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Forord
Du sidder med Kommunalbestyrelsens 
overordnede vision og strategi for Nordfyns 
Kommunes udvikling fra 2011 og de kommende 
år frem. 

Kommunalbestyrelsen har valgt at arbejde med 
en planstrategi på kort. At have planstrategien 
på kort er med til at gøre den til et operationelt, 
forståeligt værktøj, der fremmer det tværfaglige 
samarbejde i kommunen; det er nemt at danne 
sig et overblik over kommunens mål og strategier. 
Planstrategien er ikke en endelig liste, men et 
dynamisk værktøj, hvor der kan tilføjes eller 
fjernes kort, efterhånden som målene bliver 
opfyldt eller nye kommer til. 

Planstrategien danner baggrund for arbejdet med 
kommuneplanen. Med kommuneplanen går vi 
i gang med en mere detaljeret planlægning af 
kommunens udvikling.

Da vi sidst arbejdede med kommuneplanen i 2008 
og 2009, havde vi stor succes med at inddrage 
kommunens borgere i processen. Det er vores 
ønske, at der også i denne proces kan blive 
mulighed for, at borgerne kan komme med deres 
idéer til kommunens fremtidige udvikling.

Med venlig hilsen

Morten Andersen
Borgmester

Baggrund
Arbejdet med den nye kommuneplan starter med 
udarbejdelsen af planstrategien. Planstrategien 
danner baggrund for indholdet i kommuneplanen. 
Der er stor frihed til udarbejdelsen af 
planstrategien, som skal tilpasses de 
lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske 
problemstillinger.
Med planstrategien fra 2007 lagde 
Kommunalbestyrelsen op til en langsigtet 
planlægning af udviklingen i Nordfyns Kommune. 
Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt at 
videreføre og udvikle visionerne derfra for 
at sikre en sammenhængende indsats i det 
langsigtede arbejde, der blev påbegyndt i 2007. 
Siden da har vi nået nogle af målene, og nye 
mål har set dagens lys. Nogle af visionerne og 
målene er blevet korrigeret en smule i forhold til 
planstrategien fra 2007, og nogle arbejdes der 
fortsat på at nå. Som følge deraf er nogle kort 
slettet, mens andre er tilføjet eller revideret.

Status og vurdering af 
planlægningen
Siden Planstrategi 2007 blev vedtaget den 
21. august 2008, er der blevet udarbejdet en 
ny, samlet kommuneplan for hele Nordfyns 
Kommune. Kommuneplan 2009-2021 blev 
vedtaget den 26. november 2009. Derudover 
er der blevet udarbejdet 19 lokalplaner og 2 
kommuneplantillæg til den nye kommuneplan 

De 19 lokalplaner spænder over biogasanlæg, 
genbrugsplads, golfbane, plejecenter, 
institutionsbyggeri, omdannelse af 
materialegård, sommerhusområder og 
boligområder. De 2 kommuneplantillæg er for 
henholdsvis institutionsbyggeriet og et mindre 
udviklingsområde i Søndersø.

Langesø, Emmelev, Tørresø og Skåstrup.
Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, 
at den planlægning, der har fundet sted 
er i overensstemmelse med de linjer, der 
er lant i kommuneplanen. Der er ligeledes 
Kommunalbestyrelsens fornemmelse, at de tre 
hovedbyer på grund af deres forskellige styrker 
hver spiller en meget vigtig rolle for Nordfyns 
Kommune, og at man fremadrettet fortsat 
skal styrke disse samt styre mod den hidtidige 
planlægning, udlagt i Kommuneplan 2009-2021.   

Lokal Agenda 21
Agenda 21 og arbejdet med bæredygtig udvikling 
startede oprindeligt i 1992 under FN’s konference 
om miljø og udvikling. Det er nu blevet et krav, at 
alle kommuner i Danmark skal udarbejde lokale 
Agenda 21-strategier hvert fjerde år.
Ifølge Planlovens § 33a skal Regionsråd og 
Kommunalbestyrelser inden udgangen af den 
første halvdel af den kommunale og regionale 
valgperiode, offentliggøre en redegørelse 
for deres strategi for regionens henholdsvis 
kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i 
det 21. århundrede.

Kortenes opbygning
Nutidens kommuner og byer kendetegnes ved, at 
de ændrer sig konstant. Det har bevirket, at der 
i dag stilles nye krav til planlægning. De kendte, 
statiske metoder for planlægning, som før var det 
grundlag, man arbejdede ud fra, er utidssvarende.

De statiske metoder er ikke velegnede til 
planlægning i et samfund, hvor man ikke kan 
stille faste forventninger til, hvordan samfundet 
og kommunen udvikler sig. 

Derfor har Nordfyns Kommune valgt at have 
planstrategien på kort. Kortene er en dynamisk 
metode, som følger det modernes samfunds krav, 
om at planlægningen skal kunne forholde sig til 
en foranderlig fremtid.

de kort, som kortet linker til.

handlingerne for at opfylde visionen.

Kortenes systematik
Kortene bygger på en sekstrins systematik, 
hvor hvert trin i kortene har deres individuelle 
betydning og samtidig giver mulighed for 
sammenligning kortene imellem. Nedenfor 
beskrives betydningen af de enkelte trin.

-----------

1.

som kortet vil have til fælles med andre kort 
under samme hovedområde, f.eks. S (Sundhed) 
eller B (Bosættelse) og et tal, så kortet nemt kan 
skelnes fra områdets andre kort.

2. Overskriften – betegner det scenarie, kortet 
beskriver

3. Visionen – Hvad er det for en vision, kortet 
har?

4. Mål – Hvilke mål vil kortet nå?

5. Handlinger – Konkrete tiltag og handlinger for 
at nå målene

6. Links – Kortets sammenhæng med andre kort.

Hvordan skal kortene bruges?
Kortene kan som udgangspunkt bruges på 
to måder. Den første og enkleste måde er en 
sammenholdelse af kortene fra et og samme 
overordnede område. På den måde kan du let 
danne dig et overblik over de visioner, kommunen 
har på et område.
Den anden og mest konstruktive måde er at 
sammenholde det/de enkelte korts links, for 
derigennem at få en forståelse for helheden og de 
parametre, der påvirker den helhedsorienterede 
planlægning. Den helhedsorienterede planlægning 
tvinger brugeren til at se og forstå, at alle 
områderne påvirker hinanden på et vist niveau – 
nogle mere end andre.

Strategien skal for kommunalbestyrelsens 
vedkommende indeholde kommunalbestyrelsens 
politiske målsætninger for det fremtidige arbejde 

inden for følgende indsatsområder:

1. Mindskelse af miljøbelastningen,

2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og 
byomdannelse,

3. Fremme af biologisk mangfoldighed,

4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i 
det lokale Agenda 21-arbejde og

5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne 

erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske 
forhold.

Nordfyns Kommune skal i forbindelse med drift 
og vedligehold være på forkant med udviklingen 
inden for energi og indeklima – herunder skole 
og institutionsstruktur. Med fokus på det lokale 
Agenda 21-arbejde reduceres miljøbelastningen 
og ressourceforbruget i kommunen. Heriblandt 
reduceres el-, varme- og vandforbruget i 

En del af lokal Agenda 21-strategien for Nordfyns 
Kommune er, at samarbejde mellem politikere og 
de faglige afdelinger sikrer, at der fokuseres på 
vedligeholdelse af ejendomme, som indgår i den 
fremtidige institutionsstruktur. Kommunens nye 
energioffensiv skal resultere i færre kommunale 
udgifter til energi samt en mindre udledning af 
kommunens CO2.
Kommunens medarbejdere skal inddrages fra 
”top til bund” og gøres medansvarlige. Der 
skal indføres incitamenter til brugerne af de 
kommunale ejendomme, så brugerne bevarer 
fokus på energiforbruget.
Nordfyns Kommune deltager i det landsdækkende 
forskningsprojekt ”testenelbil.dk”, hvor 
kommunens borgere kan få lov til at teste en 
elbil. Nordfyns Kommune råder over ti elbiler, 
som stilles til rådighed for familier, der ønsker at 
deltage i projektet. Hver familie kan låne elbilen i 
tre måneder og testperioden varer to år.

