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Udarbejdelse af udviklingsplaner for alle interesserede 

landsbyer i Nyborg Kommune 

Baggrund og motivation 

Det er et mål i kommuneplanen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for de 9 

byzonelandsbyer samt for de mindre landsbyer i landzonen, hvor der en aktiv medvirken fra 

borgerne.  

Som tiden går, har de eksisterende landsbyplaner også brug for en opdatering, og det 

forventes, at det fortsat vil være et ønske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan 2017.  

En samlet workshop, hvor alle opstarter landsbyplaner samtidigt, kan være en måde at 

muliggøre udbredelse af udviklingsplaner i de fleste landsbyer samtidigt. Ideen blev italesat 

første gang i efteråret 2016 i forbindelse med kommuneplanstrategimøde for landsbyerne. 

Workshoppen vil være et bærende element i en proces mod udviklingsplaner for 

landsbyerne. En proces, hvor Nyborg Kommune understøtter og sætter rammerne, og 

landsbyboerne leverer indholdet.    

 

Formål 

Formålet med øvelsen er at skabe vilkår som gør det muligt for landsbyerne at udarbejde 

udviklingsplaner, der italesætter, hvilken udvikling man ønsker for de enkelte landsbyer. 

Udviklingsplaner for landsbyerne har flere formål: 

- Først og fremmest er en fælles vision et godt afsæt for, at landsbyboerne kan skabe fælles 

handling og udvikling i landsbyen. En udviklingsplan med en god forankring blandt 

landsbyens borgere kan give mandat til landsbyrådets arbejde.  

- En udviklingsplan, vil give politikerne føling med landsbyernes ønsker, og være fordelagtigt 

ved fremtidige politiske beslutninger vedr. landsbyerne. 

- Udviklingsplanerne kan bruges til at skabe en fælles stedsforståelse for nuværende 

beboere og være med til at formidle landsbyens karakter overfor potentielle bosættere. 

 

Resultater 

Processen skal lede til, at alle de landsbyer, der viser engagement og interesse får 

udarbejdet udviklingsplaner. 
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Proces 

Alle landsbyer indbydes til at tage del i processen gennem deres landsbyråd. Der inviteres 

til en arbejdsworkshop, hvor op til 8 landsbyboere fra hver landsby kan deltage. 

Forud for workshoppen udarbejdes en generisk udviklingsplan med overskrifter og blanke 

felter, som landsbyerne selv skal komme med indhold til. 

På workshoppen holdes et indledende oplæg om processen, efterfulgt af korte oplæg om 

hvert enkelt tema (fx anvendelse af grønne områder i landsbyen). For hvert tema uddybes, 

hvad temaet indebærer, og der gives forslag til, hvordan man kan gribe det an. Hvert 

temaoplæg efterfølges af idégenerering, og efterfølgende opgavefordeling i landsby-

grupperne.  

Efter workshoppen følger en periode, hvor landsbyboerne kan arbejde videre med indholdet 

af deres plan og inddrage en bredere skare af landsbyboere. Kommunen anviser forslag til 

en proces.  

Der afholdes en opfølgende workshop med samme deltagere som ved første workshop. Her 

skabes der et forum for, at landsbyboerne kan få samlet op på de opgaver, der mangler af 

blive afsluttet. Kommunen har her mulighed for at afklare tvivlsspørgsmål og byde ind med 

faglig assistance. 

Ved en given deadline leverer landsbyerne materiale til kommunen, der sørger for at 

opsætte landsbyplanerne grafisk. 

Udviklingsplanerne kommer i høring og godkendes med eventuelle tilretninger af både 

Nyborg Byråd og landsbyrådene. 

Nyborg Kommune deler den digitale fil med landsbyrådene, og lægger udviklingsplanerne 

på egen hjemmeside. Derudover står Nyborg Kommune for at printe et mindre oplag af alle 

færdige planer, som deles med de respektive landsbyråd. På denne måde motiveres 

landsbyerne til at følge processen og komme i mål med planerne. 
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Projektets organisering 

Nyborg Kommunes planafdeling Projektstyring, afvikling af workshops, sammenfatning 
af materiale. 

Naturmedarbejder 
Naturvejleder 
Sundhedsfaglig medarbejder 
Medarbejder med viden om 
bosætningsstrategier 

Deltagelse på workshop, hvor der kan gives input til 
eget fagområde, særligt som del af de fælles oplæg, 
og dels assisterende ved de enkelte borde.  

Kontaktpersoner i 
landsbyrådene 

Kommunikation og koordinering foregår via disse 
personer. 

Østfyns Museer Udarbejdelse af afsnit om de enkelte landsbyers 
historiske karakter. 
Kommenterer på landsbyernes bud på 
bevaringsværdier. 

”Landsbygruppen” Består af op 
til 8 landsbyboere som 
landsbyrådene vælger.  

