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Dansk byplan laboratorium 
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Vi er blevet færre  
befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 



og vi bliver ældre: 
procentvis ændring i befolkningsgrupper, 2013-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: kontur, Svendborg, 2013 



og prognosen er ikke gunstig 

 
 



Boligmarkedet i Svendborg 

  28.000 boliger til 58.000 borgere 



Boligbyggeriet er gået i stå 
- boligbyggeri i Svendborg, 2002-26  
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alligevel mange ledige, almene boliger 
Ledige, almene boliger pr. 1.2.2015 
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også sammenlignet med andre 
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Selv om borgerne er vilde med området 

- er lokalområdet attraktivt? Borgernes egen vurdering, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 



og det afspejles i huspriserne 

m2-huspriser i syddanske byer 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 



 

Hvorfor en boligstrategi i 

Svendborg  
 

Fortsat attraktiv for bosætning 

Udviklingsprojekter 

Boligbyggeprogram 

Vækststrategi 

Erhvervsstrategi 

Ændret boligbehov 

Behov for tidssvarende boliger 
og boligområder 

Velfungerende lokalområder 

Nærhed til Odense 

 

Lavkonjunktur 

Længere liggetider 

Flere ledige boliger/overudbud 

Vanskeligere at finansiere 

Øget risikoeksponering 

Øget tilflytning til de store byer 

Faldende indbyggertal 

 



Svendborg – Bo på Sydfyn 
 Svendborg Kommune er en attraktiv 
bosætningskommune. Som cittaslow kommune 
er en bolig i Svendborg en god ramme om det 
gode liv.  Et godt liv tæt ved trafikale 
forbindelseslinier og skov og strand.  I 
Svendborg Kommune prioriterer vi uddannelse 
og sport og med et aktivt kultur- og fritidsliv er 
en bolig her attraktiv for alle borgere uanset 
behov.   
Udviklingen af bymidte og havn som et 
kraftcenter understøtter Svendborg Kommunes 
fortsatte position som attraktiv 
bosætningskommune.  Udviklingen af 
Byrumsprojektet og Den Maritime Byhavn er 
første satsning i en strategisk prioritering af 
vækst inde fra såvel bymidte som bydelscentre  
og ud mod lokalområderne. 
Boligstrategien sætter fokus på at sikre balance 
mellem udbud og efterspørgsel  i Svendborg by 
og lokalområderne. Svendborg Kommune 
samarbejder tæt med aktører på boligmarkedet 
for at sikre sammenhæng mellem udbuddet og 
efterspørgsel af boliger.  Svendborg Kommune 
fastlægger rammer for nye  anlægsprojekter i 
bymidte og havn og arbejder samtidig for 
tilpasning af den eksisterende boligmasses 
attraktion.  
Svendborg Kommune arbejder med et bredt 
bæredygtighedsbegreb i forhold til udviklingen 
af boligområder og boligprojekter. Således er 
det afgørende at indtænke ændrede behov og  
bæredygtighed i økonomisk, social og fysisk 
forstand.  
Samarbejdet med den almene boligsektor er tæt 
og forpligtende med afsæt i styringsdialogen 
med boligorganisationerne 

 nde 

Konsolidering 

Med tæt dialog og gennem 

fælles mål arbejder 

Svendborg Kommune i 

styrings-dialogen med den 

almene sektor for at sikre 

økono-misk og 

organisatorisk 

bæredygtighed for de 

almene boligorgani-

sationer. Desuden er 

Svendborg Kommune 

optaget af et potentielt 

overudbud af arealer 

udlagt til boligformål.  

Tilsagn til nyt støttet 

byggeri gives efter fælles 

budrunde   

Sunde og gode boliger 

Alle borgere skal have 

adgang til en sund bolig. 

Svendborg Kommune 

arbejder aktivt for at sikre 

tidssvarende boliger til alle 

borgere uanset 

livssituation. 

Udsatte boligområder 

Svendborg Kommune vil 

med den gensidigt 

forpligtigende sam-

arbejdsaftale med de 

almene bolig-

organisationer iværksætte 

initiativer og nye 

samarbejdsformer til 

imødegåelse af en negativ 

udvikling for de udsatte 

boligområder. Det 

overordnede mål er styrket 

beboersammensætning. 

  

 

 

 

 

 

 

Bydele og lokalområder 

I lokalområderne kan primært private 

initiativtagere bygge boliger målrettet 

den lokale efterspørgsel. 

Svendborg by 

Byomdannelsen i midtbyen 

og udbygningen af Den 

Maritime Byhavn sætter 

rammer for at etablere 

byboliger i de kommende 

år.  

Byboligerne skal primært 

være ejerlejligheder og 

privat udlejning. 

