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Billed:

TREDJE NATUR 
www.tredjenatur.dk



DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, 
Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere 
fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesags- 
afdelinger til Planlovsdage 2018.

Den 15. Juni 2017 trådte den nye/moderniserede planlov 
i kraft. Hensigten med den moderniserede planlov er at 
give virksomheder, borgere og kommuner bedre mulig-
hed for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, sam-
tidig med, at der værnes om et godt miljø og en righoldig 
natur. Planloven skal medvirke til underbygge en ny og 
bedre balance imellem de forskellige interesser.

På planlovsdagene vil Erhvervsstyrelsen i det indledende 
oplæg orientere om udmøntning af den moderniserede 
planlov.

Vejrhændelser med store nedbørsmængder og forhøjede 
vandstande er noget af det, der særligt i de seneste år, har 
udfordret både kommunerne og den private bygnings-
ejer fra tid til anden. Håndteringen af oversvømmelserne 
medfører oftest en økonomisk udfordring for de ramte 
kommuner og ejere. For at kunne være på forkant af disse 
hændelser, er det nu også blevet et særligt fokusområde 
i planlægningen, hvor der netop er vedtaget en lovæn-
dring, der skal medvirke til forebyggelse af oversvømmel-
ser og erosion i nye lokalplanområder.

De store regnmængder kan håndteres på mange forskel-
lige måder, og succesen er optimal, når de kreative løs-
ninger på klimatilpasning medvirker til at skabe attraktive 
byer og naturområder.

På dette års planlovsdage vil vi blive præsenteret for både 
de nye lovændring og forskellige projekter vedrørende 
klimatilpasning. Herudover vil der være et oplæg om sta-
tens nye rolle og nationale interesser, og sidst men ikke 
mindst vil der være et oplæg om detailhandelsplanlæg-
ning.

Planlovsdagene vil således byde på spændende og aktuel-
le indlæg, som belyses fra forskellig vinkel.

Du vil herudover, få mulighed for at udbygge dit netværk 
og diskutere emnerne med dine kolleger.
Vi håber derudover, at programmet giver anledning til re-
fleksion og inspiration til, hvordan du på bedste vis kan 
arbejde videre med planlægningen i din egen kommune.

DATOERNE FOR AFHOLDELSE ER:

Aalborg: Kongres- og Kulturcenteret tirsdag den 6. marts
Middelfart: Hindsgavl slot onsdag den  7. marts
København: Comwell Bella sky    onsdag den 21. marts 

Der er tilmeldingsfrist den 21.2.2018

Vi glæder os til at se dig til Planlovsdage 2018.

Med venlig hilsen

Åse Nielsen, Formand DABYFO 
Sigmund Lubanski, Underdirektør Erhvervsstyrelsen
Anja Carlslund, Formand Danske Planchefer
Lars Mørk, Formand KTC

INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2018



09.00 REGISTRERING, KAFFE/TE

09:30 VELKOMST

 Ved Åse Nielsen, formand DABYFO

09:35 NYT FRA ERHVERVSSTYRELSEN

 Ved Sara Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 
  
10:00 NYT OM PLANLOVEN

  Det forventes, at Danmark i fremtiden vil opleve 
mere voldsomt vejr, der kan betyde flere over-
svømmelser eller mere erosion af kysterne. Vejr-
hændelserne kan resultere i et stort udgiftspres 
på såvel den offentlige som den private økonomi.

 
   Regeringen har derfor gennemført en plan-

lovsændring der skal bidrage til, at kommuner-
nes planlægning i større omfang understøtter 
forebyggelsen af skader, som følge af oversvøm-
melse eller erosion i kommuneplanen. Hvis kom-
munerne vælger at planlægge i de udpegede 
områder, skal kommunerne sikre, at der etable-
res afværgeforanstaltninger til sikring mod over-
svømmelse eller erosion.

  
  Endvidere medfører lovændringen, at der gives 

mulighed for, at kommunalbestyrelsen i særlige 
tilfælde kan fravige pligten til at tilvejebringe en 
lokalplan ved etablering eller ændring af kystbe-
skyttelsesanlæg.

 Ved Sara Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen

10:30 KAFFE/TE

11:00  KLIMATILPASNING - ERFARINGER FRA 
 PARTNERSKABET ”REGN & BYER”

  Vi vil i de kommende år investere store beløb i 
klimatilpasning. Hvordan får vi mest ud af dis-
se investeringer? Erfaringer viser, at et tæt og 
tværsektorielt samarbejde mellem forsyningssel-
skaber og kommuner er nøglen til at udvikle fæl-
les projekter, der ofte både er billigere og giver 
merværdier i form af natur, byrum og livskvalitet. 
Partnerskabet Regn & Byer har i snart to år ar-
bejdet på at udvikle redskaber og modeller, der 
skal hjælpe kommuner og forsyningsselskaber 
med at styrke deres samarbejde for derigennem 
at kunne identificere og realisere fælles klimatil-
pasningsprojekter. Sammen med de kommuner, 
som deltager i projektet vil sekretariatsleder Sø-
ren Møller Christensen fortælle om erfaringerne 
fra projektet.

