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Det nye planheraki
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Ny frihed – større råderum
Kommunerne har overtaget planlægningen for byer og det åbne land.

1) Sammenhæng mellem planlægning for by og åben land

2) Afvejning af byernes udbygningsmuligheder i forhold til fx:

- natur- og miljøinteresser

- trafikbetjening og infrastrukturanlæg

- skovrejsning

- grundvandsinteresser

- jordbrugsmæssige interesser

- skolestruktur, 

- forsyning med offentlig service, 

- byomdannelse mv. 
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Samarbejde - nye roller - vetoret
Følgende kan nedlægge veto mod vedtagelsen af kommuneplanen:

- Miljøcenter Odense

- Region Syddanmark

- nabokommunerne

Samarbejde er vigtigt

Amtets er borte men opgaverne bliver – der bliver behov for 
samarbejde med nabokommunerne om planlægning i det åbne land 
og koordinere kommuneplanerne.

Odense er interesseret i at påvirke udviklingen i Region 
Syddanmark i positiv retning og påvirke indholdet af regionale 
udviklingsplan
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De statslige krav til kommuneplanen
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De overordnede forudsætninger
•Landsplanredegørelsen 2006

•Landsplandirektiv – Regionplan 2005-

•Statslig vandplan (seneste 22.dec. 2009)

•Natura 2000-plan

•Råstofplan (1.jan 2008)

•Statslig trafikplan

•Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling (2002)

•Landdistriktsredegørelse (2002)

•Vandmiljøplan 3

•Analyse af jordbrugserhvervene

•Forebyggelse og sundhedsfremme

•Krav om sundhedsfremme

•Lov om miljøvurdering af planer og programmer

•Højspændingsanlæg

•Varmeplanlægning

•Opstilling af vindmøller
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Kommuneplan og Regionplan
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Odense Kommune

Borgmesterforvaltningen 

Borgmestersekretariat 

Direktørsekretariat 

EventHouse Odense

Kommunikation

KompetenceCenter HR 

KompetenceCenter IT

KompetenceCenter Økonomi

Odense Brandvæsen

Øvrige 

By- og Kulturforvaltningen

Kultur Plan og Byg

Ledelsessekretariatet - BKF

Natur Miljø og Trafik 

Odense Bys Museer

Odense Centralbibliotek 

Projektprogram Byg og Anlæg

Projektprogram Havnen

Projektprogram International

Projektprogram Kultur 

Projektprogram Plan

Økonomifunktionen - BKF

Børn- og Ungeforvaltningen 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen
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Programledelse - Styregruppe:
Der nedsættes en styregruppe med følgende deltagere:

•Jannik Nyrop / Plankontoret

•Dorthe Harbo/ Byplankontoret

•Charlotte Moosdorf/Industrimiljø

•Lene Holm/ Park og Natur

•Birthe Papsø/ Trafik og Mobilitet

•Knud Søndergaard/ Landbrug og Grundvand

•Thomas Bach/Fritidsafdelingen

•Henning Mikkelsen/ Borgmesterkontoret (projektleder)
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Plangrupper :
•1   - Byudvikling Plankontoret, Byplankontoret, 

Skoleafdelingen, Park og Natur                                  

•2   - Erhverv Plankontoret, Borgmesterkontoret

•3   - Detailhandel   Plankontoret, Byplankontoret

•4   - Trafik Plankontoret, Byplankontoret, Trafik og Mobilitet

•5   - Grøn struktur    Plankontoret, Byplankontoret, Park og Natur

•6   - Åbne land /Natur Plankontoret, Byplankontoret, Landbrug og 
Grundvand, Fritidsafd. Park og Natur, Odense Bys 
Museer

•7   - Tekniske anlæg Plankontoret, forsyningsselskaber, Industrimiljø

•8   - Offentlig service Plankontoret, +div. relevante forvaltninger

•9   - Miljø Plankontoret, Byplankontoret, Industrimiljø

•11 - Rammedelen Byplankontoret

•12 - Redaktiongruppen Plankontoret, Byplankontoret, Industrimiljø

•13 – Miljøvurdering Plankontoret, Byplankontoret, Industrimiljø
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Arbejdsplan og tidsplan

•Program og disposition – Organisering af projekt – august 2007

•Planstrategi 2008 udarbejdes efteråret 2007 vedtages april 2008

•Endelig køreplan for indhold i hovedstruktur  15. august 2008

•Udkast til kommuneplanforslag– 1. december 2008. 

•Forhandlinger med Miljøcenter Odense og nabokommuner – jan. 2009

•Byrådsbehandling  af forslag til ny kommuneplan februar 2009

•Offentlig debat om det nye kommuneplanforslag marts-april 2009

•Byrådet vedtager ny kommuneplan endeligt september 2009

•Offentliggørelse af kommuneplan september 2009
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Planstategi fra Århus – åben land
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Planstategi fra Århus – åben land
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Planstategi 2008
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Strategi
•• Odense – Syddanmarks vækstcenter

•• Odense som vidensby

•• Bosætning og livsudfoldelse i 
oplevelsesbyen

•• Odense som bæredygtig by
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Nyt i Kommuneplan 2009 -2021
•Byudvikling – nye boligområder

•Detailhandelsstruktur

•Miljøpolitik

•Trafikplan- og Mobilitetsplan

•Vand i bymiljø

•Landskabsanalyse og ny planlægning for det åbne land
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Nye byudviklingsområder i Odense
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Grøn struktur – med forbedringsmuligheder
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