Deltager på begge workshops. 
Formidler opgaven med udviklingsplanen til øvrige 
landsbyboere og inddrager alle i størst muligt omfang 
og fordeler opgaver. Dette kan f.eks. foregå ved at 
landsbygruppen selv afholder et møde/ en workshop, 
hvor de øvrige landsbyboere inviteres. 
Afleverer materiale til udviklingsplanen til kommunen. 

Øvrige landsbyboere Leverer indhold til udviklingsplanen i form af idéer, 
billeder og tekst med afsæt i det arbejde 
landsbygruppen har lavet på kommunens første 
workshop. 

 

 

Tidsplan 

De landsbyrådsrepræsentanter, der står bag forslaget om en fælles udarbejdelse af 

udviklingsplaner bemærkede, at en invitation bør komme i god tid, da der er folk som 

planlægger et helt år frem i tiden. 

Den sæsonmæssige placering af workshops giver også mulighed for, at landsbyboerne kan 

tage billeder af deres landsby til udviklingsplanen i de måneder, hvor landsbyen tager sig 

bedst ud. 

HANDLING DATO 

Invitation til proces og udmelding af 
dato for workshops 

April 2017 

Workshop 1, idégenerering:  
 

torsdag 3. maj 2018 kl. 18.30 – 21.00 
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Mellemliggende periode, hvor 
landsbyboerne selv arbejder og 
inddrager den øvrige by. Kommunen 
står til rådighed med teknisk assistance 
af lettere karakter.  
 

4. maj 2018 – 8. august 2018 

Workshop 2, opsamling torsdag 9. august 2018 kl. 18.30 – 
21.00 

Deadline for indlevering af tekst og 
billeder til planafdelingen, Nyborg 
Kommune 

mandag 10. september 2018 

Høring, tilpasning og endelig 
vedtagelse. 

Estimeret primo dec. 2018 

 

Overordnet disposition for udviklingsplan 

De allerede eksisterende udviklingsplaner for Tårup og Svindinge deles til inspiration for 

landsbyboerne, og afspejles i den disposition, som Kommunen lægger op til. 

Landsbyboerne har mulighed for at læne sig op af dispositionen, i den grad det giver mening 

for dem. 

 

 Forord – Nyborg Kommune skriver fælles udkast, hvor processen bag 

udviklingsplanerne beskrives. De enkelte landsbyer kan tilrette. 

 Vision – Skrives af landsbyboerne 

 Karakteristik af landsbyen med historisk fokus – Udarbejdes før kommunens 

første workshop af Østfyns museer med hjælp fra Nyborg Kommunes planafdeling 

 ”Sådan er det at bo i xx landsby” – skrives af landsbyboerne 

 Grønne områder – skrives af landsbyboerne 

 Stiforbindelser – skrives af landsbyboerne 

 Byforskønnelse – skrives af landsbyboerne 

 Bevaringsværdier – skrives af landsbyboerne, kommenteres af Østfynske museer  

 Evt. tema, særligt udvalgt af den enkelte landsby – skrives af landsbyboerne 

 Udviklingsplan– skrives og evt. tegnes af landsbyboerne 

 Afsluttende side med gode billeder fra landsbyen – billeder leveres af 

landsbyboerne 

 

Økonomi: 

Der kan træffes beslutning om at lade en ekstern konsulent stå for grafisk design af 

udviklingsplanerne. Til sammenligning kostede opsætning af naturpolitikken ca. 30.000 kr.  
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”SWOT” – Styrker, Svagheder, Muligheder, Trusler 

Den angivne proces skaber mulighed for, at forestå et stort arbejde med en relativt lille 

arbejdsbyrde for kommunen ved hjælp af en stærkt koordineret proces. 

Det er en styrke ved processen, at landsbyboerne selv spiller en vigtig del i processen og 

derfor kan forventes at tage stort ejerskab til det færdige produkt. 

Det er en svaghed i den foreslåede proces, at den ikke garanterer, at alle landsbyer får 

lavet udviklingsplaner. Kun dem, hvor der kan etableres engagement til det i den 

pågældende periode. Formidlingen særligt i en længere periode op til 1. workshop bør 

bruges til at udbrede idéen, skabe forståelse og vilje til at deltage samt til at etablere god 

kontakt til landsbyrådenes kontaktpersoner. 

Det er en risiko, at planen ikke udbredes til hele landsbyen, men forbliver et projekt for få 

udvalgte. Derfor bør kommunen skabe opmærksomhed om vigtigheden af at inddrage alle. 

Høringsprocessen er med til at understøtte den brede inddragelse. 

Det er en risiko, at flere landsbyer kommer godt fra start, men går i stå eller afleverer 

halvfærdigt materiale. Dette kan lede til uforudset ekstraarbejde for kommunen eller 

utilfredshed med resultatet. Kommunen bør afbøde denne risiko ved at kommunikere 

arbejdsfordelingen og kommunens forventninger tydeligt ved første workshop og i 

invitationen til denne.  


