 

side liggende kystområder ved Odense Fjord. Kystlandskabet omkring Munkebo Bakker langs 

fjordene og Noret præges af storbakkede landskaber med suveræne udsigtskvaliteter over 

vandene, mens kysten ind mod Odense overvejende rummer flade åbne engarealer. Kysten syd 

for Kerteminde by mellem Lundsgård og Storskov er kendetegnet ved en række markante 

klintprofiler samt fine udsigter over havet. 

Kommunens helt særlige landskabsmæssige værdier langs kysterne fordrer en målrettet og stramt 

styret strategi for den fremadrettede planlægningsmæssige indsats. Konkret betyder det, at arealer 

med helt særlige landskabskvaliteter samt geologiske interesseområder skal fastholdes, og at der 

skal gøres aktiv indsats for at landskabets kvaliteter forbedres. Mindre bygninger og anlæg må kun 

indpasses, når det er erhvervsmæssigt nødvendigt i forhold til fiskeri og landbrugsproduktion. De 

rekreative interesser og den offentlige tilgængelighed til kysten kan også understøttes med mindre 

bygninger og anlæg, men kun såfremt det kan ske på en skånsom og veltilrettelagt måde. 

Arealerne nærmest kysten er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 15 om 

strandbeskyttelseslinjen. Bredden af de arealer, der er omfattet af bestemmelserne, er generelt 

300 m, dog 100 m i sommerhusområder. Linjens forløb og den konkrete bredde af 

strandbeskyttelseszonen fremgår af det digitale matrikelkort. Indenfor beskyttelseslinjen må der 

ikke ske tilstandsændringer, der er altså tale om en forbudszone. 
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Retningslinjer 

2.10 Kystnærhedszone 

Se kortbilag nr. 11, Kystnærhedszone.     

2.10.1 I kystområder med særligt karakteristiske, karakteristiske eller sårbare landskaber kan der 

alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt 

de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes. (Se også retningslinjer 

for Landskab) 

 

2.10.2 Indenfor kystnærhedszonen kan der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges 

for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller 

funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.  

 

2.10.3 Indenfor kystnærhedszonen kan dog indpasses anlæg eller bebyggelse, som er 

erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte landbrugsejendom eller for 

udøvelsen af fiskerierhvervet.  

 

2.10.4 Indenfor kystnærhedszonen kan etableres stiforbindelser og rekreative støttepunkter, som 

naturligt kan indpasses og underordnes landskabet. Udbygning af det rekreative stinet 

mv. skal ske efter en samlet strategi (Se også afsnit om Naturoplevelser og friluftsliv).  

 

2.10.5 Nye byzoneudlæg til beboelse i kystnærhedszonen skal fastholdes til helårsbeboelse.  

 

2.10.6 I kystnærhedszonen må ikke placeres anlæg eller bebyggelse på land, som forudsætter 

inddragelse af arealer på søterritoriet. Undtaget herfra er trafikhavne og andre 

overordnede trafik− og forsyningsanlæg. Andre trafik− og forsyningsanlæg samt 

lystbådehavne skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og i forhold til kommuneplanens øvrige 

retningslinjer.  

 

2.10.7 I forbindelse med den fysiske planlægning indenfor kystnærhedszonen skal der løbende 

ske en afvejning og vurdering i forhold til risiko for oversvømmelser, erosion mv. som 

følge af klimaændringer.  
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2.10.8 Tilladelse efter planlovens § 35 i den kystnære zone kan kun meddeles, såfremt det 

ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser. 

Nybyggeri og erstatningsbyggeri bør undgås, hvor dette forudsætter etablering af ny 

kystbeskyttelse.  

 

Sommerhusområder 

2.10.9 Der udlægges ikke nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, og eksisterende 

sommerhusområder i kystnærhedszonen fastholdes til fritidsformål. (Se også afsnit om 

Sommerhusområder). 

 

 

Note: Det er Miljøministeriet, der administrerer naturbeskyttelseslovens § 15 om tilstandsændring 

indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvilket for det meste er en 300 m bred zone fra strandkanten. 

  

http://kerteminde.odeum.com/dk/byer__bosaetning/sommerhusomraader/sommerhusomraader.htm
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Vandområder 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, 

herunder badevand. I Kerteminde Kommune er det især de lange og unikke kystforløb med 

badestrande, der tegner billedet, men hertil kommer en mindre række vandløb og søer. Den 

fremtidige indsats skal især sikre, at der fortsat sker en løbende forbedring af vandkvaliteten (der 

fastsættes af staten gennem de statslige vand- og naturplaner) samtidig med, at vandområderne 

kan bruges og udvikles i rekreativt og erhvervsmæssigt øjemed. 

Se kortbilag nr. 12, Anvendelse af vandløb, søer og kystvande 

Læs om badevandsområder under Naturoplevelser og Friluftsliv.  

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At beskytte og genskabe vandkvaliteten i vandområderne i overensstemmelse med de 

statsligt fastsatte målsætninger. 

 At virke for, at by- og erhvervsudvikling − herunder landbrug og fiskeri − sker på et 

bæredygtigt grundlag til gavn for vandområdernes miljøtilstand. 

 At der løbende sker en forbedring af borgernes adgang til samt opholdsmuligheder ved 

vandløb, søer og kystvande. 

 

Redegørelse 

Når de statslige vandplaner træder i kraft, vil de være bindende for kommuneplanens retningslinjer 

om anvendelse og vandkvaliteten af vandløb, søer og kystvande. Tiden indtil vedtagelsen af de 

statslige vandplaner vil derfor være en overgangsperiode, hvor kommunerne skal administrere 

efter retningslinjerne i regionplan 2005, der bl.a. bygger på Fyns Amts 

recipientkvalitetsmålsætning. Som opfølgning på de statslige vandplaner skal kommunen 

udarbejde handleplaner for vandområderne. Disse handleplaner vil blandt andet udmønte sig i et 

kommuneplantillæg med nye retningslinjer, som vil udgøre det fremtidige planlægnings- og 

administrationsgrundlag for indsatsen i forhold til sikring af vandløb, søer og kystvande i 

Kerteminde Kommune. 
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Over de sidste 10 år er der i amtsligt regi pågået en større indsats overfor højnelse af rensningen 

af spildevand, som nu skal vedligeholdes og videreføres gennem de kommunale 

spildevandsplaner. Forurening af vandløb, søer og kystvande kan også ske ved kraftige regnskyl, 

hvor kloaksystemernes kapacitet overskrides, derfor skal der foretages en løbende vurdering af 

kapaciteten og tilstanden af kloaksystemerne, så forureningen ikke øges. Det aktuelle fokus på 

klimaforandringernes konsekvenser for vandområdet betyder, at Kerteminde Kommune i højere 

grad skal indtænke separatkloakering, nedsivningsanlæg, regnvandsbassiner og anlæg til 

forsinkelse og opmagasinering af regnvand i spidsbelastningssituationer. 
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Retningslinjer 

Når implementeringen af habitatdirektivet og vandrammedirektivet gennemføres ved udarbejdelse 

af de statslige vand− og naturplaner og de tilhørende kommunale handleplaner, forventer 

Kerteminde Kommune at ændre på følgende retningslinjer, primært med tilføjelser. Indtil de 

statslige vand− og naturplaner er endeligt vedtagne, gælder derfor visse retningslinjer fra 

regionplan 2005− som landsplandirektiv. 

 

2.11 Vandområder 

Se kortbilag nr. 12, Anvendelse af vandløb, søer og kystvande.    

2.11.1 Ved de udpegede badeområder, se kortbilag nr. 12 over Anvendelse af vandløb, søer og 

kystvande, og i vandområder, hvor der almindeligvis foregår anden rekreativ udnyttelse, 

såsom surfing samt roning, dykning mv., bør vandkvaliteten kunne leve op til 

badevandsdirektivets skærpede krav. Langs kysterne i øvrigt skal der være en hygiejnisk 

vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved 

erhvervshavne, åudløb mv.  

 

2.11.2 Ved den konkrete placering eller udbygning af større spildevandsanlæg gælder følgende 

hensyn, der i de enkelte tilfælde skal afvejes mod tekniske og økonomiske forhold:  

 Renseanlæg skal placeres i passende afstand fra vandindvindingsanlæg. 

 Afstanden til fælles vandforsyningsanlæg bør være mindst 150−300 m afhængig 

af renseanlæggets udformning og tilsvarende 75−150 m fra 

enkeltvandsforsyningsanlæg. 

 Renseanlæg skal placeres i passende afstand fra beboelse og opholdsarealer. 

 For større renseanlæg bør der tilstræbes en afstand på minimum 200 m til 

nærmeste beboelse. 

 

2.11.3 Der skal ved behandling af ansøgninger i henhold til plan- og 

miljøbeskyttelseslovgivningen om nye eller udvidelser af eksisterende intensive 

husdyrbrug sikres, at de i recipientkvalitetsplanen angivne målsætninger kan overholdes. 

Dette betyder, at der i behandlingen indgår en vurdering af bl.a. recipientens nuværende 

tilstand i forhold til målsætningen, husdyrtætheden i pågældende vandløbsopland, den 

nuværende og fremtidige næringsstofbelastning af recipienten og recipientens sårbarhed 

overfor yderligere næringsstofbelastning. Endvidere skal i vurderingen i relevant omfang 
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inddrages omfanget af samfundets investeringer med hensyn til beskyttelse af 

vandområderne i øvrigt, herunder investeringer i spildevandsrensning, vådområder, 

naturgenopretning mv.  

 

2.11.4 Indenfor internationale naturbeskyttelsesområder kan projekter kun gennemføres, såfremt 

projektet ikke vurderes at indebære forringelse eller hindrer genoprettelse af områdets 

naturtyper eller af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter må 

heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de pågældende arter.  
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Lavbundsarealer 

Lavbundsarealer omfatter arealer, der er egnede til at genoprette som vådområder, dvs. at 

genskabe områdernes naturlige hydrologi, så der over tid genskabes naturtyper som moser, 

sumpskove, rørskove, lavvandede søer, naturlige vandløb og våde bredarealer. 

Genopretning af vådområder er et vigtigt led i indsatsen for at skabe nye levesteder for dyr og 

planter samt økologiske sammenhænge mellem isolerede naturområder. 

Vådområder udgør et vigtigt led i bestræbelserne på at forbedre vandmiljøet sammen med en 

række øvrige initiativer, der udspringer af aftalerne om vandmiljøplan II/III. Retningslinjerne 

viderefører bestemmelserne fra Regionplan 2005-. Bindende mål for vandkvaliteten vil fremover 

blive fastsat i de statslige vandplaner som følge af miljømålsloven. 

Se kortbilag nr. 13, Lavbundsarealer 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At genoprette en del af de udpegede lavbundsarealer til søer, vandløb, enge og overdrev 

gennem en bevidst naturplanlægning og pleje. 

 At befolkningens mulighed for oplevelser og folkesundhed sammentænkes med de 

konkrete genopretningsprojekter. 

 

Redegørelse 

Kerteminde Kommune arbejder aktivt for at styrke naturindholdet og kvaliteten af kommunens 

naturområder. I juni 2007 indviede Skov- og Naturstyrelsen Nordskov Enge, som er et 26 ha stort 

område beliggende ud mod Storebæltskysten lidt syd for Fyns Hoved. I et samarbejde med 

områdets lodsejere er vandstanden i området hævet, så der er genskabt 26 ha våde og tørre enge 

samt et antal mindre søer og vandhuller. 

Derudover har Fyns Amt kortlagt en række lavbundsområder, som har potentiale som vådområder. 

Kerteminde Kommune har forud for kommuneplan 2009 prioriteret følgende projekter: 

1 Tårup inddæmmede strand. Tårup Inddæmmede strand omfatter et 13 km2 stort inddæmmet 

område, som tidligere har udgjort en bugt i Odense Fjord nord for Kerteminde. Området har 
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potentiale til at blive et attraktivt, bynært vådområde, og Kerteminde Kommune har indgået 

en dialog med Skov- og Naturstyrelsen om mulighederne. 

 

2 Munkebo. Vest for Munkebo ligger to potentielle vådområder ved Dræby Fed samt vest for 

Lindøværftet, som kan genoprettes. 

 

3 Endelig rummer kommunen en række områder, som allerede er vådområder, men som er i 

fare for at gro til. Det drejer sig fx om Fyns Hoved, Langø Hoved, Urup Dam, Brabæk Mose, 

Illemose og strandengen på Romsø. Her er der behov for at få lavet aftaler om naturpleje, 

græsning m.m. 
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Retningslinjer 

2.12 Lavbundsarealer 

Se kortbilag nr. 13, Lavbundsarealer.     

2.12.1 De udpegede lavbundsområder skal i videst mulig omfang friholdes for skovrejsning og 

bebyggelse og plejes så områderne ikke gror til. Det kan med fordel ske gennem 

afgræsning af områderne og fældning af buske og træer.  

 

2.12.2 Genopretning af potentielle vådområder skal ske efter en samlet plan, som sikrer 

tilstanden af alle berørte områder.  

 

 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

211 
 

 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

212 
 

Grundvand 

Forsyningen med drikkevand og vand til produktion er af afgørende betydning for samfundet. 

 

Vision 

Det er derfor Byrådets holdning, at kommunens vandressourcer skal sikres såvel mod 

overudnyttelse som forurening. 

Siden indeholder de retningslinjer fra regionplan 2005−, som Kerteminde Kommune forventer at 

skulle revidere i forbindelse med de kommende vandplaner. 

Se kortbilag nr. 14, Grundvand, som viser vandværksboring, indvinding, vandværker og 

indsatsområder. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig 

tilfredsstillende vandforsyning af borgerne og erhvervsliv (jordbrug, industri mv.) under 

samtidig respekt af målene for natur og overfladevand. Disse fastsættes gennem de 

statslige vand- og naturplaner. 

 At drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand uden behov for videregående 

vandbehandling. 

 At sikre grundvandsressourcen mod overudnyttelse. 

 At beskytte grundvandet mod forurening. 

 

Redegørelse 

Centrale problemstillinger 

Kerteminde Kommune skal også gøre det klart, at grundvandsbeskyttelsen som sådan 

administreres af de statslige vandplaner. Nedenstående tekst og links er mere et udtryk for 

kommunens holdninger og visioner samt den administration, som Fyns Amt tidligere førte på 

området. Kommunen kan ikke på nuværende tidspunkt medtage retningslinjer for grundvand. 
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Grundvandsbeskyttelse 

Grundvandsbeskyttelsen bygger primært på forebyggelse. Det betyder, at forurenende aktiviteter 

adskilles fra områder med drikkevandsindvinding. 

Områder med særlige drikkevandsinteresser skal derfor først og fremmest friholdes for aktiviteter, 

der udgør en særlig risiko for forurening af grundvandet. Da det ikke kan gennemføres fuldt ud, 

stilles der særlige krav til udformning af aktiviteter, der ligger i indvindingsoplandet til 

vandværkernes indvindinger. 

Der stilles også krav om at samordne byvækst med vandindvindingsinteresserne. I praksis betyder 

det, at vandværkernes indvinding skal ligge udenfor byerne, så eventuel forurening fra 

byområderne ikke kan nå indvindingsboringerne. Det skal derfor undgås at lave byvækst imod 

velbeliggende kildepladser. Hvis det ikke er muligt, bør det gennem vandforsyningsplanlægning 

sikres, at vandværkets indvinding flyttes. 

Strategien med først og fremmest at beskytte grundvandet i områder med særlige 

drikkevandsinteresser og ved vandværksindvindinger betyder ikke, at der kan slækkes på 

grundvandsbeskyttelsen andre steder. Når kommunen godkender forurenende aktiviteter udenfor 

disse områder, skal der også stilles krav, så forurening undgås. Men ved at placere de aktiviteter, 

der udgør en særlig risiko for grundvandsforurening, udenfor de nævnte områder, er 

konsekvenserne af forureningsuheld eller fejlvurdering begrænsede. 

Regionen arbejder også på at forbedre grundvandskvaliteten ved at rydde forureninger op 

forårsaget tidligere af industrier og lossepladser. Derudover stilles der også krav til industrier mv. 

om at rydde op, hvis der sker forurening. 

 

Nye rammer i områder med særlige drikkevandsinteresser 

Der er ikke udlagt nye kommuneplanrammer indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Der er foretaget mindre justeringer af rammeafgrænsningerne i OSD, men ingen der fører til reelle 

ændringer i arealudlæg, ændret anvendelse eller lignende. Det er Kerteminde Kommunes samlede 

vurdering, at ændringer i rammerne ikke medfører påvirkning af områder med særlige 

drikkevandsinteresser. 
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Grundvandsresourcer 

Forsyningen af drikkevand fra vandværker og private anlæg er i dag baseret på grundvand. Det 

samme gælder med få undtagelser indvinding til vanding i jordbruget og til industri, hvor en meget 

lille del indvindes fra vandløb. Den almene drikkevandsforsyning foregår i Kerteminde Kommune 

fra 1 offentligt og 6 private vandværker samt via vandforsyning fra Odense Vandselskab. 

Vandværkerne ligger spredt i kommunen, så der er i dag en decentral indvindingsstruktur. Da de 

fleste vandværker samtidig er forbundet indenfor afgrænsede områder, er det en forholdsvis robust 

forsyning, der ikke er så sårbar overfor forurening, og samtidig betyder den decentrale indvinding, 

at påvirkningen af vandløb og søer er mindre koncentreret, end hvis der er få indvindinger. 

Grundvandsressourcerne 

Fyns Amts kortlægning af grundvandet har tidligere vist, at grundvandsressourcerne på Fyn er 

tilstrækkelige til at dække behovet for vandindvinding. Indvindingsmulighederne er dog ikke lige 

gode alle steder blandt andet ikke i de kystnære områder. Kortlægningen af 

grundvandsressourcerne er med kommunalreformen overgået til de statslige miljøcentre under 

Miljøministeriet, hvilket for Kerteminde Kommune vil sige Miljøcenter Odense.  

Grundvandet strømmer ud i vandløb, søer og vådområder og holder på den måde "liv" i disse 

vandområder om sommeren, hvor regnen ikke når vandløbene, men fortrinsvist fordamper eller 

optages af planterne. 

Grundvandet er altså også en afgørende ressource, når det gælder opretholdelse af 

naturkvaliteten. Hvis der indvindes for meget vand, kan det således få afgørende betydning for 

opretholdelse af de mål, der er sat for beskyttelsen af vandområderne. Endelig skal det nævnes, at 

indvindingsmulighederne også begrænses af forurening. 

 

Kommunalbestyrelsens holdninger 

Det bør sikres, at vandindvindingen ikke er i konflikt med vandløbs- og naturinteresserne. I nogle 

områder er ressourcen ikke tilstrækkelig stor til at dække alle behov for indvinding og samtidig 

opfylde behovet for vand i de ferske vandområder. 

Det er kommunalbestyrelsens holdning, at den mest robuste vandforsyning sikres ved fortsat at 

basere vandforsyningen på en decentral indvindingsstruktur med vandværkerne placeret ved 

ressourcen, og hvor der er behov for vand. Vandværkerne bør sørge for en god 

forsyningssikkerhed ved alternative kildepladser og ved forbindelsesledninger til andre 
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vandværker. Vandspildet bør minimeres ved vandsparekampagner og ved vedligeholdelse af 

ledningsnettet. 

 

Fra vandforsyningsloven 

Vandforsyningslovens formål er at sikre, at anvendelsen og beskyttelsen af grundvand og ferskt 

overfladevand sker efter en samlet planlægning. 

Planlægning af vandforekomsternes udnyttelse og den dertil knyttede beskyttelse skal desuden 

ske ved en samlet vurdering af: 

 vandforekomsternes omfang, 

 befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig 

tilfredsstillende vandforsyning, 

 miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, samt 

 andre samfundsmæssige hensyn, herunder anvendelse af råstofforekomster. 

I planlægningen skal den eksisterende vandforsyning samordnes. Hovedformålet er at sikre en 

planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende 

vandforsyning ved en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne. Endelig skal loven sikre 

kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed. 

 

Anden relevant lovgivning 

Miljømålsloven fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand i 

vanddistriktet, hvilket skal fremgå af en vandplan for området. Miljøbeskyttelsesloven fastlægger i 

bredere form, at forurening af vand, jord og undergrund skal forebygges og bekæmpes for at 

værne om natur og miljø. 

 

Miljømålsloven − vandrammedirektivet 

Den nye miljømålslov, der implementerer EU's vandrammedirektiv i Danmark stiller nye krav til 

grundvandskortlægningen og krav til forståelsen af sammenhængen mellem grundvand og 

overfladevand, søer, vandløb og vådområder. Som nævnt ovenfor har forvaltningen af 
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grundvandsressourcen altid taget højde for, at der skal være vand i vandløb mv. for at kunne 

opfylde målsætningerne for disse vandområder. 

Derimod er der ikke hidtil taget hensyn til, at forureningen af overfladevand kan stamme fra 

forurenet grundvand. Det skal der tages stilling til ifølge den nye miljømålslov. 

 

Sammenhæng med vandrammedirektivet 

Vandrammedirektivet er blevet indført i Danmark med vedtagelsen af miljømålsloven i december 

2003. Kortlægningen af grundvandsressourcerne indgår som en del af den basisanalyse, der hvert 

6. år skal gennemføres forud for udarbejdelse af en samlet vandplan for hele vandkredsløbet. En 

sammenfatning af elementerne i indsatsplanerne for grundvandsområdet indgår i den samlede 

vandplan. 

Da grundvandet strømmer af til vandløb, søer og vådområder, har grundvandet betydning for 

naturkvaliteten både kvantitativt og kvalitativt. 

I forbindelse med kortlægningen fokuseres der derfor også på grundvandets sammenhæng med 

overfladevande, 

således at de enkelte grundvandmagasiners afstrømning til vandløb og vådområder gøres op. 

Samtidig karakteriseres kvaliteten af vandet i det enkelte grundvandsmagasin, herved er det muligt 

at fastsætte grundvandets kvantitative og kvalitative påvirkning af overfladevand. Hvis 

påvirkningerne er for store, til at målsætningerne for overfladevande kan opnås, er der 

efterfølgende mulighed for at regulere på indvindingernes størrelse af hensyn til de kvantitative 

påvirkninger og foretage indgreb for at forbedre grundvandskvaliteten. 

 

Vandplaner 

Når implementeringen af vandrammedirektivet gennemføres ved udarbejdelse af de statslige 

vandplaner og tilhørende kommunale handleplaner, forventer Kerteminde Kommune at tilføje 

retningslinjer om grundvand som et kommuneplantillæg. Retningslinjerne vil formodentlig kunne 

indgå under følgende overskrifter. 

1. Prioritering af vandressourcernes anvendelse 

2. Vandbesparelser 

3. Placering af forurenende aktiviteter 
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4. Placering af nye boringer 

5. Aktiv grundvandsbeskyttelse 

6. Den almene vandforsyning 

7. Indvinding af grundvand og overfladevand til vandingsformål 

8. Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål 

9. Råstofindvinding under grundvandsspejlet 

 

Se bilag, Vandindvindingsområder 2009 
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Retningslinjer 

Når implementeringen af vandrammedirektivet gennemføres ved udarbejdelse af de statslige 

vandplaner og tilhørende kommunale handleplaner forventer Kerteminde Kommune at tilføje 

retningslinjer om grundvand som et kommuneplantillæg. Retningslinjerne vil formodentlig kunne 

indgå under følgende overskrifter: 

 Prioritering af vandressourcernes anvendelse 

 Vandbesparelser 

 Placering af forurenende aktiviteter 

 Placering af nye boringer 

 Aktiv grundvandsbeskyttelse 

 Den almene vandforsyning 

 Indvinding af grundvand og overfladevand til vandingsformål 

 Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål 

 Råstofindvinding under grundvandsspejlet 

 

2.13 Grundvand 

Se kortbilag nr. 14, Grundvand.     

2.13.1 Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 

vandværker udenfor disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. 

Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det godtgøres, at byudviklingen ikke 

indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige 

drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker udenfor disse skal 

det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne 

beskyttes (vandplanretningslinje nr. 40). 

 

2.13.2 Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god 

vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden 

indvinding med krav om drikkevandskvalitet (vandplanretningslinje nr. 41).  
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Råstoffer 

Råstofadministrationen på land er opdelt således, at Regionsrådet har ansvaret for kortlægningen 

af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan og Byrådet har ansvaret for at give 

råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. 

Se kortbilag nr. 15, Råstoffer 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. 

 At beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 

 At råstofgrave efterbehandles til naturformål og rekreative formål efter endt indvinding. 

 

Redegørelse 

På Fyn er det efterhånden vanskeligt at finde nye områder, hvor der kan graves sand, sten og 

grus, der ikke er i konflikt med væsentlige natur- og landskabsinteresser samt hensynet til 

nærliggende bebyggelser. Det er særligt vanskeligt at finde forekomster med grove materialer, der 

er efterspurgt til stabilgrus og betontilslag. 
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Retningslinjer 

2.14 Råstoffer 

Se kortbilag nr. 15, Råstoffer.    

2.14.1 Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 150 meter til vandværksboringer 

og 75 m til private brønde og boringer.  

 

2.14.2 Indenfor indvindingsoplandene til vandværker i graveområde 440−1 Langeskov vil der kun 

blive givet tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet, såfremt 

vandindvindingsinteresserne ikke tilsidesættes.  

 

2.14.3 Af hensyn til naturinteresser og risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede 

arealer søges efterbehandlet til naturformål, rekreative formål eller ekstensivt 

landbrugsdrift og skovbrug ud fra en konkret afvejning i forhold til jordbrugsinteresserne.  

 

2.14.4 Efter endt indvinding kan der i råstofgrave bevares geologisk interessante skrænter 

(profiler) ud fra en konkret afvejning af interesserne og færdselssikkerheden.  

 

2.14.5 Udnyttelsen af graveområdet i Langeskov bør foregå således, at arealerne i størst afstand 

til Birkende by søges udgravet først for at minimere støj- og støvgener for borgerne.  

 

2.14.6 I det øvrige åbne land kan der kun gives tilladelse til råstofindvinding, hvis: 

 væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det 

 det kan dokumenteres, at andre sektorinteresser ikke, eller kun i meget beskedent 

omfang, tilsidesættes 

 et råstof er særligt værdifuldt, hvilket ansøger skal dokumentere overfor 

tilladelsesmyndigheden med oplysninger om råstoffernes art, mængde, 

beliggenhed og kvalitet.  
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Vindmøller 

I medfør af Kerteminde Kommunes klimapolitik vil kommunen fremme udbygningen af 

energiproduktion fra vedvarende energikilder, heriblandt vindmøller. 

 

Vision 

Det er Kerteminde Kommunes vision, at mængden af energi fra vindmøller øges i kommunen. 

Se kortbilag nr. 16, Vindmøller 

Kortet forholder sig alene til kendte og faste fysiske forhold. Det er således ikke muligt at placere 

vindmøller i Natura 2000−områder, i beskyttet natur, i særligt karakteristiske eller sårbare 

landskaber samt i afstande på mindre end 4 gange vindmøllens totalhøjde til beboelse. For det 

sidste punkt gælder det, at nedenstående kort i udarbejdet for vindmøller på 125 m, hvilket giver et 

afstandskrav på 500 m. Kortet er genereret ud fra ejendomsoplysninger, der ikke tager højde for 

om ejendommen er en beboelsesejendom eller andet, så kortet giver p.t. kun indikationer af, hvor 

placering af 125 m høje vindmøller kan være mulig. Det har desuden p.t. ikke været muligt at 

indarbejde oplysninger om vindforholdene i planen, hvilket ville kunne bruges til at prioritere de 

mulige områder. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At udarbejde en overordnet plan for mulige placeringer af nye områder til vindmøller i 

kommunen. 

Som udgangspunkt er nedenstående kort udarbejdet, men der er ikke udpeget egentlige nye 

vindmølleområder. Se kortbilag nr. 16, Vindmøller  

 

Redegørelse 

Det er et nationalt mål, at ca. 35% af energiforbruget i 2030 skal være dækket af vedvarende 

energi. Målet for år 2005 (15%) er primært sikret ved energi fra vindmøller.  
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Vindkraft er dog fortsat en af de kilder, der skal bidrage til at nå den danske målsætning for 2030. 

Kommunen er således fortsat forpligtet til at sikre, at udnyttelsen af vindenergiressourcerne sker 

bedst muligt. Udbygningen af vindmølleanlæg skal fremover fortrinsvis ske på havet eller ske ved 

sanering og udskiftning af ældre vindmøller med nye og mere effektive vindmøller. 

Der skal således fortsat opstilles nye vindmøller på land, og der vil fremover blive tale om opstilling 

af vindmøller, der fysisk er noget større end dem, som er opstillet i dag, idet møllernes effekt 

dermed vil kunne øges væsentligt. En sådan udvikling stiller yderligere krav til vurderingen af, hvor 

der kan opstilles vindmøller. 

I Kerteminde Kommunes retningslinjer skelnes der mellem mindre vindmøller, såkaldte 

husstandsmøller (med en maks. totalhøjde på 25 m) og større vindmøller (over 25 m). 