Kommuneplanen
Revisionsform af kommuneplanen
Med udgangspunkt i planstrategien har 
Kommunalbestyrelsen besluttet, at den 
kommuneplan, der blev udarbejdet i 2009 
revideres delvist inden udgangen af 2013. 
Kommuneplanen, som skal revideres hvert fjerde 
år, har et 12årigt perspektiv. 
Kommunalbestyrelsen vil revidere 
kommuneplanen delvist, men da planen er 
den første samlede kommuneplan for Nordfyns 
Kommune, giver det god mening at komme rundt 

omskrives. Der vil være en lang række områder, 
hvor materialet fra 2009 stadig er gældende. 
Men siden kommuneplanen blev udarbejdet og 
vedtaget i 2009 har de nordfynske udfordringer 
og mål ændret sig på nogle områder. I det 

12årige perspektiv har der således været nogle 
mål med kortere sigte, som vi har nået og andre 
mål, som kan have brug for at blive korrigeret, 
så de stemmer overens med nye udfordringer og 
verden, som den ser ud i 2013.

Emner, som Kommunalbestyrelsen vil 
revidere:
1. Byzoner og sommerhusområder, 2. Forskellige 
byformål, 3. Detailhandel, 4.
5. Tekniske anlæg, 6. Fritidsformål, 7. Jordbrug, 
8. Lavbundsarealer, 9. Naturbeskryttelse,
10. Kulturarv, 11. Landskaber, 12. Geologi, 
13. Vandløb, søer og kystvande samt grundvand, 
14. Kystnærhedszonen.
Endvidere vil de bløde værdier i kommuneplanen 
også blive inddraget i et vist omfang i revisionen.

Emner, hvor der ikke er et umiddelbart 
behov for revidering:
1. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, 
2. VVM-anlæg, 3. Støjforebyggelse, 
4. Skovrejsning, 5. Realisering af 
landsplandirektiver

Tidsplan i forhold til planstrategien
Tidsplan for det videre arbejde hen imod 
revideringen af kommuneplanen.       
Kommunalbestyrelsen vedtager planstrategien til 
offentliggørelse: august 2011
8 ugers frist for fremsættelse af idéer mv.: 
oktober 2011 
Eventuel offentlig bekendtgørelse af ændringer af 
planstrategien: november 2011 
Revidering, høring samt vedtagelse af 
kommuneplanen: medio 2013



Fællesskaber

Vision:
Nordfyns Kommune vil understøtte, at alle 
borgere skal tilbydes muligheder for at indgå i 
fællesskaber. Fællesskaber er væsentlige for, at 
den enkelte borger føler sig som en del af 
lokalsamfundet. Nordfyns Kommune prioriterer, 
at den enkelte borger oplever Nordfyn som et 
godt sted at leve og bo. 

Links: A2, A3, A5, A6, B1, B2, B4, F3, F4, K5, 
S1, T1



Mål:
• Nordfyns Kommune understøtter, at rammerne 
for fællesskaber kan udvikles i lokalmiljøet. 
• Nordfyns Kommune udvikler inklusion gennem 
samarbejdet med UCL og andre relevante 
samarbejdspartnere på Nordfyn.  
• Nordfyns Kommune vil understøtte, at antallet 
af børn og unge som frekventerer et skole- og 
dagtilbud i andre kommuner, minimeres.

Handlinger:
• Gennem dialog med borgere, foreninger og 
frivillige ønsker Nordfyns Kommune at 
understøtte sammenhængskraften i de tiltag, der 
skaber fællesskaber i lokalmiljøet.  
• Nordfyns Kommune tilpasser løbende sin 
organisation for at skabe optimale 
forudsætninger for at udvikle inklusion. 
• Gennem efter-/videreuddannelse af personale 
tilegnes de fagprofessionelle ny viden og 
værktøjer til at inkludere flere udsatte børn og 
unge.  



Frivillighed

Vision:
Nordfyns Kommune ønsker at styrke 
frivilligheden på Nordfyn og sammen med de 
frivillige, som er en central aktør i det danske 
civilsamfund, at gøre Nordfyn til et godt sted at 
leve og bo. 

Links: A1, B1, B4, B7, F3, F4, K5, S1, T2



Mål:
• Indgå i tæt samarbejde med alle frivillige.
• Udvikle rammer og muligheder for, at det 
frivillige arbejde skaber størst mulig gavn og 
sundhed for borgerne i hele kommunen.

Handlinger:
• At Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn - som 
paraplyorganisation for alle socialt frivillige - 
samarbejder med kommunen i udviklingen af det 
frivillige sociale arbejde. 
• At kommunen støtter frivillige gennem tildeling 
af midler og tilskud.
• At inddrage de frivillige organisationer og 
foreninger i udviklingen af en frivilligpolitik.



Tryghed

Vision:
Fysisk og psykisk tryghed er væsentligt for 
individets udvikling. Børn og unge skal opleve sig 
inkluderede og anerkendte i de fællesskaber, 
hvori de indgår.

Links: A1, A4, A5, A7, A9, F4, K1, S2



Mål:
• Igennem en målrettet indsats sikres den 
enkeltes muligheder for deltagelse og læring i 
trygge og inkluderende miljøer.

Handlinger:
• Familien og andre primære netværk inddrages i 
samarbejdet med henblik på at fastholde udsatte 
børn og unge i positive relationer.
• Institutioners inkluderende praksis udvikles 
gennem efteruddannelse af medarbejderne og 
gennem ledelsens og medarbejdernes udvikling 
af et inkluderende værdigrundlag.
• I forhold til udsatte børn og unge iværksættes 
en koordineret, tværfaglig indsats. Der arbejdes 
løbende med at udvikle og optimere det 
tværfaglige samarbejde.



Helhed

Vision:
Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden 
kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i 
lokalområdets almindelige institutioner, skoler og 
fritidstilbud. De kommunale institutioner 
forpligtiger sig til aktivt at medvirke til, at børn 
indskrives i distriktets institutioner. De 
kommunale institutioner forpligter sig til at følge 
alle børn.

Links: A3, A9, B1, B2, B4, F2, F3, F4, K1, K5, 
N1, S2, T1



Mål:
• Børn, unge og deres forældre oplever kvalitet, 
kontinuitet og klare mål. 
• Alle fagpersoner omkring børn og unge er 
kvalificerede og kompetente, hvorved der leveres 
indsatser og tilbud af høj kvalitet.
• At sikre den røde tråd i børne- og 
ungdomslivet, så den enkeltes muligheder for at 
opleve livskvalitet og læring øges.

Handlinger:
• Fagpersoner uddannes i fælles tilgang, sprog 
og metoder i forhold til den inkluderende praksis.
• Der sikres sammenhæng i det tværfaglige 
samarbejde og sammenhæng i mellem indsatser 
og tilbud, der leveres af skoler, dagtilbud, PPR, 
sundhedsplejen og Børn og Unge. 



