Årsberetning 2016
Både i 2015 og i 2016 har diskussioner om den nye planlov været et af de emner, der har fyldt meget i
bestyrelsens arbejde. FAB har haft et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen,
hvor ændringerne i loven er blevet diskuteret.

I sensommeren 2016 blev lovforslaget udsendt i hørring. FAB tog i den forbindelse initiativ til et
medlemsmøde i København, hvor forslaget blev diskuteret. Et tilsvarende møde var planlagt på Fyn, men
blev aflyst pga. for få tilmeldinger.

Foreningen har i efteråret 2016 afgivet høringssvar til lovforslag om henholdsvist nyt planklagenævn og
ny planlov. Generelt er der tale om den største ændring af planloven siden lovens vedtagelse.
I forhold til lovforslaget om et Planankenævn var det især planklagenævnets sammensætning, med kun
et medlem med planfaglig baggrund, der gav anledning til bemærkninger fra vores side.

I forhold til nye moderniserede planlov, som den er blevet kaldt, var der en lang række kritikpunkter af
lovforslaget. Det drejede sig om følgende:
-

Afskaffelse af bymidteafgrænsningen og mulighed for større butikker og aflastningscentre.

-

Retssikkerheden i forbindelse med nye muligheder for midlertidig anvendelse

-

For meget byggeri i landdistrikterne

-

For meget byggeri i kystzonen, og

-

Forkortede høringsfrister

FAB påpegede i høringsvaret at kravet om udarbejdelse af et grønt Danmarkskort var en positiv ændring.
Høringsfristen var meget kort. Med en 4 ugers høringsfrist blev det hermed understreget, hvor svært det
i fremtiden kan blive for f.eks, foreninger at få afgivet høringssvar med kortere tidsfrister på høringer.
Det er simpelthen svært at nå at danne sig overblik over det der er i høring, indkalde et møde i bare
nogenlunde god tid, afholde det og samtidig have tid til at få skrevet og koordineret et høringssvar
indenfor så kort tid.

Årsmøde 2016
Årsmøde 2016 blev planlagt til at blive afholdt i Køge. Med kysten som tema ønskede FAB at sætte fokus
på kysten ud fra forskellige vinkler, bl.a. for at kvalificere debatten omkring kysten set i relation til
planlovens ændringer i kystnærhedszonen.
Med forskellige inspirationsoplæg, hvor bl.a. kysten og kunsten, kysten og klimaet og en gennemgang af
de ti forsøgsprojekter var på dagsordenen udarbejdede FAB et spændende program for årsmødet, hvor
der – traditionen tro – også var indlagt en tur rundt i Køge Kyst.
Desværre var der kun ca. 15 tilmeldinger til årsmødet og bestyrelsen så sig derfor nødsaget til at aflyse
mødet.. En af årsagerne til det lille antal tilmeldte kan skyldes, at der var problemer med udsending af
invitationerne, og at måske ikke alle fik dem i tide.

Det er afgørende for FAB at vores invitationer når godt ud og ud i god tid. Der må ikke være huller i
udsendelserne. Dette håber vi løser sig med den nye hjemmeside og ved at have fokus på en bedre
måde at udsende meddelelser til medlemmerne på. Omvendt er det også nødvendigt, at vores
medlemmer er opmærksomme på at melde tilbage, når de har skiftet mailadresse.

Byplanprisen 2016
Byplanprisen blev indstiftet i 1996 af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen, og tildeles hvert
år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode,
smukke eller innovative bymiljøer”. Vinderen afsløres hvert år i oktober på Byplanmødet. FAB har en af
de fem pladser i juryen.

Byplanprisen gik i 2016 til Aalborg Havnefromt. Som begrundelse for at tildele Aalborg byplanprisen blev
bl.a. fremhævet at der er skabt ”En levende havnefront med masser af liv og en god fysisk og visuel
sammenhæng med de mange nye pladser i byen”.

FAB og studieture:
En af FAB´s fyrtårns-og højt prioriterede aktivitet med det aktuelle og fremtidige arbejde er at
tilrettelægge og gennemføre en årlig studietur for medlemmerne. Studieturene er gået til Berlin,
Amsterdam, Paris, Hamburg, Dublin og nordiske byer. I de senere år har Fab også arrangeret ture til
Barcelona (2012), London (2013) Milano (2014), München (2015) og endelig sidste år til
Manchester/Liverpool.

De seneste 4 år har konceptet været at FAB har koncentreret sig om de faglige indhold af turen og
bestille hotel til de deltagende. Derimod har de deltagende selv sørget for rejse. Ideen er at dette giver
medlemmerne en større fleksibilitet set i forhold til valg af rejseselskab samt tidspunktet for ankomst og
hjemrejse. Det faglige program har således været med start og slut tidspunkt i pågældende by. En model
som har vist sig tilfredsstillende både for de deltagende og FAB, og som således har frigjort
bestyrelsesressource til den faglige programlægning.
Studieturen i 2016 gik som nævnt til Manchester og Liverpool. FAB ville med den byplanfaglige studietur
bl.a. sætte fokus på de to byer, som har udviklet sig omkring vandet, og deres omdannelse,
bymidteudfordringer og fortætning. Især i Manchester gjorde FAB god brug af lokale guider fra
kommunen til at besigtige centrale omdannelser men også private developer - f.eks. Urban Splash, som
er i gang med omdannelse af tidligere gamle industriområder i den nordlige del af Manchester. På turen
fik vi også set havneomdannelsen og gamle industriområder i Manchester. I Liverpool handlede turen om
de store omdannelser af de gamle dockområder samt en bustur til nogle af byens highlights.
Der deltog 32 personer i turen