De vindmøller − som typisk opstilles i dag − har nogle proportioner, der gør, at landskabet ofte 

påvirkes væsentligt i en radius af 5−10 km fra møllerne. Opstillingen af møller påvirker derfor også 

store dele af det åbne land, der ikke tidligere i samme grad har været påvirket af større tekniske 

anlæg. 

Det seneste årtis store udbygning af vindmøller har nogle steder ført til en koncentration af møller, 

der giver anledning til at vurdere, om grænsen for flere møller i disse områder enten er nået, eller 

måske endda er overskredet. I disse områder er der dog typisk også gode vindenergiforhold. 

Nye og store vindmøller kan være til gene for de omkringboende. Der er blandt andet tale om støj, 

men der er også gener fra skyggekast, der er forårsaget af vindmøllernes højde og vinger. 

Skyggekast opstår, når møllens rotor (vinger) står mellem solen og beboelse. I takt med, at 

vindmøllerne bliver højere og større, er der også i stigende omfang tale om gener, der er 

forårsaget af vindmøllernes visuelle effekt på landskabet og på nærtliggende beboelse. 

Mulighederne for at reducere sådanne gener løses typisk ved at sikre, at vindmøllerne lokaliseres i 

rimelige afstande til de omkringboende og i det omfang, det kan lade sig gøre at lokalisere 

vindmøllerne nord for nærtliggende bebyggelse. 

 

Placering af vindmøller i forhold til overordnede veje og jernbane  

I juni 2011 fremlagde en arbejdsgruppe under Transportministeriet en rapport, som anbefalede, at 

den fremtidige mindsteafstand mellem vindmøller og overordnede vej- og baneanlæg reduceres til 

1 gange møllehøjden – regnet fra kant af vej eller nødspor eller eventuel byggelinje til nærmeste 

del af mølletårnet.  
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I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllehøjden kan der optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i 

forbindelse med opstilling af vindmøller, såsom fysiske konsekvenser fx nedfald eller visuelle 

konsekvenser fx skyggekast. Arbejdsgruppen anbefalede, at der også kan placeres møller i denne 

zone, med mindre vejmyndigheden kan fremkomme med specifik begrundelse for, at møllerne skal 

placeres længere væk end 1 gang møllens totalhøjde. 

For møller længere væk end 1,7 gange møllehøjden vurderes der ikke at være 

sikkerhedsmæssige problemer  ved at placere vindmøller i forhold til veje og baner. 

De anbefalede afstande er fastlagt ud fra en vurdering af risikoen for bl.a. isafkast og havari, set i 

forhold til trafikintensiteten for overordnede veje og jernbaner. Afstandskriterierne kan derfor ikke 

umiddelbart overføres til andre situationer, hvor trafikintensiteten er mindre. 

Vejmyndighed  

Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejnettet, f.eks. motorvejen E20, mens Banedanmark er 

myndighed for jernbanen.  

Kerteminde Kommune er vejmyndighed for alle kommuneveje, herunder også de 

rutenummererede veje i kommunen, som er kategoriseret som overordnede veje. Det drejer sig 

f.eks. om flg. veje, der forløber gennem kommunen:   

 Rute 160, Odense-Langeskov-Nyborg. 

 Rute 165, Odense-Kerteminde-Nyborg. 

 Rute 315, Refsvindinge-Ullerslev-Revninge-Kerteminde-Fyns Hoved. 
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Retningslinjer 

2.15 Vindmøller 

Se kortbilag nr. 16, Vindmøller.     

2.15.1 Vindmøller bør ikke opstilles i landskabsområder, der er udpeget som særligt 

karakteristiske eller sårbare. 

 

2.15.2 Vindmøller bør ikke opstilles på lavbundsarealer, som rummer mulighed for at udvikle sig 

til naturområder gennem naturgenopretning.  

 

2.15.3 Ved opstilling af vindmøller bør der respekteres en minimumafstand på 200 m til 

overordnede radiokædeforbindelser.  

 

2.15.4 Der må ikke planlægges for støjfølsom arealanvendelse nær eksisterende vindmøller, 

medmindre det kan godtgøres, at de gældende støjgrænser kan overholdes.  

 

2.15.5 Husstandsmøller kan opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer på 

baggrund af en landzonetilladelse efter en konkret afvejning i forhold til andre interesser 

og i henhold til vindmøllecirkulærets bestemmelser. Som udgangspunkt skal møllerne 

placeres mindst 150 m fra nabobebyggelse og disses udendørs opholdsarealer og højest 

20 m fra bebyggelsesarealer på egen grund.  

 

2.15.6 Opstilling af husstandsvindmøller uden tilknytning til eksisterende bebyggelse forudsætter, 

at området udpeges i kommuneplanen, og at der vedtages retningsliner for områdets 

anvendelse i kommuneplanen.  

 

2.15.7 Der kan kun opstilles større vindmøller i områder, der allerede er specifikt udpeget i en 

kommuneplan og lokalplan. Opstilling af vindmøller udenfor disse områder kan kun ske i 

områder, der udlægges ved supplerende planlægning og i henhold til 

vindmøllecirkulærets bestemmelser.  

 

2.15.8 Vindmøller over 80 m i totalhøjde eller grupper på 3 eller flere vindmøller, kan kun 

opstilles på baggrund af en VVM-redegørelse og kommune- og lokalplaner, og der skal 

udførligt redegøres for omfanget af støjgener, herunder om gældende støjkrav kan 

overholdes samt for omfanget af reflekser og skyggekast i forhold til naboer. I 
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lokalplanlægningen af de udpegede vindmølleområder skal det geografiske 

konsekvensområde for nye følsomme funktioner angives.  

 

2.15.9 Indenfor samme vindmølleområde skal møllernes navhøjde, rotordiameter og 

omdrejningstal tilnærmelsesvis være ens.  

 

2.15.10 Det gælder for opstilling af vindmøller i forhold til det overordnede vejnet og jernbane:  

 En vindmølle kan ikke opstilles tættere på vejen eller jernbanen end 1 gange 

møllens totalhøjde.  

 I en afstand fra vejen eller jernbanen på mellem 1,0 og 1,7 gange møllens 

totalhøjde skal vejmyndigheden gives mulighed for, af sikkerhedshensyn og på 

grundlag af en konkret vurdering, at forlange en mølle flyttet længere væk end 1,0 

gange møllens totalhøjde.  

Der bør foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af den enkelte mølles 

placering. F.eks. forøget risiko for overisning, distraktion i forbindelse med skilte, 

kryds, tilslutningsanlæg, etc.  

 

Note til retningslinje 2.15.10: Afstanden mellem vindmølle og vej regnes fra yderste begrænsning 

mod vej. For vej, der er pålagt vejbyggelinje, fastsættes afstanden fra denne. I forhold til jernbanen 

gælder retningslinjen for begge sider af strækningen.   
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Andre tekniske anlæg 

Andre tekniske anlæg er fx højspændingsanlæg/ledninger, naturgasledninger, kraftvarmeanlæg, 

affaldsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg, oplagspladser, antenneanlæg, 

vandforsyning/vandværker mv. 

 

Vision 

Kommuneplanen skal sikre, at tekniske anlæg, der er nødvendige for samfundets udvikling, kan 

etableres under hensyntagen til andre samfundsrelevante interesser, såsom miljø−, natur− og 

landskabelige interesser. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At højspændingsanlæg såvidt muligt bør etableres som jordkabler, og hensynet til 

landskabs− og naturværdier skal prioriteres højt ved udbygning og sanering af 

højspændingsnettet. 

 At udbygningen af kommunikationsområder skal svare til standarden i den øvrige del af 

landet, men samtidig skal den tage videst muligt hensyn til landskabsværdierne, herunder 

de kulturhistoriske værdier. Etablering af antenner skal begrænses mest muligt. 

 At der skal arbejdes for, at renoveringer og udbygninger af kommunens energiforsyning 

sker i henhold til kommunens klimapolitik. 

 At det skal sikres, at affaldsbehandlingen i kommunen sker gennem prioritering af genbrug, 

energiudnyttelse, mindst mulig deponering samt samarbejde med nabokommunerne, så 

der også i fremtiden er tilstrækkelig forbrændings− og deponeringskapacitet til affaldet fra 

kommunen. 

 At der i forbindelse med drift og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæggene skal 

der sikres stor forsyningssikkerhed under størst mulig hensyntagen til miljø, sundhed og 

æstetik. Spildevandsrecipienterne skal påvirkes mindst muligt. 
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Redegørelse 

Kerteminde Kommune har som resten af samfundet behov for en stabil og miljørigtig 

energiforsyning, spildevandsrensning, telekommunikation og mulighed for at bortskaffe og 

genanvende affald. 

 

Højspændingsanlæg 

Anlægsarbejdet af jævnstrømskabel fra Fragude til kysten nord for Risinge Hoved er netop 

færdiggjort. Der er ikke andre aktuelle projekter om anlæggelse af højspændingsanlæg. 

Når det overordnede transmissionsnet (400 kV) skal udbygges, skal der tages hensyn til både 

økonomiske og landskabelige interesser. Økonomisk foretrækkes luftledninger. Da luftledninger 

skæmmer landskabet, vil kommunen arbejde på, at disse transmissionsnet nedgraves. Nye 

132/150 kV−forbindelser vil kommunen altid forsøge at få lagt som jordkabler. 

 

Antenner og teleanlæg 

Kerteminde Kommune ønsker, at der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet, 

som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidig skal tage vide hensyn til 

kommunens landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. 

Med henblik på at varetage de landskabelige hensyn er det væsentligt for kommunen, at der 

kommer færrest mulige anlæg i det åbne land, og at de anlæg, der nødvendigvis skal placeres i 

det åbne land, placeres under hensyn til de landskabelige interesser. 

Antennemaster skal have landzonetilladelse, medmindre de i bygningsreglementet er fritaget for 

krav om byggetilladelse og etableres til brug for offentlige trafik, forsynings eller varslingsanlæg 

eller radio- og tvmodtagelse. Antenneudstyr omfatter det tekniske udstyr til mobiltelefoni og 

radiotransmission, der kan monteres på en antennemast eller på eksisterende konstruktioner samt 

eventuelle kabineanlæg på jorden. 

Ved tilladelser kan der stilles vilkår om, at anlægget skal stilles til rådighed for andre, om dæmpede 

farver, om nedtagning efter endt brug og om radiokabinens udformning. Der kan også stilles krav 

om afskærmende beplantning, hvis der placeres udstyr på jorden, som kan virke skæmmende. 

Der kan kun undtagelsesvist opstilles antennemaster i de større uforstyrrede landskaber og kun, 

hvis det er begrundet i en samfundsmæssig interesse, der ikke kan tilgodeses på anden måde. 
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Indenfor boligområder kan der ikke tillades opstilling af individuelle udvendige antenner. Byrådet 

kan dog give dispensation til opstilling af antenner til erhvervsmæssige formål samt antenner til 

radioamatørvirksomhed o. lign., når det efter Byrådets skøn kan ske uden genevirkninger for de 

omkringboende. 

Parabolantenner kan placeres fritstående eller på bygning, såfremt disse ikke placeres højere end 

1,80 m målt fra overkanten af parabolen til terræn. I sommerhusområder dog ikke over 1,0 meter 

målt fra overkanten af parabolen til terræn. Grundet deres markante udseende i etagebebyggelse 

finder kommunen, at parabolantenner kun kan placeres på altaner eller lignende, hvor det er muligt 

at skjule anlægget. 

Til en anden placering, som fx på bygning højere end ovenstående, kan der gives dispensation, 

når dette efter Byrådets skøn kan ske uden genevirkning for omgivelserne. 

I øvrigt overføres retningslinjerne for teleanlæg fra regionplan 2005− for Fyn til kommuneplanens 

retningslinjer. 

 

Forsyningsvirksomhed 

Fra 1. januar 2009 er forsyningsvirksomhed vedrørende renovation, varme, spildevand og 

drikkevand udskilt i et aktieselskab med Kerteminde Kommune som eneejer. Kerteminde 

Forsyning A/S varetager de praktiske driftsopgaver vedrørende forsyningen, men det er fortsat 

Kerteminde Kommune, der er myndighed på områderne. 

 

Affaldsbehandlingsanlæg 

Den aktuelle affaldshåndtering er beskrevet i kommunens affaldsplan 2009−2013. 

Kommunens affald behandles i hovedsagen på affaldsbehandlingsanlæg i nabokommunerne. Fx 

bortskaffes forbrændingsegnet affald til Odense Kraft/varmeværk. På Lindøterminalen i Munkebo 

findes et affaldsbehandlingsanlæg til jern- og metalaffald. 

I kraft af lovgivningen vedrørende håndteringen af forurenet jord imødeses et øget behov for 

kapacitet til kartering, oplagring og behandling af lettere forurenet jord. En attraktiv placering af et 

sådant anlæg kunne være i forbindelse med det eksisterende affaldsbehandlingsanlæg på 

Lindøterminalen, med de trafikale fordele, der er forbundet med denne placering, både fra 

landsiden, men også fra søsiden. Kommunen finder, at der skal være mulighed for at placere et 



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

233 
 

jordhåndteringsanlæg på Lindøterminalen, forudsat kommuneplanens retningslinjer for 

erhvervsudvikling kan overholdes og en VVM−vurdering kan godtgøre, at anlægget kan etableres 

uden væsentlige miljø- og naturmæssige gener. 

 

Varmeforsyning 

Varmeplanlægningen foregår ikke som en integreret del af kommuneplanlægningen, men bygger 

fortsat på de kommunale varmeplaner fra midten af 1980'erne. Ændringer i forhold til 

varmeplanerne sker ved konkrete projektforslag, der skal godkendes af kommunen. Der skal dog 

tages stilling til reservationer af areal til fjernvarmeproducerende anlæg og større ledningsanlæg. 

Et projektforslag udarbejdes enten af forsyningsselskaberne eller af private indenfor rammerne af 

varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af 

anlægsprojekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg. 

Den kollektive varmeforsyning i Kerteminde Kommune sker i form af fjernvarme og naturgas. 

Fjernvarmen fra Fynsværket i Odense dækker en del af Munkebo by samt hele Kerteminde by. 

Ved et netop godkendt varmeprojekt udvides fjernvarmedækningen nordpå til Mesinge og en 

række andre landsbyer på Hindsholm. Naturgasforsyningen dækker en stor del af Munkebo og 

Langeskov by samt en række mindre landsbyer. 

Kommunens Miljø- og Teknikudvalg har vedtaget en klimapolitik for Kerteminde Kommune. 

Klimapolitikkens vision er en reduktion af CO2−udledningen fra kommunens som geografisk 

enhed, så kommunen på sigt bliver CO2−neutral. Varmeforsyning af boliger er fortsat en stor kilde 

til CO2−udledning. Varmeforsyningsprojekter og varmeplanlægningen skal derfor udføres med 

baggrund i klimapolitikken. 

 

Kompressorstation ved Langeskov 

En af staten planlagt trykforøgerstation til naturgas i Langeskov by vil komme til at producere en 

betydelig mængde overskudsvarme. Placeringen af trykforøgerstationen er fastlagt af 

Miljøstyrelsen. I forbindelse med udbygning af det danske gastransmissionsnet udstedte 

miljøministeren den 25. januar 2002 cirkulære nr. 16 (landplandirektiv), som senere blev ændret 

ved cirkulære nr. 10363 af 12. april 2005 (landsplandirektiv). Cirkulærerne fastlægger de 

planlægningsmæssige rammer for bl.a. etablering af kompressorstationen i Langeskov. 

Kompressorstationen placeres i kommuneplanens rammeområde 7.T.01. 
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Statens Miljøcenter Odense har den 8. april 2008 meddelt VVM−tilladelse til projektet på de vilkår, 

der er angivet i landsplandirektivet: 

 Kompressorstationen skal etableres indenfor de angivne arealer, kommuneplanens 

rammeområde 7.T.01. 

 Der skal udarbejdes en miljøledelsesplan, der behandler alle de miljøpåvirkninger, 

anlægsaktiviteterne vil kunne foranledige. 

 80 bar og 150 bar overjordiske trykbærende anlæg skal mindst have en afstand på 100 

meter til byggeri og anlæg, som er kompressorstationen og dens drift uvedkommende. 

 Støjbelastningen fra kompressorstationen må ikke overstige 60 dB(A) i nærmeste 

naboskel. Endvidere må støjbelastningen ikke overstige 35 dB(A) i skel til boliger udenfor 

industriområdet. 

 Trykaflastning må kun udføres i dagtimerne 1 gang årligt for hver kompressor, eller når det 

på grund af særligt vedligehold eller reparation er nødvendigt. 

Overskudsvarmen kan tænkes anvendt til varmeforsyning af Langeskov by. Der skal udarbejdets 

projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. 

 

Spildevand og rensningsanlæg 

Spildevand fra Kerteminde og Munkebo renses i det centrale spildevandsrensningsanlæg nord for 

Kerteminde by. Det rensede vand udledes til Romsø Sund. Anlægget er velfungerende og 

overholder alle de nuværende krav til udledning. Spildevandsslammet har hidtil været af en 

kvalitet, der muliggør udspredning på markjorde. 

Spildevandet fra Langeskov by pumpes til et stort central anlæg i Nyborg, som også er 

velfungerende og overholder alle de nuværende krav til udledning. 

En detaljeret gennemgang af målopfyldelse for rensning af spildevandet både fra byerne og fra det 

åbne land vil blive udført i forbindelse med udarbejdelse af kommunens spildevandsplan. 
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Retningslinjer 

2.16 Andre tekniske anlæg 

Se kortbilag nr. 17, Tekniske anlæg.     

Havneanlæg 

2.16.1 Lystbådehavnen i Kerteminde by kan udvides, såfremt nationale interesser ikke herved 

tilsidesættes. De øvrige lystbådehavne, Korshavn, Lodshuse, Bregnør, Boels Bro og 

Munkebo Havn kan kun udvides i begrænset omfang, såfremt nationale interesser ikke 

herved tilsidesættes. 

 

Teleanlæg 

2.16.2 Ved fastlæggelse af linjeføring af højspændingsanlæg, placering af master og 

antenneanlæg skal der tages hensyn til landskabs- og naturinteresser.  

 

2.16.3 Når der planlægges for eller meddeles tilladelse til udbygningen på 

telekommunikationsområdet, skal det sikres, at det sker uden landskabelige 

konsekvenser, dvs. at installationerne ikke bidrager yderligere til volumen eller højde på 

den bygning eller det anlæg, de placeres på.  

 

2.16.4 Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske 

argumenter, at retningslinje 2.16.3 ikke kan overholdes, kan udbygningen ske i form af 

anlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser, herved forstås enten etablering af 

mindre maste−/antenneanlæg på eksisterende bygninger og anlæg (herunder også 

forhøjelse af eksisterende master/antenner), når bygningsværkets samlede højde herved 

kun forøges med max. 1/3 eller opstilling af nye master/antenner på max. 30 m på 

jomfruelig jord.  

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det 

regionale bymønster eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig 

bebyggelse. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er 

tilstrækkeligt, kan etablering ske i det åbne land, normalt i tilknytning til anden bebyggelse 

og anlæg. Anlæggene kan dog ikke placeres indenfor følgende områdetyper: 

 Særligt karakteristiske landskaber 
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 Landskaber, der er sårbare for høje tekniske anlæg 

 Geologiske beskyttelsesområder 

 Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder 

 

Kirkebeskyttelseszoner 

2.16.5 Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske 

argumenter, at retningslinjerne 2.16.3 og 2.16.4 ikke kan overholdes, kan der som sidste 

mulighed ske udbygning med nye maste−/antenneanlæg på over 30 m's højde eller 

udbygning af eksisterende anlæg med maste−/antenneanlæg, der forøger højden af det 

eksisterende anlæg med mere end 1/3. Anlæg af denne type må ikke overstige en samlet 

højde på 60 m. 

 

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det 

regionale bymønster. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er 

tilstrækkeligt, kan etablering ske i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende 

bymæssig bebyggelse. Anlæggene kan dog ikke placeres indenfor følgende områdetyper: 

 

 Særligt karakteristiske landskaber 

 Landskaber, der er sårbare for høje tekniske anlæg 

 Geologiske beskyttelsesområder 

 Større sammenhængende landskabsområder 

 Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder 

 Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav  

 Kirkebeskyttelseszoner 

 

2.16.6 Når der meddeles tilladelser til nye master, skal der altid stilles krav om, at masten også 

stilles til rådighed for andre selskabers antenner, og at masten tages ned igen senest et år 

efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til. 
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Støjende anlæg 

2.16.7 Nye skyde- og motorbaner kan som hovedregel kun etableres, såfremt der herved ud fra 

en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, fx i forbindelse med 

sammenlægninger og/eller flytninger af anlæg.  

 

2.16.8 Nyanlæg af skyde- og motorbaner kan endvidere finde sted, såfremt særlige, fx lokale 

eller kapacitetsmæssige forhold taler derfor. Ved nyanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænser tillige overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.  

 

2.16.9 Nye flyvepladser, hvis formål primært er fritidsflyvning, kan som hovedregel kun etableres, 

såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, fx i forbindelse 

med flytning af operationer fra andre flyvepladser. Forbedringen skal give sig udtryk i, at 

der samlet er færre personer belastet med flystøj, og/eller at støjbelastningens niveau 

nedsættes.  

 

2.16.10 Nyanlæg af rekreative flyvepladser kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler 

herfor. Ved nyanlæg af rekreative flyvepladser skal kommuneplanens generelle 

retningslinier for flyvepladser overholdes.  

 

2.16.11 Ved ønsker om udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål, som fx jetski og 

vandscootere skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i 

forhold til andre rekreative aktiviteter mv., samt varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser 

tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.  

 

2.16.12 Nær de eksisterende baner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål indenfor 

de dokumenterede støjkonsekvensområder. Indenfor de tilnærmede konsekvensområder 

må disse arealer udlægges, såfremt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan 

overholdes.  

 

Kompressorstation ved Langeskov   

2.16.13 Der kan placeres en kompressorstation  som led i udbygning af naturgasnettet, sydvest 

for Langeskov. For projektet gælder de vilkår, der er beskrevet under redegørelsesdelen. 

 

http://kerteminde.odeum.com/dk/det_aabne_land/andre_tekniske_anlaeg/redegoerelse_for_andre_tekniske_anlaeg.htm
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Klimatiltag 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 At Byrådet tager ansvar for forskellige klimatiltag og skaber handling i forhold til at 

imødegå konsekvenserne af klimaforandringer. 

 At arbejde for en løbende reduktion i både kommunens og borgernes CO2udledning. 

 At udledning af drivhusgasser skal reduceres så Kerteminde Kommune på sigt bliver 

CO2neutral. 

 

Mål 

Bæredygtigt byggeri 

 At borgere og virksomheder tænker energibesparende løsninger ind ved nybyggeri. 

 At energibesparende tiltag kombineres med god arkitektur. 

 At Kerteminde Kommune ved ombygninger og nybyggeri har fokus på 

energibesparende løsninger i de offentlige bygninger. 

 At lade bæredygtighed, herunder klima indgå som et parameter i kommende anlægs- 

og projektudbud. 

 

Grønne områder 

 At minimere udbredelsen af befæstede overflader 

 At vurdere mulighederne for flere træer langs veje og stier. 

 At tænke grønne områder og det grønne rum ind i planlægningen af kommende 

boligområder. 

 At sikre en variation af egnstypiske træer og planter på offentlige arealer. 

 At værne om de eksisterende grønne områder i byerne. 
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Højvandssikring 

 At udarbejde en klimatilpasningsplan med udpegning af risikoområder i forbindelse 

med fremtidige stigende vandmængder. 

 At der i kommende planer tages højde for kommende klimaforandringer. Dette kan fx 

være krav til sokkelkote, materialevalg, indretning af kældre mv. 

 At sikre reservationer af arealer til diger eller andre former for højvandssikring. 

 At støtte op omkring lokale initiativer vedrørende højvandssikring. 

 

Energi 

 At udbygge det eksisterende fjernvarmenet. 

 At tænke mere vedvarende energi ind i fjernvarmeproduktionen, bl.a. vindmøller, 

biogas, solvarme og varmepumper. 

 At der udenfor fjernvarmeområder konverteres til mere miljøvenlige 

opvarmningsformer, fx jordvarme og solvarme. 

 

Redegørelse 

Klimaforandringer er en af de største udfordringer for naturen og miljøet. Det kræver derfor en 

fælles koordineret indsats for at kunne imødegå forandringerne og mindske generne. 

Klimaet vedrører i allerhøjeste grad kommunen. Det er kommunen, som er tættest på borgerne, og 

som står i skudlinjen, når kældre eller sommerhuse oversvømmes. Det er også kommunen, der 

som myndighed kan påvirke både virksomheder og borgere i en mere CO2 positiv retning. Vi har 

derfor et ansvar for lokalt at håndtere klimaforandringerne. 

Kerteminde Kommune skal arbejde for at gøre grøn energi til en væsentlig del af kommunens 

energiforsyning og se på, hvordan vi bedst lokalt kan reducere energiforbruget i såvel de 

kommunale som private bygninger. 

En stor del af det samlede energiforbrug anvendes i bygninger, derfor er miljørigtigt nybyggeri og 

energibesparende foranstaltninger i den eksisterende bygningsmasse vigtige indsatsområder i 

bestræbelserne på at reducere CO2udslippet. Miljørigtigt byggeri er ikke kun godt for miljøet, men 

også for sundheden, da der ofte er et bedre indeklima i miljørigtig byggeri. 
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Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Det kan fx ske 

gennem ændret arealanvendelse, hvor truede arealer friholdes for boliger og offentlige bygninger 

med vitale funktioner. 

Eksisterende bebyggelser kan sikres med diger og andre oversvømmelsessikringer. 

Kloakanlægget kan dimensioneres til at kunne klare afstrømningen til et vist niveau, mens 

overskydende overfladevand ledes til udvalgte vådområder, som integreres i byernes grønne 

struktur. 

For at mindske udledningen af regnvand til kloaksystemerne ved skybrud og lignende 

regnvandshændelser vil der ved planlægning af fremtidige bebyggelser blive stillet krav 

vedrørende den maksimale befæstningsgrad afhængig af arealanvendelsen. De maksimale 

befæstningsgrader, som der vil blive stillet som krav, fremgår af nedenstående skema: 

 

Arealanvendelse Maks. tilladelig 

befæstelsesgrad 

Boligområde, åben lav og tæt lav 0,3 

Boligområde/serviceområder/institution 

Etageboligområder 
0,4 

Erhvervs- og serviceområder 0,4 

Centerområder 0,5 

Parker og grønne områder 0 

Havneområder  1) 

 

1) Afledning af regnvand fra havneområdet sker i interne ledningsanlæg.  

 

Overskrides befæstelsesgraden, skal der ske en forsinkelse eller nedsivning på egen grund, 

således den samlede afledning af overfladevand til offentlig kloak ikke overskrider et maksimalt 

flow beregnet ud fra ovennævnte befæstelsesgrad. Der skal tages højde for klimaforandringerne i 
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den langsigtede planlægning af Kerteminde Kommunes natur og byernes grønne områder. 

Klimaforandringer kan have betydning for om en plante eller dyr kan leve på givne steder. I det 

åbne land skal der også ske klimatilpasning. Der vil som følge af ændringerne i  

nedbørsmængderne kunne komme store afstrømningsproblemer både i byerne og det åbne land. 

I arbejdet med vandmiljøet de kommende år vil såvel afstrømningsproblemer som forventningerne 

om stigende vandstand skulle tænkes i klimaløsninger for at undgå store oversvømmelser og 

økonomiske tab. 

Vandløbene spiller selvsagt også en stor rolle. Oversvømmelser vil kunne begrænses ved at 

tænke klimaforandringer ind i vandløbsrestaurering og ved at etablere forsinkelsesarealer i 

baglandet for at mindske konsekvenserne af store nedbørsudsving. 

Kerteminde Kommune er i gang med at udarbejde en klimahandlingsplan, der dækker kommunens 

indsatser for perioden 2013-2020. 

 

Højvandssikring 

Med fokus på den forventede stigende højvandsstand, stigende ekstrem nedbør o.lign er der nogle 

forhold, som skal indarbejdes i den næste kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Klimapolitik 

er tværgående, da det berører mange temaer. Derfor vil den have indflydelse på kommunens 

kommende politikker og planer. Klima skal tænkes hele vejen rundt, således at nye tiltag 

tilsammen skal være med til at sikre en nedbringelse af vores CO2 udledning. 

 

Gennemførte Klimatiltag 

Kerteminde Kommune har gennemført et ESCO projekt, hvor der udføres en energirenovering af 

en del af kommunens bygninger. Dette skulle bevirke, at CO2 udslippet reduceres som følge af 

reduceret varme- og elforbrug. 