Anerkendelse

Vision:
Børn og unge er ligeværdige og betydningsfulde 
medborgere. Derfor er det alles ansvar at møde 
børn og unge med anerkendelse og respekt.   

Links: A1, A3, A7, A9, F3, F4, K1, K2, K3, K5, 
S1, S2, T1



Mål:
• Børn og unge skal sikres såvel formel som reel 
indflydelse og indsigelsesret.
• Børn og unge inddrages under hensyn til deres 
alder og udviklingstrin i beslutningsprocesser og i 
sårbare situationer.

Handlinger:
• Den enkelte institution er forpligtiget til at 
udarbejde en politik, som sikrer børn og unges 
medindflydelse i anliggender, der vedrører deres 
egen situation, herunder de rammer, der skal 
være for deltagelse. 



Tilgængelighed

Vision:
Nordfyns Kommune vil fremme alle borgeres 
tilgængelighed og mobilitet for at nedbryde de 
større afstande til alle de aktiviteter, som 
borgerne har brug for eller deltager i, såsom 
arbejde, skole, fritidsaktiviteter og 
indkøbsmuligheder.   

Links: A1, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, E1, F1, 
F3, F4, K3, K5, K6, N1, N2, S3, T1



Mål:
• Etablere en sammenhængende infrastruktur, 
der skal fremme borgernes mobilitet via vej, bus 
og stisystemer.
• Borgernes, herunder handicappedes 
tilgængelighed, skal styrkes igennem fysiske og 
informationsmæssige tiltag.

Handlinger:
• Understøtter opbygningen af et 
sammenhængende offentligt transportsystem.
• Understøtte udviklingen af sammenhængende 
stisystemer.
• Fremme brugen af elektroniske 
kommunikationsmedier til at mindske de fysiske 
afstande.



Forebyggende
indsatser til udsatte familier

Vision:
Forebyggelse skal tage udgangspunkt i en tidlig 
og helhedsorienteret indsats, så familien oplever 
sammenhæng og koordinering blandt 
kommunens ansatte. Alle børn har ret til at være 
en del af inkluderende fællesskaber i nærmiljøet 
og i deres familie. Indsatsen skal have fokus på 
barnet og den unge med inddragelse af familiens 
medlemmer, som er de væsentligste omsorgs-
personer for barnet og den unge. 

Links: A3, A5, F4, K5, S1, S2



Mål:
• Det må aldrig være de udsatte børn og familier, 
som skal tilpasse sig eksisterende tilbud, 
derimod er det fagprofessionerne, som skal 
tilpasse sig udsatte børn og familiers behov. 
• Alle fagprofessioner har et konsultativt, 
praktisk pædagogisk perspektiv frem for et 
behandlende perspektiv. Dette skal bygge på 
både teoretisk og praktisk indsigt.  
• Anbringelser af udsatte børn og unge skal 
fortrinsvis etableres i egen kommune, så 
relationer til nærmiljøet og til familien bevares.

Handlinger:
• Tilrettelæggelse af indsatser sker i tværfaglige 
teams.
• Der satses på efter- og videreuddannelse af 
medarbejderne, hvor det praktisk pædagogiske 
perspektiv er fremtrædende frem for det 
behandlende perspektiv.   
• Eksisterende tilbud af døgnanbringelser i egen 
kommune videreudvikles jf.  målsætningen.



Tilbud til borgere 
med psykiske, fysiske eller sociale problemer

Vision:
Det er Nordfyns Kommunes vision, at 
handicappede borgere kompenseres for deres 
funktionsnedsættelse, så de som alle andre 
borgere kan leve det gode liv.

Links: A6, A9, B1, B2, B4, B6, B7, F3, F4, K1, 
K3, K5, N1, N2, S1, S2, S3, S5, T1



Mål:
• Der skal inden for lovgivningens rammer sikres 
tilgængeligheden til hjælp, når behovet opstår 
hos den enkelte borger.
• Muligheden for at søge oplysninger om et 
konkret emne skal sikres, og der skal ydes 
støtte/hjælp til at finde oplysningerne.
• Inden for rammerne, som 
kommunalbestyrelsen fastlægger 
(kvalitetsstandarderne), skal det sikres, at der er 
relevante tilbud for handicappede borgere, og at 
der i alle tilfælde er opmærksomhed på den 
handicappede borgers retssikkerhed.

Handlinger:
• Indenfor de forskellige sektorområder skal der 
udarbejdes fokusområder og intentioner fra 
Nordfyns Kommunes side, for at opfylde de 
handicappede borgeres behov.
• Kommunikationen mellem Nordfyns Kommune 
og den handicappede borger skal være 
respektfuld, ligeværdig og tillidsfuld. 
Serviceniveauet skal være af høj kvalitet. 
Derudover skal der sikres en optimal inddragelse 
og samspil med brugerorganisationerne & 
Handicaprådet i forbindelse med høring af 
beslutninger fra politisk hold.



Tilbud til forældre,
der forsørger et barn eller en ung under 18 år med
 nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Vision:
Det er Nordfyns kommunes vision, at børn og 
unge med nedsat fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse kompenseres for følgerne 
af deres nedsatte funktionsevne, så familien kan 
fungere så normalt som muligt med de 
ekstraordinære belastninger, der følger af at 
have et familiemedlem med nedsat 
funktionsnedsættelse.

Links: A3, A4, A5, A6, A8, B1, B2, B4, F3, F4, 
K1, K2, K5, N1, N2, S1, S2, S3, T1 



Mål:
• Nordfyns Kommune sikrer gode 
udviklingsmuligheder for det enkelte barn og 
dets familie under hensyn til nærhedsprincippet 
og til kvalitet.
• Nordfyns Kommunes indsats i forhold til børn 
og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse kendetegnes ved en hurtig 
og tidlig indsats, gennem særlige medarbejdere, 
der sikrer rådgivning til familierne, således det 
enkelte barn får optimale udviklingsmuligheder.
• Information skal være let tilgængelig. 
Tværfaglig samt tværinstitutionel information 
skal hele tiden sikres, således at borgeren sikres 
i forbindelse med overgange.

Handlinger:
• Lette informationstilgange ved indførelse af fast 
procedure, der sikrer en kvalitativ rådgivning, 
hvor forældre får den nødvendige viden om 
muligheder og rettigheder.
• Formaliseret tværfagligt samarbejde, der sikrer 
en koordineret indsats og glidende overgange 
mellem forskellige sektorer.
• Orientering mod omverdenen, således at 
fremtidige behov kan imødeses, og således at 
forvaltningen forbliver udviklingsorienteret. 



Bosættelse

Vision:
Kommunen skal fremme en grønnere bosættelse. 
Kommunens byudvikling skal indpasses i de 
lokale forhold og styrke de lokale kvaliteter på 
miljø- og naturområdet.
Det skal ske med henblik på at tiltrække flere 
borgere, fordi mennesker, viden og kompetencer 
er grundlaget for udvikling og innovation. 
Nordfyns rigdom på varieret boligmasse skal i 
spil, så der skabes vækst og mangfoldighed.

Links: A1, A2, A4, A6, A8, A9, B2, B3, B4, B5, 
B6, B7, E1, E3, E4, F1, F2, F3, F4, K5, N1, N2, 

N3, N7, S3, T1, T2, T3, T4



Mål:
• Bosætningen skal gennemtænkes i forhold til 
infra-, institutions- og servicestruktur.
• Fokus er på fortætning, så det åbne land 
forbliver åbent.

