
Deltag i debatten
Byrådet inviterer hermed til debat om kommunens fremtidige udvikling. 
Vi glæder os til at drøfte debatoplæggets indhold med jer.

Debat om kommunens udvikling

Kom til temamøderne
Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 – 21.00 i Munkebo Forsamlingshus 

Temamøde 1: Erhverv og Turisme 

Mandag den 14. maj kl. 19.00 – 21.00 på Pilegaardsskolen i Langeskov
Temamøde 2: Bosætning og Byudvikling

Tirsdag den 22. maj kl. 19.00 – 21.00 på Skovpavillionen i Kerteminde
Temamøde 3: Kultur og Fritid 

Torsdag den 7. juni kl. 17.00 – 21.00 i Festsalen, Kerteminde Skole
Strategiseminar om den samlede kommuneplan for Kerteminde Kommune

Møderne afholdes som cafemøder
Tilmelding til borgerservice senest en uge før hvert arrangement 



Fra 3 til 1

Vi er mere end det store
I forbindelse med sammenlægningen af de 3 kommuner 
til 1 skal der laves en ny kommuneplan.
Som optakt til dette arbejde ønsker kommunen en debat 
med borgerne om, i hvilken retning den nye kommune 
skal udvikle sig. 
Derfor er der udarbejdet et oplæg til tre debatmøder med 
hver deres tema, hvor vi skal diskutere rammerne og 
mulighederne for Kerteminde Kommune. 
Debatoplæggene tager afsæt i sammenlægnings-
udvalgets vision ”Vi er mere end det store” og bygger 
desuden på temamøder i byrådet. 
Og vi er allerede i gang med projekter for udvikling af 
Kerteminde Havn, H.C. Andersen Parken i Langeskov og 
Agenda21 … så kom og deltag!

De nye kulturpolitiske fyrtårne
En del af debatten er allerede taget i forbindelse med 
vedtagelsen af sammenlægningsgrundlaget. Men der 
venter forsat en række beslutninger, som f.eks. hvilke 
erhvervstyper, vi skal satse på i den nye kommune, hvor 
vi placerer de fremtidige boligområder, og hvad de nye 
kulturpolitiske fyrtårne skal indeholde.
Sammenlægningsudvalget besluttede i efteråret at 
indlede processen med at udarbejde en kommuneplan 
med dette debatoplæg, der skal være grundlag for og 

invitation til at diskutere rammerne og mulighederne for 
Kerteminde Kommune. 
Det er en oplagt mulighed for, at Byrådet får en god de-
bat med kommunens borgere. De første skridt i udarbej-
delsen af en ny kommuneplan. 

Tre temaer
Byrådet har udpeget følgende temaer som særlige fo-
kuspunkter for debatten:

Erhverv og turisme
Kultur og fritid
Bosætning og byudvikling

Debatoplægget tager afsæt i sammenlægningsudvalgets 
vision ”Vi er mere end det store” og bygger desuden på 
temamøder i byrådet. 
Der er sideløbende med arbejdet med kommuneplan-
strategien udarbejdet en sundhedspolitik, en børn- og 
ungepolitik samt en kultur- og fritidspolitik. Der er endvi-
dere igangsat projekterne ”udvikling af Kerteminde Havn” 
”Agenda 21” og ”H.C. Andersen Parken” i Langeskov. 
Byrådet vil sørge for, at der bliver sammenhæng mellem 
de forskellige politikker og planstrategien.



Tema 1
Erhverv og turisme

Kerteminde Kommune har samlet set en række udvik-
lingspotentialer på erhvervsområdet ikke mindst i forhold 
til turismen. Kommunen har imidlertid også nogle udfor-
dringer i forhold til de traditionelle industrierhverv.

Sådan er det gået
Antallet af arbejdspladser inden for den nye kommune er 
næsten uændret fra 1994 til 2005. 
De brancher, der har været i fremgang, er typisk forret-
ningsservice, som samlet set næsten har 
fordoblet antallet af beskæftigede, og engroshandel, hvor 
beskæftigelsen er steget med ca. 75 %. De brancher, 
hvor beskæftigelsen har været i tilbagegang, er typisk de 
traditionelle industrierhverv, hvor beskæftigelsen samlet 
set er halveret.

