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Presenter
Presentation Notes
Underoverskriften er: Nej til byggeri i naturen – ja til natur hvor du bor.Titlen stammer oprindeligt fra den folder DN lavede til folketingets medlemmer forud for afstemningen om kommunalreformen/planloven der lagde kompetencen for planlægning af nye byområder ud til kommunerne fra 1. januar 2007.



De overordnede spørgsmål

1. Er vi i vækstens navn ved at 
sælge ud af 
herlighedsværdierne? 

2. Kan vi med kvalitet i 
planlægningen skabe nye 
spændende byområder

Presenter
Presentation Notes
De overordnede spørgsmål: Det er de to overordnede spørgsmål som fremgår af det medsendte materiale om, hvad oplægget bør forholde sig til.





Sælger vi ud af herlighedsværdierne?

• DN undersøgelse fra 2005 viser, 
at kommuner i Sønderjyllands 
amt havde ledigt byzoneareal 
nok til de næste 18 år

• Alligevel ønskede kommunerne 
mere areal – herunder særligt 
attraktive byggegrunde i 
sårbare natur- og 
landskabsområder

Presenter
Presentation Notes
Er vi i vækstens navn ved at sælge ud af herlighedsværdierne:Det første af de 2 centrale spørgsmål som denne slide forsøger at svarer på.I april 2005 havde DN foretræde for FMPU. Her lavede jeg en miniundersøgelse af forholdene i Sønderjyllands amt vedr. arealudlæg fra landzone – til byzone. Den viste, at kommunerne allerede i eksisterende planer og i regionplanen havde langt mere udlagt byzoneareal end de havde brug for (de havde allerede til 18 års vækst og ønskede endnu mere). Kun 7 ud af amtets 23 kommuner havde reelt behov for mere boligareal og kun 3 havde behov for mere erhvervsareal.Søjlediagram: Den første søjle viser med grå det samlede eksisterende byzoneareal for kommunerne i amtet. Med sort vises kommunernes yderligere ønsker til Regionplan 2001. Søjle nr. 2 viser med gråt det samlede areal som amtet vurderede kommunerne havde behov for i planperioden (regionplanen planlægger for 12 år).Da flere kommuner samtidigt ønskede at planlægge for attraktive boliger i naturskønne områder uden for – eller på kanten af byranden er konklusionen at - ja vi har flere eksempler på, at vi sælger ud af vores landskaber og vores natur.



Virkeligheden lige nu

• By- og vejarealet er eksploderet
• Det kribler i fingeren på arkitekter, planlæggere og 

politikere for at komme i gang med ambitiøse 
præstigeprojekter

• Beskyttelseslinjerne tilsidesættes
• Det uberørte inddrages
• Naturklagenævnet har siden 2001 fået 17 % flere 

klager over Planloven

Nej til byggeri i naturen – ja til natur hvor du bor





Kan der skabes nye spændende byområder?

• DN mener by og land skal 
holdes adskilt - flyttes 
byen ud i landskabet 
forsvinder værdierne

• Ribe er kendt og elsket 
for sin flotte by-land 
adskillelse og placering 
ud til marsken

• Træk naturen ind til byen

Presenter
Presentation Notes
Kan vi med kvalitet i planlægningen skabe nye spændende byområder, der forstærker det omgivende landskabs karakter:Det er nr. 2 af de overordnede spørgsmål.For det første er det uklart hvem der spørges til – forstærkes landskabsoplevelsen for de nye beboere der er flyttet ud i område, for de mennesker der før anvendte område til at gå ture og andet og som helt sikkert får en ”ny” landskabsoplevelse med nyt byggeri – eller tillægges landskabet i sig selv en ændret omgivende karakter.Jakriborg i Sydsverige er et fantastisk eksempel på en helt ny by stort set bygget på bar mark. Byen lukker sig om sig selv med en bymur omkring. Den er bevidst bygget efter middelalderforbillede med en skal, der via facader, gadeforløb, belysning osv efterligner et middelalderligt forbillede, men som inden i boligerne er helt almindelige og til dels ordinære. Byen er meget populær at bo i og har været ret efterspurgt. Den er også meget kritiseret for at være et plagiat osv osv – men ikke desto mindre meget populær.Vi er netop i gang med en fredningssag ved Ribe – hvor vi freder Ribeengen for fortsat at sikrer den smukke og meget tydelige afgrænsning mellem Ribe og marsken.Derfor – et tøvende ja som svar på spørgsmålet. Men kvalitet i planlægningen er ikke det samme som at udlægge nye byområder i værdifuldt landskab eller natur – se næste slide.



• Stramme kommuneplaner skal 
sørge for omfang og placering af 
byvækst

• Kvalitet er vigtig - også i de små 
projekter 

• Gør naturen til et trækplaster  
• Respekter beskyttelsen af naturen
• Bevar landskabet til glæde for de 

mange

Hvad skal der til for at sikre 
naturværdierne?

Typisk eksempel på hvordan byen 
trækkes som et heldækkende 
gulvtæppe ud over landskabet
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Presentation Notes
Hvad skal der til for at sikre værdierne:Her i DN fornemmer vi, at det kribler i fingrene hos nogen arkitekter og kommunale politikere for at komme i gang med byggeri af præstigeprojekter.Ind til årsskiftet har det været regionplanerne, der med relativt stramme retningslinjer har holdt snor i hvor mange arealer der kunne tages i brug til byformål. Frem over er der nød til at være lige så stramme retningslinjer i kommuneplanerne – hvis det fortsat skal lykkes. Desuden kan det være lidt provokerende, at man blot smider den ene lidt uambitiøse udstykning efter den anden ud i naturen. Det er ikke byggeriet i sig selv der er attraktionen men nærheden til naturen. Det er bare et lille stik til arkitekterne.













DN vil

• Grønne råd i alle kommuner

• Dialog med kommunen om god 
planlægning for fremtidens 
natur, miljø og vækst

• Aktiv deltagelse i kommunens 
nye opgaver med natur og 
miljø

• Samarbejder med kommuner 
om fredninger og andre grønne 
tiltag

• Aktiv brug af klageretten, når 
naturen sættes til salg

Nej til byggeri i naturen – ja til natur hvor du bor
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Hvad arbejder DN for:Ingen tilføjelser



• DN’s vision for fremtidens 
natur

• Naturplanerne afleveres til 
kommunen i 2007

Fremtidens natur i kommunerne
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Presentation Notes
Fremtidens natur i kommunerne:Det er en god idé til sidst at slå på tromme for nogen af vores større opgaver lige nu i forhold til kommunerne.Fremtidens natur i kommunerne (videreudviklingen af fremtidens natur i Danmark)Vores flere konkrete samarbejder med kommunerne om fredninger, kogræsserlag, bjørnebanden (til dels også skoletjenesten der levere materialer osv. til skolerne)Det digitale nyhedsbrev DN-kommunenyt 



DN-kommuneNyt

• Digitalt nyhedsbrev til kommunale politikere og 
embedsmænd med sidste nyt inden for natur og 
miljø, og med input til kommunernes nye opgaver 
på området. 

• Læs mere på www.dn.dk/dnkommunenyt

http://www.dn.dk/dnkommunenyt


Nej til byggeri i naturen – ja til natur hvor du bor
www.dn.dk
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