Kerteminde Kommune har vedtaget en indsatsplan mod oversvømmelser. Formålet har været at 

udpege områder i Kerteminde Kommune, særligt Kerteminde by, hvor der er en reel risiko for, at 

områder kan blive oversvømmet. Efterfølgende har Kerteminde Kommune i indsatsplanen 

prioriteret de foreslåede tiltag og har igangsat flere projekter, der skal sikre risikoområder mod 

højvande. 
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I forbindelse med lokalplanlægning af nye boligområder er bæredygtighed fx i form af 

lavenergibebyggelser, regnvandsbassiner og minimering af befæstede arealer søgt tænkt ind i 

planerne. 

Der har i flere sommerhusområder også været private tiltag i form af fx diger til at sikre områderne 

mod oversvømmelse. 

Kerteminde Kommune har på hjemmesiden en kortside med et stormflodsscenarie, hvor det er 

muligt for den enkelte grundejer at se ved hvilke vandstande, den enkelte ejendom er i fare for at 

blive oversvømmet enten direkte eller indirekte. 

 

Klimatilpasning 

Regeringen har derudover besluttet, at alle landets kommuner skal udarbejde en 

klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen skal blandt andet give et 

samlet overblik og en tidshorisont på, hvordan Kerteminde Kommune vil sikre infrastruktur og 

borgernes ejendom mod ekstremregn. 

På tilpasningssiden er revisionen af spildevandsplanen sat i gang også her er der fokus på 

klimatilpasning i forhold til regnvandshåndtering. 

Alle kommuner skal udarbejde vand- og naturhandleplaner. Det betyder, at der nogen steder 

etableres søer. Kerteminde Kommune vil være opmærksom på, hvordan man kan udnytte 

mulighederne for at samtænke vandplaner og klimatilpasningsarbejde med vand som er et 

rekreativt element i både byen og på landet. 

Naturstyrelsen har lanceret en kampagne for klimatilpasning. Kampagnens målgruppe er borgerne 

og har som formål, at borgerne får viden og information om, hvordan de kan være med til at sikre 

deres egne hjem mod de stigende regnmængder og klimatilpasse hus og have. 
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Retningslinjer 

2.17 Klimatiltag 

Retningslinjer for klimabestemmer med hvilke forhold, der skal tages hensyn til i lokaliseringen af 

nye arealudlæg, samt hvilke betingelser der er for arealernes anvendelse. 

2.17.1 Ved renovering og nybyggeri af kommunale bygninger skal der benyttes energirigtige og 

miljøvenlige metoder og materialer.  

 

2.17.2 Kerteminde Kommune skal tage miljø –og energimæssige hensyn i forbindelse med 

indkøb, vedligeholdelse og byggeri.  

 

2.17.3 Borgere og virksomheder skal tilskyndes til at benytte miljøvenlige energiforsyning og til at 

mindske resurseforbrug blandt andet via øget genanvendelse.  

 

2.17.4 Lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der giver mulighed for, at nye helårsboliger 

indrettes miljøvenligt med lavt energiforbrug, og at den energi, der anvendes, så vidt mulig 

er CO2neutral.  

 

2.17.5 Ved lokalplanlægning skal det sikres, at boliger og erhvervsbygninger ikke skal placeres 

der, hvor der er risiko for fremtidige oversvømmelser, og de grønne arealer skal placeres 

og indrettes med mulighed for at danne forsinkelsesbassin for regnvand ved ekstreme 

regnskyl.  

 

2.17.6 lokalplanlægning for nye områder indsættes der bestemmelser omkring maksimal 

befæstelsesgrad.  

 

2.17.7 I kommende planer skal der tages højde for kommende klimaforandringer. Dette kan fx 

være krav til sokkelkote, materialevalg, indretning af kældre mv.  

 

2.17.8 Der skal i forbindelse med udlæg af arealer til nye byområder, infrastruktur samt byggeri 

og anlægsprojekter i det åbne land foretages en vurdering af risici affødt af de forventede 

fremtidige stigende nedbørsmængder og hermed forbundne risici for oversvømmelser, 

grundvandsstigninger m.m.  
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  ERHVERV & TRAFIK 
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Erhvervsudvikling 

I kommuneplanen sammenfatter Byrådet sin indsats for erhvervsudviklingen og sikrer de 

nødvendige fysiske rammer for fortsat erhvervsudvikling. I kommuneplanens rammedel og i 

lokalplaner fastlægger Byrådet, hvilke erhvervstyper der kan etableres i de enkelte 

erhvervsområder samt de nærmere bestemmelser for udstykning, byggeri og vejadgang mv. Der 

er selvstændige kapitler om Detailhandel og Turisme. 

 

Vision 

Den overordnede vision for Kerteminde Kommune er: 

Natur og Kulturarv Vækst og Udvikling 

 

Visionen er et signal om, at vi lægger vægt på at være en dynamisk kommune, der konstant søger 

at skabe betingelser for vækst og udvikling for kommunens borgere og virksomheder. 

Et stærkt erhvervsliv i vækst er forudsætningen for at kunne opretholde og udvikle Kerteminde 

Kommune. Kerteminde Kommune vil gennem samarbejde og partnerskaber skabe rammerne for 

et styrket erhvervsliv ved at fokusere på virksomhedernes behov både i forhold til fysisk placering, 

behov for kommunal service og støtte til videreudvikling. 

 

Det er Byrådets vision: 

 at i samarbejde med virksomhederne at skabe et stærkt erhvervsliv i vækst, understøttet af 

gode rammer for både virksomheder og borgere i kommunen. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At skabe vækst i virksomhederne gennem samarbejde. 

 At øge kendskabet til Kerteminde Kommune som en erhvervsdestination med gode 

forbindelser. 
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 At erhvervsservice skal bygge på princippet om én indgang. 

 At vækst og velstand skabes gennem uddannet arbejdskraft. 

 At sikre udlæg af erhvervsjord til udvidelse samt etableringer af nye virksomheder. 

 At fremme samarbejdet mellem kommunen, erhvervsvirksomhederne, Kerteminde 

Erhvervsforening, Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark. 

 At udarbejde masterplaner for Munkebo og Kerteminde i den kommende planperiode.   

 

Redegørelse 

Masterplaner for centerbyerne 

Udlægget af arealer til erhvervsudvikling tager udgangspunkt i kommunens 

byudviklingsdiagrammer for hhv. Langeskov, Kerteminde og Munkebo. For Langeskov er arealerne 

til erhvervsudvikling yderligere præciseret i en masterplan for Langeskov. Se bilagene: 

 Byudviklingsdiagram for Kerteminde 

 Byudviklingsdiagram for Munkebo 

 Byudviklingsdiagram for Langeskov 

 

Udvikling af antallet af arbejdspladser i kommunen 

Byrådet har et ønske om at udvikle antallet af arbejdspladser i Kerteminde Kommune. Dette gøres 

ved at fokusere på vækst, efteruddannelse og kompetenceudvikling i virksomhederne samt 

tydeliggøre mulighederne for erhvervsrådgivning samt understøtte forskellige erhvervsaktiviteter. 

Kerteminde Kommune arbejder aktivt for at udvikle og fremme uddannelse for alle. Konkret 

arbejder kommunen for at fremme at flere unge tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, 

og sikre praktikforløb for de unge, som har brug for konkrete erfaringer fra en arbejdsplads samt 

synliggør behovene for praktik- og lærepladser til de unge. 

Læs mere under Beskæftigelse og Arbejdsmarked. 

 

Erhvervsstrukturen er i forandring  

Kommunens erhvervsprofil er under forandring. Erhvervsprofilen er lige nu kendetegnet af, at en 

stor del af industriarbejdspladserne er forsvundet ved Lindøværftets lukning.  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

252 
 

Som konsekvens har transportområdet også oplevet et fald. Bygge- og anlægsbranchen er 

ligeledes faldende på grund af den økonomiske krise. Kommunen er begunstiget med gode 

turisttilbud, og derved er der en udvikling i helårsaktiviteter indenfor turisterhvervene. Ligeledes er 

der fremgang i fødevareområdet. 

 

Kommunens arbejdsstyrke pendler ud... 

Pendlingsstrømmene er steget markant i samfundet i de seneste årtier også i Kerteminde. 

Pendlingsmønstret i Kerteminde Kommune er kendetegnet ved, at næsten 50% af de 10.655 

beskæftigede indbyggere pendler ud til arbejdspladser udenfor kommunen. 

 

... men lige så mange pendler ind.. 

Til kommunens ca. 10.000 arbejdspladser er lige knapt halvdelen 46,1% besat af indpendlet 

arbejdskraft fra andre kommuner. Kerteminde Kommune har således et atypisk pendlermønster i 

forhold til andre kommuner. Dette viser dog borgernes mobilitet i forhold til at søge derhen, hvor 

kvalifikationer og job matcher hinanden. 

 

Pendlingsmønstre i kommunen 2001-2011 

Skemaet ses i Infoboks. Det viser et fald på 11,8 % af indpendlere, mens udpendlere er steget 

med 9,7% i samme periode. En del af forklaringen på dette skal findes i lukningen af Lindøværftet, 

som beskæftigede en del personer bosat udenfor kommunen, eks. i Odense. Medtages 2012, 

forventes faldet i indpendling er været reduceret noget, idet flere virksomheder er kommet til det 

tidligere værftsområde fra andre dele af landet. I første omgang er deres medarbejdere 

formodentligt blevet boende, således at de nu fremstår som indpendlere. 

 

Industrielle fyrtårne markerer de største byer 

Selvom kommunen rummer mange og forskelligartede virksomheder, findes der en del større 

industrivirksomheder i hver af hovedbyerne. Disse virksomheder er grundlag for en betydelig del af 

arbejdspladserne både lokalt og ved indpendling fra andre kommuner. 
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Centerbyernes erhvervsprofiler 

Erhvervsprofilerne for centerbyerne er forskellige og tydeliggør en rollefordeling mellem de tre 

hovedbyer Kerteminde, Munkebo og Langeskov. 

 Hovedparten af arbejdspladserne i Munkebo ligger indenfor tung industri, 

havnerelaterede virksomheder og traditionelle erhverv i industri. Der opbygges i disse 

år en klynge af vindmøllerelaterede virksomheder i området. 

 I Kerteminde udgør traditionelle industrierhverv kun ca. 1/4 af arbejdspladserne, mens 

over halvdelen ligger indenfor handel og serviceerhverv. De mange kunstnermiljøer i 

området ved Kerteminde og Hindsholm spiller også en rolle for opfattelsen af 

erhvervsprofilen. 

 Transport- og industrierhvervene i Langeskov er fordelt på mange brancher, men har 

en skarp profil i kraft af de store erhvervsområder lige ud til motorvejen. 

 

Forskellighed er en styrke 

Byrådet ønsker at fremme en erhvervsudvikling, der udnytter de forskellige styrker, der 

kendetegner de tre centerbyer. Det er dog vigtigt, at eksisterende virksomheder ikke skal føle sig 

presset til at forlade en eksisterende placering. Der skal fortsat være mulighed for, at eksisterende 

virksomheder kan trives og udvikles, men kommunens fysiske struktur gør det oplagt at udnytte de 

enkelte områders naturlige styrker. 

 

De overordnede træk i erhvervsudviklingen 

Byrådet ønsker at fremme en erhvervsudvikling hen imod mere vidensbaserede og 

serviceorienterede erhverv, der generelt er mindre følsomme overfor konjunkturudsving. 

Kommunens naturgivne herlighedsværdier og unikke bymiljøer har en særlig appel til disse 

brancher, der generelt også er mere geografisk uafhængige. 

 

Havneudviklingen i Kerteminde 

Havneomdannelsen i Kerteminde udgør en særlig mulighed for at indplacere videns baserede og 

serviceorienterede brancher i en spændende og levende ny bydel med en unik beliggenhed. 

Kommuneplanen støtter op om disse muligheder for erhvervsudvikling som et led i realiseringen af 

havneudviklingen. 
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Se Rammelokalplan 226, Havnearealerne Kerteminde. 

Der ønskes fortsat fastholdt erhvervsfiskeri i Kerteminde. Ligeledes vil understøttelse af maritime 

erhverv som en naturlig del af industrihavnen være i fokus, og endelig ønskes de mere maritime 

aktivitetsprægede oplevelser som fx jollehavnen og renæssancehavnen udviklet, samtidig med at 

fokusering på kystturisme er et udviklingsområde. 

 

Munkebo − porten til søvejen 

Byrådet ønsker at understøtte udviklingsmuligheder for de højere miljøklasser og transporttunge 

erhverv ved Munkebo, herunder Lindø Industripark og Odense Havn til befæstelse af områdets 

erhvervsmæssige styrkeposition. 

I tilknytning til Odense Havneterminal er der udlagt et nyt erhvervsområde, der er attraktivt for 

virksomheder med behov for søtransport eller anden tung logistik. Odense Havneterminals 

udviklingsmuligheder som industrihavn med gode tilkørselsforhold skal understøttes. Det er blandt 

andet sket ved, at ruten fra motorvejen til Odense Havneterminal er udviklet, så modulvogntog på 

op til 25 meters længde kan køre til Odense Havneterminal. 

Se lokalplan 233, Odense Havn og læs mere om trafikanlæg under Trafik. 

 

Lindø industripark 

Lindø Industripark ønsker at udvide porteføljen af aktiviteter på virksomhedens arealer. 

Placeringen af et reparationsværft fastholder en del af områdets maritime miljø, og mange 

udefrakommende virksomheder har placeret sig i området for at benytte de eksisterende faciliteter. 

Mange af virksomhederne på området har et fællesskab omkring produktion og videnstung 

forretningsudvikling, og virksomhederne tiltrækker andre virksomheder som supplement til 

hinanden og som underleverandører. 

Et større areal af Lindøområdet, ramme 4.E.02, Lindø Industripark er ikke lokalplanlagt. Der 

udarbejdes lokalplan i det omfang, det er nødvendigt for at sikre muligheden for de ønskede 

aktiviteter. Rammebetingelserne i kommuneplanen er udarbejdet med henblik på at sikre størst 

mulig fleksibilitet i anvendelsen af området. 
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Nye muligheder 

Lejere i Lindø Industripark har mulighed for benytte områdets faciliteter. Disse lejere kan have 

produktionsformer, der kan være mere pladskrævende end områdets tidligere anvendelse. 

En af de kommende store aktører i Lindø Industripark er Lindo Offshore Renewable Centre 

(LORC). LORC er en vigtig magnet til at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til Lindø 

Industripark som f.eks. BLADT mv. 

Håndtering af store og tunge konstruktioner, det kan være meget lange sektioner, vil med stor 

sandsynlighed kræve ændringer i såvel bygninger som transportveje, ligesom der vil være behov 

for store lagerarealer.  

Produktions- og transportlogistikken tilsiger, at det i en given situation er nødvendigt med en 

udvidelse i én retning og i en anden situation i en anden retning. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at 

der kun er udvidelsesmuligheder i et bestemt område eller i en bestemt retning. 

Det gælder for de potentielle lejere, at opnåelse af ordrer ofte er forbundet med muligheden for at 

starte produktion umiddelbart efter ordre. Der levnes ikke tid til en omfattende offentlig 

planlægningsproces, forinden udvidelser og ombygninger skal iværksættes. Det er derfor 

væsentligt, at de nuværende udvidelsesområder bibeholdes, hvilket gælder såvel lokalplanlagte 

områder som områder udlagt i kommuneplanen. Det forventes, at der indenfor en 12-årig periode 

vil blive behov for de i kommuneplanen planlagte erhvervsområder. 

I denne kommuneplan inddrages kun et nyt areal til erhvervsudvikling, se ramme 4.E.11 

Erhvervsareal, Lindø Industripark. 

Arealet udgør 15,4 ha., hvoraf lidt under halvdelen kommer fra 4.T.01 Vindmølleområde-Dræby. 

Arealet ligger i forlængelse af den store kran og er derfor oplagt at anvende til erhvervsformål, så 

kranens muligheder kan udnyttes yderligere. 

Arealets beliggenhed i tilknytning til kranen er medvirkede til, at netop det areal inddrages i 

kommuneplanens rammer og ikke perspektivarealet langs Kystvejen. 

Se den samlede arealopgørelse for bolig- og erhvervsanvendelse i Kerteminde Kommune.  
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Langeskov − motorvejen tæt på 

Langeskov er kendetegnet ved, at byen og i særdeleshed erhvervsområderne er placeret centralt i 

forhold til den fynske motorvej. Byrådet ønsker at understøtte en fortsat udvikling og udbygning af 

industri- og håndværkserhverv i byen. Dette gøres hovedsageligt ved at sikre, at der er 

tilstrækkeligt ledigt erhvervsareal til at dække den aktuelle og forventede fremtidige efterspørgsel. 

Langeskovs centrale placering og mulighederne for fællesskabet med andre etablerede 

virksomheder giver nogle attraktive arealer, hvor der er mulighed for at placere virksomheder fra 

mange forskellige brancher. 

Kerteminde Kommune har en forhåbning om, at samarbejdet i Fynsprojektet vil muliggøre 

yderligere udlæg af erhvervsområder i nabokommunerne i tilknytning til motorvejsafkørslen for at 

sikre fremtidige muligheder og efterspørgslen af attraktive arealer. 

 

Erhvervslivet i de mindre byer 

Byrådet ønsker fortsat, at der er mulighed for, at mindre håndværksvirksomheder, butikker, 

kunstværksteder mv. kan etableres i de mindre byer. Grundlæggende er det dog Byrådets 

holdning, at virksomheder, når de antager en vis størrelse, henvises til et erhvervsområde i én af 

centerbyerne. 

 

Sådan placeres erhvervsområderne 

Der findes ledig erhvervsjord i kommunen, og Byrådet har i forbindelse med den langsigtede 

planlægning fokus på at sikre yderligere erhvervsarealer. I kommuneplanen er der udlagt 

erhvervsarealer i de tre centerbyer Kerteminde, Munkebo og Langeskov.  

 

Erhvervsarealer i Kerteminde 

I Kerteminde by udlægges ikke nye arealer til industrierhverv. Havneomdannelsen udgør en særlig 

mulighed for at indplacere videns baserede og serviceorienterede brancher i en ny bydel med en 

unik beliggenhed. Erhvervsfiskeriet ønskes fortsat fastholdt i Kerteminde ved at udbygge og 

forbedre de fysiske rammer for fiskerihavnen. 
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Erhvervsarealer i Munkebo 

I tilknytning til Odense Havneterminal ved Munkebo, er der udlagt et nyt erhvervsområde, der er 

attraktivt for virksomheder med behov for søtransport eller anden tung logistik. Det 50 ha. store 

areal er skabt ved opfyld af Odense Fjord og udløste et kommuneplantillæg og en VVM 

undersøgelse i 2013. Forventningerne til udviklingen på Lindø Industripark giver nye muligheder 

for spændende samarbejder og klyngedannelser. Læs et ikke-teknisk resume af VVM for Odense 

Havn, se Infoboks.   

I denne kommuneplan inddrages 4.E.11 Erhvervsareal, Lindø Industripark. Derudover peger 

kommuneplanen på et areal langs Kystvejen i Munkebo som et potentielt fremtidigt areal til 

erhvervsformål et perspektivområde. Det vil sige, at arealet kan anvendes til erhverv på længere 

sigt der ligger udover denne kommuneplans 12-årig periode. 

 

Erhvervsarealer i Langeskov 

Ved Langeskov er erhvervsarealerne udlagt, så beliggenheden ved motorvejen kan udnyttes 

optimalt til de erhverv, som beskæftiger sig med eller afhænger meget af transport. Den nye 

togstation på det centrale jernbanenet åbner op for yderligere udnyttelse af erhvervsområderne 

nærmere bymidten. Den centrale placering og mulighederne for fællesskabet med andre 

etablerede virksomheder giver nogle attraktive arealer, hvor der er mulighed for at placere 

virksomheder fra mange forskellige brancher. 

Se kortbilag nr. 1, Planlagte byzoner og sommerhusområde og se lokalrammer udlagt til 

erhvervsformål i kommuneplanens Rammedel. Læs mere om byudviklingen under centerbyernes 

kapitler Kerteminde, Munkebo og Langeskov. 

 

Erhvervsservice 

Kerteminde tilskynder til initiativ, iværksætteri og vækst.  

Kommunen har tilsyn med en lang række af erhvervslivets forhold, især indenfor industrien. Mange 

virksomheder har brug for enten byggetilladelse eller information om planforhold. Som 

erhvervsdrivende i Kerteminde Kommune er det derfor sandsynligt, at der på et tidspunkt vil være 

kontakt til en eller flere af kommunens afdelinger. 

Derfor har kommunen etableret én indgang som erhvervsservice for erhvervslivet i Kerteminde 

Kommune. Kommunen lægger vægt på, at virksomhederne møder en kompetent og smidig 
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sagsbehandling på alle områder, så udeståender vedrørende eksempelvis miljøgodkendelser mv. 

ikke bliver en hæmsko for erhvervslivets udvikling. 

Erhvervsservicen tilbydes til eksisterende og nye virksomheder, der ønsker vejledning i forbindelse 

med etablering og udvikling af deres virksomhed. Herudover ydes der service til iværksætteri samt 

henvisninger til eksterne samarbejdspartnere. 

 

Kerteminde Erhvervsforening 

Kerteminde Erhvervsforening er mødestedet for erhvervsdrivende og et led i kommunens aktive 

arbejde for både at støtte de mange eksisterende virksomheder og at tiltrække nye virksomheder. 

Erhvervsforeningen er i tæt samarbejde med kommunen omkring udviklingen af erhvervslivet samt 

deltager aktivt i samarbejde med Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark. 

 

Udvikling Fyn 

Kerteminde Kommune har indgået en associeringsaftale med Udvikling Fyn om servicering af 

erhvervslivet i kommunen. Rammeaftalen beskriver, hvilke type ydelser iværksættere og 

virksomheder kan benytte sig af. 

Fokusområder for Udvikling Fyn: 

 Øget omsætning, innovation og kompetenceudvikling. 

 Stigning i antallet af arbejdspladser. 

 Stigning i antallet af nyetablerede virksomheder, herunder overlevelsesrate. 

 Øge antallet af højtuddannede i private virksomheder. 

 Skabe et stærkere omdømme for Fyn som erhvervsområde og rejsemål. 

 

 

Væksthus Syddanmark 

Kerteminde Kommune har samarbejdsaftale med Væksthus Syddanmark, som tilbyder målrettet 

vejledning og problemafklaring til vækstorienterede iværksættere og virksomheder i Region 

Syddanmark. 

Væksthuset tilbyder sparring og rådgivning på fem hovedområder: 
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 Økonomi og Finansiering 

 Ledelse og Strategi 

 Salg og Markedsføring 

 Teknologi og Innovation 

 Internationalisering og Eksport 

 Miljøforum Fyn − Industri 

Kerteminde Kommune deltager i det frivillige forpligtende miljøsamarbejde i Miljøforum Fyn. 

Foreningen har til formål at styrke en bæredygtig udvikling indenfor såvel den private som den 

offentlige sektor på Fyn. Byrådet vil aktivt tilskynde kommunens industrivirksomheder til at deltage i 

det miljøsamarbejde i Miljøforum Fyn Industri.  
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Retningslinjer 

3.1 Erhvervsudvikling 

Se kortbilag nr. 18, Støjbelastede arealer.    

Miljøklasser 

3.1.1 Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal det fastlægges, hvilke miljøklasser, der kan 

tillades i området.  

 

Støj 

3.1.2 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.  

 

3.1.3 Desuden skal det ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der 

fastlægges nødvendig afstand eller nødvendig dæmpning til eksisterende og planlagte 

erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.  

 

3.1.4 Der må ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvensområder for 

virksomheder, før der er foretaget en nøjere vurdering af mulighederne for at overholde 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser samt de økonomiske konsekvenser herved. 

 

 

Luft og lugt 

3.1.5 Såfremt der i forbindelse med arealudlæg til erhverv forventes problemer med luft –og 

lugtforurening, skal der redegøres for problemet og hvordan det forventes løst. Der skal 

således tilstræbes en forebyggelse af luft- og lugtforureningsproblemer.  

 

3.1.6 Der må ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvensområder for 

virksomheder, før der er foretaget en nøjere vurdering af mulighederne for at overholde 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser samt de økonomiske konsekvenser herved. 
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Særlige beliggenhedskrav 

3.1.7 Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af 

forurening må stilles særlige beliggenhedskrav skal ske på baggrund af en konkret 

vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.  

 

3.1.8 Der bør fastlægges miljøkonsekvensområder omkring virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav eller arealer til disse. Konsekvensområderne skal udpeges på baggrund 

af en konkret vurdering (gennem VVM eller Miljøvurdering) af, hvilke miljøkonsekvenser 

der kan forventes samt deres udbredelse.  

 

3.1.9 Indenfor konsekvensområderne må der ikke etableres forureningsfølsom 

arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at 

dette er miljømæssigt acceptabelt. 

 

Risikovirksomheder 

3.1.10 Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, medmindre det er 

vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.  

 

3.1.11 Der bør fastlægges miljøkonsekvensområder omkring risikovirksomheder eller arealer til 

disse. Konsekvensområderne skal udpeges på baggrund af en konkret vurdering 

(gennem VVM eller Miljøvurdering) af, hvilke miljøkonsekvenser der kan forventes samt 

deres udbredelse. 

 

Vandforurening 

3.1.12 Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Kerteminde, Langeskov og Munkebo 

udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges 

arealer til særligt vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder, hvor spildevandet 

føres til et af centralrenseanlæggene for de nævnte byer. Herudover kan der ikke 

udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Arealer, der i kommuneplanen 

udlægges til særligt vandforurenende erhverv, skal optages i kommunens 

spildevandsplan.  

 

3.1.13 Spildevandet fra virksomheder placeret på arealer til særligt vandforurenende erhverv skal 

i videst muligt omfang tilsluttes det kommunale centralrenseanlæg for det pågældende 
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område. Udnyttelse af sådanne arealer til særligt vandforurenende erhverv kan først ske, 

når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet og 

ikke i strid med miljømålsætningen for den anvendte recipient.  

 

Odense Havn  

3.1.14 For området omfattet i rammeområder 4.E.01-a - f fastsættes følgende fælles 

retningslinjer: 

1 Der skal sikres mulighed for opfyld på søterritoriet til havneanlæg. 

2 Indtil havneanlæggets udbygning kan området anvendes til produktion af store 

betonelementer. 

3 Det samlede havneanlæg udlægges som byområde og overføres til byzone. 

4 I området kan der kun etableres havnerelaterede erhverv. 

5 Der skal foretages en funktionsopdeling af havnen i miljøklasser. 

6 Havnen skal trafikbetjenes ved tilslutning til eksisterende vej Havnevejen. 

7 De miljømæssige konsekvenser skal ligge indenfor de rammer, der er 

beskrevet i Kommuneplantillæggets tilhørende VVM-redegørelse.  
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Trafik 

 

Vision 

Kerteminde Kommune har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse samt trafiksikkerhed på de 

kommunale veje og stier, mens staten har ansvaret for motorvejene og jernbanenettet. Kommunen 

har endvidere ansvar for udviklingen og driften af den lokale kollektive trafik, der afvikles i 

samarbejde med FynBus som trafikselskab. 

I kommuneplanen beskrives det eksisterende vej- og stinet samt mål og retningslinjer for den 

fremtidige udbygning af infrastrukturen. Afsnittet beskriver også den hidtidige og fremtidige indsats 

omkring sikkerheden på kommunens veje og stier, dog er indsatsen i forhold til det rekreative stinet 

behandlet under Sundhed & Service. 

Byrådets vision: 

 Attraktive forbindelser og tidssvarende infrastruktur giver tilgængelighed til byer og 

natur. 

 Infrastrukturen udvikles løbende for at understøtte byernes udvikling og 

tilgængeligheden til natur og oplevelser. 

 

Mål 

Trafikområdet omfatter 3 kategorier: veje, stier og kollektiv trafik. Indenfor hver kategori er listet de 

mål, som Byrådet vil arbejde for: 

Veje 

 Vejnettet skal understøtte kommunens byudvikling og erhvervsstruktur. 

 Vejnettet skal udbygges og vedligeholdes med henblik på at nå balance mellem kravet 

om fremkommelighed og ønsket om at minimere trafikkens miljøgener. 

 En udbygning af det overordnede vejnet skal sikre tilstrækkelig kapacitet for biltrafikken 

samtidig med, at de bløde trafikanter og bymiljøet tilgodeses. 

 Der arbejdes for, at vedligeholdelse af vejnettet er driftsøkonomisk optimalt, så 

vejkapitalen sikres og vejene er i en forsvarlig stand. 
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Stier 

 Kerteminde Kommune skal bindes sammen med et let tilgængeligt og attraktivt 

stisystem og et attraktivt cykelnet. 

 Det overordnede stinet skal fortsat udbygges, så cyklismen kan fremmes, og flere 

bilture flyttes til cykel. 

 Der skal sikres gode adgangsmuligheder for bløde trafikanter mellem bymidten og 

havneområdet i Kerteminde. 

 Langs stærkt trafikerede veje skal der arbejdes mod en trafikseparering mellem bløde 

og hårde trafikanter. 

 Der skal sikres trygge og fremkommelige skoleruter. 

