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239. Forslag til Kommuneplan 2019

Resumé
I henhold til Udviklingsstrategi 2019 er der udarbejdet forslag til Kommuneplan 
2019. Der skal træffes beslutning om at sende Forslag til Kommuneplan 21019 i 
offentlig høring, og om hvorvidt der skal udarbejdes miljøvurdering af 
kommuneplanforslaget.

Bilag

 Bilag 1: Revisionsnotat Forslag til Kommuneplan 2019
 Bilag 2 Oversigt over forslag til ændringer i Kommuneplan 2019
 Bilag 3 Kortbilag til Forslag til KP19
 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2019
 Bilag 5 MV screening FORSLAG KP19

Indstilling
Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen 

1A - at sende Forslag til Kommuneplan 2019 i offentlig høring i perioden 
18. juni til 10. september 2019
2A - at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget
3A - at der afholdes borgermøde 19. august 2019 i Espe-Hallen fra 19-21.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 23. maj 2019, pkt. 89:
Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med 
følgende justeringer/mindretalsudtalelser i forhold til ønsker og forslag til ændringer 
vedr. konkrete rammeudlæg:

1B - at de fremlagte to supplerende forslag  Nr 29b og Nr 46 medtages og 
at det herunder præciseres, at forslag til supplerende rammeudlæg på 
Ringstedgårds jorder lige syd for “sommerfuglen” alene er til infrastruktur
2B - Nr 2 Faa.B 18: Et mindretal bestående af Søren Kristensen og Lars 
Tribler anbefaler at rammeområde ved Sundvejen Faa. B 18 fastholdes 
som boligområde
3B - Nr 4 Faa.C2: Der laves ikke begrænsning, som hindrer en ny 
dagligvarebutik i området
4B - Nr 13: Et mindretal bestående af Brian Bisgaard anbefaler, at Håstrup 
Udviklingsråds ønske medtages 
5B - Nr 19 Boltinggård Gods: Rammen udvides på østsiden af vejen, så 
arealet udvides mod syd forbeholdt parkering uden bebyggelse
6B - Nr 63: Ønske fra Forum Ferritslev-Rolfsted: Areal  på Matr. Nr. 6r 
beliggende udenfor støjkonsekvensområdet for flyvepladsen medtages til 
boligformål (åben lav bebyggelse) incl. angivelse af mulig fremtidig 
byvækstretning mod øst

 
Desuden: Kort til Nr 11 Ny Stenderup i bilag 3 er fejlbehæftet og rettes forinden 
sagen forelægges Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget 2018-21, 3. juni 2019, pkt. 301:
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstillingspunkter 1A-3A 
overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag/Punkt_239_Bilag_1.pdf
Bilag/Punkt_239_Bilag_2.pdf
Bilag/Punkt_239_Bilag_3.pdf
Bilag/Punkt_239_Bilag_4.pdf
Bilag/Punkt_239_Bilag_5.pdf
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Økonomiudvalget anbefaler supplerende indstillingspunkt 1B, 3B, 5B og 6B.
 
Venstre, Dansk Folkeparti og Hans Stavnsager anbefaler mindretalsindstilling 
punkt 2B – øvrige medlemmer af Økonomiudvalget undlader at stemme.
 
Økonomiudvalget anbefaler ikke indstillingspunkt 4B.
 
Torben Smith (F) tager forbehold overfor afsnittet om ”Kulturarv”. Torben Smith 
ønsker at Boltinge Stolefabrik (s. 144-145) tages ud, og at Egeskov Slot og 
Slagterigrunden i Faaborg tilføjes.
 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2019 – sammen om det bedste 
sted den 18. februar 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen skal 
revideres delvist, og at følgende temaer skal revideres:

 Faaborg-Midtfyns rolle

 Én kommune - tre egne (tidl. Byerne og landdistrikterne)

 Byudvikling herunder produktionsvirksomheder (tidl. Byvækst og 
byomdannelse)

 Detailhandelsplanlægning

 Turisme (under Ferie- og Fritidsområdet)

 Friluftsliv (under Ferie- og Fritidsområdet)

 Kulturarv (under Kultur og landskab)

 Natur herunder Grønt Danmarkskort

 Klimatilpasning
 
 

Formålet med revisionen af disse temaer er at implementere de seneste års 
politiske prioriteringer fra først Udviklingsstrategi 2015 - Sammen om nødvendige 
forandringer og nu Udviklingsstrategi 2019 - Sammen om det bedste sted, samt 
lovbundne ændringer ifht. produktionserhverv, klimatilpasning og temaet om natur 
og grønt danmarkskort. Kommunalbestyrelsen kan altid udarbejde og vedtage 
tillæg til kommuneplanen, såfremt der sker ændring i prioriteringer eller der er 
forhold, man ikke ønsker at træffe beslutning om på nuværende tidspunkt.

Kommuneplanrevision 2019 skal primært understøtte udviklingsstrategiens 
udviklingsspor om Attraktive byer og lokalsamfund og Vækst og Erhverv, samt en 
mere målrettet anvendelse af kommunens rekreative og turismemæssige 
potentiale uden at gå på kompromis med hensynet til blandt andet natur, miljø og 
landskab.  

