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Forslag til Landsplanredegørelse 2018 i høring

Fælles fynsk høringssvar
Fyn savner en helhedstænkning for Danmark
Kommunerne på Fyn er positive over for de nye ændringer i Planloven fra 2017, som har givet mere
fleksible rammer ift. at sikre vækst og udvikling samt øget frihedsgrad og øget ansvar til kommunerne
ift. at afveje samfundets interesser i arealanvendelsen.
Ved gennemlæsningen af forslag til Landsplanredegørelse 2018 tales der meget om de nye
muligheder i Planloven, men alt for lidt om hvordan regeringen konkret vil skabe ”Et Danmark i bedre
balance” – som er et erklæret og attraktivt mål.
De fynske kommuner savner et spændende bud på fremtidens geografi – et opdateret Danmarkskort
– som viser, hvordan Danmark kan komme til at hænge endnu bedre sammen og med en klar
arbejdsdeling til de enkelte landsdele. Der savnes en overordnet statslig retning for landets udvikling
og fysiske planlægning – en klar rollefordeling mellem byer og regioner og en stærk sammenhæng og
prioritering af den overordnede infrastruktur (fx motorvejsnet, broforbindelser, kollektiv trafik,
timemodel mv).
Der bør arbejdes målrettet med et strategisk og fysisk danmarkskort, som kan hjælpe kommunerne i
styringen af den fysiske planlægning og prioritering af arealanvendelsen og en tydeliggørelse af,
hvilke nationale værdier (fx bymiljøer og kystlandskaber), som er umistelige, hvilken typer af vækst,
der ønskes og skal stimuleres i de rette og relevante regioner.
En sådan national vision og retning savnes i det udsendte forslag til Landsplanredegørelse 2018. Fyn
deltager gerne i et sådant arbejde, og har med sin nyligt vedtagne Strategi Fyn 2018-21 et
velgennemarbejdet grundlag for at møde ministerier og øvrige regioner i Danmark om denne
spændende og opgave.
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Fyn støtter et sammenhængende Danmark
med en effektiv arbejdsdeling