 

Kollektiv trafik 

 Den kollektive trafik skal være et bedre alternativ til bilen, end den er i dag. Strækninger 

og tidspunkter, hvor der er et stort transportbehov skal opprioriteres. 

 Den kollektive trafik skal medvirke til at minimere trafikkens miljøgener ved at 

understøtte byens udvikling og evt. omdannelse. 

 Kommunens kollektive trafiksystem skal sikre skoleeleverne transport til og fra skole og 

tilrettelægges, så der opstår kortest mulige ventetider. 

 Den lokale bustrafik skal fortsat koordineres med den regionale bustrafik vedrørende 

transport til Odense og Nyborg, så der evt. kan opnås en aflastning af lokaltrafikken 

internt i kommunen. 

 Den lokale bustrafik skal understøtte tilgangen af passagerer til Langeskov Station, når 

stationen står færdig i 2014. 

 Der skal arbejdes for gode og lettilgængelige kollektive transportmuligheder for 

handicappede og ældre. 

 Kerteminde Kommune vil sammen med FynBus holde fokus på bedst mulig udnyttelse 

af de tilstedeværende ressourcer. 

 I byområder bør det tilstræbes at optage og afsætte passagerer for hver ca. 500 m 

langs de veje, der betjenes af de regionale busruter. 
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Redegørelse 

Se kortbilag nr. 19, Veje og trafik - Vejklasser. Kortet viser alle de nuværende veje og den 

klassificering som vejene er givet. 

Se kortbilag nr. 20, Eksisterende Trafikanlæg. Kortet viser alle de nuværende veje, stier, broer, 

jernbaner, lufthavne samt havne og parkeringsarealer i Kerteminde Kommune. 

 

Veje 

Kerteminde Kommune har en trafikal "arbejdsdeling", hvor den sydlige del af kommunen har en 

optimal trafikal beliggenhed nær motorvej og jernbane, mens den nordlige del af kommunen har 

mindre trafikerede, naturskønne veje. Denne "arbejdsdeling" ønskes i princippet bibeholdt 

fremover, så erhvervsudbygning med transporttunge virksomheder primært skal ske omkring 

Langeskov og ved Odense Havneterminal, ved Lindø Industripark, hvor forholdene er bedst 

egnede. 

Den overordnede infrastruktur er blevet forbedret over de senere år bl.a. med motorvejstilslutning 

ved Omfartsvejen og mulighed for tilkørsel med modulvogntog fra Ring 3 i Odense til Odense 

Havneterminal i Munkebo. Herudover er der skabt mulighed fra Statens side, for at modulvogntog 

kan betjene andre erhvervsvirksomheder andre steder i kommunen. Dette kunne blive aktuelt i 

erhvervsområdet ved Langeskov, såfremt virksomheder måtte ønske det. 

I Kerteminde Kommune opereres med en funktionel klassificering af det kommunale vejnettet. 

Klassificeringen fastlægger den enkelte vejs rolle i transportnettet og angiver kommunens mål og 

intentioner for vejstrækningen. Samtidig er klassificeringen vejledende ved implementeringen af 

nye vejanlæg samt ved den daglige administration og drift af vejnettet. Klassificeringen inddeler det 

kommunale vejnet i tre vejklasser: 

 Gennemfartsvej − Tilgodeser god fremkommelighed med god sikkerhed for 

trafikanterne. 

 Fordelingsvej − Sikrer rimelig fremkommelighed og tilgængelighed, samtidig med 

udformningen så vidt muligt gør det sikkert for alle trafikanttyper. Disse veje udgør 

bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalveje. 

 Lokalvej − Tilgodeser sikkerheden, især for de bløde trafikanter. Alle trafikanttyper skal 

have en god tilgængelighed samt en rimelig fremkommelighed. Der er forudsat en lav 

hastighed på denne vejtype. Lokalvejene opdeles i primære, sekundære og tertiære. 
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Udbygning af vejnettet 

Som følge af trafikudviklingen, er det nødvendigt med en langsigtet planlægning for udbygning og 

tilpasning af vejnettet i Kommunen. 

Kommuneplanen indeholder overvejende mindre ændringer af det kommunale vejnet. Der findes 

dog flere større vejprojekter, og muligheden for at realisere disse skal sikres. Dette gøres ved 

arealreservation, hvorved arealet friholdes for anlæg og aktiviteter m.v., der kan forhindre 

etableringen af de pågældende vejanlæg. Der er tale om følgende større vejprojekter: 

1. Centervejs forlængelse til Grønvangen mod syd, Håndværkervej mod vest og til Langeskov 

Øst. 

2. Vejforbindelse mellem Kerteminde Syd og Ladby. 

3. Omlægning af Ulriksholmvej gennem alléen mellem Vægterbakken og Ørnfeldtvej. 

4. Omlægning af Bøgebjergvej langs sommerhusområdet ved Bøgebjerg Strand. 

Udbygning af vejnettet kan ses på kortbilag nr. 21, Planlagte Trafikanlæg. 

Forlængelse af Centervej til Grønvangen er politisk besluttet til at blive udført i 2013. 

 

Ophævelse af vejreservationer 

I forbindelse med kommuneplanrevisionen 2013 opgives vejreservationen for en ny vejforbindelse 

mellem Omfartsvejen ved Langeskov og mod syd. Ligeledes har nabokommunerne Odense og 

Faaborg-Midtfyn udtaget deres del af den oprindeligt regionplanlagte/-sikrede vejforbindelse 

mellem Fynske Motorvej, E20, Tilslutningsanlæg 47, Langeskov og Svendborgmotorvejen, Rute 9, 

Tilslutningsanlæg 11, Årslev.  

Derudover ophæves vejreservationen  Forlængelse af Omfartsvejen ved Langeskov vest om 

Rynkeby til Skovhuse , da det vurderes, at etableringen af vejstrækningen ikke længere er aktuel.    

 

Stier 

Gode forhold for de bløde trafikanter er en nødvendighed, både af hensyn til kommunens borgere 

og de mange cykelturister, der hvert år besøger Kerteminde Kommune. Uden for de rekreative 

ruter og boligområderne er der kun få cykelstier, og en del steder er der tale om smalle veje med 

bebyggelse tæt op mod vejen eller om veje med sving og dårlig oversigt. 
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Kerteminde Kommune gennemførte i 2007−08 i relation til udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen 

en borger- og skolevejsundersøgelse for at få belyst behovet for tiltag, der kan forbedre trygheden 

og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Undersøgelsen viste, at mange føler sig utrygge, når 

de færdes langs kommunens veje imellem byer og landsbyer. Hertil kommer behovet for bedre 

krydsningsmuligheder i byerne for de bløde trafikanter, bl.a. i form af hævede flader i Munkebo og 

Revninge samt stitunneller til passage af Odensevej i Marslev og jernbanen i Langeskov. 

På baggrund af dette vil Kerteminde Kommune prioritere cykelstier eller baner langs de mest 

utrygge ruter. Der er her tale om strækningerne: 

 Kerteminde til Marslev. 

 Langeskov til Rynkeby. 

 Langeskov til Odense. 

 Munkebo til Mesinge. 

Udover de ovennævnte ønsker til cykelstier indeholder trafiksikkerhedsplanen et antal stiprojekter, 

der ligeledes er ytret ønske om at etablere i forbindelse med borger- og skolevejsundersøgelsen. 

I Kerteminde by er der et ønske om forbedret forhold for de bløde trafikanter i bymidten, og ikke 

mindst at forbedre deres adgang til vand. Hindsholmvej ligger som en barriere mellem by og vand, 

og der er derfor behov for at arbejde på de bløde trafikanters mulighed for at krydse denne. 

 

Kollektiv trafik 

Den kollektive trafikbetjening, som sikrer Kommunens borgere transportmulighed til arbejde, skole 

indkøb m.v., anses for en afgørende forudsætning for opretholdelse af landsbyerne og 

landområdet som velfungerende og attraktive bosætningsområder. Kommunens intentioner om at 

fastholde mulighederne for bosætning i landsbyerne stiller krav til en velfungerende kollektiv 

trafikbetjening. 

Fra august 2012 er der sket en reduktion i de lokale busafgange, idet kørselsbehovet er vurderet 

og justeret på baggrund af passagertællinger. 

Der er indført en ny form for "Flekstrafik". Med denne teletaxaordning kan borgere bestille og bruge 

tilbuddet hele dagen til kørsel fra eks. egen adresse til valgt adresse. Kørsel kan foretages gennem 

de 4 zoner, som Kerteminde Kommune er opdelt i. Det er således muligt at komme fra nord til syd i 

én kørsel. 
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Der er regional busforbindelse fra Kerteminde by til Odense og Nyborg − herudover er det 

kommunens lokale busser, der løser opgaverne. Jernbanen mellem landsdelene passerer tværs 

gennem Langeskov og fra 2014 stopper nogle af togene her. 

Med "Aftale om Bedre Mobilitet" af 26. november 2010 har Banestyrelsen vurderet muligheden for 

at togbetjene nye områder på det eksisterende banenet. Langeskov er i den forbindelse udvalgt 

som en by med potentiale for flere rejsende, og det er besluttet at anlægge en ny togstation i 

Langeskov. Afviklingen af trafikken omkring Langeskov Station skal derfor styrkes ved at lave de 

fornøden foranstaltninger, herunder oprettelse af holdepladser, parkeringspladser samt etablering 

af cykel- og stiforbindelser. 

 

Kollektiv trafikplan 2010 

FynBus har sammen med de fynske kommuner udarbejdet Trafikplan 2010 Bustrafik på Fyn, 

Langeland og Ærø. 
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Retningslinjer 

3.2 Trafik 

Se kortbilag nr. 19, Veje og trafik – vejklasser.  

Se kortbilag nr. 20, Eksisterende trafikanlæg. 

Se kortbilag nr. 21, Planlagte trafikanlæg.  

 

Veje 

3.2.1 Der skal sikres mulighed for etablering af de på kort over Planlagte Trafikanlæg angivne 

overordnede vejforbindelser: 

 Centervejs forlængelse til Grønvangen mod syd. 

 Håndværkervej mod vest og til Langeskov Øst. 

 Mod syd, en parallelforskydning af Bøgebjergvej forbi sommerhusene langs 

stranden. 

 En forskydelse af vejen langs Ulriksholmalléen (Ulriksholmvej), så træerne 

fredes. 

 En forbindelse mellem Ladby og Kerteminde syd. 

 

3.2.2 Til de overordnede veje, se kort Veje og trafik - Vejklasser, bør der ikke etableres nye 

vejtilslutninger fra offentlige eller private veje.  

 

3.2.3 Der tilstræbes normalt afstande på minimum 1−2 km mellem vejtilslutninger på frie 

strækninger, herunder strækninger i det åbne land og afstande på minimum 500 meter 

mellem vejtilslutninger til overordnede veje gennem byområder.  

 

3.2.4 Indenfor vejreservationslinjer kan der ikke gives tilladelse til anlæg eller aktiviteter, der kan 

hindre eller besværliggøre realiseringen af vejanlægget.  

 

3.2.5 Ved anlæg af nye veje skal vejmyndigheden tage hensyn til en fortsat landbrugsmæssig, 

rekreativ eller bymæssig anvendelse af de berørte arealer. Endvidere skal der tages 

tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. 
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Stier 

3.2.6 Der skal sikres mulighed for etablering af de på kort over Planlagte Trafikanlæg angivne 

transportstier: Kerteminde − Marslev, Langeskov − Odense, Langeskov Rynkeby og 

Munkebo − Mesinge.  

 

3.2.7 Ved anlæg eller omlægning af skolestier skal der lægges vægt på stiernes belysning, 

belægning, omgivende beplantning samt krydsning med veje. Hvor det er muligt, bør 

gående og cyklende kunne færdes i eget tracé.  

 

3.2.8 Transportstier (cykelstier) bør − om muligt − anlægges med rekreative kvaliteter, som fx 

udsigt, indpasning i landskabet og karaktergivende beplantning.  

 

3.2.9 Nye transportstier (cykelstier) skal så vidt muligt anlægges, så der skabes en 

sammenhæng mellem de eksisterende og nyanlagte stier. Stierne skal forbinde byområder 

internt samt byområder med naturområder.  

 

3.2.10 Den trafikale sammenhæng mellem bymidten og havneområderne i Kerteminde skal sikres.  

 

3.2.11 Muligheden for at ændre Langegade til gågade/sivegade må ikke hindres. 

 

Kollektiv trafik 

3.2.12 Ved etablering af nyanlæg skal der være plads til den kollektive trafik.  

 

3.2.13 Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump mv. på veje, der betjenes af den regionale 

kollektive trafik. Såfremt der alligevel etableres bump mv., skal der ved udformningen heraf 

sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t.  

 

3.2.14 Der skal sikres gode muligheder for omstigning mellem forskellige befordringsmidler, fx 

gennem anlæg af velplacerede samkørsels- og omstigningspladser og tilpasning af 

ruteforløb og køretider.  
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Trafiksikkerhed 

Vision 

Kommunerne har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse samt trafiksikkerhed på de kommunale 

veje og stier, mens staten har ansvaret for motorvejene og jernbanenettet. I foråret 2013 vedtog 

Færdselssikkerhedskommissionen en ny national handleplan "Hver ulykke er en for meget et 

fælles ansvar". Handleplanen gælder for perioden 2013-2020. Handleplanens vision er lige som i 

den tidligere handleplan, at hver ulykke er én for meget. 

Byrådets vision: 

 Trafiksikkerheden skal forbedres ved, at kommunen bindes sammen med et let 

tilgængeligt og attraktivt stisystem. 

 Trafiksikkerheden øges ved, at den fysiske tilgængelighed mellem byer og 

naturområder skal forbedres løbende for alle trafikale typer. 

 Antallet af dræbte og alvorligt kvæstede i trafikulykker med ulykkesfaktorer relateret til 

vejudformning eller vejafmærkning ved udgangen af 2020 skal forblive nul. 

 

Mål 

Kerteminde Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens mål, der er beskrevet i den 

nationale handleplan 2013-2020. Handleplanen har som udgangspunkt, at ulykker kan forhindres, 

og at personskadernes alvorlighed formindskes gennem lovgivning og kontrol, undervisning og 

kampagner samt vejteknik og sikkerhedsteknologi i køretøjerne. 

På baggrund af dette er det Kerteminde Kommunes mål, at antallet af dræbte og alvorligt 

kvæstede i trafikulykker med ulykkesfaktorer relateret til vejudformning eller vejafmærkning ved 

udgangen af 2020 skal forblive nul. Der forekommer også uheld, hvor ulykkesfaktorerne fx er 

spiritus og hastighed. Ved disse typer uheld skal bilistens adfærd ændres, og til adfærdsændring 

arbejdes der med de kampagner, som kommunen årligt deltager i. 

Dette betyder, at antallet af dræbte og tilskadekomne frem mod 2020 årligt reduceres i forhold til 

antallet af politiregistrerede uheld med personskade, sket i perioden 01.07.2011-30.06.2012 på det 

kommunale vejnet. 
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Tabel. 1: Tal uden ( ) er delmål, mens tal i ( ) angiver det aktuelle antal af uheld. 

  

Uheld Delmål 

2011- 12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dræbt 2 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 

Alvorlig 12 11 ( ) 10 ( ) 9 ( ) 8 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 

Lettere 3 11 (3) 10 ( ) 9 ( ) 8 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 

 

For lettere tilskadekomne er der valgt at tage udgangspunkt i antallet af alvorlige tilskadekomne, 

da det er urealistisk at lave et delmål ud fra de 3 uheld, der er registeret i perioden 01.07.2011 -

30.06.2012. 

For at opnå Færdselssikkerhedskommissionens mål anbefales det, at man har fokus på følgende 

indsatsområder:  

1. For høj hastighed 

2. Spiritus, narkotika og medicin 

3. Uopmærksomhed 

4. Manglende sele- og hjelmbrug 

5. Fodgængere 

6. Cyklister og knallertførere 

7. Unge bilister op til 24 år 

8. Mødeulykker 

9. Eneulykker 

10. Ulykker i kryds i åbent land 

Derudover har Byrådet følgende mål for trafiksikkerhedsarbejdet: 

 Der skal sikres en fortløbende dialog med borgerne vedrørende tryghed og sikkerhed i 

trafikken. 

 Trafiksikkerhed skal indgå i administrationen af naboretssager (adgangsbegrænsning, 

vejbyggelinjer og nye vejadgange). 

 Trafiksikkerhed skal indgå i samarbejdet med øvrige fagudvalg og i SSP-samarbejdet. 
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Redegørelse 

I forlængelse af kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en 

ny samlet trafiksikkerhedsplan for Kerteminde Kommune. Planen blev endeligt vedtaget og trådte i 

kraft i efteråret 2008 og var gældende til og med 2012. I foråret 2013 blev det politisk besluttet at 

opdatere trafiksikkerhedsplanen med Færdselssikkerhedskommissionens nye nationale 

målsætning 2013-2020 samt de 10 nye indsatsområder. 

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en beskrivelse af løsningsforslag og mere generelle indsatser 

på de forskellige lokaliteter. Løsningerne bygger dels på en kortlægning af infrastrukturen − veje, 

stier og den kollektive trafikdækning - og dels en uhelds- og utryghedsanalyse. Uheldsanalysen 

omfatter en gennemgang og vurdering af de politiregistrerede uheld og skadestuedata, mens 

utryghedsanalysen afdækker de lokaliteter − strækninger og kryds − som borgerne oplever som 

utrygge eller farlige. Dette blev bl.a. undersøgt gennem en borger- og skolevejsanalyse via 

internettet. 

Resultatet af analyserne er efterfølgende sammenfattet i en prioriteret projektliste, der er det 

centrale udgangspunkt for trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år. Projektlisten revideres årligt 

af det politiske udvalg og skal ses som et dynamisk beslutningsværktøj. 

Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på 

kommunens vej- og stinet. Planen indeholder således konkrete løsningsforslag til forbedring af de 

strækninger og kryds, hvor der er sket mange uheld, eller hvor borgerne føler sig utrygge. 

Se Trafiksikkerhedsplan 2013 i Infoboksen i den digitale plan. 

I 2007 blev Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af den 

samlede trafiksikkerhedsplan 2008. Rådets opgaver er at:  

 Sikre et fortsat forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. 

 Forestå udarbejdelse af lokale kampagne- og informationsaktiviteter. 

 Sikre et fortløbende analysearbejde. 

 Drøfte aktuelle sager. 

I forbindelse med Færdselskommissionens handleplan 2013-2020 er der blevet evalueret på 

trafiksikkerhedsplanen 2008. Se Evaluering af trafiksikkerhedsplan i Infoboks. 

I 2010 blev der åbnet op for, at beboerne langs de trafikalt mindst betydende kommuneveje har 

mulighed for selv at afholde anlægsudgifterne til trafiksanering af vejen, da de trafikalt mindst 
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betydende kommuneveje normalt ikke vil blive prioriteret i trafiksikkerhedsplanen. 

Anlægsprojekterne skal inden udførelsen godkendes af Kerteminde Kommune og politiet. Som 

eksempel kan nævnes Nyhøjens Grundejerforening i Munkebo, der har fået etableret bump på 

stamvejen, da de følte sig utrygge på grund af hastigheden. 

I 2012 blev det besluttet, at skolestrukturen i Kerteminde og Munkebo skal ændres. Fra skoleåret 

2013 / 2014 er de to skoler i hhv. Kerteminde og Munkebo sammenlagt til én skole i hver by. I 

Munkebo samles den nye skole også fysisk på en matrikel fra skoleåret 2015 / 2016, mens det 

samme sker for den nye skole i Kerteminde i skoleåret 2016 / 2017. Den ændrede skolestruktur i 

de to byer betyder, at skolevejen for mange børn ændres. Derfor er der prioriteret midler til at sikre 

skolevejene og i Kerteminde etableres et lyskryds mellem Hans Schacksvej og Niels Bechs Allé, 

mens en cykelsti etableres på Bycentervej i Munkebo. 

De kommunale mål for reduktion af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal dels opfyldes gennem 

konkrete tiltag/projekter og dels gennem brug af generelle virkemidler i forhold til følgende 

indsatsområder: høj hastighed, spirituskørsel, cyklister, unge trafikanter, kryds og eneuheld, som 

tegner sig for 95% af personskadeuheldene i Kerteminde Kommune. Virkemidlerne er oplistet i 

trafiksikkerhedsplanen. 

Eksempler på trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten: 

 Ombygning af krydset ved Troels Allé/ Fjordvej/ Munkebovej. 

 Trafiksanering og bedre forhold for de bløde trafikanter gennem Rynkeby by. 

 Ombygning af krydset ved omfartsvejen/Odensevej i Langeskov. 

 En tunnelforbindelse for de bløde trafikanter til passage af Odensevej i Marslev samt 

stier langs Odensevej mellem Marslev og Birkende. 

 Etablering af en stiforbindelse fra Tårup Strandpark til Nordre Ringvej. 

 Sti fra Bakkevej til Langeskov Skole, afd. Bakken samt afslutning på stien fra skolen via 

Bakkegårds Allé til Rønninge. 

Som udgangspunkt afsættes der midler på kommunens budget til trafiksikkerhedsprojekter. Større 

anlægsprojekter søges finansieret gennem særskilte anlægsbevillinger. Prioriteringslisten for 

trafiksikkerhedsprojekter behandles og revideres årligt af det politiske udvalg, hvor projekter med 

højeste forrentning tilstræbes udført først.  

Uheldsbelastede lokaliteter samt udpegninger af utrygge kryds og strækninger og evt. nye 

borgerhenvendelser danner tilsammen grundlaget for den gældende prioriteringsliste.  
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Retningslinjer 

3.3 Trafiksikkerhed 

Se kortbilag nr. 19, Veje og trafik – vejklasser.  

Se kortbilag nr. 20, Eksisterende trafikanlæg. 

Se kortbilag nr. 21, Planlagte trafikanlæg.  

 

3.3.1 Trafiksikkerhed skal indtænkes i planlægningsopgaver på vejområdet.  

 

3.3.2 Ved byggemodning af nye arealer, skal der etableres trafiksikre stiforbindelser.  

 

3.3.3 Ved etablering af nye stier skal der forekomme en prioritering ud fra 

trafiksikkerhedsmæssige betragtninger.  

 

3.3.4 Behovet for at gennemføre trafiksikkerhedsrevision af konkrete anlæg/strækninger skal 

løbende undersøges og effektueres.  

 

3.3.5 Forbedringer af tilgængeligheden skal tænkes ind sammen med trafiksikkerheden. 
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Beskæftigelse og arbejdsmarked 

Kerteminde Kommunes jobcenter varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for kommunens 

ledige uanset forsørgelsesgrundlag samt alle beskæftigelsesrettede opgaver for de virksomheder, 

der beskæftiger borgere fra Kerteminde Kommune. 

 

Vision 

Visionen for kommunens beskæftigelsesindsats er at sikre, at kommunens ledige kan blive 

selvforsørgende, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har behov for. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At styrke erhvervsudviklingen og antallet af arbejdspladser primært i de tre centerbyer 

Kerteminde, Munkebo og Langeskov. 

 At styrke samarbejdet med virksomhederne for at løse de beskæftigelsesmæssige 

udfordringer. 

 At styrke indsatsen for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. 

 At styrke indsatsen for at nedbringe sygefraværet hos kommunen og kommunens 

virksomheder. 

 At styrke indsatsen for at få ledige i arbejde eller uddannelse. 

 At styrke indsatsen for at nå regeringens mål om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 

gennemfører en ungdomsuddannelse eller får et job med uddannelsesperspektiv. 

 At styrke den målrettet satsning på en bedre uddannet arbejdsstyrke med fokus på 

kompetenceudvikling og omskoling, så medarbejderne matcher nutidens krav og 

forventninger. 

 

Redegørelse 

Kerteminde Kommune har mistet arbejdspladser i løbet af det seneste årti, men det er Kerteminde 

Kommune ikke alene om. I hele beskæftigelsesregionen Region Syddanmark er der forsvundet 

cirka 39.000 arbejdspladser siden 2001 som konsekvens af den globale økonomiske krise. 
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Beskæftigelsesandel i pct. af befolkningen 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 

Kerteminde 

Kommune 
49,1 46,3 45,0 44,0 

Region 

Syddanmark 
49,7 47,2 46,4 46,0 

Hele landet 51,1 48,8 48,1 47,9 

 

Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 

 

I Kerteminde Kommune skyldes faldet af arbejdspladser særligt lukningen af Lindøværftet. 

Herudover har Kerteminde Kommune mistet mange industriarbejdspladser, hvor der tidligere har 

været beskæftigelse til især mange ufaglærte medarbejdere. 

 

Beskæftigelse og nettopendling i Kerteminde Kommune 2006-2012 

Kerteminde 

Kommune 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Beskæftigede 

indbyggere 
11305 11711 11907 11665 10999 10690 10459 

Arbejdspladser i 

kommunen 
12564 13000 12973 12084 10974 10020 9064 

 

Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning  2013 
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Som det ses på tabellen, er særligt antallet af arbejdspladser i kommunen forsvundet, mens faldet i 

beskæftigede indbygger ikke er faldet tilsvarende, hvilket er et udtryk for, at mange af kommunens 

indbyggere er fleksible og gerne pendler ud for at arbejde. 

Beskæftigelse og arbejdsmarkedets opgave er på kort sigt at skabe mulighed for flere 

arbejdspladser i kommunen og på langt sigt at sikre den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. 

 

Jobcenter 

Jobcenteret i Kerteminde hjælper ledige i job gennem rådgivning og vejledning, brug af forskellige 

aktiveringsredskaber (virksomhedspraktik, løntilskud, jobrotation, lære- og praktikpladser) og 

tilbyder virksomhederne hjælp til at rekruttere nye medarbejdere. 

Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, som beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og 

målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen indeholder 

hvert år nogle ministerielle mål (områder), der defineres af beskæftigelsesministeren samt nogle 

mere lokale mål og resultater, som det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget i 

fælleskab fastsætter. Jobcenteret præciserer målene, inden planen besluttes i 

Arbejdsmarkedsudvalget og godkendes i Byrådet, hvorefter den lægges på bl.a. 

Beskæftigelsesregionens og kommunens hjemmeside. 

Læs i Infoboks Kerteminde Kommunes Beskæftigelsesplan for 2013 

 

Beskæftigelsesafdelingen 

Beskæftigelsesafdelingen i Voksenforvaltningen varetager den kommunale udførende del ved 

afgivelse af tilbud efter beskæftigelsesloven og lov om aktiv socialpolitik. Konkret betyder det fx 

aktivering af dagpengeforsikrede og kontanthjælpsmodtagere med henblik på tilbagevenden til 

uddannelse eller arbejde, arbejdsprøvning af borgere på sygedagpenge, kontanthjælp eller 

ledighedsydelse med henblik på afklaring af arbejdsevnen og mulighed for flexjob eller 

førtidspension samt rekruttering af nye medarbejdere til virksomhederne. 

Beskæftigelsesafdelingen omfatter flere aktiveringstilbud bl.a. værksteder, vækstcenter for unge, 

job- og kompetencecafe. Der er tilknyttet virksomhedskonsulenter, som sikrer et bredt samarbejde 

med virksomhederne i omegnen, med henblik på etablering af ordinære job, job med løntilskud, 
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fleksjob og praktikker samt virksomhedsmentorer, der sikrer fastholdelse i forhold til job og 

uddannelse. 

 

Arbejdspladser i Kerteminde Kommune 

Siden finanskrisen i 2008, hvor der kunne registreres en rekordlav arbejdsløshed i Danmark, har 

ledigheden været stigende. Arbejdsløsheden blev i 2012 en af de største udfordringer for borgere i 

den erhvervsaktive alder i Kerteminde Kommune, da arbejdsløsheden steg dramatisk.  

Hovedårsagen til dette var lukning af Lindøværftet, som har medført, at en stor gruppe af borgere i 

Kerteminde  

Kommune mistede deres arbejdsplads. Kerteminde Kommune har fået midler fra EU's 

globaliseringsfond til at sikre opkvalificering til disse ledige. Udfordringen består primært i at 

arbejdsmarkedet indenfor de seneste år har mistet rigtig mange industriarbejdspladser og i 

øjeblikket ikke har mulighed for at optage, så stor en medarbejderskare primært på grund af 

finanskrisen. 

Forventningen til fremtiden er, at antallet af arbejdspladser i Kerteminde Kommune vil vokse. 

 

Jobskabelse 

I Munkebo forventes jobskabelsen især at ske som resultat af udviklingen af mulighederne i Lindø 

Industripark samt udvidelsen af aktiviteterne på Odense Havneterminal. 

I Langeskov skal potentialet ved den kommende Langeskov Station udnyttes bedst muligt blandt 

andet til at sikre bedre tilgængelighed for eksisterende og kommende arbejdspladser i området. 

I Kerteminde er købstadsmiljøet med sine mange kulturtilbud omdrejningspunktet for nye 

erhvervsmuligheder og arbejdspladser. Her vil fokus være på udviklingen af nye arbejdspladser i 

turisme og kulturformidlingserhvervet. 