Spørgsmål til debat
Byrådet har formuleret følgende spørgsmål til debat:

Hvordan fastholdes og fremmes den positive udvikling 
inden for handel og butiksservice?

Hvordan skabes der optimale rammer for udviklingen af 
IT-erhverv?

Hvilke muligheder tror du, der er for at fremme turismen?

Tema 2
Bosætning og byudvikling
Det handler om at få skabt rammer for en harmonisk 
byudvikling i den nye kommune, der tager udgangspunkt 
i kommunens samlede potentialer og den forskellighed, 
kommunens byer og landsbyer repræsenterer. 
Udfordringen er, at vi mangler arealer til byudvikling i 
nogle dele af kommunen, mens der er bedre plads andre 
steder. 
Endelig skal vi have fokus på, at etablering af nye byom-
råder vil være med til at skabe kommunens nye identitet.

Sådan er det gået
I perioden 1994-2005 er der i alt opført godt 800 boliger i 
de tre gamle kommuner tilsammen. Godt halvdelen (432) 
er opført i Kerteminde, mens der i Langeskov er opført 
255 boliger og i Munkebo 132 boliger. (Kilde: Danmarks 
Statistik).
47 % af boligerne er opført som række-, kæde- og dob-
belthuse, mens 37 % er opført som parcelhuse. 16 % er 
opført som etageboliger, primært i Kerteminde.
Boligbyggeriet har været nogenlunde jævnt fordelt over 
årene, selvom der dog omkring 1998-2000 blev færdig-
gjort fl est boliger pr. år.
Især i den gamle Kerteminde Kommune bliver det stadig 
vanskeligere at fi nde egnede arealer til boligudbygningen, 
og kommunen har haft svært ved at følge med efter-
spørgslen.

Spørgsmål til debat
Byrådet har formuleret følgende spørgsmål til debat:

Hvilke typer boliger skal der bygges i fremtiden?

Hvor skal boligudbygningen ske?

Hvad er kravene til fremtidens bolig?

I hvilke landsbyer skal der skabes mulighed for nyt bolig-
byggeri?

Hvordan gøres de nye boligområder mere bæredygtige?



Tema 3
Kultur og fritid
De kulturelle tilbud i kommunen er i høj grad præget af de 
lokale forhold, dvs. befolkningen, bymiljøet, naturen og 
beliggenheden i forhold til havet og andre nærliggende 
byer, i særdeleshed Odense. 

Kerteminde Kommune står samlet set stærkt på kultur-
området, både i forhold til fi nkulturen som kunst, kultur-
historie og arkitektur og i forhold til den mere folkelige kul-
tur, især idrætsområdet, hvor kommunen kan blande sig 
på eliteplan. Inden for begge kulturtyper har Kerteminde 
Kommune en række ”kulturelle fyrtårne”, som med den 
rette strategi og markedsføring kan generere den kultu-
relle udvikling i hele kommunen.

Sådan er det gået
I Langeskov og Munkebo, som har en stor andel af 
børnefamilier, er det især idrætten, der udgør de centrale 
kulturelle tilbud. Det drejer sig bl.a. om fodbold, håndbold 
og badminton, hvor der er fl ere elitehold. 
Kerteminde har et unikt købstadsmiljø, der er præget af 
en lang række kulturinstitutioner og kulturmiljøer. Blandt 

de kulturelle attraktioner kan nævnes Johannes Larsen 
Museet, Fjord og Bæltcenteret og Ladbyskibet. 
Herudover rummer byen gode fritidstilbud specielt af ma-
ritim karakter, og byen har et spændende havnemiljø med 
Fyns største lystbådehavn. 
Naturområderne er mange steder let tilgængelige. Kom-
munen har nogle af Fyns bedste badestrande. Kertemin-
des maritime miljøer og den lette adgang til naturen er 
medvirkende til, at byen har et stærkt turistpotentiale.

Spørgsmål til debat
Byrådet har formuleret følgende spørgsmål til debat:

Hvordan udvikles en attraktiv ungdomskultur, der kan 
tiltrække og fastholde unge mellem 18 og 25 år?

Hvilke kulturelle ”fyrtårne” skal Kerteminde Kommune 
satse på i fremtiden?

Hvordan understøttes de lokale kulturmiljøer bedst mu-
ligt?
 

Udarbejdet af Kerteminde Kommune og Niras konsulenterne 
April 2007