Handlinger:
• Der skal laves strategier for hvilke byer og 
boligområder, der skal udvikles.
• Planlægning og projektering skal udføres 
sideløbende.



Boligpolitik
Vision:
Som bosætningskommune er det vigtigt, at 
borgere og kommende borgere altid kan finde en 
bolig, der passer til deres behov. En klar tendens 
i kommunen er, at boligudbuddet er meget 
ensidigt; langt størstedelen af boligerne er 
ejerboliger af parcelhustypen. Nordfyns 
Kommune ser derfor mulighed for at tiltrække og 
fastholde borgere ved fremover at tilbyde andre 
boligformer end parcelhuset. Vi ønsker at sætte 
fokus på kommunens boligpolitik, så 
mulighederne for at skabe en større diversitet i 
boligudbuddet kan blive belyst.

Links: A1, A4, A6, A8, A9, B1, B3, B4, B6, B7, 
E4, F1, K5, N1, N2, N7, S3, T1, T2, T3, T4



Mål:
• At sikre, at boligudbuddet afspejler de behov, 
der er i samfundet samt kommende tilflytteres 
behov.
• At sikre, at borgere der har brug for at flytte, 
har mulighed for at finde den boligtype, de 
ønsker i kommunen.

Handlinger:
• Der skal udarbejdes en analyse, der belyser 
kommunens boligudbud med henblik på at sikre, 
at planlægningen understøtter visionen om at 
have det bredest mulige boligudbud i 
kommunen.   



Udstykning 
og grundsalg

Vision:
Kommunen ønsker til hver en tid at fremme 
bosætning. Dette skal bl.a. ske gennem en aktiv 
udstykningsstrategi og overvågning af de nyeste 
bosætningstendenser. Kommunen vil således 
altid gerne kunne tilbyde et bredt udvalg af 
attraktive byggegrunde, heriblandt også større 
attraktive placerede parceller i eller tæt på 
landzonen og i forbindelse med huludfylding. 

Links: A6, B1, B2, B4, F2, F4, N1, N2, N3, N7, 
T1, T3, T4



Mål:
• Udstykninger skal rumme plads til 
eksempelbyggeri, f.eks. særligt energi- og 
miljørigtigt byggeri, og der skal sikres gode 
friarealer.
• Kommunen skal altid kunne tilbyde et bredt 
udvalg af attraktive udstykninger. 
• Salg og markedsføring af byggegrunde er 
essentielt for kommunens økonomi, derfor skal 
det prioriteres meget højt.

Handlinger:
• Der skal lægges en aktiv og progressiv strategi 
for salg og markedsføring af grundsalg. 
• Nyudstykninger skal være koncentreret i 
Bogense, Søndersø og Otterup. Samtidig 
arbejdes der for, at Bredbjerg bliver et nyt 
attraktivt område for bosætning. 
• Ligeledes skal der arbejdes for, at kommunen 
kan tilbyde større attraktive parceller.
   



Landdistrikt

Vision:
Landdistrikterne bør styrkes med henblik på, at 
fremme et bæredygtigt helårssamfund med en 
udvikling, der sker igennem en satsning på 
iværksætteri, erhvervsfremme og udviklingen af 
attraktive levevilkår. 

Links: A1, A2, A4, A6, A8, A9, B1, B2, B3, B5, 
E1, E4, F1, F2, F3, F4, K5, N2, N3, N7, T1, T4



Mål:
• Udviklingen bygger på mangfoldighed, 
sammenhængskraft mellem de forskellige by- og 
landområder og et stærkt lokalt engagement. 
• Der bør etableres relationer på tværs af 
aktøreer samt områder for derved at finde endnu 
flere udviklingsmuligheder for landdistrikterne.   

Handlinger:
• I samarbejde med de aktører, der har interesse 
i landdistrikterne at etablere relationer/netværk 
imellem landsbyerne, områder og erhvervene. 
   



Kulturarv

Vision:
Bevare den kulturhistoriske arv, så den afspejler 
eksempler fra relevante perioder og tidsaldre. 
Kulturarven i byen og landskabet udgør summen 
af alle spor af menneskelig aktivitet gennem 
tiderne. Den nordfynske kulturarv skal være et 
aktiv og bruges fremadrettet, lige fra branding til 
sundhed/velvære og videre til fysisk 
planlægning.

Links: A6, B1, B4, F1, F2, F3, F4, N2



Mål:
• Bevare eksisterende kulturarvsværdier, specielt 
med fokus på købstadsmiljøet i Bogense, 
bygninger i kommunen, landsbymiljøer og 
fortidsminder.
• Et samlet overblik over kommunens 
kulturhistoriske værdier. 

Handlinger:
• Udarbejdelse af register over kommunens 
kulturarv, specielt med fokus på bygninger før 
1940.
• Der udarbejdes helhedsplaner/lokalplaner for 
landsbyer og miljøer i øvrigt, som har en 
bevaringsværdig karakter.  
• Fysisk og informationsmæssig tilgængelighed 
for borgere og turister udvikles i samarbejde 
med de lokalhistoriske arkiver og 
turistkontorerne.

   



Ældreboliger

Vision:
Kommunen tilbyder handicapvenlige ældreboliger 
til afhjælpning af fysisk, psykisk og social 
funktionsnedsættelse. Ældreboligerne vil 
fremadrettet være placeret omkring kommunens 
3 hovedbyer.  

Links: A8, B1, B2, K6, N1, S5



Mål:
• Sikre at ældreboligmassen til stadighed lever 
om til nutidige krav og behov – jf. 
kvalitetsstandarden på området.
• Ældreboligerne i Skamby og Gamby søges 
afviklet/udfaset.
• Ældreboliger med lav udnyttelsesgrad tænkes i 
fremtiden anvendt til andre formål/målgrupper.  

Handlinger:
• Den nuværende kapacitet af ældreboliger 
forventes at dække Nordfyns Kommunes behov 
de kommende år.  Der skal tillige fortsat sikres 
en så høj udnyttelsesgrad så muligt af den 
samlede ældreboligkapacitet.

   



Plejeboliger

Vision:
Kommunen tilbyder borgere med komplekse 
plejebehov forskellige typer af plejeboliger 
beliggende omkring kommunens 3 centerbyer.  

Links: A2, A8, B1, B2, K6, N1, S5



Mål:
• At plejeboligerne er etableret efter leve-bo 
miljøprincippet, hvor borgerne sikres 
medindflydelse & ansvar.
• At der sikres ensartet service af høj faglig 
kvalitet via kommunens vedtagne 
kvalitetsstandarder for området.
• At der forefindes midlertidige pladser til 
rehabilitering og aflastning.

Handlinger:
• Den nuværende kapacitet af plejeboliger og 
midlertidige pladser forventes at dække Nordfyns 
Kommunes behov de kommende år. Herunder 
overholdelse af den lovpligtige 
plejehjemsgaranti. 

   



Erhvervsudvikling

Vision:
Et godt erhvervsliv og gode arbejdspladser er 
essentielt for en velfungerende kommune. Derfor 
er det vigtigt, at det lokale erhvervsliv har gode 
udviklingsmuligheder. I fremtiden skal 
kommunen være kendt for den kommune, der 
har flest gazellevirksomheder. 

Links: A6, B1, B4, E2, E3, E4, F1, F2, K1, K3, 
K4, K6, T1, T4



Mål:
• Udvikling af fælles erhvervspolitik, hvor skarpe 
prioriteringer er nødvendige.

Handlinger:
• I samarbejde med erhvervsorganisationen at 
udarbejde en samlet strategi for 
erhvervsudviklingen på Nordfyn. 