Fab har allerede en ny studietur på bedding i 2017, hvor turen vil gå til Marseille. Turen vil kredse om
transformation af tidligere industri- og havneområder –samt ved centrale banearealer. Fab vil med turen
følge op på temaet fra årsmøde – som i 2017 vil have titlen – byen, bylivet og bykulturen. Vi vil med
studieturen se på bykulturens betydning for at relancere og booste byudvikling i den sydfranske storby
både i den store og den lille skala.
Ligesom de andre år vil turen gøre brug af lokale kræfter – offentlige myndigheder, private developere og
fagpersoner til at fortælle om byens udfordringer og strategier. Turen vil ligge i 2. uge af september. Det
endelige programindhold kan ses på – www.fabnet.dk og eller på foreningens facebook side.
Det kriminalpræventive Råd
Fab har tidligere deltaget i arbejdet med bl.a. kriminalpræventive tiltag i planlægning. Dette arbejde
kredser nu om se på muligheder for at implementere disse tiltag i forskellige niveauer i den kommunale
planlægning ikke mindst i relation til lokalplanlægning, og særlige krav til bl.a. renovering og nybyggeri
af boligområder. Arbejdet består især i at sidde med i følgegrupper og kommentere oplæg. Arbejdet
tager udgangspunkt i en række konkrete situationer i udvalgte kommuner – som programlægning af
konkrete demonstrationsprojekter.
Envina
FAB har deltaget som tovholder i forberedelse af plansporet, som medarrangør på et fællespor om det
åbne land, og som facilitator på ENVINAs Natur & Miljø konference 2016. Dette valgte vi at deltage i,
fordi der er mange snitflader mellem planlægning og det åbne lands planlægning/miljø
Vi har måtte erfare, at det som har kostet foreningen flere dages arbejde, der måske mere er til gavn for
ENVINA, og ikke FAB.
Bestyrelsens holdning er, at vi bør overveje, om ikke vi kan samarbejde på andre måder, hvor vi
sammen tilrettelægger evt. arrangementer mere målrettet vores egne medlemmer.
Hjemmeside og Facebook
Generalforsamlingen ved tog sidste år at bestyrelsen skulle igangsætte opsætning af ny hjemmeside. Det
arbejde er i gang i samarbejde med webudviklingsfirmaet B14, og vi forventer at kunne præsentere en
ny hjemmeside i 2. kvartal 2017. I den forbindelse har vi brug for et par korte statements om hvorfor I
som medlem, synes det er relevant at være medlem af FAB. Hvis I har lyst til at ytre jer om det og blive
citeret herfor modtager vi gerne inputs fra jer. Ligeledes har vi brug for nye fede billeder, der illustrerer
faglige netværk, byliv, god planlægning osv. Dem modtager vi også gerne i vores mailbox.
På Facebook har vi nu små 700 følgere og rækkevidden af vores opslag er ca. 500 pr. gang. Med den nye
hjemmeside bliver der bedre mulighed for at udnytte de digitale platforme i sammenhæng og med
mindre indsats. Det ser vi frem til. Det er også hensigten at vi dermed vil nå bredere ud og styrke
grundlaget for et stærkere fagligt netværk.

Nye typer arrangementer – kombination af lokalmøder og ministudieture.
Generalforsamlingen i 2016 bakkede op omkring ideen med at arrangere mindre studieture både i
indlandet og i henholdsvis nord Tyskland samt byer langs med Øresund på den svenske side. Sidste år
havde FAB annoncerede en ministudietur til Helsingør og Helsingborg som en forlængelse af sidste års
årsmøde tema med byer ved vandet. Turen vil FAB relancere – men i år sammen med NYP. Turens tema
vil kreds om kulturen som driver for ny identitet og byudvikling i det lokale. Ligeledes har FAB planer om
at besøge Gilleleje – kulturhavnen og kigge på den lokale foretagsomhed og hvor kulturen i det lokale
anvendes offensivt for at forstærke bylivet.
Begge turen forventes annonceret i løbet af april og forventes afviklet før sommer
Til efteråret planlægger FAB en tur til Lomma uden for Malmø, hvor et nyt stort byprojekt er ved at tage
form.
Følg med på vores hjemmeside - www.fabnet.dk
Julemøde
I København blev der igen i år holdt julemøde. Denne gang med Anne Grete Foss som oplægsholder.
Mødet var velbesøgt med ca. 30 deltagere. Anne Grete fortalte spændende og levende om metroens
tilbliven og om de mange udfordringer og løsninger der har været undervejs. Der var god spørgelyst til
mødet, og gode, kloge svar.
Efter oplægget var der hyggeligt samvær.
Lokale møder
Udover det nævnte møde i København er der gennem året blevet afholdt lokale møder både på Fyn og i
Nordjylland i samarbejde med ingeniørforeningen, Arkitektforeningen og Landinspektørforeningen.

