
Beretning til generalforsamling 2015 i København  
 

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 til Barcelona, 2013 til London og sidste år til Milano.   

 

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 2014 gik som nævnt til Milano. FAB ville med den byplanfaglige studietur bl.a. sætte fokus 

på omdannelse, bymidteudfordringer, bæredygtighed og fortætning. 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 Milano er at byen i 

2015 er vært for Expo og hvor der i kanten af byen vil blive opført den store messeby med udstillinger.  

Turen bød også på alment boligbyggeri i periferien af Milano samt konkrete byggeaktiviteter i de centrale 

dele af byen. 

 

Der deltog ca. 30 personer i turen  

 

FAB agter at gennemføre en studietur i 2015 hvor turen vil gå til München. Turen vil kredse om 

transformation af tidligere industriområder – herunder lufthavn samt de centrale banearealer. 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  

 

Ny Nordisk Planlægning 

I perioden fra  2013 til primo 2015 har FAB deltaget i et projekt om nordiske planudfordringer – et 

projekt initieret af Akademiske Arkitektforening. FAB har deltaget sammen med uddannelsesinstitutioner 

og interesseorganisationer i et seminar/workshop om emnet. Formålet med projektet var at sætte ord på 

den særlige nordiske planlægnings praksis og ikke mindst de værdier denne har frembragt – herunder 

velfærdssamfundet. I første omgang har projektet koncentreret sig om den danske indgang og hvad 



udfordringerne aktuelt og i fremtiden indebære. I løbet af 2014 har projektet bredt sig til de øvrige 

nordiske lande og der skal gennemføres workshops både i Stockholm og Oslo. Sigtet er at formulere 

fælles værdier og udfordringer som den nordiske planlægningspraksis står overfor. Det konkrete arbejde 

– oplæg og projektbeskrivelse kan findes på FAB´s hjemmeside www.fabnet.dk  

 

Det kriminalpræventive Råd 

FAB har tidligere deltaget i arbejdet med bl.a. kriminalpræventive tiltag i planlægningen. 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. Endelig har FAB også deltaget i det kriminalpræventive råds årsmøde.  

Det konkrete arbejde – oplæg og projektbeskrivelse kan findes på fab´s hjemmeside www.fabnet.dk 

 

DB`s repræsentantskab 

FAB har i 2014 igen haft et godt samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som blandt andet har 

hjulpet med udsendelse af FAB’s nyhedsbreve og stillet lokaler til rådighed for FAB’s bestyrelsesmøder og 

medlemsarrangementer.  

Ved byplanlaboratoriets repræsentantskabsmøde i maj 2015 blev samarbejdet positivt omtalt, herunder 

samarbejdet omkring Byplan, som byplanlaboratoriet har udgivet sammen med  FAB i en længere 

årrække, men som de ikke længere ikke kan finde økonomi til at fortsætte udgivelsen af. Når de interne 

omkostninger til lønudgifter og administrative omkostninger (husleje osv.) gøres op, giver bladet et 

underskud, som byplanlaboratoriet vurdere er alt for højt i forhold til antallet af blade, der bliver læst.  

Når Byplan ved udgangen af 2015 ikke længere udgives håber Byplanlaboratoriet at kunne erstatte 

bladet med en overordnet internetbaseret portalløsning (hjemmeside), som kan samle alt nyt om 

planlægning. FAB’ repræsentant Gitte Frank Andresen hæftede sig særligt ved, at Byplanlaboratoriet 

gerne ser, at en sådan hjemmeside udarbejdes i samarbejde med blandt andet FAB. 

 
København 

På julemødet havde vi inviteret det nystartede firma ”12 byer” til at fortælle om deres projekter. Det 

handlede meget om en udredning om unges tilgang til planprocesser og medindflydelse. 

 

På mødet deltog ca. 30 medlemmer. 

 

Februar mødet om planloven. 

Mødet handlede om planloven og FAB havde inviteret kontorchef og arkitekt  Holger Bisgaard. HB fortalte 

om udfordringerne i arbejdet med hvilke forhold som i fremtiden skal definere loven.  Forhandlingerne 

sker bl.a. mellem Naturstyrelsen og KL og anledningen er ikke mindst jyske borgmester ønske om se 

planloven som en vækstgenerator. Planloven fremover ønskes mindre restriktiv og samtidig skal den 

åbne for at skabe en mere liberal tilgang og muligheder for fysisk planlægning i det åbne land – med nye 

rammer for bebyggelse af kystnære områder, effektiv sagsbehandling og hurtige lokalplanprocesser. KL 



har i den forbindelse rejst 32 punkter som p.t. udgår som forhandlingstemaet. Forhandlingerne pågår 

fortsat – og på mødet var der fremmødt ca. 50 interesseret og meget engagerede deltager. FAB – agter 

senere når loven i sit forslag fremsættes officielt – at gennemføre et nyt møde med henblik på en debat 

om lovens indhold. Annonce om det senere på FAB´s hjemmeside.  

 

Tak til dansk Byplanlaboratorium – for lån af lokalfaciliteter. Der hvor det har været muligt er oplæg lagt 

på fab´s hjemmeside – www.fabnet.dk eller på foreningens facebook side  

 

Fyn 

Fynske Planlæggere har haft følgende arrangementer: 

 

3. juni 2014: Områdefornyelse på Østerbro. 30 deltagere 

6. sep. 2014: Fredensborg Slotshave - en Kongelig Barokhave. 18 deltagere 

29. okt. 2014:  CA Arena - overdækning af Odense Cykelbane. Aflyst pga. vandskade 

18. nov. 2014:  Bycenter i Middelfart med indbygget rådhusdel.  15 deltagere 

4. dec.  2014:  Byer for mennesker v/ Jan Gehl. 150 deltagere 

5. feb. 2015:  CA Arena - overdækning af Odense Cykelbane.  30 deltagere 

7. april 2015:  Stibro mellem by og havn i Odense.  20 deltagere 

 

Og vi har planlagt to arrangementer inden sommerferien: 

 

11. maj 2015.  Great Northern - ny golfbane i Kerteminde 

2. juni 2015.  Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro i Middelfart 

 

Beretning FAB Nordjylland 

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

Siden sidste generalforsamling i 2014 har der været afholdt 14 arrangementer med godt 600 deltagere. 

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. 

 

Byplan 

Byplanlaboratoriet har besluttet at trække sig ud af tidsskriftet Byplan.  

Det betyder at Byplan med stor sandsynlighed lukker som tidsskrift fra 2016. Baggrunden for 

Byplanlaboratoriets beslutning er at tidsskriftet har haft underskud de sidste par år og at de ikke ønsker 

at fortsætte udgivelsen med underskud. Byplanlaboratoriet vil i stedet satse på Byplannyt som medie for 

aktuelle emner inden for byplanlægning. 

 

Bestyrelsen har drøftet konsekvenserne af denne beslutning som vi beklager dybt. Det er bestyrelsens 

holdning, at FAB ikke alene kan løfte Byplan, hverken økonomisk eller i form af mandetimer. Da FAB 

(indtil bladet lukker) fortsat sidder i Byplans redaktionsudvalg deltager FAB i drøftelser med 



Byplanlaboratoriet om Byplans fremtidige rolle eller mangel på samme. Samtidig ser bestyrelsen på, 

hvordan vi som forening skal agere uden bladet. Her arbejdes bl.a. med mulighed for formidling gennem 

de sociale medier, nyhedsbreve mv. Dette arbejde ønsker bestyrelsen at fortsætte og drøfte med 

medlemmerne indtil 2016, hvor Byplan lukker. 


