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Handleplan for Københavns Byrum



Eksempel fra handleplanen



En del af forhistorien

”Fornyelse af planlægningen” I og II



Arvesølvet er ikke til diskussion, fase I

• Ejerskabet
• Retssikkerheden
• Dialogen
• Rammestyringen
• Decentraliseringen
• Zonerne …men ønsker om en 

planlægning, der er 
tilpasset de aktuelle 
udfordringer!



Plankulturen skal på dagsordenen, fase II

• ”Vi har en fornuftig 
planlovgivning i dag”

• ”Udfordringen ligger et 
andet sted, nemlig i 
plankulturen”

• ”Det handler om visioner”
• ”Planer gør det ikke alene”
• ”Det kræver ildsjæle og 

strategiske investeringer fra 
kommunerne”



Vision
• Værdifulde bymiljøer og attraktive 

landskaber
• Politisk ejerskab og engagement
• Fagligt professionelle og innovative 

planlægningsmiljøer i både offentlig 
og privat regi

Succeskriterier
• Flere innovative og visionære 

projekter i planlægningen efter 
kommunalreformen

• Større politisk engagement
• Forbedrede metoder og 

værktøjer i planlægnings-
processerne

• Videnoverførsel mellem 
aktører og netværk

• Øget presseopmærksomhed
Fakta
• Partnerskabsprojekt mellem 

Realdania og Miljøministeriet 
med tilskud til kommunale 
eksempelprojekter.

• Samlet budgetramme 2006-
2009 på 50 mio. kr.

Plan09: Udvikling af plankulturen, ny fase



Eksempelprojekter
Planstrategier

3-5 eksempelprojekter

Interessetilkendegivelse 31/10 ’06

Kommuneplanlægning

Ca. 10 eksempelprojekter 2007-2009

Styregruppe

Sekretariat
4-5 årsværk 2006-2009

Rådgivende udvalg
- under etablering

Koordinationsgruppe
KL, KTC, DB og Danske 

Planchefer

Realdania

Byudviklingsforum

Netværk 25 mio. kr
50% + 50%Kontaktnet med 98 kommuner

- kontaktpersoner

Seminarer og workshops
Bidrag til andre aktørers kurser mv.

Hjemmeside og nyhedsformidling
www.plan09.dk

Organisering og netværk



Nomineret til Byplanprisen 2006

• Nyåbnet strandpark
• Første skitse i midten af 

1980’erne
• Rivieraudvalg med 28 lokale 

foreninger
• Udformning med sans for 

landskabelig kvalitet
• Dansk klit-strand og 

sydeuropæisk 
strandpromenade



• Mindre bysamfund i 
befolkningstilbagegang

• Kulturarv opført for 225 år 
siden af Herrnhutterne

• Internationalt netværk af 
brødremenigheder

• Betydelige midler fra private 
fonde

• Partnerskabsaftaler

Nomineret til Byplanprisen 2006



• 3 nye lokalplaner
• Stort udviklingsarbejde
• Stilblade og planbestemmelser 

for 12 typiske stilarter
• Bred information: 

Hjemmeside, presser og 
bydelsture

• Godt og ligefremt sprog med 
gode illustrationer

Nomineret til Byplanprisen 2006



Hvor vil vi hen?
Seminar om Plan09 og planstrategier, Odense 5/9 2006

• Strategisk værktøj
• Prioriteringsredskab
• Redskab til innovation og fornyelse
• Dialogværktøj i nærdemokratiet
• Fælles helhedsstrategi mellem forvaltningerne
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• Skab overblik og prioritér
• Lav køreplaner for de enkelte aktiviteter og processer

Plankulturen er måden vi gør det på!
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