Administrationens kommentarer til høringssvar fra Venstre
•

Det konkrete forslag om en shoppingarkade og større byggerier (markering 3a) kunne med
fordel indgå i et muligt arbejde med en revideret helhedsplan for havnen, og i den sammenhæng
skal der udarbejde baggrundsanalyser for de planmæssige, økonomiske og anlægsmæssige
konsekvenser. Shoppingarkaden kræver en ny detailhandelsanalyse og en revision af
kommuneplanens detailhandelstema – eventuelt i et kommuneplantillæg.
Administrationen vil lade forslaget om shoppingarkade og større byggerier gå videre til den ny
kommunalbestyrelse, når de skal behandle oplæg til emner for planstrategi inden sommer 2022.

•

Det er en politisk beslutning om forslaget om kulturhus i det gamle værft medtages i
kommuneplanens rammer, i den forstand at det bredere begreb offentlige formål indskrives som
gældende for det gamle værft. Det vil skabe de overordnede rammer for at offentlige formål
bl.a. et kulturhus kan placeres, hvis det på et senere tidspunkt besluttes af
kommunalbestyrelsen. Placeringen af kulturhus et kræver dog også overensstemmelse med
lokalplan 70. Der er ikke taget stilling til overensstemmelse med lokalplan 70 her, og der kan
muligvis blive behov for at revidere lokalplan 70, hvis et kulturhus skal realiseres.

•

Ønsket om ”primært” havnerelaterede butikker strider mod den bestemmelse planloven har om,
at der kan planlægges for butikker, der relaterer sig til havnens primære funktion, og derfor
tages forslaget ud.

•

Venstres forslag om overførsel til byzone for Ryvej 41 - 45 kan med fordel indgå i det et
kommende arbejdet med et nyt plangrundlag– kommuneplantillæg og lokalplan – efter statens
forventede vedtagelse af et nyt landsplandirektiv, da det ny landsplandirektiv vil muliggøre
overførsel til byzone. Det ny landsplandirektiv, som giver mulighed for udvikling af 17 ha
erhvervsområde og overførsel i byzone er ikke indarbejdet i forslag til ny kommuneplan, idet det
ikke er vedtaget og rammerne fra tidligere kommuneplaner er ind til videre videreført i
kommuneplanforslag 2021.
Administrationen vil lade forslaget om planlægning af nyt erhvervsområde og overførsel til
byzone gå videre til den ny kommunalbestyrelse, når de skal behandle oplæg til planstrategi
inden sommer 2022.

•

I forhold til Venstres bemærkninger til afsnittet Oversvømmelse, stormflod og erosion, er det en
politisk beslutning hvorvidt kommunalbestyrelsen vil have tilføjet afsnittet om medfinansiering af
afværgeforanstaltninger. Afsnittet om medfinansiering er dog forslået tilføjet under
redegørelsesteksten af venstre, som er den faglige begrundelse for retningslinjerne.
Administrationen foreslår at ønsket tilføjes under afsnittet om kommunalbestyrelsens mål.

