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Miljøministeren har den 27. april 2012 inviteret til forhøring om valg af temaer til det kommende
forslag til Landsplanredegørelse 2012. Som parter i Fynsprojektet, et samarbejde mellem ni fynske
kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet om at skabe vækst og udvikling på Fyn, har vi
som borgmestre og formand for udvalg for regional udvikling valgt at fremsende et fælles
høringssvar.
Vi har med stor interesse læst oplægget til temaer til den kommende Landsplanredegørelse 2012.
Temaerne falder helt i tråd med det fælles Fynsprojekt og med de spor, der er lagt i Den Regionale
Udviklingsplan 2012-15. Vi mener, at de skitserede problematikker i debatoplægget om
Landsplanredegørelse 2012 i vidt omfang kan løses gennem samarbejder i byregioner som vores.
Fynsprojektet har det formål at udvikle den fælles fysiske planlægningsstruktur, der bedst
stimulerer det fælles mål om bæredygtig vækst på Fyn. Vi er overbeviste om, at indsatsen frem
mod den fælles fysiske planlægningsstruktur også vil fremme en række andre væsentlige
samarbejdsinitiativer på Fyn.
Samtidig spænder Fyn fra storbyen til landdistrikterne og giver på den måde et godt billede på de
kommunale og regionale udfordringer, som landsplanredegørelsen skal forholde sig til.
Derfor skal Fynsprojektet omtales i Landsplanredegørelse 2012 som eksempel på
nødvendigheden af bysamarbejder i forhold til at løfte de komplekse planlægningsopgaver, som
kommuner og regioner står over for.
I forhold til de enkelte temaer i debatoplægget til Landsplanredegørelse 2012 har vi følgende
kommentarer:

Tema 1: Udvikling i hele landet
Vi har med tilfredshed noteret os, at høringsmaterialet har fokus på udviklings- og
vækstmuligheder for hele Danmark – et tema vi lagde meget stor vægt på allerede i vores fælles
fynske høringssvar på det daværende forslag til Landsplanredegørelse 2009.

I Fynsprojektet vil vi identificere og udnytte de fordele og styrkepositioner, som Fyn har i forhold til
resten af Danmark og udlandet. Det er vigtigt for os, at de fynske styrker og potentialer i kommuner
og byer udvikles og synliggøres – både på Fyn og i omverdenen.
Byregionerne har - med deres forskellige udgangspunkter og styrkepositioner - en vigtig rolle at
spille i forhold til at sikre den samlede danske vækst. Men det betyder også, at alle byregioner skal
have mulighed for at udvikle deres særlige fordele gennem landsplanlægningen - og gennem
statslige investeringer i uddannelse, erhvervsfremme, infrastruktur m.m. Landsplanredegørelsen
bør tydeliggøre dette behov for helhed og sammenhæng i planlægnings- og udviklingsindsatsen
med henblik på at byer og landdistrikter gennem dialog kan udnytte deres styrkepositioner.

Tema 2: Klimatilpasning og grøn energi
De enkelte kommuner skal helt klart på banen i forhold til lokale foranstaltninger som f.eks. fremme
af cyklisme, byfortætning frem for byspredning, miljørigtigt byggeri, sikring af serviceforsyning m.m.
Men udfordringerne skal også løses på tværs af kommunegrænser.
Fremme af kollektiv trafik og cyklisme skal også ske på tværs af kommunegrænser – og tilgodese
arbejdspladser, uddannelser, institutioner m.m. i et større opland. Samtidig kan kommunerne og
regionen også med fordel etablere fælles viden om klima og udarbejde fælles strategier for klima
og for ressourceminimering.
Som Ø har Fyn desuden væsentlige muligheder for at opnå energibesparelser og effektivisering
gennem en strategisk energiplanlægning, der fremme samspillet mellem energiproduktion og
forbrug. Her er en udfordring også at sikre en bæredygtig grøn energi, som fremmer CO2reduktion og styrker naturen og fødevareproduktionen.
Men det er vigtigt, at staten også melder ud, hvordan den konkret påtænker at samarbejde med
kommuner og regioner om at løse disse store udfordringer.