 
   Bag partnerskabet står Realdania, Miljøstyrelsen, 

DANVA, KTC samt Forsikring & Pension.

  OPLÆG I AALBORG: 
  Projektleder Lis Ravn Sørensen og miljø-
 medarbejder Pieter Mogree, Lemvig Kommune

  OPLÆG I MIDDELFART: 
 Biolog Katrine Juul Larsen, Assens Kommune

  OPLÆG I KØBENHAVN: 
 Chefkonsulent Lone Plovstrup, Roskilde Kommune

 Ved Søren Møller Christensen sekretariatsleder i 
 Regn & Byer og partner i carlberg/christensen

12:15  FROKOST

PROGRAM FOR PLANLOVSDAGE 2018

FORMIDDAG



13:30  STATENS NYE ROLLE OG NATIONALE INTERESSER

  Med moderniseringen af planloven har kommu-
nerne fået et større råderum og et større ansvar, 
og staten skal “blande sig” mindre i kommuner-
nes planlægning. Christina Berlin Hovmand vil 
fortælle om, hvordan staten ser på sin nye rolle, 
og hvad fokuseringen af de nationale interesser 
betyder for statens tilsyn med disse i kommuner-
nes planlægning.

 Ved Christina Berlin Hovmand, 
 kontorchef Erhvervsstyrelsen
 
14:10 DETAILHANDELSSTRUKTUREN 
 OG PLANLOVENS NYE MULIGHEDER

  Oplæg fra Herning Kommune der har erfaringer 
med planlægningen af nye aflastningsområder 
i forhold til bymidten, handelscentre og nabo-
kommuner.

 Ved Kaare Hjorth, planlægger 
 Herning Kommune

14:50 AFSLUTNING

 Ved Åse Nielsen, formand, DABYFO

15:00 KAFFE/KAGE/NETVÆRK

PROGRAM FOR PLANLOVSDAGE 2018

EFTERMIDDAG

DATOERNE FOR AFHOLDELSE ER:

AALBORG:
KONGRES- OG

 KULTURCENTERET 
 TIRSDAG 

DEN 6. MARTS

MIDDELFART:
HINDSGAVL SLOT 

 ONSDAG 
DEN  7. MARTS

KØBENHAVN: 
COMWELL BELLA SKY 

 ONSDAG 
DEN 21. MARTS



TILMELDING •  BEDES UDFYLDT MED BLOKBOGSTAVER!

    Stilling og navn ..................................................................................................
    Kommune/Andet ...............................................................................................
    Adresse ..............................................................................................................
    Email ..................................................................................................................

    EAN-nummer

    Stilling og navn ..................................................................................................
    Kommune/Andet ...............................................................................................
     Adresse ..............................................................................................................
    Email ..................................................................................................................

    EAN-nummer

    Stilling og navn ..................................................................................................
    Kommune/Andet ...............................................................................................
    Adresse ..............................................................................................................
    Email ..................................................................................................................

    EAN-nummer

    Stilling og navn ..................................................................................................
    Kommune/Andet ...............................................................................................
    Adresse ..............................................................................................................
    Email ..................................................................................................................

    EAN-nummer

Aalborg
Aalborg Kongrescenter (6/3)

Middelfart 
Hindsgavl slot (7/3)

København 
Comwell Bella sky (21/3)

Aalborg
Aalborg Kongrescenter (6/3)

Middelfart 
Hindsgavl slot (7/3)

København 
Comwell Bella sky (21/3)

Aalborg
Aalborg Kongrescenter (6/3)

Middelfart 
Hindsgavl slot (7/3)

København 
Comwell Bella sky (21/3)

Aalborg
Aalborg Kongrescenter (6/3)

Middelfart 
Hindsgavl slot (7/3)

København 
Comwell Bella sky (21/3)

SÆT VENLIGST KRYDS UD FOR ØNSKET ARRANGEMENT OG CHECK VENLIGST, AT EAN-NUMMER ER KORREKT!



Afgift
Kr. 1.475,- pr. deltager incl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding og betaling
Den praktiske del af arrangementet varetages af DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder, 
og tilmelding sker ved indsendelse af tilmeldingsblanketten til DABYFO’s sekretariat eller ved ud-
fyldelse af tilmeldingsformularen på hjemmesiden: www. dabyfo.dk
klik først på “Kurser” derefter på “planlovsdage 2018” senest den 21.februar 2018.

Efter DABYFO’s modtagelse af tilmelding vil bekræftelse og elektronisk faktura samt evt. suppler-
ende informationer om arrangementet blive fremsendt.

Evt. afmelding skal være skriftlig ( mail eller pr. post ).
Ved afmelding senere end 1 uge før arrangementets afholdelse tilbageholdes et gebyr på 40% af 
afgiften. Ved evt. afmelding på selve dagen - eller ved udeblivelse uden afmelding - forfalder hele 
afgiften til betaling.

P R I S       T I L M E L D I N G       B E T A L I N G



Sekretariatet  
Kirke Værløsevej 22
3500 Værløse


