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Kære Rikke Berg
Projektleder for Infrastrukturstrategien Jan Carlsson, Svendborg Kommune og undertegnede fra Byregion Fyn‐
sekretariatet beklager, at vi har begået en fejl ved at overse de senest indsendte høringssvar fra Assens Byråd.
Det råder vi bod på nu ved at foreslå, at de 3 senest indsendte bemærkninger behandles på lige fod med de øvrige
kommentarer fra Assens Kommune.
1 Ønske om busforbindelse mellem Faaborg og Campus Glamsbjerg
Der henvises til Hvidbog s. 22‐23 hvor det indstilles at Assens retter direkte henvendelse til Fynbus om kørsel på
denne rute. Dette ønske er så specifikt, at det ikke hensigtsmæssigt kan indarbejdes i den mere generelle og
langsigtede strategi.

2 Deleordninger – der ønskes ikke nævnt konkrete navne på eksisterende dele‐ordninger
Assens ønske indarbejdes i Hvidbogen. Ønsket anbefales imødekommet i strategien (lige som enslydende ønske fra
Svendborg Byråd), således at der ikke nævnes konkrete navne, og at Navne Uber fjernes side 9 og 15 i
infrastrukturstrategien.

Assens Kommune
Forslag, side 9, ”fynboerne deler mere ”justeres, således der ikke fremgår
konkrete virksomhedsnavne.
Projektgruppens bemærkninger
Til efterretning.

Indstilling
Det anbefales, at bemærkninger
strategiens tekst, således at bete
15. (er rettet – se nedenfor unde

Svendborg Kommune
Uber bør ikke nævnes i den endelige udgave
Projektgruppens bemærkninger
Til efterretning.

Indstilling
Det anbefales, at bemærkninger
strategiens tekst, således at bete
15.

1

3 Der ønskes taget højde for evt. etablering af nationalt testcenter for droner
Assens Byråds ønske indarbejdes i Hvidbogen. Det anbefales at en bestemmelse herom indarbejdes i afsnittet
”Opgaver i de fynske egne” side 44 i strategien.

Assens Kommune
Assens Kommune finder, at det tilføjes, at der angående H.C. Andersen‐airport
tages højde for eventuel etablering af et nationalt testcenter for droner
Projektgruppens bemærkninger
Til efterretning, idet det dog vil være en aktivitet, der vil kunne begrænse
lufthavnens udvikling.

Indstilling
Det anbefales, at bemærkningern
strategiens tekst, således at afsni
under Nordfyn/”Særlige indsatse
”Under hensyntagen til HCA Airpo
testcenter for droner”.

Håber at det er en tilfredsstillende løsning.
Vil du videresende en undskyldning til Assens Byråd for vores overseelse af den sidste del af høringssvaret, som vi nu
ghåber at have rådet bod på.

Med venlig hilsen
Poul H. Mathiesen
Plankonsulent
Tlf 40 29 03 89
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