
I Juni måned fik vi en ny planlov 
med nye bestemmelser om detail-
handel, kyster, produktionserhverv 
og det åbne land. Nu skal kom-
munerne til at bruge den i praksis. 
Formålet med kurset er at give en 
indføring i planlovens indhold og 
anvendelse og den primære mål-
gruppe er planlæggere, der er nye 
på feltet eller har lidt erfaring. Vi vil 
se på hvilke udfordringer planlæg-
gerne står overfor og hvordan 
de kan tackles. Kursisterne får 
også mulighed for at rejse egen 
problemstillinger til fælles debat 

Formål & Målgruppe

Program
Dag 1 - Overblik

10.00 - Introduktion til kurset
Ved Direktør Ellen Højgaard, 
Dansk Byplanlaboratorium 

10.15 - Planlovens formål og 
anvendelse
Overblik over loven og de ændringer, 
der er foretaget i år. Få den seneste 
viden fra erhvervsstyrelsen. 
Ved Kontorchef Sara Aasted Paarup, 
Erhvervsstyrelsen 

11.30 - Set fra min stol 

Deltagerne deler deres viden og 
spørgsmål om planloven

12.00 Den gode planstrategi og 
kommuneplan
Forskellige tilgange og styrker fra 
forskellige kommuner - 
oplæg og drøftelse. 
Ved Planchef Dorthe Harboe, 
Roskilde Kommune.

13.00 - Frokost

14.00 - Vejle - et eksempel på 
strategisk planlægning

Fra planstrategi over kommuneplan, 
mellemformsplaner og konkrete 
lokalplaner. 
Ved Afdelingsleder Henrik Børsting 
Aagaard og planlæggere fra Vejle 
Kommune.
  
Gåtur i  Vejle midtby og havn 
Succeser, udfordringer og dilemmaer 

16.00 - Spektret af lokalplaner
Forskellige typer af lokalplaner 
kræver forskellige tilgange. Hvad 
skal der til for at komme godt i hus? 
Og hvilket typer arbejder deltagerne 
med? 
Ved Byplanarkitekt Dorthe Brogaard, 
Planværkstedet

19.30 - Middag & 
erfaringsudveksling  

Den nye planlov 
i praksis

Kursus i Vejle –  30. nov. - 1. dec.  2017

Kursussted

Torvehallerne, 
Fiskergade 2-8, 
7100 Vejle
Tlf: 79427900

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
Kr. 5.500. 
For andre: kr. 7.325.
I prisen er inkluderet 
forplejning og overnatning 
på enkeltværelse.

Elektronisk tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest 1. nov. 
Efter denne dato betales hele 
afgiften.

Tilrettelæggelse

Direktør Ellen Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium. 
Telefon: 26157281
ehj@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Dag 2 - Vi dykker ned i de nye 
regler

9.00 - De nye høringsregler og 
borgerinddragelse
Hvad er meningen og hvordan kan 
de nye regler bruges? 
Ved Planchef Karl Johan Legaard, 
Viborg Kommune 

10.00 - De nye regler for kysten 
og det åbne land 
Ved Advokat Jens Flensborg, 
Codex Advokater

11.00 - Drøftelse og erfarings-
udveksling i grupper

12.00 - Frokost

12.45 - De nye regler for detail-
handel og produktionserhverv
 - overblik og eksempler.
Ved Projektchef Sven Erik Rolandsen 
og Henrik Søe Lysgaard, COWI

14.45 - Opsamling

15.00 - Tak for nu 