For at sikre blandende 

bomiljøer kan almene 

boliger også på længere 

sigt etableres på havnen.  

Tankefuld 

I den miljømæssigt 

bæredygtige bydel er der 

mulighed for at bygge 

lavenergiboliger tæt på 

åbne landskaber. 
  

Boligstrategi for Svendborg Kommune 

– Hjem til det gode liv 

SVENDBORG -  

Bo på Sydfyn 

Senior- og ældreboliger 

samt social bosætning 

Som følge af den 

demografiske og 

generelle 

samfundsudvikling vil der 

blive behov for flere  

tidssvarende ældre- og 

seniorboliger. Dette kan 

realiseres både som 

privat og alment 

nybyggeri og 

fremtidssikring af den 

eksisterende boligmasse 

 

Attraktive boligområder 

En tidssvarende og mangfoldig 

boligmasse er afgørende pejlemærker for 

den eksisterende boligmasse.  

 Midler er renovering, modernisering, 

salg, sammenlægning og i mindre 

omfang kan nedrivning være en del af 

løsningen. 

 

http://www.svendborg.dk/forside?


Boligstrategien 1 

- Vækst og bosætning 
 

Overordnet trend skal vendes - behov for vækst (flere 

arbejdspladser og flere borgere).  

– Gode muligheder: nærhed til Odense, god infrastruktur, etc  

 

Derfor behov for øget bosætning: 

– Flere i den erhvervsaktive alder 

 

Derfor attraktive bosætningsmuligheder : 

– Muligheder, når konjunkturomslag kommer 

– Bredt boligudbud i alle lokalområder 

– Prioritering af nybyggeri på havnen og bymidten 

– Mulighed for private initiativer i lokalområderne  
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Boligstrategien 2 

- Boligudbuddet 
 

Tilstræbe bedre overordnet balance mellem udbud og efterspørgsel: 
– For stort samlet udbud.  

2.000 ledige boliger, 6-700 mere end nødvendigt  

– Dårligt placerede ældreboliger 
Svære at afhænde 

– For mange utidssvarende ungdomsboliger 
Gamle  kollegier, der kan frasælges – behov for hurtig afklaring. 

– For mange dyre, almene familieboliger 
Belastede boligområder med imageproblemer 

Fysiske renoveringsplaner 

Boligsociale helhedsplaner 

Glimrende samarbejde med LBF 

 

Det rigtige udbud: 
– tidssvarende ældreboliger – ikke i yderområder uden kollektiv trafik 

– Gode, billige, konkurrencedygtige familieboliger (til stigende antal singler og 
fortsat udtynding) 

– Tidssvarende, velplacerede ungdomsboliger 

  
 

 

 

 

 
 



Boligstrategien 3 

- Bæredygtighed 
 

Fysisk: 

– Tidssvarende og sunde boliger 

– Energioptimerede 

– Attraktive udenomsarealer 

Socialt: 

– Tæt samarbejde i udsatte boligområder 

– Styrket beboersammensætning 

– Specialiserede behov 

– Billige boliger til boligsociale problemer 

Økonomisk: 

– Konsolidering 

Økonomisk risikoeksponering 

Forretningsmæssigt 

 

 

 

 

 
 



Hvad gør vi sammen med den almene sektor? 

 

Fysisk renovering: 

– Skovparken: 
Tidssvarende og større lejligheder 

Renovering til 479 mio. kr.  

Er gennemført 

 

– Jærgermarken/Toftemarken 
Tidssvarende lejligheder 

Flere mindre bevares 

Under planlægning 

 

 

 

 

 

 
 



Hvad gør vi sammen med den almene sektor? 

 

Boligsocial helhedsplan 
– Fortsættelse af initiativaftale med Socialministeriet 

– Ny fælles helhedsplan: Skovparken/Jægermarken 

– Fælles mål 

– Fælles organisation 

– Budget 12 mio. kr., : 

 

 

 

 

 
 



Hvad gør vi sammen med den almene sektor? 

 

Planens elementer: 

Uddannelse, Beskæftigelse og erhverv 

– Nmentornetværk 

– Fritidsjob i boligområderne 

Børn, unge og familier 

– Bydelsmor 

– Nøddeknækkeren 

Beboernetværk, demokrati og inddragelse 

– Beboerkonsulent 

– aktivitetspulje 

Image og kommunikation 

– Hjemmeside 

– Bevaringsværdigt kulturmiljø 

 

 

 

 

 
 



Hvad gør vi sammen med den almene sektor? 

 

Dialogrunder 

– Bilaterale møder med de enkelte organisationer 
Tilsynet 

Løbende sager 

– Fællesmøder for hele sektoren 
Boliigstrategien 

nybyggeri 

 

 

 

 
 


