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Kommunalreformen 

• Okt 2002 til jan 2004 Strukturkommission.           
Analyse og modeller – men uden forslag.             
3 måneders høring

• 27. april 2004   Regeringens forslag
• Maj - juni 2004 Politisk aftale
• Efterår 2004 50 love forberedes
• December 2004 Høring
• December 2004 Kommunernes forslag til     

sammenlægninger

• 8. februar 2005 Folketingsvalg
• 24. februar 05   Lovforslag i Folketinget 
• Juni 2005           Lovene vedtages 
• November 2005 Kommunalvalg til nye 

kommuner og regioner
• 2006                    Overgangsordning



Landsplanredegørelse 2006
Det nye danmarkskort

5 områdetyper:

• Hovedstaden

• Sjælland

• Østjylland

• Mellemstore          
byregioner

• Yderområder

Flere opfølgende dialogprojekter



Befolkningsprognose 2007-2040



Udviklingen stiller forskellige krav til planlægningen
Hovedstaden og Øresundsregionen

Styrke den internationale konkurrenceevne - sikre velbeliggende arealer til erhverv, 
boliger og fritid.  

Sjælland - et sammenhængende arbejdsmarked
Sikre en velfungerende sammenhæng mellem byvækst og infrastruktur, herunder 
mulighederne for kollektiv trafikbetjening.

Østjylland – bybåndet Randers til Kolding
Udbygge bybåndet og sikre landskabet mellem byerne.

De mellemstore byregioner
Opbygge bynetværk som grobund for vækst og innovation.

Yderområder
Styrke udviklingen ved at bygge på lokale potentialer - natur og landskab er en eftertragtet 
værdi



Hovedstadsområdet,  særlige regler i planloven

Regionplan 2005 erstattes af Fingerplan 2007 + 34 kommuneplaner



Fingerplan 2007,  juni 2007

Indhold:
• Byudvikling og grøn struktur,  

4 delområder
• Stationsnær lokalisering
• Reservationer til 

transportanlæg

Efterfølgende supplementer:
• Detailhandel (efterår 2007)
• Oplysninger, data og analyser 

(løbende)



Erhvervsudviklingsstrategierne er på plads

Hovedpunkterne i erhvervs-
udviklingsstrategierne  er:

• Erhvervslivets stærke sider
• Regeringens fire vækstdrivere:

- Innovation
- Iværksættere
- Uddannelse
- Ny teknologi

• Partnerskaber
• 1 mia. til regional udvikling pr. 

år



Mandagmorgen 20. august 2007



De politiske markeringer sker samtidigt:
• 98 kommunale planstrategier
• Infrastrukturkommisionens anbefalinger
• 5 regionale udviklingsplaner
• Høring og idefase vandplanlægningen + Natura 2000

Intensiv strategidebat efteråret 2007



Nu venter vi på
Infrastrukturkommissionens forslag

Kort over pendlingsstrømme i 2002

Forslaget fremlægges oktober 
2007

Stor mulighed for at påvirke med 
regionale forslag



DSB forudser 10.000 pendlere
- mellem Østjylland og København



5 regionale udviklingsplaner, efterår 2007

• Ny plantype: 
Regionsrådets vision

• Binder regionale 
strategier sammen
- Erhvervsudvikling- Beskæftigelse 
og uddannelse
- Natur og miljø
- Trafik mv.

• Kortbilag - men ikke 
præcise udpegninger

Regional 
udviklingsplan

Eksisterende 
planer



Regionerne bruger kreative metoder



Udviklingsmodel fra Oxford Research



- og anvendt i Region Nordjylland



17 planstrategier offentliggjort, aug. 2007

Karakteristik
• Højere kvalitet end i

2002 - 2003
• Øget politisk fokus
• Mere borgerinddragelse
• Svært at arbejde 

regionale perspektiv
• Svært med de nye emner
• Behov for nye analyser
• Oplæg til kommuneplan



Kommuneplanlægningens rolle



Behov for ”strategisk beredskab”



Kommunernes regionale ansvar,  Køge

• Kommunens nye regionale rolle
- hovedstadsregion eller opland?

• Mange samarbejdsrelationer
- ikke kun RUP’en

• Sammenhæng mellem ”det
regionale” og fysisk hovedstruktur

• Den regionale rolle
- også et emne i borgerinddragelsen

• Stor betydning for boligpolitik og
fysisk planlægning



Hovedstruktur med regionalt perspektiv
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Kommuneplanlægning 08-09

Kommuneplan 2009
Kommuneplan 

Regionplan 2005