Herudover forventes de meget store planlagte anlægsinvesteringer i infrastruktur, bl.a. letbane og 

det nye universitetshospital i Odense at skabe nye arbejdspladser indenfor bygge- og 

anlægsområdet. Forhåbentligt vil nogle af disse arbejdspladser blive besat af borgere fra 

Kerteminde Kommune. 
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Kerteminde Kommune ønsker at støtte de erhvervsmæssige initiativer gennem en tæt og løbende 

dialog med virksomhederne om behov og muligheder, når det gælder fysisk planlægning, 

samarbejdet med offentlig myndighed samt efterspørgsel af arbejdskraft og kompetenceudvikling 

af de ansatte. 

Læs mere om erhvervsudviklingen i Kerteminde Kommune under kapitlet Erhvervsudvikling. 

 

Efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Syddanmark de kommende 10 år 

Beskæftigelsesregionen Syddanmark har i december 2012 i samarbejde med COWI udarbejdet en 

længere rapport omhandlende planlagte bygge- og anlægsprojekter i de kommende 10 år, hvor det 

nye universitetshospital i Odense bl.a. beskrives. Se Sammenfatningen for rapporten 

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Syddanmark i Infoboks. 

 

Sygdom og ledighed 

Kommunen har iværksat en række initiativer, der omhandler KRAM-faktorerne, som samlet skal 

medvirke til at fremme en bedre sundhed hos de ledige, herunder initiativer omkring håndtering af 

egen sygdomssituation. Nogle sygemeldte borgere i Kerteminde Kommune tilbydes coachsamtaler 

for at give dem redskaber til at håndtere deres egen sygdom og dermed styrke deres egenomsorg 

og opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse. 

 

På kort sigt: 

Ledige med tilstrækkelige ressourcer skal i beskæftigelse straks, og ledige med behov for 

rådgivning og vejledning skal sikres denne hjælp og en målrettet og tidlig indsats for at reducere 

ledighedsperioden. 

På kontanthjælpsområdet er der indført straksaktivering for de jobklare ledige. 

Der anvendes virksomhedsrettede redskaber som fx løntilskud, virksomhedspraktikker, jobrotation, 

voksenlærlinge samt fokus på specifikke uddannelsesområder med særligt arbejdskraftbehov, fx 

social- og sundhedsområdet, bygge og anlæg, offshore branchen m.fl. 
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Der skal være og er særligt fokus på, at unge ledige under 30 år får godt fodfæste på 

arbejdsmarkedet med fokus på uddannelse til alle. Dette kræver særlige tilbud i samarbejde med 

virksomhederne og med støtte eksempelvis i form af mentor eller individuelle undervisningsforløb. 

For sygemeldte ledige vil den tidlige indsats have fokus på at fastholde dem i ordinært job for at 

undgå eksklusion fra arbejdsmarkedet. Hvis dette ikke er muligt, fokuseres på omskoling, 

revalidering eller andre løsninger. 

 

På længere sigt - 10 år ud i fremtiden: 

Demografisk udvikling 

Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder 1864 år forventes at falde med ca. 4% frem til 2023, 

mens antallet af ældre i Kerteminde Kommune i aldersgruppen 65-79- årige frem til 2020 vil stige 

med over 21% og frem til 2023 med knap 15%. 

Brug for alle! 

På længere sigt vil der altså være brug for alle på det danske arbejdsmarked. Sammenholdt med 

kommunens befolkningsudvikling kan det ikke forventes, at der kan skaffes et tilstrækkeligt udbud 

af arbejdskraft på trods af en intensiveret indsats fra kommunens jobcenter. 

For at skaffe et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft for fremtiden kan der med fordel ses på 

følgende overordnede områder: 

 Indsatsområder indenfor beskæftigelsesområdet. 

 Indsatsområder i samarbejde med andre dele af kommunen.  

 Tværkommunale projekter og fælles fynske udfordringer.  

 Indsatsområder i samarbejde med andre interessenter.  

 Matcher arbejdsstyrkens kvalifikationer de krav, som kommunens virksomheder 

efterspørger i fremtiden?  

 Hvordan kommer flere ikkearbejdsmarkedsparate, handicappede i ordinær 

beskæftigelse?  

 Kan kommunens forebyggende indsats bidrage til at modvirke udstødning fra 

arbejdsmarkedet?  

 Kan der gøres mere for at integrere indvandrere i lokalsamfundet, så det bliver 

nemmere at komme ind på arbejdsmarkedet?  
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Detailhandel 

Handelslivet udgør et vigtigt parameter for udvikling af byer og attraktive bymiljøer. Gennem 

kommuneplanen afgrænses områder til detailhandel, herunder særlige områder til butikker med 

pladskrævende varer, og områderne tildeles rammer for nyt butiksareal. 

 

Vision 

Byrådet ønsker, at planlægningen skal medvirke til at fastholde og udvikle velfungerende 

butiksområder i Kerteminde, Munkebo og Langeskov og til at understøtte dagligvareforsyningen i 

de mindre byer. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 At sikre udviklingsmuligheder for detailhandelen særligt i sammenhæng med de 

eksisterende butiksmiljøer i Kerteminde, Langeskov og Munkebo. 

 At fastholde og supplere dagligvareforsyningen i lokalbyerne og landsbyerne, så daglige 

indkøb kan ske så tæt på bopælen som muligt. 

 At fastholde og udvikle et varieret udbud af butikstyper og størrelser særligt i de 

eksisterende bymidter i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. 

 At fastholde, vedligeholde og udvikle attraktive bymiljøer gennem planlægningen og 

anlægsinvesteringer i byerne, der forøger den samlede indkøbsoplevelse. 

 At styrke butiksforsyningen i Kerteminde i tråd med visionerne for havneomdannelsen. 

 At sikre god tilgængelighed til bymidterne for alle trafikanter, herunder den gående, 

cyklende og kollektive trafik, men også god trafikafvikling og parkeringsmuligheder for 

bilister. 

 

Redegørelse 

Den økonomiske afmatning gennem de seneste år har betydet, at detailhandelsstrukturen i 

kommunen ikke har ændret sig væsentligt i den forgangne planperiode, og at behovet for 

væsentlige ændringer af detailhandelsbestemmelserne ikke er til stede i denne planperiode. 
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Kommuneplan 2013 viderefører derfor stort set detailhandelsbestemmelserne fra kommuneplan 

2009. 

Kerteminde Kommune har siden udarbejdelsen af kommuneplan 2009 ikke fået udarbejdet en ny 

detailhandelsanalyse. Det vil derfor stadig være detailhandelsanalysen fra 2008, som danner 

udgangspunktet for denne redegørelse. 

Det er kommunens vurdering, at denne analyse stadig er aktuel og kan danne grundlaget for 

denne redegørelse, idet befolkningsudviklingen i Kerteminde Kommune er stagnerende og vil være 

det i den kommende kommuneplanperiode. Det er derfor vurderet, at behovet og grundlaget vil 

være det samme, hvilket også ses af butiksudbuddet i dag. 

Analysen af detailhandlen 2008 viser, at rammebetingelserne for butikkerne i Kerteminde 

Kommune er præget af den generelle strukturudvikling i detailhandelen. Udviklingen viser, at 

udvalgsvarehandelen koncentreres i de 3 hovedbyer, og her spiller bystørrelsen i Kerteminde 

Kommune samt nærheden til Odense ind. 

Uden tvivl har udvidelsen af området omkring Rosengårdscenteret og Bilkabyen tiltrukket flere af 

de normalt lokalt handlende. Analysen viser, at udvalgsvarehandelen kun udgør ca. 17% af den 

samlede omsætning, mens dagligvarehandelen trækker ca. 83% af den samlede omsætning. Se i 

Infoboks Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008. 

 

Udviklingen i detailhandelen 

Samlet set er omsætningen i kommunens detailhandel steget kraftigt svarende til den positive 

økonomiske samfundsudvikling gennem flere år. Omsætningen i dagligvarebutikkerne er steget 

markant, så omsætningen svarer til forbruget fra kommunens indbyggertal, det vil sige en 

dækningsgrad på ca. 100. Dækningsgraden udtrykker forholdet mellem indbyggernes forbrug, og 

omsætningen i detailhandelen og er med til at karakterisere en bys oplandseffekt. 

Kerteminde er kommunens primære handelsby med ca. 50% af omsætningen i detailhandelen og 

ca. 44 % af butikkerne. Butikslivet i Langeskov har haft en positiv udvikling med flere butikker og 

øget oplandseffekt, samtidig med, at der er kommet mange nye tilflyttere til byen i de senere år. I 

Munkebo er dagligvarehandelen robust, mens udvalgsvarehandelen har det svært. 

Analysen viser, at der over en årrække er blevet 9% færre udvalgsvarebutikker, mens antallet af 

dagligvarebutikker stort set er status quo. Udviklingen i butiksarealet viser samme tendens. Ca. 7% 
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af butikkerne forhandler særligt pladskrævende varer som bl.a. tømmerhandler, byggemarkeder, 

plantecentre mv. 

Der er en overvægt af små butikker i kommunen, da 56% har et butiksareal under 200 m2 og kun 

ca. 8% har et areal over 1.000 m2. Der vil stadig være en overvægt af mindre specialbutikker, men 

efterhånden som flere nye butikker dukker op eller erstatter eksisterende, vil de typisk være en del 

af en større kæde. Dette indikerer erfaringsmæssigt, at butikkerne er mere følsomme over for 

generationsskifte og udsving i konjunkturudviklingen. Indenfor dagligvarehandelen er størstedelen i 

dag kædebutikker.  

 

En styrket detailhandel 

Det er vigtigt, at kommuneplanlægningen sikrer udviklingsmuligheder for detailhandelen i de større 

byer, og at planlægning og anlægsinvesteringer medvirker til at skabe attraktive handelsmiljøer i 

byerne med oplevelsesmuligheder. 

For at sikre at bymidterne stadig vil være attraktive, er det vigtigt, at der fortsat er en god 

tilgængelighed til disse for alle, herunder gode og sikre cykelstiforbindelser samt gode 

parkeringsforhold i umiddelbar nærhed heraf. 

For bycenterne i Munkebo og Langeskov er det ligeledes vigtigt, at disses attraktivitet bliver 

understøttet med andre publikumsorienterede funktioner af såvel offentlig som privat karakter i og 

omkring centrene. 

Planlægningen skal endvidere medvirke til at sikre dagligvareforsyningen i de mindre byer, ved fx 

at sikre arealer til nye helårsboliger og dermed nye indbyggere i byerne. 

Prognoser for befolkningsudvikling viser at, vil der være et arealbehov for nye 

detailhandelsbutikker i kommunen på mellem 10.000 og 22.000 m2 butiksareal − alt afhængig af, 

om der vurderes positivt eller negativt på udviklingen i privatforbruget og konkurrencen fra 

Odenses detailhandel. Byrådet finder det vigtigt at sikre gode udbygningsmuligheder i Kerteminde, 

Munkebo og Langeskovs bymidter, så nye butikker kan styrke det eksisterende butiksmiljø i 

byerne. 

En bymidte er den centrale del af en by ofte den historiske og/eller ældste del af byen. Bymidten er 

karakteriseret ved stor tæthed og har en lang række af funktioner udover detailhandel, fx offentlige 

og private serviceerhverv. Bymidten er også ofte udgangspunkt for byens kollektive trafik. 
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For netop at styrke bymidterne er der i kommuneplanens rammer i Munkebo sket en reduktion i 

antallet af steder, hvor der kan etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker, bl.a. er Fakta i 

Munkebo flyttet til bycenteret, og det areal, der tidligere har været anvendt til dagligvarebutik, vil 

blive et fremtidigt boligområde. Således er muligheden for indretning af dagligvare- og 

udvalgsvarebutikker udtaget af følgende områder: 

 4.B.16 Strandvejen/Lindhøjvej/Troels Allé, muligheden for indrette 300m2 

dagligvarebutikker og 500 m2 udvalgsvare udtages. 

 4.B.17 Fjordvej, muligheden for at indrette 300m2 dagligvarebutikker udtages. 

 4.B.20 Fjordvej/Mosevangen, muligheden for indrette 300m2 dagligvarebutikker og 500 m2 

udvalgsvare udtages. 

 4.O.04 Børnehaver Lindøalleen, muligheden for indrette 300m2 dagligvarebutikker og 500 

m2 udvalgsvare udtages. 

Ved styrkelse af bymidten opnås ligeledes synergieffekter med øvrige bymæssige funktioner som 

fx restaurationer, service og kulturtilbud mv. De tre byer rummer 90% af kommunens butiksareal. I 

kommuneplanens retningslinjer for detailhandel angives udbygningsrammer for nye butiksarealer i 

de tre bymidter på hver 6.000 m2, svarende til samlet 18.000 m2. 

Derudover er der angivet rammer for lokalcentrene på hver 2.000 m2 og hver landsby på hver 

1.000 m2, således at der er sikret udbygningsmuligheder, der muliggør lokalområdernes nærhed til 

primært dagligvareforsyningen. I områderne med butikker med pladskrævende varegrupper 

tildeles en udbygningsmulighed på 4.000 m2. I Langeskov er der mulighed for placering af 

pladskrævende butikker syd for Odensevej Rammeområde 7.E.03 Odensevej syd, lettere industri.  

Særlig pladskrævende varegrupper er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter, 

havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler (møbler kræver 

dog særskilt planlægning). 

Butikker indgår som et vigtigt element i omdannelsen af Kerteminde Havn med henblik på at skabe 

et levende bymiljø. Her skal vejomdannelser, nye belægninger og den konkrete placering af nye 

butikker på havnen være med til at skabe en god forbindelse til det eksisterende butiksmiljø i 

bymidten, så der ikke skabes en konkurrent til bymidtens handelsmiljø, men derimod en styrket 

sammenhæng. 
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Turisme og pendling styrker detailhandlen 

Udover indkøbene fra kommunens egne indbyggere er der to forhold, der medvirker til at kunne 

styrke detailhandlen i kommunen. Det store antal daglige indpendlere til arbejdspladser i 

kommunen giver mulighed for ekstra omsætning, da dagligvarer og udvalgsvarer i nogen 

udstrækning handles i forbindelse med arbejdet, hvis udvalget er rigtigt. 

Samtidig lægger turister en betydelig omsætning i kommunen. Det gælder feriegæster på hoteller, 

campingpladser mv. og fra de ca. 1800 sommerhuse i kommunen samt endagsturister til 

attraktioner som Ladbyskibet, Fjord og Bæltcentret, Johannes Larsen Museet mv. Hertil kommer 

strandene, købstadsmiljøet i Kerteminde og kunstnermiljøet på Hindsholm. Turisternes forbrug er 

for langt hovedpartens vedkommende centreret i Kerteminde midtby. 
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Retningslinjer 

3.4 Detailhandel 

Se kortbilag nr. 22, Detailhandelsstruktur. 

 

3.4.1 Butikker skal lokaliseres indenfor de afgrænsede detailhandelsområder for bymidter, 

lokalcentre og særligt pladskrævende varer dog med de undtagelser, der fremgår af 

retningslinjerne 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4:  

 

3.4.2 Udenfor bymidter og lokalcentre kan der planlægges for enkeltstående butikker til områdets 

daglige forsyning. 

Mindre butikker, der betjener kunder ved tankstationer, station, turistattraktioner, 

havnearealer o.lign., kan placeres udenfor detailhandelsområderne. 

De enkelte butikker må ikke overstige 250 m2 butiksareal og skal som udgangspunkt 

placeres i en afstand af minimum 500 m fra eksisterende butikker og butiksområder. 

Sommerhusområder skal så vidt muligt betjenes af butikker i nærliggende byer eller 

landsbyer.  

3.4.3 Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler 

kan placeres udenfor detailhandelsområderne. De enkelte butikker må ikke overstige 

500m2 butiksareal.  

 

3.4.4 Mindre butikker i overflødiggjorte landbrugsbygninger kan under visse forudsætninger 

etableres i landzonen. De enkelte butikker må ikke overstige 300 m2 butiksareal.  

 

3.4.5 Etagearealrammerne for udbygning af detailhandelsområderne og de maksimale 

butiksstørrelser fremgår nedenfor: 
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Område 
Udvidelses 

-ramme                

Max  

butiksareal           

dagligvarer 

Max 

butiksareal        

udvalgsvarer 

Bymidter 

Kerteminde         

Langskov         

Munkebo      

 

6000 m2 

6000 m2 

5000 m2 

 

3500 m2 

 

2000 m2 

Lokalcentre 2000 m2 1000 m2 500 m2 

Landsbyer 1000 m2 1000 m2 350 m2 

Pladskrævende 4000 m2 - 5000 m2 

 

Særlige forhold indenfor områderne 

Bymidter: Kerteminde, Langeskov og Munkebo 

3.4.6 I Kertemindes bevaringsværdige bymidte (lokalplan nr. 80) må den enkelte 

dagligvare/udvalgsvarebutik ikke overstige 1000 m2/500 m2. 

 

Lokalcentre: Munkebo Syd, samt lokalbyerne Rynkeby, Marslev, Dalby/Mesinge 

3.4.7 I lokalcenter Munkebo syd er udvidelsesrammen 1000m2.  

 

3.4.8 For Dalby/Mesinge er udvidelsesrammen samlet for de to byer. 

 

NOTE:  Se bilag, byudviklingsdiagram med centerområder for byerne: 

 Kerteminde 

 Munkebo 

 Langeskov 
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Turisme 

Kerteminde Kommune har en række naturgivne forudsætninger, som kan tiltrække og understøtte 

nye virksomheder og institutioner med fokus på turisme. Badestrand, fjordområder, skove, 

overdrev, søer og moser giver gode rammer for friluftslivet. Samspillet mellem natur, kultur og 

kunst er en treklang, der giver Kerteminde Kommune gode forudsætninger for yderligere at udvikle 

turisterhvervet. 

I 2011 foregik knap 30% af alle turistovernatninger på campingpladser og ca. 25% i feriehuse i 

Kerteminde Kommune. Dermed udgør campingpladsturismen et af de vigtigste segmenter i den 

fynske turisme. 

Byrådet forventer, at turismen fremover får stor betydning for jobskabelsen i kommunen i takt med, 

at mere traditionelle arbejdspladser forsvinder. 

 

Vision 

Byrådets vision er: 

 At styrke turismeerhvervet, skabe mulighed for vækst og øge antallet af 

helårsarbejdspladser indenfor erhvervet. 

 At understøtte de lokale initiativer og events, der markedsfører Kerteminde Kommune og 

styrker turismen. 

 At udvikle turisterhvervet i Kerteminde Kommune til et helårserhverv. 

 At øge antallet af overnatningsmuligheder. 

 At støtte den generelle udvikling af den eksisterende overnatningskapacitet i Kerteminde 

Kommune.  

 

Mål 

Byrådet ønsker: 

 At markedsføre kommunen bredt, så der skabes de bedste rammer for oplevelsesrige 

besøg og yderligere muligheder for udvikling af turisterhvervet. 

 At styrke kommunens betydning som turistdestination. 



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

297 
 

 At styrke og udnytte kommunens udviklingsmuligheder indenfor helårsturisme, 

friluftsturisme samt grøn og blå turisme. 

 At profilere museer, attraktioner, kulturelle events og begivenheder som kulturelle fyrtårne 

markedsføringen skal styrkes igennem samarbejder, der dækker bredt. 

 At styrke informations- og formidlingsindsatsen i kommunen, herunder kommunens 

skiltning af centerbyernes seværdigheder.  

 At udvikle særlige turist- og oplevelsestilbud i samarbejde med nogle af kommunens 

herregårde og bevaringsværdige landsbyer. 

 At udnytte mulighederne for en væsentlig udvidelse af overnatningskapaciteten. 

 At udvikle turismen under hensyn til, at natur, miljø- og kulturværdierne bevares, forbedres 

og udvikles. 

 At der etableres eventplads i tilknytning til Kerteminde by. 

 At binde Munkebo, Kerteminde og Langeskov sammen om Kertinge Nor og derved 

udbygge det eksisterende stisystem "fra kyst til kyst" for cyklister og vandrere. 

 At understøtte initiativer, der etablerer turisme i nedlagte landbrug og industribygninger. 

 At skabe de rette rammebetingelser samt mulighed for vækst og videreudvikling af 

overnatningssteder beliggende i Kerteminde Kommune. 

 At udvikle overnatningsmuligheder for autocampere. 

 

 

Redegørelse 

Kerteminde Kommune har en rig kulturhistorie med mange smukke landskaber, der gør historien 

synlig i landskabet. Den kystnære beliggenhed i hele kommunen betyder, at havet og de 

muligheder, det giver, til alle tider har spillet en vigtig rolle i kommunens udvikling. Kerteminde er 

endvidere kendt som et område, hvor kunstnere igennem tiden har valgt at bo og arbejde. I 2009 

blev Hindsholm af Skov- og Naturstyrelsen udpeget som én Danmarks naturjuveler. 

De rekreative naturområder i kommunen er et stort aktiv for borgere og turister. De velbevarede 

landsbyer, herregårde, kirker og de mange oldtidsminder er ligeledes med til at skabe gode 

rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen. Vandet er en væsentlig attraktion for Kerteminde. 

De seneste tal viser, at for en væsentlig del af turisterne i Danmark er det naturen, der motiverer 

ved valget af destination. 
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Læs mere om, hvorfor mange turister vælger kystturisme i Fakta om dansk kystturisme. Find den 

Infoboksen i den digitale plan. 

Den turistpolitiske proces og samarbejde 

Kerteminde Kommunes turistpolitik og strategi udarbejdes i tæt samarbejde med turismeerhvervets 

aktører for at sikre en virkeliggørelse af politikken og strategiens visioner og mål. 

Byrådet arbejder løbende med udviklingen af politikker og strategier, der skal sikre en fornuftig og 

bæredygtig udvikling af turismen på helårsplan. 

Turistpolitikken skal tage udgangspunkt i et turistimage, der er kendetegnet ved kulturoplevelser, 

ved aktivt friluftsliv, ved rent miljø, oplevelser og kvalitet hele året. Kommunen vil arbejde aktivt for, 

at naturen og landskaberne ikke lider overlast ved den turistmæssige udnyttelse og medvirke ved 

naturforbedrende indsatser som naturbevaring og naturgenopretning. 

Det skal sikres, at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i 

eksisterende anlæg, og at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til 

eksisterende by- og sommerhusområder til gensidig gavn for turister og borgere i Kerteminde 

Kommune. 

Kerteminde Kommune rummer gode muligheder for at tilgodese fritidsaktiviteterne for kommunens 

borgere. Det gælder i forhold til forskellige udendørs aktiviteter, kolonihaver osv. Disse 

aktivitetsmuligheder skal styrkes. 

De frivillige, herunder Turismens venner, spiller en væsentlig rolle i forhold til udvikling og 

vedligeholdelse af det gode værtskab i Kerteminde Kommune. 

 

Ny golfbane i tilknytning til Kerteminde 

Den nye golfbane forventes at åbne i slutningen af 2015. Great Northern vil som nordens bedste 

bane tiltrække mange golfinteresserede turister, som også tilbydes overnatningsfaciliteter og 

restaurantbesøg. 
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Turisme i det åbne land 

Naturen er til glæde og gavn for både borgere og turister, og mange turister vælger bl.a. 

Kerteminde som destination på grund af den oplevelsesrige natur. Disse oplevelser i landskabet 

skal udvikles fx i form af oplevelsestilbud. 

Landbruget skal have mulighed for at supplere det traditionelle landbrug med bed & breakfast, 

brugskunst, besøgsgårde eller gårdbutikker. Dette skal gøres med stor respekt for det omgivende 

miljø, naturen, naboerne og byernes stadige udvikling. 

Læs mere om bevaring og benyttelse af naturen under Det åbne land. 

 

Turisme i centerbyerne 

Købstaden Kerteminde er med sine mange kulturtilbud og sit kulturliv dynamoen for 

turismeudviklingen i hele kommune. I Munkebo og Langeskov er fokus rettet på udviklingen af de 

rekreative arealer, hvilket også vil være til glæde for kommunens gæster. 

 

Kertemindes havnemiljø 

Udviklingen af havneområderne tager sit udgangspunkt i visioner for havneområderne, heraf 

fremgår blandt andet, at "udviklingen skal afspejle den historiske udvikling af de enkelte 

havneområder og samtidig være på forkant med tidens behov". 

Det betyder, at de enkelte områder: Lillestranden, renæssancehavnen, fiskerihavnen, 

industrihavnen og marinaen udvikles i respekt med den historie, som de fortæller, og er dermed 

samtidig en attraktion ved sit særegne miljø. Se Lokalplan 246, Renæssancehavnen. 

 

Rammelokalplan 226, havnearealer Kerteminde 

I 2011 udarbejdede Kerteminde Kommune en rammelokalplan for havnearealerne i Kerteminde. 

Rammelokalplanen belyser konkrete anvendelsesmuligheder for havneområdet. 

Rammelokalplanen opdeler havneområdet i delområder. 

Efterfølgende følges hvert delområde op med sin egen lokalplan. Se Rammelokalplan 226, 

Havnearealerne Kerteminde. 
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Den tidligere industrihavn i Kerteminde 

Industrihavnen Ndr. – Havnekaj – fungerer ikke længere som industrihavn, og den karakteristiske 

høje silo anvendes ikke længere til sit oprindelige formål. 

Byrådet besluttede i 2012 at nedrive de gamle kornsiloer og lade den høje hvide silo stå. Dermed 

er den mest markante af havnens historiske siloer bevaret, og der skabes mulighed for udvikling af 

havneområdet. 

Bevaringsværdien for den høje hvide silo vælges at opdeles i en historisk og landskabelig 

vurdering: 

 Den historiske vurdering indeholder betragtninger om jernbetonens fortræffeligheder, der 

gjorde det muligt at bygge højt og funktionelt og et klart signal om visioner og handlekraft. 

 Den landskabelige vurdering er, at siloens hvide, skulpturelle facade kan ses fra havet og 

fremstår som et klart genkendeligt varetegn fra vand- og landsiden. 

Ved en bevarende ombygning til andre funktioner eller ved nybyggeri fastholdes den landskabelige 

bevaringsværdi, idet bygningen fortsat er byens kendetegn, både fra vand og land og samtidig 

indgår siloen i den samme kystlandskabelige helhed. 

Endelig kan de arkitektoniske valg medvirke til at fortælle historien om den tidligere industrihavn og 

dermed understøtte visionerne for havneudviklingen. 

 

Plads til events 

I dag er der flere steder i kommunen, som kan benyttes som pladser til events, såsom 

cirkuspladsen i Kerteminde og kræmmermarkedspladsen i Langeskov. Derudover er skolernes 

sportspladser ledige i weekender. 

I rammelokalplan 226 foreslås, at vinterpladsen for bådopbevaring om sommeren kan anvendes til 

autocampere, rekreativt ophold eller markedsplads. 

Der er ønske om, at der etableres en eventplads i tilknytning til Kerteminde By.  Denne mulighed 

bør undersøges nærmere i den kommende planperiode.  

I Munkebo er der mulighed for afholdelse af forskellige events på græsarealet i tilknytning til 

speedwaycenteret. 
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Flere overnatningsmuligheder 

Der er behov for flere overnatningsmuligheder i kommunen både for turister og forretningsgæster, 

derfor ønsker kommunen at arbejde for, at der skabes mulighed for etablering af hotel, motel, bed 

& breakfast, udvidelse af campingpladser m.m. 

 

Marinaens faciliteter 

Blandt marinaens brugere er der et ønske om forbedring af servicefaciliteter på området, ligesom 

en udvidelse af pladser er ønskelig, idet efterspørgslen på pladser ikke kan imødekommes, derfor 

vil der i samarbejde med marinaens brugere søges skabt mulighed for yderligere pladser. Disse 

pladser ønskes etableret ved en forlængelse af de eksisterende moler mod nord og syd. 

 

Fremtidens campingpladser 

Fremtidens campingpladser er noget helt andet end det traditionelle billede, hvor pladsen er en 

græsmark med plads til telte og campingvogne suppleret med nogle få toiletbygninger, et cafeteria, 

lidt overdækket opholdsareal og en lille butik. 

Udviklingen indenfor campingsektoren er præget af, at konceptet for campingpladser udvides i 

retning af væsentligt større pladser opbygget efter et helt andet og mere aktivitets- og 

underholdningspræget koncept end hidtil. 

De nye campingpladser er en slags aktivitetscentre med fx supermarked, svømmehal, restaurant, 

bowlingbane, legeland, minizoo, ridecenter og golfbane gerne med luksushytter eller feriehuse 

tilknyttet. 

 

Campingpladser i Kerteminde Kommune 

Der eksisterer tre campingpladser i Kerteminde Kommune, Kerteminde Camping, Camp Hverringe 

og Fynshoved Camping. 

For Kerteminde Camping er der via Lokalplan 86 udlagt et udvidelsesareal for campingpladsen øst 

for Ærenprisvej. Dette kan tages i brug, når der på dele af den eksisterende campingplads 

etableres aktivitetscenter med vandland, ferielejligheder m.m. 
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For Camp Hverringe (tidligere Bøgebjerg Strand Camping) er der i 2013 udarbejdet en ny 

lokalplan, Lokalplan 241, Camp Hverringe, som giver nye udvidelsesmuligheder for 

campingpladsen. 