Særligt udviklingsstrategiens fokus på Attraktive byer og lokalsamfund og den 
fremtidige udviklings afsæt i de tre egnes potentialer betyder, at der er behov for 
en revision af kommuneplanens temaer om Byvækst og byomdannelse samt 
Byerne og landdistrikternes samarbejde og roller – kommuneplanens såkaldte 
bymønster. I Kommuneplan 2013 er kommunen inddelt i 5 områder. Et 
hovedomdrejningspunkt i Kommuneplan 2019 er derfor at implementere de 3 
egnsprofiler med afsæt i det hidtidige arbejde med egnene samt visionerne for de 4 
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udviklingsbyer Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse. Ud over disse tilpasninger 
ændres der ikke i hierarkiet af byerne i bymønstret. Forslaget til 
kommuneplanrevisionen medfører begrænsede ændringer ifht den førte politik 
siden 2015. Baggrunden for revisionen af de enkelte temaer, samt en oversigt over 
i hvilke lokalplanrammer, der foreslås ændringer fremgår af Bilag 1: Revisionsnotat 
Kommuneplan 2019. Det anbefales, at revisionsnotatet læses før selve 
Kommuneplan 2019.

Den resterende del af Kommuneplan 2013 foreslås genvedtaget med tekniske 
tilretninger og mindre justeringer som følge af ny lovgivning, vedtagne planer mv.  

./. Kommuneplanen er digital og kan læses på www.kommuneplan2019.fmk.dk Det 
anbefales at læse kommuneplanforslaget online, da den er sat op til det digitale 
medie. En væsentlig del af en kommuneplan er kortmateriale. Det findes i den 
digitale kommuneplan som digitale zoombare kort under hvert tema, og også i PDF 
format som såkaldte Hovedkort. Temarevisioner samt andre ændringer i 
kommuneplanen er markeret med en grøn overstregning således, at det er tydeligt, 
hvad der stilles forslag om at ændre/eller tilføje. I temaer, som ikke er til fuld 
revision, men hvor der sker mindre rettelser er nyt ligeledes markeret med grønt, 
og tekst der foreslås slettet, er markeret med en rød overstregning. Forslag til 
ændringer af kommuneplanen, som ikke er en del af de ovenstående 
temarevisioner fremgår af Oversigt over forslag til ændringer i Kommuneplan 2019, 
se bilag 2 og det dertilhørende kortbilag, se bilag 3.  
 
Forslag til Kommuneplan 2019 findes også i PDFversion, se bilag 4 (Forslag til 
Kommuneplan 2019). Denne PDF er automatisk genereret fra den digitale plan 
den 15. maj 2019 og indeholder hele kommuneplanforslaget. Denne PDF har 
dårlig kommunikativ værdi.  
 
Der er udarbejdet 46 tillæg til Kommuneplan 2013, hvoraf 3 endnu ikke er endeligt 
vedtaget. Disse forventes behandlet i 3. kvartal 2019, og vil blive indarbejdet i 
Kommuneplan 2019 før endelig vedtagelse. Der kan ikke udarbejdes 
kommuneplantillæg, før Kommuneplan 2019 er endeligt vedtaget.
 
Forslag til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven se 
bilag 5: Miljøscreening KP2019. Det vurderes, at kommuneplanforslagets 
virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på
miljøet. Det vurderes derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af 
kommuneplanforslaget.
 
Det anbefales, at den offentlige høringsperiode sættes til 12 uger grundet 
høringsperiodens sammenfald med sommerferieperioden, og at der afholdes 
borgermøde den 19. august kl. 19-21 i Espe-hallen. 

Beslutning
Afbud fra Tanja Kromann Clausen (A). I stedet deltog Rene Brinch Petersen.
Et flertal i Kommunalbestyrelsen stemmer for 1B, 3B, 5B og 6B. Det Konservative 
Folkeparti (C) undlader at stemme. 
Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet (A), Socialistisk 
Folkeparti (F), Alternativet (Å), Det Radikale Venstre (B), Dansk Folkeparti (O) og 
Venstre (V) stemmer for 2B. Det Konservative Folkeparti (C) undlader at stemme. 
Enhedslisten (Ø) stemmer imod.
 
Følgende stemmer for mindretalsindstillingen 4B: Anstina Krog (A), Kim Aas 
Christensen (A), Rene Brinch Petersen (A), Socialistisk Folkeparti (F), Alternativet 
(Å), Dansk Folkeparti (O) stemmer for 4B. Et flertal bestående af Hans Stavnsager 
(A), Steffen jensen (A), Anne Merete Mikkelsen (A), Jos Bischop (A) og Venstre 

www.kommuneplan2019.fmk.dk
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stemmer imod indstillingspunkt 4B. Det Konservative Folkeparti (C) undlader at 
stemme.
 
Kommunalbestyrelsen godkender indstillingspunkt 1A-3A. 
Det konservative Folkeparti (C) undlader at stemme. 
 
 