Tema 3: Bæredygtige byer
På Fyn er vi i gang med at gøre vore byer bæredygtige gennem omdannelser og fortætninger,
ligesom vi har et stort fokus på at bevare det åbne land, som er en af vore store ressourcer.
I Fynsprojektet ser vi gennem en fælles planlægning Fyn som en sammenhængende, bæredygtig
enhed, hvor der skal fokuseres på både det sociale, det økonomiske og det miljømæssige
bæredygtighedsbegreb.
Temaet om bæredygtige byer er derfor væsentligt i den kommende landsplanredegørelse.

Tema 4: Landdistrikter og Tema 5: Det åbne land
Naturen spiller en vigtig rolle på Fyn. Gennem samarbejdet på tværs af kommunegrænserne kan vi
i fællesskab sikre benyttelse og beskyttelse af de fynske landskaber.

De mange unikke områder på Fyn, både i form af ø-samfund, landsbymiljøer og natur og
landskaber, er en vigtig ressource for Fyn, både i forhold til tiltrækning af turister og borgere. I
Fynsprojektet vil vi derfor se benyttelse og beskyttelse i sammenhæng også med det fælles
udviklingsperspektiv.
Bl.a. udgør Sydfyn et særligt klimavenligt dyrkningsmiljø, og det skal naturligvis tilgodeses også i
fremtiden. Den fynske kyst er ligeledes en stor og vigtig ressource, både erhvervsmæssigt i forhold
til fiskeri og maritime erhverv, men også i forhold til turisme og nye borgere.
Landdistrikterne i Danmark står med forskellige forudsætninger, muligheder og trusler, afhængig af
blandt andet deres beliggenhed og omgivelser. Det betyder, at det er afgørende med
differentierede indsatser og arbejdsdeling for at sikre en økonomisk og velfærdsmæssig
bæredygtig udvikling i landdistrikterne.
Der kan imidlertid være både lovgivningsmæssige, finansieringsmæssige, og vidensmæssige
barrierer for at udnytte de lokale potentialer. Vi ønsker på Fyn at der i fremtiden i højere grad tages
afsæt i de lokale vilkår og muligheder, end i en generaliserende lovgivning.
For os hænger temaerne om landdistrikter og det åbne land naturligt sammen. Vi vil derfor foreslå,
at de to temaer slås sammen i Landsplanredegørelse 2012.

Tema 6: Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
Temaet er vigtigt og meget aktuelt og bør være det indledende tema i Landsplanredegørelse 2012.
Udviklingen af Danmark kan ikke kun ses i et nationalt perspektiv. Danmark er aktiv spiller i den
globale konkurrence. Derfor skal landsplanlægningen indeholde klare tilkendegivelser af, hvordan
Danmark skal klare de store udfordringer, som vi står overfor i denne globaliseringsperiode.
Man kommer ikke uden om at tale om tilgængelighed og infrastruktur, når det handler om Danmark
og en nordisk og europæisk kontekst. Landsplanredegørelsen har gennem længere tid ikke
beskæftiget sig med infrastruktur, selvom den har stor indflydelse på alle regioners
udviklingsmuligheder, sammenhængskraften i Danmark og i forhold til omverdenen, og ikke mindst
på den fysiske planlægning.
Vi er på Fyn og i regionen ikke i tvivl om, at en effektiv infrastruktur spiller en vigtig rolle for vores
udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er fokus på udviklingsmulighederne for
vores havne og lufthavne, vejanlæg og kollektiv trafik.
På Fyn bakker borgmestrene op en parallel forbindelse over Lillebælt, en udvidelse af motorvej
E20 over Fyn med et 3. spor og etablering af den såkaldte time-model mellem de største byer i
landet. Desuden bakker de fynske borgmestre op om etableringen af en letbane i Odense.
Vi savner derudover en indsats, der kan bidrage til ikke blot at udbrede bredbåndsnettet til hele
Danmark, men også at sikre at det bliver effektivt.
Vi vil derfor anbefale, at Landsplanredegørelse 2012 kommer med konkrete udmeldinger om
infrastruktur. Dette vil også ligge helt i tråd med de strategiske analyser på den danske

infrastruktur efter 2020, der pt. er i gang – og som også skal tilgodese gode forbindelser mellem
alle dele af Danmark og vores omverden.
Vi ser frem til, at Landsplanredegørelse 2012 kommer til at gavne det fælles fynske samarbejde
om at sikre vækst og velstand på Fyn - og i resten af Danmark.
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