For Fynshoved Camping er der ikke mulighed for udvidelse af campingpladsen, da den er 

omkranset af sommerhusområder. 

 

Autocampere på besøg i Kerteminde Kommune 

Kerteminde Kommune har i de senere år oplevet et stigende antal besøgende i autocampere 

gæster, som selv medbringer overnatningsfaciliteter. Kerteminde Kommune vil arbejde for, at der 

skabes muligheder for autocampere rundt i kommunen. 

Særligt i tilknytning til Kerteminde by er der en efterspørgsel efter arealer til autocampere. 

Men også arealer i tilknytning til Rynkeby, Marslev og Langeskov er attraktive på grund af 

nærheden til motorvejen og dermed flere turistattraktioner på Fyn. 

Munkebo og Hindsholm kan også nævnes som mulige besøgs- og overnatningssteder for 

autocampere. 

 

Syddansk Turisme 

Syddansk Turisme er en nonprofit organisation, der bidrager til markedsføring og udvikling af 

erhvervsturismen i Region Syddanmark. Opgaven er at støtte op om regionale 

erhvervsturismeindsatser, være med til at skabe vækst og arbejdspladser samt trække flere turister 

med et højere døgnforbrug til. 

Partnerne bindes sammen i værdiskabende samarbejder indenfor brancher og på tværs af 

brancher og områder. Sammen skal der gennemføres markedsføringstiltag og konkret 

erhvervsturismeudvikling. Viden og analyse danner grundlaget og organisationen arbejder for; at 

mere viden giver flere handlinger. 

Syddansk Turisme udsender løbende rapporter om turismens økonomiske betydning for regionen 

og de enkelte kommuner. 
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Samarbejde med de fynske kommuner 

For at støtte op om en samlet fynsk turiststrategi er der desuden et samarbejde med de øvrige 

fynske kommuner i forskellige netværk. 

 

Udvikling Fyn 

Udvikling Fyn A/S blev etableret 1. januar 2012 og tilbyder erhvervsservice, hjælp til innovation 

samt turisme- og projektudvikling til virksomheder og attraktioner, som ønsker at videreudvikle 

deres forretning eller overvejer at flytte til Fyn. Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense og 

Svendborg er de fem kommuner, som står bag organisationen i 2012. 

Udvikling Fyn arbejder indenfor alle brancher og områder af erhvervslivet og turismen, herunder 

bæredygtigt byggeri, CSR (Corporate Social Responsibility), destination management, 

energieffektivisering, events, fødevarer, informationsteknologi, mekatronik, miljø og sport. 

 

Turismeservice 

Den fynske turisme er et vigtigt indsatsområde for Udvikling Fyn. Udvikling Fyns primære fokus er 

markedsføringen af Fyn, Ærø og Langeland som turistdestination samt produktudvikling hos 

turisterhvervet. Gennem tilkøb af ydelser kan øvrige kommuner på Fyn understøtte udviklingen af 

turismeerhvervet. 

 

Destination Fyn 

Turisterhvervet i kommunen er afhængig af både turister, som har valgt overnatning indenfor 

kommunen, og endagsturister, som kommer udefra til attraktionerne. For at støtte den regionale 

turismestrategi giver Kerteminde Kommune støtte til Destination Fyn, som varetager de 

overordnede strategier for Fyn. 

Destination Fyn er en del af Udvikling Fyn. Destination Fyn er et udviklingsprojekt, som samler 

offentlige og private aktører med det mål, at sikre en 7% forøgelse på turismeområdet i antal 

overnatninger, døgnforbrug og beskæftigede på området. 

Destination Fyn har valgt at have fokus på to områder: Det eventyrlige Fyn og Et Øhav i 

verdensklasse.  
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 Det eventyrlige Fyn vil have fokus på oplevelser, som knytter sig til H.C. Andersen og vil 

forsøge at sætte Fyn på verdenskortet. 

 Et Øhav i verdensklasse skal levere unikke maritime oplevelser. 

 

Den fælles fynske markedsføringskampagne 

Den fælles fynske markedsføringskampagne for 2013 har til formål at sælge Fyn som rejsemål 

overfor udvalgte målgrupper i Danmark og i udlandet. Fynske turismevirksomheder har mulighed 

for at deltage i kampagnen og herigennem opnå profilering og salg af egne produkter. 

Henover vinteren 2012/2013 har man gennem Destination Fyn projektet arbejdet med en 

videreudvikling af et fælles fynsk kommunikationskoncept, der integreres i 

markedsføringsindsatsen for 2013 med det formål at skabe en klar identitet omkring Fyn som 

rejsemålet, der er indbegrebet af eventyrlige kvalitetsoplevelser. 

 

Udvikling Fyn - Sport Event 

Udvikling – Sport Event har til opgave, aktivt og i samarbejde med fynsk og dansk idræt at afvikle 

og/eller trække store internationale idrætsstævner, begivenheder og arrangementer til Fyn. 

På baggrund heraf skaber Udvikling Fyn – Sport Event og idrætten unikke oplevelser for fynboerne 

og sikrer Fyn værdifuld omtale, såvel nationalt som internationalt, og dette er samtidig til gavn for 

turismen og erhvervslivet på Fyn. 

 

VisitKerteminde 

VisitKerteminde er en selvstændig organisation med missionen at udvikle turismen i Kerteminde 

Kommune til et professionelt erhverv. VisitKerteminde driver Kerteminde Turistbureau. 

I 2007 udgav VisitKerteminde en strategi for årene: 2008-2013. Strategi blev udarbejdet i tæt 

dialog med Kerteminde Kommune og forholder sig til følgende dele: 

 Udfordringer 

 Værdier 

 Vision 

 Mission 
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Derudover indeholder strategien 13 konkrete projekter: 

1. Helårsturisme 

2. Branding af Kerteminde 

3. Det handler om at bo og leve godt....det sunde liv 

4. Oplevelsessti, der binder kommunen sammen 

5. Blå oplevelser 

6. Voksne, der rejser uden børn 

7. Børnefamilier 

8. Erhvervsturisme 

9. Tematurisme 

10. Cykelturisme 

11. Kerteminde Golfresort 

12. Events og internationale begivenheder 

13. Infrastruktur - skiltning - vedligehold m.m. 

Læs i Infoboks Strategi + 13 Konkrete Projekter, Visit Kerteminde 2008-2013. VisitKerteminde er 

ved kommuneplanens vedtagelse ved at udarbejde en ny strategi. 

 

Haven ved Havet 

VisitKerteminde gennemfører i samarbejde med centrale aktører indenfor dansk turisme et 

storstilet EU-støttet projekt med titlen "Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske 

kystferiebyer". Projektet, der også inkluderer andre udvalgte kystdestinationer, løber frem til og 

med 2014. Læs i Infoboks Projektpræsentationen for Haven ved Havet. 

 

 

Havørred Fyn 

Havørred Fynprojektet består af 3 forskellige dele i en samlet strategi: 

 Vandløbsrestaurering, som hvert år fordeler penge til fjernelse af opstemninger eller 

etablering af passager og genslyngninger, så vandløbene kan være gydeplads for ørreder. 

 Ørredudsætninger i vandløbsmundinger, som sikrer en god bestand af ørreder langs de 

fynske kyster. 

 En turiststrategi for kystfiskeri efter havørred med fokus på udenlandske sportsfiskere. 
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En evaluering af projektet har vist, at det giver en omsætning på ca. 30 mio. kr. i det fynske 

område. De fynske kommuner bidrager med samlet ca. 4 mio. kr. fordelt efter indbyggertal. 

 

Turkalenderen 

To gange årligt udsendes de fynske kommuner Turkalenderen for Fyn, Langeland og Ærø. 

Turkalenderen er en inspiration til at komme ud i det skønne Fyn. Kalenderen er fuld af tilbud om 

guidede ture til små og store, familier og enlige i skov, ved strand, på vand og på land. 

Turkalenderen indeholder desuden ture med mulighed for oplevelser på egen hånd. 

 

Cykelruter 

Fyn og øer udgør et af Danmarks skønneste og mest varierede landskaber. Gennem Fyntour og 

Syddansk Turisme er der udviklet et netværk af cykelruter på langt over 1.000 km. Der er løbende 

etableret nye cykelstier og skiltning, således at infrastrukturen er blevet forbedret. Desuden er der 

udarbejdet cykelguides over hele det fynske område samt særlige kort i de enkelte turistbureauer. 

Mange turister kommer til Kerteminde uden deres egen cykel. VisitKerteminde har derfor i 

samarbejde med erhvervslivet etableret udlejning af cykler. 

 

Østfyns Museer 

Kerteminde Kommune samarbejder med Østfyns Museer om at værne om vor fælles fortid og 

udvikle kulturen. Det, der gør Kerteminde Kommune til noget ganske særligt, er samspillet mellem 

naturen, kunsten og kulturen. Denne treklang afspejler sig også i museets afdelinger med en 

kunstafdeling på Johannes Larsen Museet, en kulturhistorisk afdeling med lokalhistorisk arkiv i 

Strandgade og en afdeling for Landskab & Arkæologi på Vikingemuseet Ladby. Museet både 

indsamler, registrer, bevarer, forsker og formidler på alle de nævnte områder. 

Der er et meget stort potentiale i at udnytte disse ressourcer i forhold til den fremtidige udvikling af 

turismen. Det er ambitionen at sikre en fortsat udvikling af museets afdelinger og udstillingssteder, 

så de altid fremstår som relevante og vedkommende for museets gæster, såvel som det er målet, 

at udstillingsstederne fremover vil kunne trække endnu flere besøgende til området. 
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Markedsføring af turismen internationalt og nationalt 

VisitKerteminde deltager i forskellige samarbejder, som sikrer markedsføring internationalt og 

nationalt, også markedsføring via de digitale medier og sociale platforme. 

 

VisitDenmark 

VisitDenmark markedsfører hele Danmark med effektive og slagkraftige kampagner og aktiviteter, 

der skal tiltrække flere udenlandske ferieturister og fx internationale konferencer til Danmark. 

VisitKerteminde er repræsenteret i Visit Denmarks Advisory Board. 

 

Dansk Turismefremme 

Dansk Turismefremme er en national organisation, hvis medlemmer er lokale 

turismeorganisationer, turistbureauer, kommuneafdelinger samt uddannelsessteder, der arbejder 

med turisme.  

Dansk Turismefremme arrangerer forskellige arrangementer i løbet af året for medlemmer, 

turistansatte og andre turismefremme organisationer eller interesserede. 

VisitKerteminde er repræsenteret i campingrådets bestyrelse og campingrådets repræsentantskab 

med henblik på at tilgodese campingerhvervet i Kerteminde Kommune. 

 

Fokus på kystturisme – et videncenter 

Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks, Region Sjællands og 

Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune (partnerne) er enige om i 

fællesskab at bidrage til etableringen af et nationalt Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande, 

som skal bidrage til at styrke innovation og viden om nye vækstmuligheder i kystturismen i hele 

Danmark. Dette tiltag har stor opbakning fra de videninstitutioner, som beskæftiger sig med 

turisme i Danmark, og de vil også få tætte samarbejdsrelationer med centeret. 

 

Videncenter for oplevelsesøkonomi og kompetenceudvikling, DATE 

DATE (de danske erhvervsakademiers Videncenter for Turisme og Oplevelser) blev etableret i 

august 2012 gennem et samarbejde mellem de danske erhvervsakademier. DATE fungerer som 
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brobygger og viser vejen for, hvordan viden om turisme og oplevelser kan føre til innovation og 

vækst i erhvervslivet ved at bringe forskningstung viden til praktisk anvendelse. Hermed bidrager 

DATE til at fremme udviklingen samt skabe nye vækstmuligheder i turisme- og 

oplevelsesindustrien i hele Danmark. 

DATE's tre primære indsatsfelter: 

 Udvikling af erhvervsakademiernes uddannelser, som skal være endnu mere praksisnære, 

rumme den allernyeste viden og bidrage til at stimulere entreprenørskab. 

 Opbygning af en højere grad af internationalisering. 

 Rådgivningsydelser til akademier og erhvervsaktører samt offentlige aktører. 
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Retningslinjer 

3.5 Turisme/campingpladser 

 

Turisme 

3.5.1 Arealer, som i kommuneplanen er udlagt til turismeformål og campingpladsformål, kan ikke 

konverteres til anden anvendelse.  

 

3.5.2 Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer, som i dag allerede har en 

overnatningskapacitet, kan finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller 

regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser. Anlæggene kan i givet 

fald udvides til en samlet kapacitet på maks. 50 sengepladser pr. anlæg. 

 

Campingpladser 

3.5.3 Ved campingpladsformål forstås, udover overnatningsenheder, mindre faciliteter, der alene 

henvender sig til de, der bor på pladsen, såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, 

legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og 

tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.  

 

3.5.4 I Kerteminde by kan der udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige 

campingpladser for autocampere.  

 

3.5.5 Udenfor den kystnære zone kan udlægges arealer til campingpladsformål, herunder 

særlige campingpladser for autocampere, i eller i umiddelbar tilknytning til Rynkeby, 

Marslev og Langeskov i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for byvækst.  

 

3.5.6 Større arealer i Kerteminde, Munkebo og Langeskov kan anvendes til events og 

midlertidige projekter, såfremt afholdelsen af arrangementer sker under hensyntagen til 

naboer og efter en konkret vurdering af arrangementets påvirkning på nærområdet i forhold 

til støj, trafik, parkering etc. 
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FOLKESUNDHED &  

SERVICE 
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Kultur og fritid 

Vision 

 

Kultur- og fritidspolitikken 

Kerteminde Kommune reviderede i foråret 2010 sin kultur- og fritidspolitik i forbindelse med 

revidering af planstrategien. Politikken understøtter visionen om at være en attraktiv kommune for 

borgere og turister. 

Visionen for kultur og fritidspolitikken indeholder ordene: 

 Mangfoldighed 

 Sundhedsfremme − forebyggelse 

 Kvalitet og oplevelser 

 Kultur − natur − formidling 

 Tradition og udvikling 

 Frivillighed 

 Faciliteter 

 Synlighed − information 

 Samarbejde 

 

Det vil vi! 

For at gøre de enkelte ord i visionen konkrete, er der formuleret, hvad det betyder. Mangfoldighed 

betyder således, at vi vil give tilbud til alle aldersgrupper, borgere i by og på landet, forskellige 

interesser samt understøtte både store og små foreninger. 

 

Det gør vi! 

I dagligdagen skal det få indflydelse på de initiativer og den måde, hvorpå der igangsættes 

aktiviteter i vore kulturinstitutioner, aftenskoler og foreninger. Endvidere ønsker kommunen at 

understøtte både de organiserede og selv-organiserede aktiviteter. 
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Mål 

Det er Byrådets mål: 

 at udvikle et bredt kulturelt tilbud for kommunens borgere i samarbejde med stat, region, 

foreningsliv og private virksomheder. 

 at sikre adgang til fritids- og idrætsfaciliteter til gavn for aktiviteter for kommunens borgere 

gennem drift af egne lokaler eller tilskud til leje eller drift af privatejede lokaler. 

 at sikre adgang for børn og unge til musikskole, hvor de har mulighed for at udvikle deres 

kreativitet og musikalitet gennem en bred vifte af tilbud indenfor samspil og individuel 

instrumentalundervisning. 

 at støtte og udvikle den frivillige indsats i kultur- og fritidslivet. 

 at sikre rammerne for den frie folkeoplysende virksomhed ved at yde tilskud til aktiviteter og 

stille lokaler til rådighed herfor. 

 at sikre rammerne for museer i kommunen og det østfynske område, så viden om områdets 

historie, kunst, landskab og arkæologi kan udvikles gennem formidling og forskning. 

 at sikre, at museet kan fungere som rådgivningsorgan i forhold til kulturlandskabets 

forvaltning. 

 at sikre driften af et folkebibliotek med det formål at fremme oplysning, uddannelse og 

kulturel aktivitet ved at stille bøger og andre materialer (trykte materialer, musik, dvd og 

internetadgang) vederlagsfrit til rådighed og formidle information fra stat og kommune og 

samfundsforhold i øvrigt. 

 at understøtte oplevelsesøkonomien i relation til både det vidensmæssige, sociale, 

identitetsmæssige og økonomiske aspekt. 

 

Ferie og fritid 

Det er Byrådets mål, at : 

 der skal sikres gode udviklingsmuligheder i det åbne land for både det organiserede og 

selvorganiserede friluftsliv. 

 der skal skabes rammer for en væsentlig forøgelse af turismen. 

 udviklingen på ferie- og fritidsområdet skal i det væsentlige ske på en sådan måde, at 

natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbedres og udvikles. 

 udviklingen skal endvidere ske under hensyntagen til andre væsentlige samfundsmæssige 

aktiviteter. 
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 der skal skabes rimelige muligheder for de støjende idrætters baneaktiviteter i det åbne 

land. 

 

Kulturhistorie 

Det er Byrådets mål, at: 

 beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske værdier mod indgreb, som forringer 

disse værdier. 

 fremme en øget viden om de kulturhistoriske værdier i kommunen gennem forskning og 

formidling. 

 

Redegørelse 

Kulturhuse 

Kommunen har i alt 11 forsamlingshuse, hvor de 10 er private. Desuden er der 3 sognegårde. Der 

er udarbejdet tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner for sognegårdene. Mødestedet på 

Strandvejen i Kerteminde fungerer som samlingssted for bl.a. foreningsaktiviteter. Folkehuset i 

Kerteminde har både scene, magasin og opholdsarealer for en aktiv teaterforening, KAT. 

Kulturhusene er med til at understøtte det lokale kulturliv og er alle velfungerende og aktive. 

 

Folkeoplysning 

Folkeoplysningsloven sikrer, at der hvert år afsættes midler til støtte for det folkeoplysende 

arbejde. Aftenskoler og foreninger får herigennem mulighed for at få støtte. 

 

Aftenskoler 

Aftenskoler kan få dækket 1/3 af deres udgifter til løn til undervisning. De resterende 2/3 dækkes 

gennem brugerbetalingen. Til instrumentalundervisning og undervisning af handicappede, som kun 

kan gennemføres på små hold, er der en højere tilskudsandel fra kommunen. Aftenskolen kan 

desuden få 75% dækning for godkendte udgifter til lokaler. Som borger kan man vælge at deltage i 

undervisning i andre kommuner. De kommunale udgifter på 1/3 af lønudgiften dækkes gennem 

betaling mellem kommunerne. Seniorhøjskolerne fungerer i alle lokalområder som fyrtårne, hvor 
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mange hundrede ældre borgere mødes til folkeoplysende aktiviteter. Der gives tilskud til 

aktiviteterne i forhold til seniorhøjskolerne status som henholdsvis aftenskoler og foreninger. 

 

Foreninger 

Foreninger kan få udbetalt et medlems- og aktivitetstilskud til medlemmer, som er under 25 år. 

Godkendte foreninger kan desuden få stillet ledige, offentlige lokaler vederlagsfrit til rådighed. 

Foreninger kan desuden få et lokaletilskud til egne eller lejede lokaler, hvis de offentlige lokaler 

ikke kan opfylde foreningens behov. Kerteminde Kommune giver 65% i tilskud hertil med fradrag 

for de medlemmer, som er 25 år og derover. I henhold til folkeoplysningsloven skal der minimum 

betales 65%. Ældreidræt støttes på flere områder, således at der stilles gratis lokaler til rådighed. 

Desuden er der afsat et beløb som tilskud til aktiviteterne. 

 

Ferieaktiviteter 

I skolernes ferier arrangeres hvert år ferieaktiviteter af foreninger, kulturinstitutioner, 

ungdomsskoler og øvrige institutioner i lokalområdet. 

 

Biblioteker 

Kerteminde Bibliotekerne har hovedbibliotek i Munkebo, og underafdelinger i Kerteminde og 

Langeskov. Bibliotekernes formål er at stille materialer indenfor skøn- og faglitteratur, aviser, 

tidsskrifter til rådighed for borgerne. 

Kerteminde Bibliotekerne tilbyder netbaserede udlån, som fx e-bøger, digital musik og elektroniske 

tidsskrifter. Der er fri adgang til Netcafe og IT-kurser. 

Bibliotekernes opgaver omfatter desuden bred formidling om samfundsmæssige forhold, og spiller 

en stor rolle i det lokale kulturliv, som arrangør af aktiviteter for børn og voksne, foredragsaftener 

og lign.  

Endelig yder Kerteminde Bibliotekerne support til skolebiblioteksområdet. 
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Borgerservice 

Kerteminde Borgerservice er fusioneret med Kerteminde Bibliotekerne, og flytter ind på Munkebo 

Bibliotek pr. 1. marts 2013. Både Bibliotekerne og Borgerservice har fokus på digitalisering, og 

oplysning til borgerne om digitale muligheder. Fremadrettet etableres Kontaktcenter, med fokus på 

hjælp til selvbetjening på en lang række kommunale ydelser, og enhederne arbejder hen imod 

servicering på tværs. 

 

Østfyns Museer 

Østfyns Museer er resultatet af en fusion mellem Kerteminde Museer og Nyborg Museum, som 

trådte i kraft pr. 1. januar 2009. Østfyns Museer er en selvejende institution og et statsanerkendt 

museum, der dækker både historie, kunst og arkæologi. 

Afdelinger 

Østfyns Museer består af fire afdelinger: 

 Kulturhistorisk Afdeling 

 Landskab & Arkæologi 

 Nyborg Slot 

 Kunsthistorisk Afdeling/Johannes Larsen Museet 

 

Udstillingssteder 

I Kerteminde Kommune har museet følgende udstillingssteder:  

 Johannes Larsen Museet 

 Vikingemuseet Ladby 

 Farvergården 

 Høkeren 

 Toldboden, Hindsholms Egnsmuseum 

 Bytoften i Langeskov 

 Bymuseet i Kerteminde 

 Kerteminde Byhistoriske Arkiv 
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Østfyns Museets opgaver 

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit 

ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden 

for arkæologi, kunst- og kulturhistorie. Ved et aktivt formidlingsarbejde er det museets opgave, at 

gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og udbrede kendskabet til resultatet af museets 

forskning. 

I tilknytning til lokalområdet 

Museet prioriterer forankringen i lokalområdet og samarbejdet med både lokale borgere højt. 

Museet har et meget veludbygget net af frivillige. Endvidere har museet det kendetegn, at det i 

meget høj grad forsøger at koncentrere indsatsen omkring områdets særlige karakteristika med 

henblik på at undersøge og formidle de hovedfortællinger, der udgør områdets kulturelle kapital. 

 

Kulturelle fortællinger 

I Kerteminde Kommune er fortællingerne koncentreret omkring en maritim linje: søkøbstaden, 

vikingetidens Ladby, kystlandskabet (under kunstnerisk behandling på Johannes Larsen Museet), 

museumsskibet Rylen, værftet ved Lindø mv. 

 

Fremtidige tiltag 

Blandt de hovedopgaver, museet i den kommende periode vil prioritere, er: 

 Markering af Kertemindes købstadsjubilæum 2013. 

 Søsætning af byggeri af Ladbyskibet i 1:1 på Vikingemuseet Ladby, herunder samarbejde 

med Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Ladby Skibslaug. 

 Udbygge arbejdet med kunst- og natursatsningen på Johannes Larsen Museet ved mere 

aktiv inddragelse af naturperspektivet og fortællingen om 'det gode liv' herunder især at 

fokusere mere på børn/børnefamilier. 

 Nyindretning af det kulturhistoriske museum Farvergården i Kerteminde med opsætning af 

nye udstillinger. 

 Udbygning af museets skoletjeneste. 
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Vikingemuseet Ladby 

Vikingemuseet Ladby har udarbejdet en strategiplan for 2012-22, som formulerer en overordnet 

vision for videreudvikling af museet. Denne strategi indeholder bl.a. ønsker om en ny 

museumsbygning, havneplads samt opførelsen af et vikingeland, Vikingernes verden. 

Læs i Infoboks Strategiplan for Vikingemuseet Ladby 2012-22 og se rammer i 

kommuneplanen  5.O.01 Vikingemuseet Ladby , 5.O.05 Vikingemuseet Ladby og  5.F.02 

Vikingemuseet Ladby – Skibshøjen.  

De tre rammeområder omfatter: 

 5.O.01 Vikingemuseet Ladby (svarer til Lokalplan 58 afgrænsning). Dette område 

indeholder museets bygninger, såsom udstillingsbygning og kustodehus. Området er ca. 

1760 m2. 

 5.O.05 Vikingemuseet Ladby. Området udlægges til parkering, stier og byggeplads for 

ladbyskibet. Der kan blive behov for mindre bygninger. Området er ca. 19 490 m2. 

 5.F.02 Vikingemuseet Ladby - skibshøjen. Dette område friholdes helt for bebyggelse. 

Området kan indeholde en mindre anløbshavn. Området er ca. 33562 m2. 

Redegørelse for udvidelsesmuligheder for området,  Vikingemuseet i Ladby 

Alle tre rammeområder er beliggende i kystnærhedszonen. Det er derfor afgørende, at fremtidigt 

byggeri indpasses harmonisk i kystlandskabet. I dag ligger det eksisterende kustodehus og 

museumsbygning sammen med Nymarksgården tilbagetrukket fra kysten bag markante levende 

hegn, der løber langs stien til skibsgraven. 

Ny bebyggelse i rammeområde 5.O.01 kan kun placeres bag den eksisterende bebyggelse, 

dermed vil en ny bebyggelse ikke være særlig synlig fra kysten. Det levende hegn, der løber langs 

stier til skibsgraven skal bevares, således at hegnet skjuler aktiviteter og bygninger inde på land. 

Der kan planlægges for anlæg i landzone og i den kystnære zone, såfremt der foreligger en 

planmæssig og/eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering. 

Fundet af Ladbyskibet er gjort på det pågældende sted. Det er dette faktum, der gør 

museumsoplevelsen helt speciel. Man opholder sig netop på det sted, hvor handlingen foregik for 

ca. 1000 år siden. 

Det er derfor helt afgørende for den samlede oplevelse at være på stedet. I 90’erne var 

besøgstallet til museet omkring 5.000 gæster per år. Efter åbningen af udstillingsbygningen og 

lanceringen af flere museumsaktiviteter steg besøgstallet i 2007-2010 til 12.500 gæster årligt. I 

http://kerteminde-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/rammedel/kommuneplanrammer/forslag/5o01.htm
http://kerteminde-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/rammedel/kommuneplanrammer/forslag/5f02.htm
http://kerteminde-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/rammedel/kommuneplanrammer/forslag/5f02.htm
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2012 var besøgstallet steget til ca. 22.500 per år. Aktiviteten ”At bygge et nyt ladbyskib” har særligt 

fået besøgstallet til at stige. Det er denne positive udvikling, kommuneplanen ønsker at styrke. 

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at en videreudvikling/udbygning af Vikingemuseet i 

Ladby vil styrke den samlede turisme i kommunen. 

 

Musikskolen 

Kerteminde Musikskole tilbyder undervisning til børn og unge inden for instrumentalundervisning 

og samspil. Instrumentalundervisning kan gives i stort set alle instrumenter, man kan lære at spille 

klaver, guitar, blokfløjte, violin osv. Hørelære og sammenspil er tilbud, som ligger ved siden af 

instrumentalundervisningen. For de yngste elever er der Musikalsk Værksted, som tilbydes alle i 

Kerteminde, Langeskov og Munkebo. 

Endelig tilbyder musikskolen bistand til musik i skoler og institutioner. Musikskolens tilbud er 

finansieret gennem tilskud fra Kerteminde Kommune, Kulturministeriet, Kulturregion Fyn og 

forældrebetaling. Kerteminde Musikskole har modtaget tilskud fra Kulturministeriet til oprettelse af 

talenthold. 

Kerteminde Musikskole har egnede lokaler, som opfylder krav til arbejdsmiljø og 

undervisningsmiljø. 

 

Naturama 

Kerteminde Kommune indgår i en samdriftsaftale med Svendborg Kommune om den selvejende 

institution Naturama. Naturama er et naturhistorisk museum, en videreførelse af Svendborg 

Zoologiske Museum beliggende i Svendborg. Naturama og Fjord og Bælt vil styrke formidlingen af 

det naturvidenskabelige område ved at knytte tættere bånd igennem samarbejde. Baggrunden for 

at indgå i samdriftsaftalen er ønsket om at etablere en stærk fynsk naturvidenskabelig attraktion, 

der formidler naturens verden. 

 

Fjord og Bælt 

Fjord og Bælt er et naturmuseum med levende dyr og en af Kertemindes store attraktioner med 

oplevelser for borgere og turister, både på stedet, på havet og i fjorden. Fjord og Bælt indgår fra 

2013 i et tæt samarbejde mellem Syddansk Universitet og Naturama om udvikling af en fælles 
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platform for formidling af naturvidenskab. Det er målet at den tætte integration mellem Naturama, 

Syddansk Universitet og Fjord og Bælt vil danne grundlag for en større interesse blandt børn og 

unge for naturvidenskab, og dermed på langt sigt forbedre optaget på de naturvidenskabelige 

uddannelser. 