   



Udvikling
af traditionelt erhverv

Vision:
Landbrug og gartneri er og har været rygraden i 
det nordfynske erhverv i århundreder. 
Erhvervene skal også fremover være centrale for 
Nordfyn og virksomhederne bør over en 5årig 
periode opnå en værditilvækst, der ligger over 
gennemsnittet for tilsvarende virksomheder på 
Fyn.

Links: E1, E3, E4, F1, F2, K5, T1



Mål:
• Erhvervet bør udvikles igennem et samarbejde 
på tværs af enkelte producenter, turist- og 
erhvervsorganisationerne og kommunen.
• Det skal være et kvalitetsstempel for 
landbrugsprodukter, at de kommer fra Nordfyn.
• I samarbejde med erhvervsorganisationer skal 
der arbejdes for vidensdeling mellem erhvervene 
og andre sektorer og organisationer.

Handlinger:
• Støtter op om projekter og events der foruden 
at løfte erhvervet også er med til at brande 
området Nordfyn.

   



Lufthavnens 
muligheder

Vision:
Lufthavnens muligheder skal udnyttes til gavn for 
Nordfyn.

Links: B1, E1, E2, F1, F2, T1



Mål:
• At udvikle lufthavnen til at være Fyns største 
infrastrukturelle knudepunkt. 
• Arbejde på at lufthavnen sender folk ind og ud 
af landet og ikke bare ud.

Handlinger:
• At fremme en fælles udviklingsstrategi i 
samarbejde med lufthavnens bestyrelse og 
aktører. 

   



Landbrug

Vision:
At skabe harmoni mellem det erhvervsmæssige 
landbrug og beboere i landsbyer og øvrige 
landzoneområder.

Links: B1, B2, B4, E1, E2, F2, K4, K5, N2, N3, 
N4, N7, T1, T2, T3, T4



Mål:
• At lave en planlægning, således at placeringen 
af eksisterende og nye landbrug, samt fremtidige 
udvidelser og etableringer af husdyrproduktioner, 
ikke giver anledning til problemer i form af støj, 
lugt, fluer og trafik.
• At der ved placering af nye landbrugsbygninger 
samt udvidelser af eksisterende 
landbrugsbygninger, tages hensyn til de 
landskabelige forhold i området.

Handlinger:
• Udpege særlige lokalmiljøer, som i dag er uden 
store husdyrproduktioner. Gennem 
kommuneplanen friholdes disse for etablering af 
store husdyrproduktioner i fremtiden. (eks. over 
15 DE).
• Der udlægges beskyttede områder i 
landskabet, hvor nye stalde ikke tillades opført. 
Heller ikke som følge af udflytning fra ejendom 
pga. lugtproblemer.
 

   



Brandingstrategi

Vision:
Nordfyns Kommune ønsker at sætte Nordfyn på 
landkortet og præsentere budskabet om 
kommunens tilbud og faciliteter så positivt som 
muligt og til så mange som muligt.

Links: A6, B1, B2, B4, B5, E1, E2, E3, F2, F3, 
F4, K6, N2, N3, N4



Mål:
• Det nordfynske erhvervsliv, organisationer 
samt erhvervs- og turistforening skal arbejde 
sammen om at gøre brandet ”Nordfyn - mere 
Fyn for pengene” kendt. 

Handlinger:
• Der skal udarbejdes en opdateret 
brandingstrategi, samt en årlig handleplan for 
den konkrete eksekvering.   
 

   



Udvikling
af oplevelsesindustri

Vision:
Nordfyn skal positioneres som odenseanernes 
foretrukne oplevelsesøkonomiske udflugtsmål, 
således at odenseanerne opfatter Nordfyn som 
deres foretrukne udflugtsmål for natur- og 
kystbaserede oplevelser. 

Links: A4, B1, B3, B4, B5, E1, E2, E3, E4, F1, 
F3, F4, N1, N2, N4, T1



Mål:
• En udvikling af tematurismeprodukter som 
sæsonforlænger øger døgnforbruget og øger 
oplevelsestilbudet. 
• Vidensdeling og udvikling af samarbejder med 
nonturismevirksomheder omkring 
netværksdannelse, produktudvikling og brug af 
oplevelsesøkonomiske værktøjer.
• National- regional og lokalt samarbejde 
omkring destinationsudvikling. 

Handlinger:
• Udvikling og indførelse af målstyring, strategi 
for oplevelsesøkonomi og øget netværksudvikling 
inden for og uden for kommunegrænsen.
• Udarbejdelse af pakkeløsninger til turister. 
• Der udarbejdes og revideres løbende en 
indsatsplan indenfor turistområdet i samarbejde 
med turismeerhvervet.   
   
 

   



Kultur

Vision:
Nordfyns Kommune er medvirkende til, at der er 
et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv på 
Nordfyn. 

Links: A1, A2, A4, A5, A6, A8, A9, B1, B4, B5, 
F1, F2, K1, K5, S2, S3



Mål:
• De kulturelle institutioner er en vigtig del af 
lokalområderne både fællesskabs- og 
kulturmæssigt, hvorfor kommunen understøtter 
og udvikler rammerne for et aktivt og alsidigt 
kulturliv. 

Handlinger:
• Kulturpolitik udarbejdes (hvor turisme og 
oplevelsesindustrien indarbejdes).
• Understøtte lokale aktører og institutioner i 
udviklingen af kulturen på Nordfyn.
• Udvikle samarbejdet med Kulturregion Fyn ved 
at indgå i større fælles kulturprojekter.
   
   
 

   



Fritid

Vision:
Nordfyns Kommunes vision er at være 
medvirkende til at danne rammerne for, at der 
kan udvikles et alsidigt og indholdsrigt forenings- 
og fritidsliv på Nordfyn. 

Links: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, 
B3, B4, B5, F1, F2, K1, K5, N1, N2, S1, S2, S3, 

T1



Mål:
• De folkeoplysende foreninger er en vigtig del af 
lokalområderne både fællesskabs-, videns- og 
sundhedsmæssigt. Det er derfor kommunens mål 
at understøtte de folkeoplysende foreninger i 
udviklingen af rammerne, således at der kan 
tilbydes et alsidigt og indholdsrigt fritidsliv.
• Samarbejdet mellem Nordfyns Kommune og 
folkeoplysende foreninger bindes sammen af 
Folkeoplysningsudvalget.

Handlinger:
• Fritidspolitik udarbejdes.
• Fokus på at understøtte de folkeoplysende 
foreninger, således at de under stadig udvikling 
kan tilbyde et alsidigt og indholdsrigt fritidsliv til 
glæde for borgerne i Nordfyns Kommune.

   
   
 

   



Kompetencer

Vision:
At lære hele livet igennem er et grundvilkår for 
det moderne menneske. Nordfyns Kommune 
understøtter livslang læring.

Links: A3, A4, A5, A8, A9, E1, F3, F4, K2, K3, 
K5, K6, S1, S4



Mål:
• Nordfyns Kommune skal igennem sine 
uddannelsestilbud understøtte borgernes læring 
og udvikling af handlekompetencer i forhold til 
mestring af eget liv.
• Nordfyns Kommune understøtter lige og fri 
adgang til viden og information, der styrker 
læring.
• 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en 
ungdomsuddannelse.

