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Beskrivelse
Forslag til Kommuneplan 2021 er en delvis
revision af kommuneplanen i Nyborg
Kommune med fokus på den grønne
omstilling. Planforslaget indarbejder
ændringer i kommuneplanens opslag om
byudvikling, skovrejsning, vådområder, trafik,
m.fl. og tilføje nye retningslinjer om
solcelleanlæg, oversvømmelsesbeskyttelse
mm.

Initiativer, der bidrager til FNs verdensmål
Verdensmålene er sorteret efter bidrag – dem med det højest vurderede bidrag er øverst.
Status: Der er generelt god adgang
til rent drikkevand i kommunen.
Gennem indsatsplaner,
beskyttelseszoner og retningslinjer
i kommune- og lokalplaner sikres
en god beskyttelse af
grundvandsressourcen.
Planforslaget: Planens udpegning
af områder, hvor skovrejsning er
ønsket er med til at mindske
risikoen for forurening af
grundvandsressourcen. Det
samme kan områder til
solcelleanlæg, hvis de erstatter

Status: Nyborg bys varmeforsyning
er særdeles bæredygtig idet den i
væsentlig grad baserer sig på
overskudsvarme fra
produktionsvirksomheder.
Kommunen rummer også
vindmøller, men få og små af
slagsen. Der mangler tilgengæld
solcelleanlæg og lign.
Planforslaget: Planen sætter
rammer for udbygning af nye
anlæg til indvinding af vedvarende
energi. Retningslinjer for opførelse
af særlig solcelleanlæg kan

konventionelt landbrug.
Skovrejsning kan dog også
potentielt nedsætte
grundvandsdannelsen. Omfanget
af påvirkningen af
grundvandsressourcen afhænger
af i hvor høj planen medfører
konkrete skovrejsningsprojekter.

potentielt bidrage meget til en
omstilling af elproduktionen inden
for kommunegrænsen. Den
konkrete påvirkning afhænger dog
af en nærmere planlægning for
konkrete anlæg.

Planforslaget indeholder også nye
udlæg til byudvikling i områder med
særlige drikkevandsinteresser
Disse kan potentielt medføre en
negativ påvirkning af
grundvandsressourcen.
Status: En stor del byudviklingen i
Nyborg og Ørbæk sker som
omdannelse af eksisterende
byzonearealer. Byudviklingen er
generelt koncentreret omkring
eksisterende byer. Kommunens
større byer har god adgang til
bynær natur, og størstedelen af
kommunens borgere har god
adgang til private og offentlige
servicefunktioner.
Planforslag: Planforslaget
indarbejder en lang række tiltag til
fremme af bæredygtighed i byer og
lokalsamfund, herunder
planlægning for små og billige
boliger, sammenhængende grønne
områder til højnelse af
biodiversiteten og til rekreation,
arbejdet med verdensarven i
Nyborgs bykerne og landsbyer og
landdistrikter, øget fokus på aktive
transportformer samt
tilgængelighed for alle og sikring af
byerne mod fremtidens
klimaforandringer.
Planforslaget ændrer rammerne for
byudvikling ved Telegrafen vest for
Nyborg, så der gives mulighed for
en større udnyttelsesgrad af

Status: Gennem planer og
konkrete projekter arbejdes der
løbende på at skabe mere og
bedre natur. Gennem drift af
arealer fokuseres i stigende grad
på at sikre gode forhold for dyreog planteliv.
Planforslaget: Nye udpegninger af
områder, hvor skovrejsning er
ønsket, samt nye lavbundsarealer
og vådområder kan potentielt
skabe større sammenhængende
naturområder til gavn for
biodiversiteten. Påvirkningen kan
være særdeles positiv, men det
afhænger af i hvor høj grad planen
medfører konkrete projekter.

grunden, hvilket kan begrænse
behovet for arealer til byudvikling
andre steder. Der udlægges
endvidere kun mindre nye
byudviklingsarealer på jomfruelig
jord, da størstedelen af de
planlagte nye boliger kan realiseres
som omdannelse af eksisterende
by.
Status: Der arbejdes i dag i vid
udstrækning med
borgerinddragelse og konkrete
samarbejder med foreninger,
lodsejere, private aktører mv. Der
ligger dog et stort
udviklingspotentiale i konkrete,
ligeværdige og formaliserede
partnerskaber.
Planforslaget: Planforslaget
medfører ikke i sig selv en
forbedring inden for dette
verdensmål. Det gøres dog klart i
planen, at mange af de positive
ændringer er afhængige af, at
konkrete projekter realiseres enten
af private aktører eller som et
samarbejde mellem kommune og
private aktører og evt. andre
interessenter. Eksempler herpå er
skovrejsningsprojekter eller
vådområdeprojekter, der begge
skal realiseres ad frivillighedens
vej.

Status: Vandkvaliteten i og omkring
kommunen er generelt god, og der
arbejdes løbende på at forbedre
vandkvaliteten ved
vådområdeprojekter mm.

Status: Kommunen har en
klimatilpasningsplan, der er
integreret i den fysiske
planlægning, nye lokalplaner
regulerer min. gulvkote størstedelen af kommunens
sommerhusområder har fået nye
lokalplaner med fastsat min.
gulvkote. Der er separatkloakeret
flere steder, og der er et LARprojekt på vej i Aunslev. Der er
igangsat et Der arbejdes målrettet
på en integreret klimaindsats på
tværs af kommune, beredskab,
forsyning og private aktører.
Planforslag: Med planen
indarbejdes konkrete retningslinjer
for sikring af nye byområder og
nybyggerier, hvis der planlægges
inden for områder, der er i risiko for
oversvømmelse ved stormflod eller
skybrud eller hvis det ligger i et
område, hvor der er risiko for
erosion. Dermed sikrer planen, at
der ikke kan planlægges for
nybyggerier i områder, der er i
risiko for oversvømmelse i
fremtiden medmindre, der laves
afværgeforanstaltninger herimod.
Status: Kommunen har vedtaget et
kodeks for bæredygtigt byggeri,
arbejder for at lave kildesortering af
husholdningsaffald, arbejder for at
tiltrække virksomheder inden for
den cirkulære økonomi og Nyborg
forsynes med bæredygtig
fjernvarme.

Planforslaget: Planens udpegning
af områder, hvor skovrejsning er
ønsket og udpegning af
lavbundsarealer og vådområder
bidrager til beskyttelse af
vandrelaterede økosystemer.

Ikke relevant eller business as usual:

Planforslaget: Planen inddrager
landbrugsarealer til
byudviklingsformål, hvilket
karakteriseres som en negativ
påvirkning på dette mål. Der er
sammenlagt tale om ca. 10 ha,
hvilket vurderes at være en
begrænset indskrænkning i
landbrugsarealet, der ikke rykker
på scoren for verdensmål.