 

Syddansk Universitet 

Afdelingen for Marinbiologi under det naturvidenskabelige Fakultet fra Syddansk Universitet er 

placeret i Kerteminde. Marsvinene i Fjord og Bælt har en væsentlig forskningsmæssig interesse 

både fra danske forskere og fra udlandet. Fjord og Bælt, Naturama og Syddansk Universitet vil i 

samarbejde styrke både den naturvidenskabelige forskning og udvikling af forskningsbaseret 

formidling til gavn for udvikling af både nærområdet og hele regionen. 

 

Kulturel virksomhed 

Fjordens Dag 

Fjordens Dag er en årlig tilbagevendende begivenhed, som giver familierne mulighed for en aktiv 

dag i naturen omkring Odense Fjord og Kertinge Nor. I Kerteminde Kommune er der en række 

aktivitetssteder som Lodshuse, Bregnør, Kerteminde Havn samt Munkebo Havn og Boels Bro i 

Munkebo. Projektet arrangeres i samarbejde med Odense Kommune og Nordfyns Kommune. 

 

Kulturelle arrangementer 

Kultur- og Fritidsudvalget giver tilskud til afvikling af en række foreningsdrevne 

udendørsarrangementer. Der gives støtte til etablering af en hensigtsmæssig infrastruktur, således 

at parkering, toiletforhold, vand og el kan opfylde de besøgendes behov. Kerteminde Kino 

modtager et mindre tilskud til driften af biografen. 

 

Event- og begivenhedsstrategi 

For at understøtte tiltrækning af events og større begivenheder råder Kultur- og Fritidsudvalget 

over en pulje, som foreninger kan ansøge om tilskud fra til blandt andet markedsføring og kulturelle 

aktiviteter. 
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Græsrodspulje 

For at understøtte det kulturelle liv i lokalområderne er der afsat en pulje, hvorfra foreninger m.m. 

kan søge om midler til fx markedsføring af ferieaktiviteter, kulturhusprojekter etc. 

 

Kulturregion Fyn 

Ved strukturreformen blev der etableret en fælles fynsk aftale, hvor hver kommune betaler et beløb 

pr. indbygger til fælles strategier på det kulturelle område. Desuden er der lavet aftale med 

Kulturministeriet, så der hvert år udbetales et beløb til Kulturregion Fyn til dækning af de aktiviteter, 

som tidligere har været støttet via Fyns Amt. Kulturregion Fyn har sekretariat under Odense 

Kommune. 

 

Teater for børn 

Fra Kulturregion Fyn modtager de enkelte kommuner et fast beløb, som kan anvendes som tilskud 

til børneteater i kommunerne. Tidligere modtog arrangører 50% af udgiften til godkendte 

børneteatre. For nogle kommuner har det betydet en nedgang i aktiviteten, for andre en vækst. I 

Kerteminde Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, som planlægger teateraktiviteter for børn i 

skoler og institutioner. 

 

Munkebo Miniby 

Kerteminde Kommune yder hvert år et tilskud til aktiviteterne i Munkebo Miniby. Her mødes 

borgere fra kommunen for at bygge modeller af huse og bygninger i byen Munkebo, som den så 

ud, inden Odense Stålskibsværft etablerede sig i slutningen af 1950'erne. Der arbejdes i øjeblikket 

på en evt. flytning af Munkebo Miniby til Bakkegården på Munkebo Bakke. 

Bakkegården 

Kerteminde Kommune har modtaget Bakkegården på Munkebo Bakke som gave fra Odense 

Stålskibsværft AS / Lindø Industripark AS. 

Der er etableret en selvejende institution med partnerskaber med de kommunale forvaltninger, 

som kan medvirke ved drift af café, køkken, vedligeholdelse samt andre praktiske aktiviteter ved 

Bakkegården. Desuden foreslås det, at der udformes et konkret projekt for fremtidens brug af 

Bakkegården og omgivende arealer med udgangspunkt i skitseprojekt, samt tilhørende budget for 
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anlægsudgifter. I den forbindelse indkaldes den nedsatte projektgruppe med centrale aktører, som 

har kendskab til fonde og fondenes målsætninger. 

Det forventes, at der udformes ansøgninger til fonde med mulighed for kommunal medfinansiering 

i form af vedtaget anlægsbudget i 2013 og 2014. 

 

Idrætsstævner 

Kerteminde Kommune er hvert år rammen for store idrætsstævner og mesterskaber. Eksempelvis 

Sail Extreme, Big Boat Challenge, speedway, DM−kvalifikationer i strandhåndbold og beachvolley, 

fodboldskoler, håndboldskoler, tennisskoler mv. 

 

Aktivcentre 

I de tre hovedbyer Kerteminde, Langeskov og Munkebo er der etableret foreninger for ældre som 

arrangerer aktiviteter i aktivitetscentrene Aktivhuset, Hans Tausenscentret samt Munkebo 

Kulturhus. 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

325 
 

  



KERTEMINDE KOMMUNEPLAN 2013 - 2025 

 

 

 

326 
 

Idrætsfaciliteter og fritidsanlæg 

Vision 

Kerteminde Kommune har en vision om at være Fyns sundeste familiekommune, hvor de kultur- 

og naturmæssige kvaliteter udnyttes til at højne sundhed og livskvalitet. Kommunen vil skabe 

muligheder og rammer, der gør det let for den enkelte at træffe det sunde valg. 

Det er kommunens vision, at udvikle kommunens tilbud af idrætsfaciliteter og fritidsanlæg til gavn 

for kommunens borgere og gæster. 

 

Mål 

Det er Byrådets mål: 

 at idræt, motion og fysisk aktivitet i højere grad indtænkes i den fysiske planlægning, 

herunder udarbejdelse af lokalplaner, helhedsplaner og byfornyelsesprojekter. 

 at kunne tilbyde gode og nutidssvarende idrætsfaciliteter og fritidsanlæg til alle kommunens 

borgere. 

 at følge intentioner i oplægget til en helhedsplan for hallerne i Kerteminde Kommune. 

 at oplægget til en helhedsplan for hallerne i den kommende planperiode revideres med 

hensyn til prioriterings / gennemførelsesplan og budgetomfang. 

 

Redegørelse 

Fritidsfaciliteter 

Hallerne i Kerteminde Kommune fungerer som rammer for et rigt og blomstrende idræts- og 

kulturliv. I Kerteminde er der 2 idrætshaller, i Langeskov 2 idrætshaller, mens der i Munkebo er en 

idrætshal og en svømmehal. Idrætten benytter desuden 2 skolehaller, som ligger ved 

Hindsholmskolen i Dalby og ved Nymarkskolen. Desuden indgår gymnastiksalene på skolerne 

uden for skoletiden i lokalefordelingsplanerne. 
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Klubhuse 

De fleste klubhuse i kommunen er foreningsdrevne og får støtte via folkeoplysningsloven. 

Kerteminde har 7 klubhuse, som er kommunalt drevne, hvor de største ligger i Langeskov, 

Birkende og Marslev. Øvrige klubhuse ligger ved fodboldbanerne i Rynkeby og Dalby, Kerteminde 

Cricketklub samt Munkebo Sejl- og Roklub. 

 

Baneanlæg 

I Kerteminde Kommune ligger udendørs baner til fodbold, rugby, tennis, hestesport, 

hundetræning/agility, petanque, krolf og speedway spredt over hele kommunen. Der er udarbejdet 

vedligeholdelsesplaner efter kvalitetsstandarder for fodboldbaner, aftaler om opmaling af baner, 

forårsklargøring, vedligeholdelse af hegn. Speedwaybanen i Munkebo er vist på kort over 

Støjbelastede Arealer 

 

Skydebaner 

I kommunen ligger en række foreningsdrevne indendørs og udendørs skydebaner fordelt i 

Munkebo, Kerteminde, Revninge, Dalby og Kølstrup. De 4 skydebaner er vist på kortbilag nr. 18, 

Støjbelastede Arealer. 

 

Støjbelastede anlæg i nabokommunerne 

Kerteminde Kommune er som kortbilag nr. 18,  Støjbelastede arealer viser også berørt af støj fra 

skydebaner og motorbaner placeret i nabokommunerne. 

 

Kerteminde sport & fritid 

Kerteminde sport & fritid omfatter Kerteminde Idrætscenter, Langeskov Idrætscenter og Munkebo 

Idrætscenter. Organisationen så dagens lys pr. 1.1.2009, hvor Kerteminde Hallerne, der bestod af 

hallerne i Kerteminde og Langeskov, blev lagt sammen med den selvejende organisation Munkebo 

Idrætscenter i organisationen Kerteminde sport & fritid. 
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Helhedsplan for Idrætsfaciliteter 

Der er i 2008 udarbejdet et oplæg til en helhedsplan for hallerne i Kerteminde Kommune. 

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en analyse af foreningernes registrerede behov og 

ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter. Der lægges ikke op til nye arealudlæg som følge af 

helhedsplanen. 

Behovsanalysen viser især nødvendigheden af udvidelse i Kerteminde og Munkebo, mens der i 

andre områder er behov for ændringer i eksisterende bygninger. Den fysiske planlægning af 

idrætsfaciliteterne er en vigtigt del af arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, fordi det 

skaber flere og bedre muligheder for at træffe det sunde valg for borgerne i Kerteminde Kommune, 

hvilket hænger tæt sammen med vores vision i sundhedspolitikken. Se bilag, Helhedsplan for 

hallerne i Kerteminde Kommune 

 

Golfbaner i Kerteminde kommune 

Nord for Kerteminde by er en 18 hullers golfbane under opførelse med tilhørende klubhus og hotel. 

Den nye golfbane Great Nothern forventes færdig i 2016. 

Derudover er en 9 hullers golfbane etableret ved Rønninge, Sølykke Golf. 

 

Nye arealer til støjfølsom anvendelse 

Ved planlægning og udlæg af nye arealer til støjfølsom anvendelse se Retningslinjer for 

Erhvervsudvikling.  
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Naturoplevelser og friluftsliv 

Vision 

Den unikke kombination af historie og natur skal udnyttes, så alle får glæde af de blå og grønne 

oplevelser, som Kerteminde Kommune byder på. 

Byrådet ønsker at udbrede kendskabet til de eksisterende og nye muligheder i naturen. 

Det er Byrådets vision: 

 at forbedre livskvaliteten, sundheden og livsglæden ved at skabe mulighed for at dyrke 

friluftslivet. 

 at tilgængeligheden til naturen styrkes ved, at Kerteminde Kommune bindes sammen med 

et let tilgængeligt og attraktivt stisystem. 

 

Mål 

Friluftsliv 

Det er Byrådets mål, at: 

 udbygge og sikre et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i kommunen for såvel det 

selvorganiserede som det foreningsbaserede friluftsliv, der dyrker særlige interesser i 

naturen. 

 friluftslivets muligheder skal styrkes på et bæredygtigt grundlag både  

o i forhold til naturværdierne i landskabet,  

o i forhold til lodsejerne og  

o i en indbydes afvejning mellem forskellige typer af friluftsinteresser, hvor disse 

måtte være modstridende.  

 mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i kommunens 

samlede fysiske planlægning. 

 kommunens strande renholdes til gavn for badegæster og udfoldelsen af sportsaktiviteter.  
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Mål for rekreative stisystemer og fitnessparker 

Sundhedspolitikkens vision tager sit afsæt i Kerteminde Kommunes muligheder og ressourcer. 

Med noget af Danmarks smukkeste naturområde ved fjord og bælt er der gode muligheder for at 

højne den enkeltes livskvalitet. Med 150 km kystlinje og mange grønne arealer gives unikke 

muligheder for at gå, løbe og cykle i naturskønne omgivelser samtidigt med, at man er fysisk aktiv. 

Kerteminde Kommune vil med kommuneplanen arbejde på at skabe flere rekreative stisystemer til 

gavn for turisme, sundhed og oplevelser for vores egne borgere. Målene for rekreative stisystemer 

er at synliggøre og tematisere eksisterende stier samt at skabe nye stier. 

 Det er et mål at skabe en sammenhængende rekreativ stiforbindelse mellem Martofte og 

Fyns Hoved langs Fynshovedvej, og det skal opprioriteres i lyset af den stigende 

cykelturisme. Cykelstien kan etableres i selvstændigt tracé bag alleen, hvorved 

trafiksikkerheden forbedres. 

 Synliggøre og tematisere nuværende stisystemer. 

 I forbindelse med stisystemer eller andre grønne områder, skal der etableres et passende 

antal fitnessparker med udendørs motionsredskaber, som skal gøre det muligt at træne 

under åben himmel. 

 

Mål for aktiv transport 

Kerteminde Kommune vil gerne arbejde aktivt med at skabe mere aktiv transport med etablering af 

cykelstier, cykelarrangementer og forskellige kampagner. I kommunens trafiksikkerhedsplan er der 

udpeget følgende indsatsområder for de bløde trafikanter til gavn for den aktive transport: 

 Udbedring af nedslidte cykelstier samt etablering af nye cykelruter 

 Forbedrede krydsningsmuligheder på udsatte lokaliteter 

 Cyklistkampagner på skoler og arbejdspladser 

 Kampagner for brug af cykelhjelm 

 Udarbejde en samlet stiplan og informere herom til skolebestyrelser med henblik på øget 

brug af stinettet som en del af sikre skoleveje 
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Redegørelse 

Rekreative grønne områder 

Kerteminde Kommune rummer mange rekreative områder, både mindre park- og græsarealer i 

byer og boligområder, men også den mere ikkestyrede, åbne natur. 

 

Fynshoved 

Fynshoved er kendt af mange i hele landet, som et naturskønt område. Området er et ekstremt 

koncentrat af natur og friluftsliv med hav, bakker, dyr og planter, samt det lys der gør det hele så 

specielt. Det er originalt og uforstyrret, og på trods af et besøgstal på 100.000 mennesker om året 

og kommunens største sommerhusområde, kan man finde fred og ro der oppe på toppen af Fyn. 

 

Badestrande 

Nordstranden er også kendt af de fleste fynboer. Odenseanernes strand, javist må de komme og 

bruge den, men den er nu vores egen. Sammen med lillesøsteren Sydstranden er det stedet når 

sommeren rammer os. At være på stranden og midt i byen på samme tid kan stort set kun 

Kerteminde magte. Men det er ikke de eneste steder at tage en dukkert. 

I kommuneplanen er 8 kyststrækninger udlagt til badeformål, se kort Anvendelse af vandløb, søer 

og kystvande. For de udpegede badevandsområder se Retningslinjer for Vandområder. 

Badeområderne er udlagt, hvor der sædvanligvis er mange badegæster, og hvor kystens fysiske 

forhold indbyder til badning. 

I badesæsonen analyserer kommunen regelmæssigt badevandet for at dokumentere, at 

kvalitetskravene i badevandsbekendtgørelsen overholdes. 

For badeområderne er der udarbejdet badevandsprofiler, der bl.a. beskriver strandens fysiske og 

hydrologiske forhold samt eventuelle kilder, der kan påvirke badevandskvaliteten. 

Kommuneplanens udpegede badeområder lever op til de statslige vandplaner, herunder 

vandplanernes § 45 og § 46. De statslige vandplaner blev den 3. december 2013 hjemsendt til 

fornyet behandling i Naturstyrelsen. 
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Munkebo Bakke 

Munkebo Bakke med tårnet er udflugtsmålet i Munkebo. Udover selve det grønne parkområde 

ligger der også Bakkegården som Kerteminde Kommune i 2012 har fået som gave af Lindø 

Industripark. Læs mere om Bakkegården under Kultur og Fritid 

 

Munkebo Bypark 

Munkebo Bypark er et rekreativt område, som udvikles gennem foreningen Munkebo Bypark. se 

ramme 4.F.06 Munkebo Bypark 

 

Naturskolen på Vigelsø  

Øen Vigelsø ligger midt i Odense fjord og huser en naturskole. Naturskolen på Vigelsø bliver 

drevet af de tre fjordkommuner Nordfyn, Kerteminde og Odense. Skolen bliver blandt andet brugt 

til at afholde lejrskole for folkeskoleklasser. Her kan eleverne for eksempel bruge dagen med 

aktiviteter med en naturvejleder.  

 

Markedspladsen i Langeskov 

I Langeskov ligger kommunens største markedsplads, hvor det årlige kræmmermarked afholdes. 

Markedspladsen er et større rekreativt grønt område, som benyttes hele året rundt til rekreative 

formål. 

 

Moserne ved Urup 

Der findes vild natur i moserne ved Urup. En naturoplevelse helt på højde med Fynshoveds natur, 

set med nationale og internationale øjne. Naturen i moserne sælger ikke sig selv lige så godt som 

Fynshoved, men det kan den heller ikke tåle. Læs mere om Naturbeskyttelse og Internationale 

Natura 2000-områder  
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Bytoften og Rønninge Mose 

Syd for Langeskov ligger Bytoften som sammen med den nærliggende Rønninge Mose har et 

meget stort rekreativt og naturmæssigt potentiale. Disse områder spiller en væsentlig rolle i 

Masterplanen for Langeskov. 

 

Sybergland 

Sybergland er et helt nyt rekreativt naturområde som er på vej i kommunen. Området blev helt 

frem til 2012 dyrket, hvorefter Kerteminde Kommune overtog markerne. 

Der er vedtaget en lokalplan for området, Lokalplan 240, Sybergland, der udlægger området til 

rekreativt natur. Lokalplanen muliggør etablering af større søer, som er anlagt i 2012/13. 

I den kommende planperiode vil Sybergland fortsat udvikles i samarbejde med flere borgergrupper, 

der kommer med ideer og ønsker som konkretiseres, og når der er fundet finansiering af de 

nødvendige anlægs- og driftsomkostninger. 

 

Vikingemuseet i Ladby 

Vikingemuseet i Ladby er et stedsbundet museum, som skal opleves i samspil med den 

omliggende natur. Læs mere om museets udviklingsplaner under Kultur og Fritid 

 

Turkalenderen 

Kerteminde Kommune udgiver i samarbejde med de øvrige fynske kommuner Turkalenderen. Her 

finder du mange spændende oplevelser i naturen. 

 

Rekreative stier og forbindelser 

Munkebostien er stadig kommunens største stisystem, men der er anlagt flere mindre nye stier. 

Kertingestien er en 3,5 km rundstrækning gennem landsbyen Kertinge, ud over marker og gennem 

skov. Stien er anlagt på initiativ fra den lokale Sogneforening, og vedligeholdes af de lokale 

lodsejere. 
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Der er mange interessante oplevelsesruter i kommunen, som uden større tiltag kan anvendes af 

vandrende. På Hindsholm er der etableret fire ruter på eksisterende veje og stier med historier om 

bl.a. Kresten Kold og Viby/Måle området. 

På sigt vil Kerteminde Kommune arbejde for at kortlægge, sammenbinde og formidle stier og ruter 

i kommunen gennem en samlet rekreativ plan. 

Se stier i Kerteminde Kommune på kort over Eksisterende Trafikanlæg og se de fremtidige stier på 

kortbilag nr. 21, Planlagte Trafikanlæg. 

 

Lystbådehavne og jollehavne 

Der findes i Kerteminde Kommune 5 havneanlæg eller områder med rekreativ anvendelse: 

 Korshavn. Naturhavnen ved Fynshoved med to anlægsbroer, en rekreativ bro ejet af 

Odense Sejlklub og fiskeribroen, der anvendes en mindre fiskefartøjer. 

 Bregnør Havn. Kommunalt ejet mindre havn i Odense Fjord med en blanding af lyst- og 

fiskefartøjer. 

 Boels Bro Havn. Kommunalt ejet mindre havn i Odense Fjord med en blanding af lyst- og 

fiskefartøjer. 

 Munkebo Havn. Kommunalt ejet mindre havn i Kertinge Nor med en blanding af lyst- og 

fiskefartøjer. 

 Kerteminde Havn. Den største havn i kommunen, der omfatter Kerteminde Marina, 

Fiskerihavnen, Jollehavnen, Museumshavnen og en kommende jollehavnen i forbindelse 

med den nye Renæssancehavn. 

 

Rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande 

Vandløb og søer har i dag ikke den store rekreative anvendelse, idet vandløbene er for små til at 

sejle på, og der ikke er givet fiskerettigheder i nogen af dem til lokale lystfiskerforeninger. Det 

samme gør sig gældende for søerne, men der findes dog en enkelt put & take sø i den sydlige del 

af kommunen. 

Kystvandene og kysterne anvendes til gengæld i stor stil. Badeområderne er beskrevet ovenfor, 

men derudover anvendes grænsen mellem land og vand rekreativt af lystfiskere efter havørreder 
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og andre spise- og sportsfisk, surfere, kitesurfere, snorklere, fuglekiggere, de vandrende, 

kunstnere, vandskiløbere, havkajakfolket og mange flere.  
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Handicap og Psykiatri 

Vision 

Det er Byrådets vision: 

 at tilgængeligheden til offentlige bygninger løbende forbedres. 

 at sikre let adgang til information om adgang og muligheder for personer med forskellige 

handicap. 

 at der i alle livets forhold gives borgere med fysisk og psykisk handicap lige muligheder for 

at være en del af samfundet og deltage på egne vilkår i det almindelige samfundsliv på lige 

fod med ikkehandicappede borgere. 

 at borgere med psykiske og sociale problemer gennem hjælp til selvhjælp får mulighed for 

at tage ansvar for egen tilværelse og får et godt liv. 

 at indsatsen ydes med respekt for og medinddragelse af den enkelte borger med henblik 

på at udvikle egne ressourcer. 

 

Mål 

Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor handicap: 

 at medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte handicappede borger på en 

respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte egne 

ressourcer bedst muligt. 

 at der tilbydes handicappede borgere og deres familier en differentieret, 

sammenhængende og helhedsorienteret kommunal service, hvor højest mulig grad af 

selvhjulpenhed, sundhed og livskvalitet tilgodeses. 

 at sikre, at handicappede borgere får mulighed for en tilværelse i egnede boliger. 

 at medvirke til, at handicappede borgere gives muligheder for et aktivt liv på lige vilkår med 

ikkehandicappede borgere. 

Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor psykiatri: 

 at skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø 

 at indsatsen over for den enkelte samles og koordineres 

 at den enkelte inddrages i beslutningerne 

 at der til stadighed er gode behandlingsmuligheder 
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 at motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation 

 at udbrede kendskab til området 

 

Redegørelse 

Handicapområdet har gennem flere år været præget af øget individualisering af indsatsen, friere 

valg og stærkere rettigheder. Udviklingen i antallet af hjælperordninger, ledsage- og 

støtte/kontaktpersonordninger samt socialpædagogisk bistand i eget hjem understøtter dette. 

 

Politikker 

Handicap- og psykiatri er reguleret efter Servicelovens bestemmelser. Derudover behandles 

områderne efter Kerteminde Kommunes Voksenpolitik og Handicappolitik. Se politikkerne i 

Infoboksen i den digitale plan.  

Handicappolitikkens overordnede målsætning er det tilgængelige samfund, defineret som det 

samfund hvor handicappede / borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for at deltage i 

samfundslivet på lige fod med andre. 

Handicappolitikken fokusere på følgende indsatsområder: 

1. Boliger 

2. Tilgængelighed i de fysiske omgivelser 

3. Kommunal forvaltning 

4. Daginstitutioner og skoler 

5. Uddannelse og beskæftigelse 

6. Fritid og livskvalitet 

 

Bo i egen bolig 

Det er fortsat vigtigt at støtte borgeren i at bo i egen bolig med den nødvendige hjælp som 

alternativ til et botilbud. Borgere, som gennem nogle år har boet i bofællesskab og derved udviklet 

praktiske og sociale kompetencer og færdigheder, kan udsluses til egen bolig med ekstern støtte. 
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Beskæftigelsestilbud 

For år tilbage blev hovedparten af beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud købt i 

andre kommuner fx på Nyborgværkstederne. I de seneste år har kommunen selv udbygget 

tilbudsviften inden for disse områder, så borgerne som udgangspunkt kan tilbydes et relevant 

tilbud i nærområdet. 

Beskæftigelsesindsatsen skal tænkes sammen med Voksenpolitikken med henblik på, at flere med 

handicaps kommer i ordinær beskæftigelse via en fælles indsats. 

Job på særlige vilkår skal fortsat kunne tilbydes de borgere, som er godkendte til denne type 

beskæftigelse. Det prioriteres højt, at borgere med handicaps eller begrænsninger, kan tilbydes 

relevant beskæftigelse på hel eller nedsat tid, såfremt de ønsker det. 

 

Hjerneskadeområdet 

Hjerneskadeområdet i Kerteminde Kommune er blevet udbygget de seneste år. I Munkebo er der 

etableret værested samt aktivitets- og samværstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. 

Desuden har kommunen ansat en hjerneskadekonsulent til at vejlede og koordinere de forskellige 

tilbud i kommunen. 

Der registreres en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade. Kerteminde Kommune 

prioriterer fortsat at samarbejde med Hjerneskaderådgivningen i Odense. 

 

Tilgængelighed 

Kerteminde Kommune lægger vægt på, at der er så god adgang som muligt for alle til alle 

offentlige steder i kommunen f.eks. offentlige bygninger samt attraktive naturområder herunder 

friluftsfaciliteter som toiletter, trapper, grillpladser og lignende. Kommunen ønsker i samarbejde 

med relevante organisationer at informere om de steder, der er tilgængelige for alle. Læs mere om 

Tilgængelighed som er et kommuneplanens indsatsområder. 

Handicap- og psykiatri i Kerteminde Kommune omfatter per 1/1-2013: 

 Kommunens 7 bofællesskaber med tilsammen 66 boliger og 2 aflastningsboliger til borgere 

med fysiske og/eller psykiske handicap er beliggende i henholdsvis Kerteminde, Langeskov 

og Munkebo. En del af boligerne er udlejet til borgere fra andre kommuner, som dækker 

tilhørende udgifter. 
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 Et matrikelløst botilbud i Munkebo til borgere med psykiske lidelser. Botilbuddet består af 3 

afklarende-boliger samt ca. 15 brugerne der bor i egne boliger i fysisk afstand fra 

bofællesskabet. 

 Et antal borgere, der bor i botilbud i andre kommuner eller i Regionens botilbud, f.eks. et 

meget specialiseret tilbud - som oftest fordi der ikke er baggrund for at etablere et lokalt 

tilbud i Kerteminde Kommune. 

 Et antal borgere, der bor i andre kommuners eller private botilbud − fortrinsvis 

bofællesskaber og opholdssteder. Botilbud som også findes i Kerteminde Kommunen eller 

som kan etableres i kommunalt regi. 

 Aktivitets- og samværstilbud i henholdsvis Kerteminde, Langeskov og Munkebo til borgere 

med psykiske lidelser. Antal pladser 60. 

 Uddannelses-, beskæftigelses-, og aktivitetstilbud i henholdsvis Kerteminde, Langeskov og 

Munkebo til borgere med særlige behov. Antal pladser 70. 

 Derudover samarbejder Kerteminde Kommune konkret med det selvejende botilbud 

Louisenlund i Kerteminde om botilbud til psykisk syge. 

 I 2013 indviede Regionen et nybygget botilbud på Strandgårds Allé 3 i Kerteminde med 20 

boliger. Botilbuddet bygges som led i udflytningen fra det tidligere Strandvænget i Nyborg. 

Målgruppen er borgere med vidtgående funktionsnedsættelser. Se Lokalplan 231, 

Institution ved Strandgårds Allé 

Generelt er der fokus på, at sikre at borgeren, så vidt muligt, får et tilbud i nærområdet. 

 

Forventet fremtidig udvikling 

Det er kommunens forventning at rummeligheden i kommuneplanens rammer er tilstrækkelig for at 

dække behovet af arealer til bolig- og offentlig anvendelse. Behovet for inddragelse af nye arealer 

til nye faciliteter vil løbende vil blive vurderet i planperioden. 
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Børn og unge 

Vision 

Byrådet har for kommunens arbejde med børn og unge vedtaget visionen: 

 

Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads! 

Sammen støtter vi udviklingen af børn og unge som: 

- har forskellige kompetencer - og bruger dem! 

- er kreative og nysgerrige - og sprudler! 

- vokser gennem fællesskaber og tager ansvar for dem! 

- kender og udfordrer deres eget potentiale - og bliver dygtigere! 

(Jf. Børne- og Ungepolitikken 2012 15) 

 

Det er Byrådets vision, at børn og unge gennem kommunens tilbud støttes i deres udvikling, så de 

alle som voksne kan klare sig godt i en globaliseret verden. Det er endvidere Byrådets vision, at 

flest muligt børn og unge skal fastholdes i de almene tilbud, så de kan forblive i deres nærmiljø og 

bevare kontakten til deres netværk. Det stiller krav til de almene tilbud, og det stiller krav om 

specialiserede tilbud inden for kommunens grænser. Krav som Kerteminde Kommune i de 

kommende år vil arbejde på at indfri.  

