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Udtalelse vedr. forslag til Regionsplan 2005.03.13

Foreningen har med interesse læst det udsendte forslag.

Amtsrådet anfører i sit forord ”at udviklingsmulighederne fortsat skal betinges af bæredygtighed i
forhold natur-, miljø- og landskabsværdier” og videre at planforslaget ikke indeholder ”væsentlige
ændringer i principper og konkrete retningslinier for varetagelse af de mange beskyttelseshensyn i
planlægningen”.
Det er netop denne vinkel som vor forening, By og Land, lægger på læsning af planforslaget.

Vi ser med stor alvor og bekymring på den kommende strukturreforms beslutning om at nedlægge
den fynske region (Fyns Amt) og dens rosværdige planlægning. De overordnede regionale hensyn
og helhedssyn risikerer at blive hjemløs i feltet mellem nye kommuner og staten.

Det foreliggende planforslag er således Fyns Amts testamente på regionsplansområdet.
Der vil blive stærkt brug for at holde øje med planarbejdet i de kommende storkommuner.

Bemærkninger til enkelte afsnit.

Om 2.1 Byerne.
Vi er enige i målene og især synspunkterne vedrørende byomdannelse af ældre og udtjente havne-
og industriarealer samt at det åbne og attraktive landskab skal fastholdes.
Kystnærhedszonen er særlig sårbar og skal friholdes for yderlig bebyggelse.

I forbindelse med bydannelse og motorveje vil vi gøre opmærksom på forskningsprojektet BVL
(www..bvl.aau.dk) som fremhæver motorvejene som fremtidens offentlige pladser og nye
byområder. Det fordrer en aktiv stillingtagen til udviklingen i disse rum og deres visuelle kvaliteter.



Udviklingen omkring den fynske motorvej igennem de sidste 20 år har været markant og en
lignende udvikling kan forventes omkring Svendborgmotorvejen.

På denne baggrund har vi læst afsnittet 2.4. Arealer til byudvikling.

Ifølge skema 2.4.1 over skønnet arealbehov for nye byzoneområder og opgjort restrummelighed pr.
1.07.03 er der i de 3 sydfynske kommuner, Svendborg, Gudme og Egebjerg udlagt alt for store
arealer. Hamstring før sammenlægning?
Befolkningsudviklingen 1999-04 og befolkningsprognosen 2004-14 viser en stagnerende eller
meget svagt stigende befolkning i Svendborg og Gudme og en faldende i Egebjerg.
På den baggrund vil vi tilslutte os Amtsrådets opfordring til de nye storkommuner om nøje at
overveje et realistisk bymønster.

Om 8.2. Kulturhistorie.

Vi tilslutter os varmt hele dette afsnit med ledsagende kort. I ganske særlig grad vil vi understrege
betydningen af at beskytte kystkulturmiljøerne (side 318). Kommunernes kamp om at tiltrække
skatteydere frister mange steder til angreb på de attraktive kystområder.
I foreningen område er Svendborg kommune i gang med vedtagelsen af en bevarende lokalplan for
et af de nævnte kystkulturmiljøer, Troense.
I Gudme kommune har regionsplansforslaget markeret hele Lundeborg havneområde som
beskyttelsesværdigt medens kommunen i sit høringssvar foreslår området barberet kraftigt ned. Vi
støtter varmt amtets forslag.
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