
Aktiviteter i 

2008 og 2009

Om | Plan09
Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania 

og Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen. 

De første halvandet år har sekretariatet bl.a. haft 

fem eksempelprojekter om udvikling af planstra-

tegierne. Et andet fyrtårn er at opbygge www.

plan09.dk som en vidensbase samt netværk med 

deltagelse fra alle 98 kommuner og andre plan-

faglige miljøer.

Plan09 | Sekretariat
Plan09 har et sekretariat med syv medarbejdere, 

og ledes af en styregruppe med Niels Østergård 

som formand. Plan09 har også et Rådgivende Ud-

valg, som giver inspiration og sparring i forhold til 

fremtidige aktiviteter i Plan09.

Læs mere på www.plan09.dk

Sekretariatet

Haraldsgade 53

2100 København Ø

T +45 72 54 20 00

plan09@blst.dk

www.plan09.dk

Sekretariatsleder 

Svend Erik Rolandsen

T +45 72 54 47 40 

svero@blst.dk 

Miljøministeriet  |  Realdania
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Christina Krog og Niels Østergård

Svend Erik Rolandsen og Grethe Povlsen Louise Pihl Henriksen

Christina Hoffer

Jakob  Hjortskov Jensen D
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Plan09 | Eksempelprojekter
En lang række kommuner afprøver i 2008-09 innovative 

metoder og udfordrer sig selv. Målet er vellykkede resul-

tater. Livskvalitet står på spil – og det forpligter. Plan09 

har nye eksempelprojekter i 2008 og 2009. De 15 har 

fokus på aktuelle emner og bidrager aktivt til fornyelse 

af kommuneplanlægningen i Danmark.

Plan09 | 2008-09
Kommuneplan 2009 for by og land er en meget stor 

udfordring for de 98 danske kommuner. Opgaven kræ-

ver prioriteringer og nytænkning på mange fronter. 

Plan09s mål er at understøtte metodeudvikling og viden-

deling i og mellem kommunerne i processen.

Plan09 sætter fokus på alle aspekter af kommuneplan-

lægningen: Det politiske ejerskab og processerne. Den 

planfaglige udvikling af kommuneplanen og baggrunds-

analyserne. Samarbejdet mellem kommuner, konsulen-

ter, forskere og interesseorganisationer om nytænkning 

af kommuneplanen. Udvikling af den lokale plankultur.

Ansvaret er hos kommunen. Der er metodefrihed, som 

sikrer, at hver kommune kan gribe arbejdet an på sin 

egen måde. Ingen kan tvinge andre til at gribe til nye 

visioner og metoder for at løse opgaverne. Men Plan09 

står på spring hele 2008 og 2009 for dem, der gerne vil. 

Lad os springe ud i det sammen.

Med 15 eksempelprojekter om fornyelse af kommune-

planlægningen er Plan09 i fulde omdrejninger på to 

hovedaktiviteter: Videndeling og eksempelprojekter.

Plan09 | Videndeling
Plan09 tager i 2008-09 en lang række nye initiativer, 

som skal fremme videndeling, metodeudvikling og 

 debat. Web, netværk, seminarer, publikationer bliver 

produceret. Viden og erfaringer fra eksempelprojekterne 

formidles videre til alle danske kommuner. 

 

Eksempelprojekter | planstrategier 

1  Helhedsorienteret udviklingsstrategi  
 Faaborg-Midtfyn Kommune
 
2 Lokalpolitisk Galathea-ekspedition  Guldborgsund Kommune

3 Åbent land på dagsordenen  Jammerbugt Kommune

4 Det åbne land i planstrategien – strategi, proces, formidling  
Århus Kommune

5 Et fælles udviklingsperspektiv
8 kommuner på den københavnske vestegn

Eksempelprojekter | kommuneplaner 

6 Byernes rolle i klimastrategien (et fælles projekt)
 Albertslund, Frederikshavn og Sønderborg kommuner 

7 Detailhandel og bymidtestrategier (to projekter)
 Faaborg-Midtfyn og Vordingborg kommuner, 
 Randers kommune

8  Erhverv ud til motorvejen?  
Guldborgsund, Lolland og Sønderborg  kommuner

 
9 Den klimatilpassede kommuneplan  
 Hedensted Kommune

10 Fortætning i eksisterende byområder (to projekter)
Helsingør og Roskilde kommuner

11 Omstigning til stationszonen  Hillerød Kommune

12 Haver og Højhuse, scenarier for by- 
 og befolkningsudvikling  
 Køge Kommune 

13 Helheder og kompetencer 
 i det åbne land Morsø Kommune

14 Nye planprincipper i kommuneplanens 
 rammedel  Odense Kommune

15 Mellemland  Silkeborg Kommune

16 Nye planprincipper i det åbne land
 Skive Kommune

17 Rammer om det gode liv, 
 planlægning med udsyn og omtanke  

Svendborg Kommune

18 De bynære landskaber i kommune-
planlægningen  Viborg Kommune

19 Nye byroller  
Aalborg Kommune

20 Netværk om digitale kommuneplaner 
10 kommuner over hele landet
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