 

Mål 

Under visionen er opstillet fem målsætninger, som beskriver de primære indsatsområder: 

1. Vi ser forældre, netværk og lokalsamfund som aktive medspillere! 

2. Vi tager fat i den spæde bekymring! 

3. Vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet! 

4. Vi ser og støtter barnet og den unges potentialer, så verden og livet kan indtages og 

udforskes! 

5. Vi ser børn og unges sundhed i en sammenhæng, og sundhed indgår i alle vores indsatser! 
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I Kerteminde Kommune mødes børn, unge og deres familier med et fælles børnesyn. Børnesynet 

baserer sig på anerkendelse og respekt for barnet og dets livsvilkår samt på anerkendelse og 

respekt for forældrene, som de vigtigste personer i et barn eller en ungs liv. 

Det fælles børnesyn danner grundlaget for, at børn, unge og deres familier vil opleve 

sammenhæng i de handlinger og beslutninger, der vedrører dem. Det fælles børnesyn danner 

ligeledes grundlaget for de metoder, der arbejdes ud fra professionelt.  

 

Redegørelse 

Faldende børnetal 

Kerteminde Kommune oplevede i lighed med resten af Danmark et faldende børnetal i perioden 

2009 2011. Især 2011 var præget af et ekstraordinært stort fald i fødslerne. Prognosen for 2011 

forventede 240 nyfødte, mens der kun blev født 200 børn. Til sammenligning blev der i 2010 født 

233 børn i Kerteminde Kommune. Nedgangen i antallet af fødsler påvirker yderligere den nedgang 

i børnetal, som har været kendetegnende for perioden: 

 

Aldersinterval 

2009 

2012 

2014 

2016 

2018 

2020 

2022 

2024 

0−2 år 

735 

670 

653 

652 

662 

678 

690 

709 

3−5 år 

804 

797 

764 

742 

741 

749 

763 

781 

6−16 år 

3.604 

3.421 

3.277 

3.149 

3.087 

3.059 

3.021 

2.996 

17 år 

- 

348 

331 

292 

288 

283 

274 

290 

I alt: 

- 

5.236 

5.025 

4.835 

4.778 

4.769 

4.748 

4.776 
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I tabellen ses et konstant faldende børnetal i perioden 2009-2024. Det stiller og har stillet krav til 

omstilling af den kommunale organisation, herunder nedlæggelse af pladser såvel i dagplejen, i 

børnehaverne, i SFO'erne og i skolerne. 

 

Dagtilbud 

Som en konsekvens af det faldende børnetal har der i perioden 2009 til 2011 været foretaget 

strukturændringer på såvel dagtilbudsområdet som på skoleområdet. Læs mere om skoleområdet i 

Skoler og uddannelser  

Dagtilbudsområdet har i 2011været igennem strukturændringer, hvor tre dagtilbud er blevet 

nedlagt. Som led i strukturændringerne på dagtilbudsområdet er helhedsplanen for Langeskov fra 

2008 blevet revideret, så der er blevet skabt grundlag for at sammenlægge tre institutioner i 

Langeskov by til én ny integreret daginstitution med plads til 250 børn i alderen 0 6 år. Den nye 

daginstitution er planlagt til at åbne i 2013 og vil bevirke et serviceløft på dagtilbudsområdet og en 

styrkelse af Langeskov som et attraktivt bosætningssted. Læs mere i bilaget Masterplanen for 

Langeskov og i Lokalplan 239, Ny daginstitution i Langeskov. 

 

Styrkelse af børne- og ungeområdet 

I perioden 2009-2011 har der været fokus på at styrke den tidlige opsporing og indsats. Formålet 

har været og er fortsat at fremme børn og unges trivsel, sundhed og udvikling. Kerteminde 

Kommune har i perioden udviklet en række fælles redskaber, som tilsammen har det mål at styrke 

og systematisere den tværfaglig videndeling og samarbejde. 

For yderligere at styrke børne- og ungeområdets evne til at opspore og sætte ind tidligt, er det 

specialiserede socialområde i 2012 blevet omorganiseret. Målet med omorganiseringen har været 

at flytte specialiseret viden og ressourcer fra foranstaltende indsatser til foregribende og 

forebyggende indsatser, så flest muligt børn og unge kan inkluderes i kommunens almindelige 

dagtilbud og skoler. Dermed bliver de fastholdt i deres nærmiljø. Sideløbende er i 2012 søsat et 

projekt i kommunens dagtilbud og skoler, som har til formål at styrke almensystemets evne til 

inklusion. 
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Fremtidens børnehjem 

Kerteminde Kommune begyndte i perioden 2009-2011 planlægningen af et moderne børnehjem. 

Børnehjemmet skal bidrage yderligere til kommunens evne til at fastholde flere udsatte børn og 

unge i deres nærmiljø. I 2011 opnåede Kerteminde Kommune tilstrækkelige fondsmidler til at 

realisere planerne om et moderne børnehjem. Børnehjemmet er planlagt til at åbne i 2014 og bliver 

et fleksibelt behandlingstilbud, hvor børn, unge og familier i kommunen kan modtage den støtte, de 

har brug for. Se Lokalplan for Fremtidens Børnehjem 

 

Plads til alle børn 

På det specialiserede socialområde blev tilbuddene i perioden desuden udvidet med "Børnenes 

Hus", der er et socialpædagogisk behandlingstilbud til anbringelsestruede børn i alderen 6 - 12 år 

og deres forældre.  

I samarbejde med Red Barnet indledte Kerteminde Kommune i 2010 Projekt Plads til Alle. 

Projektets formål er at afhjælpe konsekvenser af børns og unges fattigdom og / eller manglende 

deltagelse i fællesskaber ved at finde passende fritidstilbud til inaktive ensomme børn og unge i 

alderen 6 – 18 år.  

 

Folkesundhed – børn, unge og familier 

Arbejdet med at styrke børn og unges sundhed, trivsel og udvikling forudsætter, at sundhed 

indtænkes i alle indsatser og i alle sammenhænge, hvor børn og unge indgår. Målet for arbejdet er, 

at børn og unge bevidst træffer sunde valg. 

Sundhed defineres på børne- og ungeområdet både som aldersvarende udvikling og fravær af 

sygdom og som følelsen af velvære og livsglæde. Børn og unges sundhed afhænger af 

forældrene, af netværket og af de professionelle voksne i dagtilbud og skoler, som de tilbringer 

mange timer sammen med i hverdagen. Jo mindre et barn er, jo mere er det afhængigt af, at de 

voksne omkring det kan drage omsorg for det og tage vare på dets sundhed og udvikling. 

På børne- og ungeområde tilbydes gennem sundhedsplejen og tandplejen sundhedsfremmende 

og sygdomsforebyggende tilbud, der er lovpligtige. 
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Tandplejen har base i klinikker i alle tre centerbyer, Kerteminde, Munkebo og Langeskov. 

Tandplejen tilbyder gratis undersøgelse, behandling og forebyggende tandpleje til alle børn og 

unge i alderen 0 til 18 år med udgangspunkt i det enkelte barn eller unges behov. 

Sundhedsplejen tilbyder både en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der er 

for alle børn og unge, og en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der målrettes 

den enkeltes behov. 

Byrådet ønsker at styrke den foregribende og forebyggende indsats og her spiller Sundhedsplejen 

en væsentlig rolle, fordi de kommer i alle hjem og ser alle nyfødte børn i kommunen. For at sikre 

tilgængelighed til sundhedstilbuddet til nybagt forældre og deres børn holder sundhedsplejen 

Åbent Husarrangementer både i legestuen Søstjernen i Kerteminde, i Rønninge Kirke og i 

Børnehaven Columbus i Munkebo. Fra 2013 tilbyder sundhedsplejen forældreprogrammet "Klar til 

barn" til kommende forældre for at sikre, at alle børn i kommunen får en god start på livet. 

Sundhedsplejen kommer fast på alle skoler i kommunen, hvor der tilbydes individuelle 

sundhedssamtaler og undersøgelser til skolebørn i 0., 1., 4. og 6. klasse. På baggrund af 

undersøgelserne af skolebørn har Sundhedsplejen iværksat tilbud til overvægtige børn, unge og 

deres forældre. Tilbuddene har fokus på at integrere bevægelse og sund kost i familiernes 

dagligdag. 

Ved siden af Tandplejen og Sundhedsplejens obligatoriske tilbud arbejdes der i alle kommunale 

skoler og dagtilbud, hvor størsteparten af kommunens børn og unge befinder sig i hverdagen, på 

at fremme såvel den fysiske som den mentale sundhed. Børn og unges evne til at tage imod 

læring er afhængig af deres fysiske og psykiske velbefindende. Det er planlagt, at sundhedsprofiler 

skal udarbejdes på skolebørn i 4., 6. og 8. årgang i 2013, så skoler og fagfolk på sundhedsområdet 

fremadrettet kan målrette sundhedstiltagene til de aldersgrupper, der gennem sundhedsprofilen 

viser sig at have et særligt behov. 

I forhold til at sikre børn og unges trivsel arbejdes der løbende på at styrke inklusionen. Målet er, at 

alle kommunens børn og unge deltager aktivt i et fællesskab. Samtidigt arbejder kommunen på at 

styrke den tidlige opsporing af børn og unge i faldende trivsel, så der handles så hurtigt som 

muligt, når et barn eller en ung vækker bekymring. Det tværfaglige samarbejde og samarbejdet 

med forældrene om barnet eller den unge anses for særlig vigtigt."  
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Sektorområderne 

Den tilbudspalet, som børn og ungeområdet dækker over, omfatter en bred vifte af indsatsområder 

− spændende fra sundhedsforebyggelse og tidlige indsatser over daginstitutions- og 

skoleområdets tilbud til tvangsmæssige anbringelser og øvrige sociale foranstaltninger for de 

allermest udsatte børn og unge. 

Tværfagligt samarbejde indsatsområderne imellem er grundlaget for helhed og sammenhæng i 

indsatsen omkring det enkelte barn eller den enkelte unge og familien. Den tværfaglige indsats er 

formaliseret i en fælles mødestruktur, en fælles elektronisk platform og fælles procedurer. 

Inddragelsen af børn, unge og forældre er essentiel i indsatserne. 

 

I de enkelte sektorområder omfatter tilbuddene: 

Sundhedsområdet 

Omfatter den kommunale sundhedspleje, den kommunale tandpleje samt rådgivning og træning 

mv. via kommunale børneterapeuter. 

 

Dagtilbudsområdet 

Omfatter 110 dagplejere, 1 områdeinstitution, 1 integreret daginstitution med specialpladser og 7 

daginstitutioner heraf indgår to institutioner i en samdreven institution. 

 

Skoleområdet 

Omfatter 6 kommunale skoler, Ungdomsskolen med tilknyttede ungdomskonsulenter, et særligt 

tilrettelagt undervisningsprojekt og et 10.−klassescenter. Læs mere under Skoler og Uddannelser 

 

Familieområdet / det specialiserede område 

Omfatter indsatser for børn og unge med særlige behov, herunder også børn og unge med 

funktionsnedsættelser og handicaps. Indsatserne kan være i form af rådgivning og vejledning samt 

via forskellige forebyggende og behandlende foranstaltninger via Familiehuset, Børnenes Hus, 

døgninstitutionen Dyrehaven, Ungdomshyblerne, kommunens kontaktpersonkorps, kommunens 
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Plejefamiliekonsulenter, samt kommunens Pædagogiske−psykologiske Rådgivning, der omfatter 

psykologer, specialpædagoger og tale/hørekonsulenter. 
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Skoler og uddannelse 

Vision 

Det er Byrådets vision, at der i Kerteminde Kommune udvikles et velfungerende skolevæsen, som 

opleves attraktivt af børn, forældre og medarbejdere. Skolerne skal kunne trække nye borgere til 

kommunen. 

Byrådet har fokus på: 

 at unge får uddannelse og et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at der 

findes uddannelsesmuligheder for unge i nærområdet  

 at skolerne har velholdte og tidssvarende bygninger 

 at der på alle skolerne eksisterer inkluderende læringsmiljøer, som både i hverdagen og på 

langt sigt kan udvikle alle børns personlige, sociale og faglige kompetencer med 

udgangspunkt i det enkelte barns potentiale. 

 at børnene skal støttes til at udvikle sig til dygtige og livsduelige mennesker. 

 

Mål 

I Kerteminde Kommunes skolevæsen arbejdes ud fra en skolepolitik, hvori nedenstående fem mål 

udgør den overordnede målsætning: 

1. Det umulige bliver muligt, når vi gør det sammen. 

2. Trivsel og læring går hånd i hånd. 

3. Elevens potentiale udfordres maksimalt. 

4. Eleven opnår indblik og udsyn. 

5. Børnene dannes som dygtige og livsduelige mennesker. 

 

Redegørelse 

Skolestruktur 

Der er i perioden 2009-2012 gennemført flere skolestrukturændringer med formål at optimere både 

den faglige og økonomiske drift af skolevæsenet. 
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I skoleåret 2009-2010 pågik således strukturændringer, der især berørte skolerne i Munkebo, hvor 

Skolen ved Noret blev en 0.- 6. klasse skole, og udskolingsklasserne 7. - 9. klasse blev samlet på 

Mølkærskolen. 

Hindsholmskolen fik en ny afdeling tilknyttet; Mesingeskolen, som er Kerteminde Kommunes 

specialpædagogiske skoletilbud.  

Samme år blev kommunens nye 10. KlasseCenter taget i brug. Alle kommunens 10. klasser fik 

hermed deres eget undervisningssted og ungdomsmiljø. 

I skoleåret 2010 – 2011 pågik yderligere strukturændringer, idet Nymarksskolen blev 

overbygningsskole for Marslev Skole. Nymarksskolen og Børnehuset opnåede desuden i 2010 

udfordringsretten i forhold til samdrift af skole og børnehus for perioden 1. august 2011 31. 

december 2013. 

I skoleåret 2011 – 2012 arbejdedes der med en udbygning af Mesingeskolen for at imødekomme 

ønsket om at tilbyde flere børn og unge med særlige behov et skoletilbud i nærmiljøet. Den 1. 

august 2012 åbnede Mesingeskolens nye afdeling med plads til yderligere 12 elever. 

 

Strukturændringer frem mod 2018 

Strukturændringer tegner til at præge skoleårene frem til 2018, da der for yderligere optimering af 

den faglige og økonomiske drift er truffet beslutning om, at skolestrukturen i hver af de tre 

centerbyer Kerteminde, Langeskov og Munkebo skal bestå af én skole på én matrikel. 

Skolerne i Munkebo og i Kerteminde er fra skoleåret 2013 – 2014 sammenlagt, så der i hver by er 

én skole på to matrikler. Det er planlagt, at der fra skoleåret 2014 – 2015 vil være én skole på én 

matrikel i Munkebo og fra skoleåret 2015 – 2016 vil være én skole på én matrikel i Kerteminde By. 

I Langeskov, hvor skolestrukturen allerede består af én skole på to matrikler, er det planen, at de 

to skoleafdelinger sammenlægges på én matrikel fra skoleåret 2017 – 2018. 

Skolestrukturen implementeres i samarbejde med skolebestyrelser, ledere og medarbejdere samt 

under skyldig hensynstagen til, at de p.t. kendte befolkningsprognoser holder. 
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Helhedsskole 

Kerteminde Kommune arbejder ud fra en helhedsskoletankegang, hvor skole og SFO virker som 

én organisation. Skolerne er bevidste om at anvende pædagogers og læreres forskellige 

kompetencer i forhold til at udvikle elevernes faglige og sociale kompetencer i et stærkt og trygt 

fællesskab i en sammenhængende skoledag. I årene frem vil organiseringen af skolehverdagen 

stadig udvikles og understøttes af kommunens inklusionsprojekt for de 0 – 18 årige. 

 

Kerteminde skolevæsen 

Et bærende mål for skolevæsenet er, "at børnene dannes som dygtige og livsduelige mennesker". 

I Kerteminde Kommune vil der således fortsat lægges vægt på, at alle børn trives i skolen og 

udvikler sig positivt som mennesker. 

Kerteminde Kommunes skolevæsen har siden 2011 arbejdet med inklusion. Kerteminde 

Kommunes tanker om inklusion bygger på Børne- og Ungepolitikken og Skolepolitikken samt på 

Ministeriet for Børn og Undervisnings definition på inklusion: "En elev med særlige behov er 

inkluderet, når eleven har udbytte af almenundervisningen og deltager aktivt i det sociale 

fællesskab i en almenklasse". Læs politikker i Infoboksen i den digitale plan. 

 

Indsatsområder 

Skolevæsenet arbejder med udgangspunkt i fem indsatsområder: 

1. Etablering af Videncenter 

2. Forældreinvolvering 

3. Samarbejder med gymnasiale uddannelser 

4. Kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og ledelser 

5. Ny tildelingsmodel 

Disse fem indsatsområder er en del af Kerteminde Kommunes arbejde med kvalitetsudvikling og 

inklusion af børn og unge i alderen 0 – 18 år. 

Arbejdet er planlagt som et udviklingsprojekt / indsatsområde frem til sommeren 2014. 
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IT− strategi 

Kerteminde Kommune vil endvidere fortsætte arbejdet med at gennemføre IT− strategien på 

skoleområdet, således at IT integreres i alle fag. Det kræver investeringer i f.eks. software, 

IT−infrastruktur og kompetenceudvikling. 

 

Elevernes færdigheder 

Samtidig har skolevæsenet fokus på, at elevernes færdigheder udvikles i hele deres skoleforløb, 

så alle elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

International dimension 

Endeligt skal fremhæves ønsket om at tænke den internationale dimension ind i skolernes 

planlægning. Skolerne vil således gøre en særlig indsats for elevernes sproglige, kulturelle og 

kommunikative kompetencer for at sikre de unge et godt udgangspunkt i en globaliseret verden. 

 

Ungdomsuddannelse 

I Kerteminde Kommune er det et mål, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at 

det generelle uddannelsesniveau i kommunen hæves. Derfor er der på tværs af de kommunale 

forvaltninger udviklet et tværsektorielt samarbejde mellem Voksenforvaltningen, UUO, Jobcenteret, 

10. KlasseCenteret, overbygningsskolerne og Børn og Ungeforvaltningen. 

 

Skoler i Kerteminde Kommune 

I Kerteminde Kommune er der 6 folkeskoler samt et 10. KlasseCenter: 

Langeskov skole:  

0. − 9. klasse 

ca. 600 elever 

Skolen er fordelt på to matrikler i Langeskov By. "Afdeling Pilen" rummer indskolingen, "Afdeling 

Bakken" huser mellemtrin og overbygning. 
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Hindsholmskolen: 

0. - 9. klasse 

ca. 350 elever 

Skolen ligger i Dalby og dækker hele Hindsholm. 

 

Mesingeskolen en afdeling af Hindsholmskolen 

Er Kerteminde Kommunes specialskole, der blev etableret i 2010 med plads til 12 elever. Ved 

skolestart i skoleåret 2012/2013 åbnede skolen med plads til 28 elever. 

Skolen ligger i Mesinge og dækker hele kommunen. 

 

Marslev Skole og Børnehus: 

0. - 6. klasse 

ca. 150 elever 

Samdreven institution − skole og børnehave har fælles ledelse. 

Skolen ligger i Marslev by. 

 

Nymarkskolen: 

0. - 9. klasse 

ca. 450 elever 

Skolen har et tæt forpligtende samarbejde med Børnehaven Nymarken. 

Skolen er overbygningsskole for Marslev Skole. 

Skolen ligger mellem Rynkeby og Kølstrup. 

 

Ny Kerteminde skole: 

0. - 9. klasse 

ca. 600 elever 

Skolen har et tæt forpligtende samarbejde med Børnehaven Fjordvang, som ligger i samme 

bygningsmasse som den tidligere Fjordvangskole. 

Skolen ligger i Kerteminde by og i Kertemindes vestlige del. 

Ny Kerteminde skole er en sammenlægning af den tidligere Kerteminde skole og Fjordvangskolen. 
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Ny Munkebo skole: 

0. - 9. klasse 

ca. 630 

Skolen ligger i Munkebos østlige del og Munkebos vestlige del. 

Ny Kerteminde skole er en sammenlægning af den tidligere Skolen ved Noret og Mølkærskolen. 

 

10. KlasseCenter: 

Ca. 75 elever 

10. Klassecentret dækker hele Kerteminde Kommune og ligger i Munkebo. 
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Sundhed og pleje 

Vision 

Byrådet har følgende vision for Sundhed og Pleje: 

 Aktiv forebyggelse og sundhedsfremmende indsats. 

 En rehabiliterende tilgang. 

 Bæredygtige relationer og samarbejde med fokus på den frivillige indsats. 

 Proaktiv indsats i forhold til udvikling, innovation og teknologi. 

 Positivt image. 

 Attraktiv arbejdsplads. 

 

Mål 

I Sundhed og Pleje arbejdes ud fra en Voksenpolitik, hvor nedenstående 6 mål udgør den 

overordnede målsætning: 

 At borgere og medarbejdere i Kerteminde Kommune skal opleve sammenhængende og 

koordineret indsats på tværs af forvaltningen og typer af lovgivning. 

 At Kerteminde Kommune yder rettidige og målrettede indsatser. 

 At Kerteminde Kommune udvikler nye, tværgående institutioner og serviceydelser, der i 

højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov. 

 At integration af sundhedsfremme og forebyggelse i de forskellige serviceydelser 

forstærkes. 

 At ansvarsfordelingen mellem interne og eksterne samarbejdspartnere fremstår mere 

entydig. 

 At der skabes resultater, der understøtter innovation og udvikling. 

 

Det er Byrådets mål: 

 At ændringer og udvidelser af Kerteminde Kommunes plejecentre medtager forhold som 

demografiske udvikling, bygningstilstand, vedligeholdelsesøkonomi, driftsøkonomi og den 

fremtidige byudvikling. 
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 At etableringen af nye ældreboliger sker i centerbyerne på baggrund af behov og 

efterspørgselsmønster og gerne i samarbejde med boligselskaberne. 

 At styrke den rehabiliterende indsats i kommunen ved at Rehabiliteringsenheden udbygges 

og etableres i nye fysiske rammer. 

 Undersøge muligheden for, at tænke rehabiliteringsenheden sammen med et 

sundhedscenter. 

 At etablere dagtilbud i Langeskov for borgere med demens. 

 At etablere specialiseret bo eller dagtilbud specialenheder med henblik på, at sikre høj 

faglig kvalitet til særlige grupper af borgere. 

 

Redegørelse 

Rehabiliteringsstrategi 

Mødet med borgeren og pårørende skal bygge på rehabilitering, som bærende tilgang og metode. 

Sundhed og Pleje har gennem en årrække strategisk øget den rehabiliterende indsats i kommunen 

med henblik på, at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig kompenserende hjælp via 

fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. Formålet er ligeledes, at borgernes 

livskvalitet øges ved at borgere anvender egne ressourcer og udviklingsmuligheder og dermed har 

mulighed for at bevare livet på egne betingelser længst mulig. 

Rehabiliteringsstrategien omfatter rehabilitering både i form af forebyggelse, opfølgning og 

efterbehandling efter udskrivelse. Rehabilitering som forebyggelse har især været centreret om 

hverdagsrehabilitering i borgernes eget hjem, træning, vedligeholdende træning og aktiviteter, 

herunder f.eks. stolemotion. 

Rehabiliteringsstrategien hænger tæt sammen med strategien en aktiv forebyggelse og 

sundhedsfremme indsats, hvor der fortsat er stort fokus på initiativer der kan fremme borgernes 

sundhedstilstand og reducere forbruget af sundhedsydelser og uhensigtsmæssige indlæggelser. 

Rehabiliteringsstrategien er en forandring af den tidligere kulturelle og faglige forståelse. Borgeren 

bliver en aktiv medspiller i en samarbejdsproces med medarbejderne. Det betyder, at 

medarbejderne skal bistå med råd, viden og vejledning og aktivt understøtte den enkelte, så 

borgeren i langt højere grad opnår konkrete mål ved egen indsats. 
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Behovet for et skærpet fokus på rehabilitering understreges af, at Kerteminde Kommune står 

overfor store ændringer i befolkningens sammensætning de kommende år. I lighed med resten af 

Danmark vil der ske en stigning i antallet af ældre i takt med at middellevealderen stiger. 

 

Ændr. i % ift. 

2012 

   

  2012 2015 2020 2015 2020 

Borgere i alt 23.793 23.759 23.783 -0,14 0,04 

Borgere 0-64 år 18.774 18.297 17.729 -2,54 -5,57 

Borgere 18-64 år  13.536 13.332 13.028 -1,51 -3,75 

Borgere 65+ år  5.019 5.462 6.054 8,83 20,62 

Borgere 65-79 år 4.000 4.283 4.554 7,08 13,85 

Borgere 80+ år 1.019 1.179 1.500 15,70 47,20 

Kilde: Folketal og befolkningsfremskrivning 2012, Danmarks Statistik 

 

Antallet af ældre i Kerteminde Kommune i aldersgruppen 65 – 79 årige vil frem til 2020 stige med 

knap 14%. 

Antallet af ældre i aldersgruppen 80+ årige vil frem til 2020 stige med over 47%. Derimod forventes 

antallet af borgere i den erhvervsaktive alder 18-64 år at falde med knap 4 % frem til 2020. 

 

Driftsområde 

Sundhed og Pleje omfatter plejecentre, hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp og pleje), 

hjemmesygepleje, madservice, aflastningsophold, dagcentre, genoptræning, aktivitet og 

rehabilitering. Desuden omfatter Sundhed og Pleje rehabiliteringsenheden, et tværgående 

rehabiliteringsteam på beskæftigelsesområdet samt den samlede sundheds- og 

forebyggelsesindsats for borgere fra 18 år. 
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Se kortbilag nr. 23, Sundhed og Pleje 

 

Plejecentre 

Kerteminde Kommune råder per 1/1-2013 over 198 plejeboliger fordelt på 5 plejecentre samt 3 

aflastningspladser i tilknytning til Birkelund Plejecenter. 

 

Ældreboliger 

Kerteminde Kommune råder per 1/1-2013 over 144 ældreboliger fordelt i kommunen. 

 

Rehabiliteringsenhed 

Rehabiliteringsenheden er etableret i maj 2010 og råder over 17 pladser på Lindhøj Plejecenter i 

Munkebo. Et rehabiliteringsophold kræver visitation og tilbydes f.eks. borgere, der efter udskrivelse 

fra sygehus har behov for viderebehandling, genoptræning og pleje inden udskrivelse til eget hjem 

og borgere i en akut situation. 

 

Forventet udvikling i behov for pleje, aflastnings- og rehabiliteringsboliger 

Sundhed og Pleje har udarbejdet en handlingsplan for det fremtidige behov for pleje, aflastnings- 

og rehabiliteringsboliger. Læs Handlingsplan 2020 samt oversigt over plejecentre og ældreboliger i 

Kerteminde Kommune. 

Handlingsplanen 2020 beskriver muligheden for at etablere rehabiliteringsenheden i nye fysiske 

rammer, her skal undersøges, hvorvidt et nyt rehabiliteringscenter kan sammentænkes med et 

sundhedscenter. Ligeledes skal etablering af rehabiliteringsenhed/center medtage demografiske 

forhold og borgernes sundhedstilstand. 

Løbende renovering og modernisering af plejeboliger, så boligerne fremstår moderne og fleksible. 

Herunder at samtlige plejeboliger har eget bad og toilet. 

Nybyggeri skal i videst muligt omfang indtænke anvendelse af teknologi, som kan være af værdi 

for beboere, medarbejdere eller klima og miljø. 
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Såfremt etablering af f.eks. rehabiliteringscenter, ældreboliger eller plejeboliger afføder nye 

arealudlæg eller ændret anvendelse af eksisterende rammer skal dette ske i overensstemmelse 

med Retningslinjer for Byudvikling og kommuneplanens øvrige retningslinjer. 

 

Trænings- og aktivitetscentre 

Trænings- og aktivitetsopgaverne foregår på tre centre, i henholdsvis Langeskov, Munkebo og 

Kerteminde. Der trænes individuelt og på hold . Derudover er der tilbud om 

vedligeholdelsestræning samt sociale aktiviteter, socialt samvær og oplevelser. 

 

Dagtilbud for borgere med demens 

Kerteminde Kommune tilbyder dagtilbud på hverdage for borgere med demens i henholdsvis 

Munkebo og Kerteminde. Der er samlet plads til 22 borgere dagligt og formålet er, at skabe en tryg 

og stabil hverdag for borgerne. 

Det er ligeledes Byrådets mål, at der også etableres et tilbud for borgere med demens i 

Langeskov. 

Den overordnede målsætning for arbejdet med borgere med demenssygdom i Kerteminde 

Kommune er længst muligt at bevare og fastholde borgerens personlige identitet, færdigheder, 

familiære netværk og praktiske livssituation. Dette skal ske ved tidlig og relevant støtte til borgeren 

og dennes eventuelle pårørende, så den demensramte borger kan forblive i vante, hjemlige 

omgivelser, så længe det er muligt. 

Kerteminde Kommunes demenspolitik indeholder mål og kommunale tilbud. 
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Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Tlf. 65 15 15 15
kommune@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk




