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Beretning til generalforsamling 2016 i København  
To ting har i særliggrad præget 2015. Lukningen af Byplan og kampagnen om planloven. 

Som det allerede blev besluttet af Byplanlaboratoriets bestyrelse i 2014 lukkede Byplan med udgangen af 

2016. Bestyrelsen har fra starten været bekymret for denne beslutning, men mente heller ikke at FAB 

havde hverken økonomisk eller praktisk mulighed for alene at stå for udgivelsen af tidsskriftet.  

 

Bestyrelsen har løbende diskuteret hvordan FAB kan leve videre uden Byplan som samlende tidsskrift for 

byplandebatten i Danmark. Bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag som vil blive præsenteret under 

fremtidig virksomhed. Forslaget bygger på fem pejlemærker: 

1. Fra	  forening	  til	  netværk	  
2. Fra	  byplanlægning	  til	  by	  og	  landskabsplanlægning	  
3. Fokus	  på	  studieture,	  årsmøder	  og	  nyhedsbreve	  
4. Fra	  bestyrelse	  til	  arbejdsudvalg	  og	  samarbejde	  	  	  	  
5. Reduceret	  kontingent	  

Forslaget blev udsendt til medlemmerne i januar 2016. Der er fra forskellig side kommet overvejende 

positive tilbagemeldinger på oplægget. 

 

Som bekendt har der gennem 2015 været en debat om planloven, der er udsprunget af regeringens 

ønske om at ændre planloven på en række centrale områder. Idéen om at ændre planloven blev allerede 

formuleret i regeringsgrundlaget efter dannelsen af den nye regering i sommeren 2015.  

 

FAB fik en henvendelse fra Arkitektforeningen, der ønskede at igangsætte en kampagne med det formål 

at diskutere planlovsændringer på et oplyst grundlag sammen med Byplanlaboratoriet. Vi indgik derfor et 

samarbejde, hvor igennem der i efteråret 2015 blev afholdt en række møder, med det formål at 

diskutere planloven og på hvilke områder man kan forestille sig justringer af loven og på hvilke områder 

det vil være særdeles uhensigtsmæssigt. 

 

Fra regeringens side var der meget tavst omkring de konkrete forslag til ændringer. Men på et møde i 

Arkitekternes hus løftede Venstres landdistrikt ordfører dog lidt for de diskussioner, der foregik i 

regeringen. Der har været tre områder som har været prioriteret i regeringen: liberalisere landzone 

bestemmelserne, liberalisere kystbestemmelserne og liberalisere detailhandelsbestemmelserne. 

 

Siden efteråret har der dog været relativt tavst om disse ændringer og på nuværende tidspunkt forventes 

der ikke et udspil før til efteråret.  

 

Bestyrelsen vil fortsat følge debatten og vil, hvis det bliver aktuelt tage initiativ til flere møder, hvor nye 

forslag til ændringer vil blive diskuteret. Bestyrelsen har ligeledes intentioner om at kommentere en 

lovforslag i høringsperioden. 
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FAB og studieture:  

En af FAB´s målsætninger med det aktuelle og fremtidige arbejde er at tilrettelægge og gennemføre en 

studietur for medlemmerne. Studieturene er gået til Berlin, Amsterdam, Paris, Hamburg og Dublin. I de 

senere år har destinationerne været nordiske byer-  Stockholm (2009), Oslo (2010); Helsinki (2011),. I 

2012 tog vil til Barcelona, 2013 til London, 2014 Milano og sidste år gik turen til Munchen.   

 

De seneste 3 år har konceptet været at FAB har koncentreret sig om det 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 

afgang. 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 for FAB, og har således frigjort 

bestyrelsesressource til det faglige programlægning.  

 

Studieturen i 2015 gik som nævnt til Munchen. FAB ville med den byplanfaglige studietur bl.a. sætte 

fokus på omdannelse, bymidteudfordringer, bæredygtighed og udbygning af nye byområder. Turen 

inkluderede også at se på konkrete omdannelser af nedslidte centrale industriområder og byomdannelse 

af ældre byområder, samt hvilke bystrategiske mål og planredskaber som anvendes hertil. Det specielle 

ved Munchen er byens tæthed til Alperne. 

 

Der deltog ca. 30 personer i turen  

 

FAB agter at gennemføre en studietur i 2016 og turen vil gå til Manchester og Liverpool. Turen vil kredse 

om transformation af tidligere industriområder. Ligesom de andre år vil turen forhåbentlig også inkludere 

et besøg på byens byplan kontor hvor der vil være en introduktion til byens aktuelle plantemaer og de 

udfordringer som byen har pt. Turen vil ligge i 2. uge af september. Det endelige programindhold vil 

foreligge senere.  

 

Studieturen vil blive annonceret på fabs hjemmeside – www.fabnet.dk og eller på foreningens facebook 

side  

 

Årskonferencen 

Årskonferencen blev i 2015 afholdt i Odense under titlen ”Bymidten midt i byen”.  

Årskonferencen tog udgangspunkt i den forandring der i disse år foregår i vores bymidter. Nogle bliver 

tættere, mens andre mangler byliv. På årskonferencen var der en række oplæg om detailhandel, kunst, 

og tendenser i bymidten, samt oplæg og gåtur rundt i det centrale Odense. 

Dr deltog ca. 50 mennesker i årskonferencen. 

 

Desværre har vi været nødsaget til at aflyse årskonferencen i 2016, på grund af manglende tilmeldinger. 

En uge før årskonferencen havde vi kun modtaget 8-10 tilmeldinger. 
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København 

Møderne i København har været præget af planlovsdiskussionen, da en række af disse møder har været 

afholdt i København.  

I foråret havde vi blandt andet kontorchef Holger Bisgård til at fortælle om det indledende arbejde med 

ændring af planloven. På julemødet havde vi inviteret Jens Kvorning til at fortælle om hvordan man kan 

arbejde med stedets identitet.  

På mødet deltog ca. 30 medlemmer. 

 

Fyn 

Fynske Planlæggere har haft i lighed med tidligere år haft en række møder. Fynske Planlæggere er et 

samarbejde mellem landskabsarkitekter, ingeniører, arkitekter og landinspektører på Fyn.  

FAB har også tidligere deltaget i samarbejde, men det sidste halve år har det ikke været muligt at skaffe 

en repræsentant til arbejdet. 

 

Beretning FAB Nordjylland 

I Nordjylland samarbejder FAB Nordjylland med Nordjyske Planlæggere om arrangementer og studieture 

og der har i 2015 været afholdt en række gode møder. Desværre lykkedes det ikke at få arrangeret 

studietur sidste år.  

Samarbejdet med Nordjyske Planlæggere er meget positivt og konstruktivt og FAB Nordjylland vil gerne 

benytte beretningen til at takke for det gode samarbejde. 

 


