
 

 

 
   

 
Bilag 1 Overblik over politisk behandling 

 

 
Borgerrepræsentationen den 21. september 2017, Principper for 
høringer og retningslinjer for lokalplandispensationer 
Borgerrepræsentationen skulle tage stilling til principper for høringer 
som opfølgning på den nye planlov. 
 
Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag 
(ÆF1), fra udvalgsbehandlingen: 

”At høringsperioden nedsættes fra otte uger til fire uger som beskrevet i 
den alternative model i indstillingen.” 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) 
blev forkastet med 40 stemmer imod 8. Ingen medlemmer undlod at 
stemme. 

For stemte 8 medlemmer: V, C og Kasper Heumann Kristensen 
(Løsgænger). 

Imod stemte 40 medlemmer: A, Ø, B, F og O. 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning. 

Økonomiudvalget den 5. september 2017, Principper for høringer og 
retningslinjer for lokalplandispensationer 
Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget oversendte 
sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 
 
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt 
af sagen, eller til at nærværende sag søges gennemført i den 
foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som 
følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets 
budgetramme. 
 
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden 
afstemning. 
 
Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2017, Principper for høringer 
og retningslinjer for lokalplandispensationer 
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1): 
 
”At høringsperioden nedsættes fra otte uger til fire uger som beskrevet i 
den alternative model i indstillingen.” 
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Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med to stemmer mod otte. 
Ingen undlod at stemme. 
For stemte: C og I. 
 
Imod stemte: A, B, V og Ø. 
 
Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 2. 
at-punkt (ÆF2): 
 
”At godkende, at høringsperioden ved lokalplaner, der i begrænset 
omfang ændrer på bestemmelser i en gældende lokalplan, er mindst 2 
uger eksklusiv ferier m.v., herunder juli måned, idet den ændrede 
høringsperiode evalueres i starten af 9.” 
 
Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning. 
 
Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning. 
 
Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning. 