Handlinger:
• Grundskolens læringstilbud skal være af høj 
kvalitet og understøtte de unges mulighed for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse.
• Biblioteket understøtter adgangen til og 
anvendelsen af digitale medier, da information og 
viden er en forudsætning for selvstændig 
meningsdannelse og deltagelse i den 
demokratiske proces.
• Nordfyns Kommune understøtter 
folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde, som er med til 
at skabe almen dannelse, færdigheder og 
fællesskaber. 

   
   
 

   



15-25 årige
Vision:
Jobcenter Nordfyn har fokus på en tidlig og aktiv 
beskæftigelsesindsats over for de unge. For unge 
uden uddannelse har ordinær uddannelse første 
prioritet.  For unge med en kompetencegivende 
uddannelse rettes den aktive indsats mod at få 
dem i ordinært arbejde. Målet med indsatsen er 
at undgå en polarisering mellem ”stærke” og 
”svage” unge og sikre, at alle unge træder ind i 
voksenlivet med de bedste forudsætninger for at 
blive aktive, deltagende samfundsborgere, der 
kan forsørge sig selv og deres familie.

Links: A5, A9, K1, K3, K4, K5, K6, S2, T1



Mål:
• At 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse/ 
erhvervskompetencegivende uddannelse.
• At antallet af unge på offentlig forsørgelse 
reduceres.
• At færre unge under 30 år tilkendes en 
førtidspension.

Handlinger:
• Særligt udsatte unge under 18 år kan få tilbud 
om vejledning og opkvalificering, 
virksomhedspraktik samt eventuelt mentorstøtte.
• Unge i alderen 18-25 år, der ikke er i 
uddannelse eller job skal tilbydes vejledning og 
opkvalificering eller virksomhedspraktik med 
henblik på, at de starter en ordinær uddannelse. 
Der kan eventuel blive tale om at etablere 
mentorstøtte. 
• Unge, der ikke umiddelbart kan starte en 
uddannelse, kan få tilbud om vejledning og 
opkvalificering og virksomhedspraktik eventuelt i 
et virksomhedscenter med henblik på, at de 
senere kan starte et ordinært uddannelsesforløb 
eller en erhvervsgrunduddannelse. 

   
   
 

   



Jobsøgende

Vision:
Jobcenter Nordfyn vil medvirke til, at alle ledige 
kommer i arbejde så hurtigt som muligt, og de 
unge kommer i uddannelse og gennemfører den.
Jobcenter Nordfyn vil støtte de 
ikke-arbejdsmarkedsparate ledige i en fortsat 
udvikling tættere på arbejdsmarkedet. 

Links: A5, A6, A8, E1, K1, K2, K4, K5, K6, S1, 
T1



Mål:
• Mennesker på offentlig forsørgelse skal støttes i 
at blive selvforsørgende hurtigst muligt.
• 95 % af de unge under 30 år skal have en 
kompetencegivende uddannelse eller anden 
tilknytning til arbejdsmarkedet.
• Handicappede og andre grupper med særlige 
behov skal fastholdes på det ordinære 
arbejdsmarked.

Handlinger:
• Ledige indkaldes til 1. jobsamtale hurtigst 
muligt og minimum hver 3. måned. Den ledige 
opfordres til at søge bredt fagligt og geografisk. 
Aktiveringstiltag skal være målrettet samt 
uddannelses- og virksomhedsrettet.
• Unge skal vejledes i valg af uddannelse og 
støttes til at gennemføre den. 
• Handicappede skal støttes på arbejdsmarkedet 
via de eksisterende støtteordninger. 
 

   
   
 

   



Virksomhedsindsats

Vision:
Virksomhederne i kommunen skal betragte 
Jobcenter Nordfyn som en naturlig og atttraktiv 
samarbejdspartner. Virksomhederne skal kende 
de tilbudsmuligheder, som jobcentret har for at 
skaffe arbejdskraft og fastholde arbejdskraften.
Jobcentret understøtter virksomhedernes behov 
for arbejdskraft og står til rådighed med råd og 
vejledning. Jobcentret motiverer de ledige til 
jobsøgning, der er bred fagligt og geografisk.

Links: E1, E4, K2, K3, K5, S4



Mål:
• At bevare og videreudvikle Jobcenter Nordfyns 
gode dialog og samarbejde med virksomhederne, 
herunder udbygge antallet af løntilskudsjob, 
virksomhedspraktikker og virksomhedscentre.
• At tilgodese virksomhedernes behov for 
arbejdskraft og målrette opkvalificering af de 
ledige herefter. 

Handlinger:
• Sikre, at virksomhederne, gennem øget 
virksomhedsbesøg, er bekendt med de 
muligheder, som jobcentret har f.eks. 
rekruttering af arbejdskraft, tilskud til ansættelse 
af nye medarbejdere samt støtte til fastholdelse 
af medarbejdere.
• Sikre et godt samarbejde med offentlige og 
private virksomheder omkring løntilskud og 
virksomhedspraktikker for ledige.
• Sikre synliggørelse af jobåbninger ved at 
varetage ekstern og intern annoncering af ledige 
job.

 

   
   
 

   



Integration

Vision:
Flygtninge og indvandrere skal have mulighed for 
at udnytte deres evner og ressourcer med 
henblik på at blive selvforsørgende medborgere.   
De skal integreres i det danske samfund.  Det 
betyder, at flygtninge og indvandrere skal lære 
dansk og have kendskab til dansk kultur og 
værdier. 

Links: A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, 
B4, E2, E4, F3, F4, K1, K2, K3, K4, S1



Mål:
• At indvandrere så hurtigt som muligt består 
danskuddannelsen og får tilbudt en 
virksomhedsrettet indsats.
• Som andre unge forventes det, at 95 % af 
unge indvandrere gennemfører en uddannelse.
• At 95 % af indvandrerne får ordinært job eller 
starter op i et ordinært uddannelsesforløb inden 
for den 3 årige integrationsperiode. 

Handlinger:
• Indvandrere deltager i danskundervisning og 
andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
• Den beskæftigelsesfremmende kvalificering 
skal foregå i virksomhederne – eventuel støttet 
af mentorordning, opkvalificeringsforløb og 
danskundervisning.
• Samtalerne på jobcentret skal støtte aktivt op 
om beskæftigelsesindsatsen og fokusere på den 
enkeltes muligheder. Jobcentret samarbejder 
med Dansk Flygtningehjælps frivilligekorps og 
andre organisationer, der støtter op omkring 
indvandrere, så de f.eks. får mulighed for at 
deltage i foreningslivet.

 

   
   
 



Den digitale kommune

Vision:
Nordfyns Kommune udnytter digitaliseringens 
potentiale for rationaliseringer til fulde. Ledelse 
og medarbejdere tænker digitalisering ind i alle 
beslutninger, projekter og arbejdsgange.  

Links: A6, B6, B7, E1, F1, K1, K2, K3, N5, N6, 
S5



Mål:
• De interne arbejdsgange digitaliseres.
• Borgerne betjeninger sig selv via hjemmesiden.
• Virksomhederne betjener sig selv via 
hjemmesiden.

Handlinger:
• Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi.
• Udarbejdelse af ny hjemmeside.
• Intern og ekstern markedsføring af og 
uddannelse i de digitale muligheder.

 

   
   
 

   



Bynære rekreative
områder

Vision:
Til styrkelsen af urbaniteten og dens muligheder, 
ses de bynære rekreative områder som et vigtigt 
element i at muliggøre mangfoldigheden af de 
enkelte byrum og byområder. Endvidere skal de 
bynære, rekreative områder understøtte et 
sundhedsfremmende miljø.

