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11. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019

Resumé

Forslag til Kommuneplan 2019 har været i høring fra den 28. juni til den 10. 
september 2019. Der er kommet 39 høringssvar. Der skal træffes beslutning om 
endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019.

Bilag

 Bilag 1 Kommuneplan 2019 til pol behandling
 Bilag 2 Høringsnotat KP2019 12. DEC
 Bilag 3 Samlede høringssvar
 Bilag 4 Forvaltningens ændringsforslag KP2019 12. dec
 Bilag 5 Kortbilag til høringsbehandling
 Bilag 6 Aftalenotat Erhvervsstyrelsen inkl. trafikredegørelse
 Bilag 7 Retningslinjestruktur for naturudpegninger
 Bilag 8 Redegørelse Ny Stenderup

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler 
kommunalbestyrelsen at vedtage bilag 1: Kommuneplan 2019 endeligt med de 
ændringer, der fremgår af bilag 2, 4, 5, 6, 7 og 8. Ændringerne er indarbejdet i 
bilag 1: Kommuneplan 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. december 2019, pkt. 218:
Afbud fra Lars Tribler.
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med 
følgende tilføjelser:

A. Stillingtagen til eventuel planlægning for byudviklingsønske ved Håstrup 
afventer drøftelser af landsbyanalysen
B. Område Rys. B5 udvides i sydøstlige hjørne som indsiger ønsker til den sorte 
stiplede linie på kortbilag 29. Der må dog ikke opføres boliger lavere end kote 
68,5. 
C. Bilag 1 opdateres før offentliggørelse til status: vedtaget og sidetal og 
indholdsfortegnelse heri rettes samtidigt. 

Økonomiudvalget 2018-21, 6. januar 2020, pkt. 11:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
I juni 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan 2019 og sendte 
den i offentlig høring fra den 28. juni - 10. september 2019 med beslutning om, at 
planforslaget ikke skulle miljøvurderes. Forslag til Kommuneplan 2019 er en delvis 
revision af den gældende Kommuneplan 2013. Kommuneplanforslaget er 
udarbejdet i overensstemmelse med Udviklingsstrategi 2019 – sammen om det 
bedste sted. 
 
Kommuneplanrevisionen 2019 består af revision af følgende temaer i 
kommuneplanen:

Bilag/Punkt_11_Bilag_1.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_2.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_3.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_4.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_5.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_6.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_7.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_8.pdf
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 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 udarbejde og vedtage tillæg til 
kommuneplanen, hvis de politiske prioriteringer ændrer sig.
 
Kommuneplanrevision 2019 understøtter primært udviklingsstrategiens 
udviklingsspor om Attraktive byer og lokalsamfund og Vækst og Erhverv. 
Derudover understøttes en mere målrettet anvendelse af kommunens rekreative 
og turismemæssige potentiale, uden at gå på kompromis med hensynet til blandt 
andet natur, miljø og landskab. Kommuneplanrevisionen medfører begrænsede 
ændringer ifht den førte politik siden 2015. 
 
Øvrige temaer fra Kommuneplan 2013 foreslås genvedtaget med redaktionelle 
ændringer.
 
Høringsperiodens resultater
Der er indkommet 39 høringssvar til kommuneplanforslaget. Høringssvarene er 
resumeret og vurderet/besvaret i bilag 2: Høringsnotat. Heraf fremgår også 
forvaltningens indstilling til ændringer af kommuneplanen som følge af 
høringssvarene. De fulde høringssvar fremgår af bilag 3. Høringssvarene har 
resulteret i en række anbefalinger til ændringer, men der er ikke nogle af 
høringssvarene, der indeholder ønsker om overordnede strategiske ændringer af 
kommuneplanen som helhed. Ud over de foreslåede ændringer, som er resultatet 
af høringsperioden, har forvaltningen en række ændringsforslag til den endelige 
kommuneplan. De fremgår af bilag 4. 
 
Der blev holdt borgermøde om planforslaget den 19. august 2019.
 
En række af høringssvarene resulterer i ændringsforslag, der ikke kan vedtages 
uden endnu en høringsproces, da der er tale om væsentlige ændringer ifht. 
Forslag til Kommuneplan 2019. Da en række projekter afventer kommuneplanens 
vedtagelse for at kunne komme videre i realiseringen, anbefaler forvaltningen, at 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der vurderes at kunne indarbejdes 
uden fornyet høring. I forlængelse af vedtagelsen af kommuneplanen foreslår 
forvaltningen, at der fremsættes forslag til kommuneplantillæg for de ændringer, 
der kræver fornyet høringsproces.
 
Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene besvares, som det fremgår af bilag 2, 
og at kommuneplanen tilrettes, som det fremgår af bilag 2, 4, 5, 6, 7 og 8.
 
Kommuneplanens form
Kommuneplanen er digital og kan ses på www.kommuneplan2019.fmk.dk fra 
16.dec.2019. Det anbefales at læse kommuneplanen online, da den er sat op til 
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det digitale medie. Kommuneplan 2019 findes også i PDFversion; Bilag 1: 
Kommuneplan 2019, som vil være tilgængelig fra 16.dec.2019. Denne PDF er 
automatisk genereret fra den digitale plan og indeholder hele kommuneplanen. Der 
vil herefter kunne ske redaktionelle ændringer i form af layoutændringer mv i den 
digitale kommuneplan.
 
 
 
 

Beslutning
Afbud fra Lars Tribler. Marianne Riber Rasmussen deltager i stedet. 
Indstillingen godkendt.
 
 


