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Kommuneplanen

Planloven §11 a stk 15

sikring af landskabelige bevaringsværdier og 
beliggenheden af områder med landskabelig 
værdi, herunder større, sammenhængende 
landskaber

I Miljøgodkendelsesloven §1 stk 7og 8

7) at skabe og bevare værdifulde bebyggelser, 
kultur- og bymiljøer samt landskaber,

8) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en 
væsentlig natur- og landskabsressource 



Planloven og metoden

Ifølge planloven er der 
Metodefrihed!

Men……

•Kortlægning

•Vurdering 

•Strategi

•Implementering

Skal være de bærende 
elementer



Landskabskaraktermetoden

En sammenskrivning af flere forskellige metoder 
til at beskrive landskabet med

Metoden er udarbejdet med forbillede i hvordan 
man i Storbritannien beskriver landskaber

Metoden er udarbejdet for BLST

Man startede med at udvikle metoden til amterne 
inden der var tænkt på kommunalreformen



Landskabskaraktermetoden i praksis

BLST – KL – Life, KU og syv syd- og sønderjyske 
kommuner 

Hvorfor?

Fordi vi fandt at metoden var tung

Løsning!

Et pdf-skema der er logisk opbygget – med et 
hjælpe hæfte hvor alle de centrale begreber er 
dækket



Landskabet i forvaltning

Mange forskellige brugere af landskabet – mange 
forskellige forvaltninger har gavn af kendskab til 
landskbet

En del betragter landskabsværdier som 
restriktioner

Derfor skal landskabet i forvaltningen være 
nuanceret

Det er vigtigt at forankre landskabet i alle dele af 
forvaltningen



Hvem laver landskabskarakteranalysen

Se efter de ”skæve”….. 

Mange har en anden uddannelse eller erfaring der 
ikke forventes af deres nuværende visitkort

Det er smart at være en gruppe (mindst 2)

Husk at involvere eksterne parter f.eks. 
Museerne (her i syd og sønderjylland er det 
Esbjerg Museum og Museum Sønderjylland)



Udpegning med LKM

Hvad er det egentlig men udpeger med LKM?

Landskabskarakterområder

Sårbare landskaber

Landskaber med særligt visuelle 
oplevelsesmuligheder

Landskabernes tilstand

Hvor er sammenhængen til de værdifulde 
landskaber?



Udpegning med LKM

De uforstyrrede landskaber

De eksisterende udpegninger er lavet på 
baggrund af et pilotprojekt i 1992.

Der er ikke egentlige retningslinier og definitioner 
for hvorledes udpegningerne skal ske

Hvor er koblingen til landskabskaraktermetoden?

Er uforstyrrede = uberørte?



Esbjerg som eksempel, naturgeografi



Esbjerg som eksempel, kulturgrafi



Esbjerg som eksempel, Landskabskarakterområder



Kommunalt samarbejde – de 7 gode råd

Hvorfor samarbejde?
Landskabskarakterområderne følger desværre 
ikke kommunegrænserne. For at sikre en ensartet 
arealudpegning og efterfølgende sagsbehandling 
er det vigtigt, at karakterområderne hænger 
sammen på tværs af kommunegrænserne.

Der skal derfor samarbejdes på tværs og 
samarbejde tager tid, især med mennesker man 
først skal lære at kende.

Til gengæld får man nogle at sparre med når 
man bliver forvirret



Kommunalt samarbejde – de 7 gode råd

1. Kontakt din nabokommune
Er det muligt/hensigtsmæssigt at få et samarbejde i gang

Ressourcer – Tidsfrister - Har vi tid på samme tid?

2. Hvis ja, aftal en tidsfølge. Man er nødt til at dele 
grænsestrækningen op i stykker på max. 8-10 km. Dermed 
sikres det, at begge kommuner har samme fokus.

3. Derefter foretager hver kommune den natur- og 
kulturgeografiske analyse selvstændigt.

Det er vigtigt at aftale en deadline!

4. Der afholdes et heldagsmøde, hvor man både er i felten og ved 
computeren. Her afklares og man er enig i afgrænsningen af de 
enkelte natur-, kultur- og karakterområder. Man kan kun 
forvente at gennemgå 2 karakterområder pr. dag.



Kommunalt samarbejde – de 7 gode råd

5. Nu kan man enten arbejde videre hver for sig i respekt for den 
aftalte grænsedragning eller man kan fordele arbejdet. Hvis 
begge kommuner ikke følger samme tidsplan , kan det være 
afgørende at få lavet den natur og kulturgeografiske 
afgrænsning samme. 

Husk at udveksle data - Aftale hvordan data udveksles!

6.  Kun fase 1-2 i landskabskaraktermetoden egner sig til 
tværkommunalt samarbejde. I Fase 3-4 skal der tages mange 
valg i forhold til administrationspraksis og kommuneplanen. Det 
kan derfor være meget svært at samarbejde..

7.   Er der tvivl eller uenighed om grænserne, så find en konsulent 
med LKM-erfaring (gerne en kollega fra en anden 
nabokommune), der kan deltage i arbejdet en enkelt dag eller 
efter behov.



Kontakt

Skemaet og hjælpehæftet ”Hjælpen er nær” 
kommer på et tidspunkt på BLST\landskaber…

Hvis det skal gå lidt hurtigere kan jeg sende det til 
dem der lige sender en mail på:

limrs@esbjergkommune.dk



Esbjerg lidt fra oven