Links: A4, A6, A8, A9, B1, B2, B3, B6, B7, F2, 
F4, N2, N3, S2, S3, T1



Mål:
• At skabe nye bynære rekreative områder, samt 
skabe forbindelse mellem eksisterende og 
kommende områder. 
• De bynære rekreative områder skal indgå som 
en del af den større planlægning og være med til 
at højne kvaliteten af de enkelte byrum og 
byområder.

Handlinger:
• Udarbejdelse af handlingsplaner og 
retningsliner, der fremmer de bynære rekreative 
områder.
• Fokus på, hvordan det eksisterende kan indgå 
som en aktiv del, for at sikre forbindelsen 
mellem det gamle og det nye.

 

   
   
 

   



Natur

Vision:
Naturindholdet i kommunen skal fastholdes og 
styrkes, så der kan skabes mere sammenhæng i 
naturen til fremme for biodiversiteten og til gavn 
for den rekreative anvendelse. Endvidere er det 
vigtigt at natur- og kulturarv går hånd i hånd.

Links: A6, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, E4, F1, 
F2, F4, N1, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S3, T1, T2, 

T3, T4 



Mål:
• Der skabes et sammenhængende 
naturnetværk, der sikrer bedre muligheder for at 
plante- og dyrearter kan sprede sig, så den 
nordfynske natur også i fremtiden er alsidig og 
varieret.
• Det sikres, at der er harmoni mellem 
kommunens natur- og kulturarv.
• Det sikres, at udbygningen af de rekreative 
interesser og turismen sker på et bæredygtigt 
grundlag.

Handlinger:
• Kommunens eksisterende naturværdier 
kortlægges, og der udarbejdes en plan for et 
sammenhængende naturnetværk, der kan 
synliggøre de fremtidige naturpotentialer.
• Der udarbejdes planer for plejen og 
formidlingsindsatsen af kommunale naturarealer, 
fortidsminder og fredede områder.
• Naturnetværket kobles til planlægningen af et 
stinetværk i kommunen, så de rekreative 
potentialer i højere grad kan komme borgere og 
turister til gavn og glæde.

 



Nordfynske
vådområder

Vision:
Etablering af vådområder kan forbedre 
vandmiljøet og samtidig skabe områder med 
rekreative værdier. Vådområder kan etableres på 
lavbundsarealer nær kysten og langs vandløb. 
Kommunen ønsker at styrke denne indsats ved 
at udpege arealer, hvor etablering af vådområder 
fremmes.

Links: B1, B3, B4, E4, F1, N1, N2, N4



Mål:
• Der skal skabes et planmæssigt grundlag for 
etablering af vådområder.
• Etablering af vådområder søges indpasset i det 
overordnede naturnetværk i kommunen.

Handlinger:
• Der udpeges lavbundsarealer, hvor der 
potentielt kan skabes eller genskabes 
vådområder.

 

   
   
 

   



Bæredygtige
vandløb

Vision:
Naturlige og bæredygtige fiskebestande i de 
nordfynske vandløb. 

Links: E4, F1, F2, N2, N3, T3



Mål:
• At der årligt gennemføres mindst 2 projekter, 
der enten fjerner/skaber passage ved 
spærringer/fysiske barrierer, eller forbedrer 
vandløbets fysiske levested for fisk og anden 
fauna.
• At projekterne effektundersøges og bruges i 
promovering af Nordfyn som attraktivt turistmål 
for lystfiskere.

Handlinger:
• At der årligt gennemføres mindst 2 projekter, 
der enten fjerner/skaber passage ved 
spærringer/fysiske barrierer, eller forbedrer 
vandløbets fysiske levested for fisk og anden 
fauna.
• At projekterne effektundersøges og bruges i 
promovering af Nordfyn som attraktivt turistmål 
for lystfiskere.

 

   
   
 



Forum
for lokal Agenda 21

Vision:
Som led i kommunens fremadrettede fokusering 
på bæredygtighed, og som følge deraf også lokal 
Agenda 21, tilstræbes det, at der skabes et bredt 
ejerskab samt forståelse til strategien for den 
lokale Agenda 21.

Links: K6, N2, N6, N7



Mål:
• At sikre tilstrækkelig opbakning til dannelse af 
forskellige fora internt og eksternt i kommunen.

Handlinger:
• Oprettelse af kommunale tværfaglige borger-, 
virksomheds- eller foreningsopbyggede fora, 
med fokus på, hvorledes vi kommer videre med 
den langsigtede proces og implementering af 
lokal Agenda 21.

 

   
   
 

   



Miljørigtig
projektering

Vision:
At byggearbejder prioriteres, så indsatsen er på 
forkant med udviklingen inden for energi og 
indeklima. Miljøhensyn indgår på lige fod med 
andre hensyn i projekteringen.

Links: K6, N2, N6, N7



Mål:
• At gøre miljørigtig projektering til et 
arbejdsredskab, der inddrages i byggeprojekter.

Handlinger:
• Kortlægning og prioritering af 
miljøpåvirkninger.
• Opsætning af konkrete mål, der kan måles og 
følges op på.
• Opsætning af forslag til virkemidler, der sigter 
mod at opfylde mål. 

 

   
   
 

   



Reduceret
miljøbelastning

Vision:
At reducere miljøbelastningen og 
ressourceforbruget i Nordfyns Kommune.

Links: B1, B2, B3, B4, E4, N2, N5, N6, T4 



Mål:
• At reducere el-, varme- og vandforbruget og 
herved nedbringe CO2 udledningen med 10% 
over de næste 4 år. (Basisår 2008)

Handlinger:
• Kortlægning og prioritering af 
energispareindsats. 
• Opsætning af konkrete mål, der kan måles og 
følges op på.
• Overvågning af samt opfølgning på 
energiforbrug.
 

 

   
   
 

   



Sundhedsfremme
og forebyggelse

Vision:
Kommunen ønsker at støtte en udvikling hen 
imod, at borgerne lever sundere og tager ansvar 
for eget liv og sundhed.

Links: A1, A2, A5, A7, A8, A9, F4, K1, K3, K5, 
S2, S3, S4, S5



Mål:
• Flere gode leveår for alle. 
• Der tænkes sundhed ind, på tværs i alle 
kommunens kerneopgaver.

Handlinger:
• Sundhedsfremme, forebyggelse samt 
rehabilitering bruges i kombination af 
professionelle i samarbejde med frivillige og 
borgerne for at opnå størst mulig livskvalitet og 
sundhedstilstand til den enkelte.
• Fokus på KRAM i både den borger- og 
patientrettede forebyggelse.
• Inklusion i relevante fællesskaber og styrkelse 
af handlekompetencer hos den enkelte, herunder 
uddannelse som sundhedsfremmende faktorer.

 

 

   
   
 



Sundhed og trivsel

Vision:
Nordfyns Kommune ønsker at fremme borgernes 
sundhedstilstand og trivsel ved at gøre det sunde 
valg til det lette valg.

Links: A3, A4, A5, A7, A8, A9, F3, F4, K2, N1, 
N2, S1, S3, S4, T1



Mål:
• Fremme børn og unges trivsel og 
sundhedstilstand.
• Fremme voksne og ældres trivsel og 
sundhedstilstand.
• Fremme sundhedstilstanden hos borgere med 
kroniske lidelser.

Handlinger:
• At inddrage borgeren via dialog og 
vidensudveksling mhp. at udvikle deres 
handlemuligheder i forhold til livskvalitet, 
sundhed og ansvar for eget liv.
• Monitorere borgernes sundhedstilstand gennem 
sundhedsprofiler, der danner rammen for 
sundhedsfremmende og forebyggende strategier, 
for at det sunde valg bliver det nemme valg.
• Nordfyns Kommune arbejder med sundhed og 
trivsel via KRAM faktorerne, som påvirker 
livsstilssygdommene.

 

 



Sundhed på tværs

Vision:
Igennem strukturel sundhedsfremme og 
forebyggelse understøtter kommunen et 
sundhedsfremmende miljø, hvor det sunde valg 
bliver det lette valg.

Links: A6, A8, A9, B1, B2, F3, F4, N1, N2, S1, 
S2, T1



Mål:
•Igennem styring, regulering og rammer 
understøttes et sundhedsfremmende miljø.
• Der tænkes sundhed ind på tværs i alle 
kommunens områder.
• Borgerinddragelse og borgerinvolvering.

Handlinger:
• Igennem politikker og rammer understøttes et 
sundhedsfremmende miljø.
• Borgerne inddrages i aktiviteter med 
udgangspunkt i KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og 
Motion). 
• Sundhed går på tværs i de opgaver, som 
kommunen løser for og i samarbejde med 
borgeren. Derfor er sundhed både et mål og 
middel i opgaveløsningen. 

 

 

   



Sygedagpengeområdet
Vision:
Jobcenter Nordfyn ønsker at være proaktivt og 
forebygge, at sygdomstruede bliver sygemeldt.
Der ydes en tidlig, koordineret, aktiv og beskæf-
tigelsesrettet indsats over for sygemeldte borgere. 
Indsatsen er tilpasset den enkeltes muligheder og 
med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt kan 
vende tilbage til arbejdsmarkedet eller indtræde på 
arbejdsmarkedet. Sygemeldingen tilstræbes at være 
så kortvarig som muligt. Delvise raskmeldinger skal 
anvendes i alle tilfælde, hvor det er muligt. 
Sagsbehandlingen skal sikre en hurtig afklaring, så 
menneskelige og økonomiske omkostninger for den 
sygdomsramte mindskes mest muligt.

Links: K1, K4, S1, S2



Mål:
• Samarbejdet med virksomhederne, a-kasserne 
og praktiserende læger omkring sygemeldte skal 
være godt og smidigt, ligesom der skal bevilges 
de nødvendige arbejdsredskaber og lignende.
• Der skal være fokus på forebyggelse af 
sygemeldinger – også over for kommunens egne 
institutioner.

Handlinger:
• Der afholdes regelmæssige 
opfølgningssamtaler med den sygemeldte, hvor 
der hele tiden er fokus på tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet, delvis raskmelding og aktive 
tilbud.
• Tilbud til sygemeldte gives ud fra en individuel 
vurdering, hvor det vil fremme en raskmelding. 
• Hvis den sygemeldte ikke kan vende tilbage til 
sit hidtidige arbejde, skal der iværksættes tiltag i 
form af omskoling, revalidering eller lignende, 
der sikrer, at den sygemeldte kan fortsætte på 
arbejdsmarkedet.
 

 



Hjemmehjælp

Vision:
At borgerne uanset geografisk opholdssted i 
kommunen tildeles en høj kvalitet af praktisk 
hjælp, personlig pleje samt hjælpemidler.
Borgerne skal desuden sikres medansvar og 
medindflydelse på de tilbud, kommunen råder 
over. Hjemmehjælp tildeles ud fra et 
rehabiliterende sigte. Det vil sige, at borgerens 
egne færdigheder optrænes og vedligeholdes.

Links: A9, B6, B7, K6, S1



Mål:
• De politisk vedtagne kvalitetsstander skal sikre 
borgerne en ensartet service af høj kvalitet.
• Hjælpen bevilges som rammeydelser, hvor 
omfanget af hjælpen tager udgangspunkt i den 
enkelte borgers nedsatte funktionsniveau.
• Rehabiliteringsaspektet skal indgå i tilbuddet 
fra Hjemmeplejen.

Handlinger:
• Borgeren skal tilbydes en fleksibel 
hjemmehjælp på baggrund af en skriftlig 
bevilling. Den tildelte hjælp skal løbende 
revurderes og tilpasses borgerens 
funktionsniveau. 
• Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende 
tilgang.

 

 

 



Veje og trafik

Vision:
Kommunen ønsker at fremme en udvikling, der 
understøtter en god infrastruktur.

Links: A1, A4, A5, A6, A8, A9, B1, B2, B3, B4, 
E1, E2, E3, E4, F2, F4, K2, K3, N1, N2, S2, S3, 

T2



Mål:
• At arbejde for en bedre infrastruktur til og fra 
kommunen Bedre opkobling til og på det 
nationale infrastrukturnetværk.
• Kommunen ønsker at sætte fokus på 
trafikplanlægning, med øget opmærksomhed på 
trafiksikkerhed, især på problematikken ”Unge 
og Fart”. 
• Øget fokus på kollektiv bustrafik og telekørsel 
til styrkelse af den frie bevægelighed.

Handlinger:
• Løbende revidering af trafiksikkerhedsplan.
• Udarbejdelse af trafik- og vedligeholdelsesplan.

 

 

 

   



Affald

Vision:
Kommunen ønsker at give borgerne en høj 
service og sørge for, at borgere og erhverv så let 
som muligt kan komme af med deres affald på 
en miljømæssig forsvarlig måde.

Links: A2, B1, B2, E4, N2, T1, T3



Mål:
• Kommunens affaldsplan skal fortsat sikre en 
miljømæssig og økonomisk optimal indsamling 
og behandling af affald, samt opnå størst mulig 
udnyttelse af ressourcerne.

Handlinger:
• Sikre fortsat mulighed for tilpasning af 
genbrugspladser m.v. til fremtidens behov.
• Sikre affaldsplanen opfyldes gennem 
udarbejdelse af affaldsregulativer.

 

 

 

   
   
 



Spildevand

Vision:
Det er Nordfyns Kommunes vision, at der skabes 
en sikker og stabil kloakforsyning, hvor både 
spildevand og regnvand håndteres på effektiv og 
miljømæssig forsvarlig vis. En miljømæssig 
forsvarlig håndtering af spildevandet er 
fundamentet for visionerne om at skabe naturlige 
og bæredygtige fiskebestande i de nordfynske 
vandløb samt skabe rekreative strande med høj 
badevandskvalitet. Kloaksystemet skal 
klimatilpasses og de regnbetingede udledninger 
skal minimeres.

Links: B1, B2, B3, E4, N2, N4, T2



Mål:
•Overholdelse af målsætninger for vandløb, søer 
og hav.
• Overholdelse af målsætninger for badevand.
• Overholdelse af grænseværdier for slam til 
udspredning på landbrugsjord.

Handlinger:
• Opfølgning på den eksisterende 
spildevandsplan.
• Udarbejdelse af en ny dynamisk og langsigtet 
spildevandsplan.
• Udarbejdelse og revurdering af 
spildevandstilladelser.

 

 

 



Vindmøller

Vision:
Nordfyns Kommune ønsker at bidrage til et 
bæredygtigt samfund, hvor også vindmøller 
indgår som en naturlig del af kommunens 
energiforsyning i det omfang det ikke har for 
store genevirkninger i forhold til boliger, erhverv 
og naturperler.

Links: B1, B2, B3, B4, E1, E4, N2, N7 



Mål:
• Afklaring af potentielle placeringsmuligheder af 
vindmøller på Nordfyn. 

Handlinger:
• Nordfyns Kommune vil undersøge 
mulighederne for at skaber bedre rammer for 
etablering af vindmøller.

 

 

 

   
   
 

   




