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Vision - at udvikle ”plankulturen”
• fokus på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive landskaberbygger
• politisk ejerskab og engagement
• fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer - offentligt og privat regi

Plan09: Fornyelse af plankulturen

Fakta
• Partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet
• Samlet budgetramme 2006-2009 på 50 mio. kr.
• Sekretariat i SNS - fagligt samspil med Landsplanområdet



Eksempelprojekter
Planstrategier 2007

Fem eksempelprojekter i gang

Kommuneplanlægning 2007-2009

Flere og større eksempelprojekter 
2007-2009, ansøgningsfrist 5/9 2007

Netværk, videndeling og debat25 mio. kr
50% + 50%

Elektronisk netværk
Kontaktpersoner i kommunerne mv.

Seminarer og workshops
Plan09-seminarer, Byplanlab., COK mfl.

Hjemmeside og nyhedsformidling
www.plan09.dk

Plan09: Aktiviteter

Debatoplæg og analyser
Plan09 og samarbejdspartnere



Ny kommune
• Nye politikere, ny geografi, ny identitet?
• Nye opgaver – nye politikområder

(sundhed, det åbne land mv.)
• Nye dialogformer og nærdemokrati
• Nyt samspil mellem det regionale og kommunale

Planstrategien kan ”sætte kursen” for kommunens
udvikling i de kommende år

Planstrategiens rolle



Planstrategiprocessen er vigtig
• Erhvervsudviklingsstrategierne er vedtaget
• Kommunale planstrategier, efterår
• Regionale udviklingsplaner, efterår
• Infrastrukturkommisionen, oktober
• Høring vand + Natura 2000, efterår

Intensiv strategidebat i efteråret ’07



Tre typer planstrategier – hvad lægger I vægt på?

• Oplæg til kommuneplanen
Fysiske temaer: Byudvikling,
trafik, landskaber mv.

• Dialog og udviklingsstrategi
Bredere strategi: Kultur,
sundhed, offentlig service mv.

• Prioriterings- og budgetværktøj
Alle kommunale politikområder
og tæt kobling til budget



Fem eksempelprojekter i Plan09

Jammerbugt

”Et utraditionelt 
samarbejde om 
natur og turisme”

Århus

”Nærdemokrati og 
nye planprincipper 
i storbyens 
landområder”

Faaborg-Midtfyn

”Overblik og helhedssyn i en 
ambitiøs udviklingsstrategi” Guldborgsund

”En lokalpolitisk 
Galatheaekspedition”

Erhvervsknudepunktet 
Hovedstadens Vestegn

”Erhvervstopmøde og strategi 
på Vestegnen”

• Borger- og organisationsinddragelse
• Det åbne land
• Politisk ejerskab
• Erhvervsudvikling
• Det fremtidige bymønster
• Tværsektoriel koordinering
• Plan- og budgetlægning 



• Samarbejde om fælles 
udviklingsperspektiv som 
fundament for planstrategier

• Erhvervstopmøde - elektronisk 
afstemning om temaer.

• Erhvervslivet satte fokus på
– offentligt-privat

samarbejde om 
infrastruktur

– forslag om  fælles 
kulturinvesteringsfond

Fælles strategi på Vestegnen



• Kommunesammenlægning med 
fem kommuner

• Behov for afklaring af byernes 
roller

• Grundig forberedelse: Workshops 
med lokale ildsjæle

• Byrådet tog på sejlads til 
kommunens største byer! 

• Stor profilering i pressen

Guldborgsund: Lokalpolitisk ekspedition



Identitet og profilering – bl.a. i TV2 !



Korte og intensive planprocesser



• Lokalpolitisk kompetenceopbygning ifht. de nye planopgaver
• Tre workshops ”i marken”
• Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening

og administration deltog
• Formål

– Kendskab til ansvar og
udviklingsmuligheder

– Tidlig dialog med aktører
– Konkret viden om

beskyttelse og benyttelse

Jammerbugt – det åbne land



Kystudvikling som eksempel



Faaborg-Midtfyn: Ambitiøs strategi

• Udviklingsstrategi med alle 
politikområder

• Satsning på kvalitet –
fødevarer, detailhandel, det 
åbne land mv.

• 2% af budgettet til udvikling
• Projekter budgetteres i 

planstrategiprocessen



Fredensborg Kommune

• Konkretisering af
jeres vision

• Omsætte visionen til ”fysik”
i kommuneplanen

• Hvor ”bred” skal planstrategien 
være?



Fredensborg Kommune
• Smørhul
• Stabil, rolig udvikling
• Smukke omgivelser
• Skov, kyster og åbne landskaber
• Velafgrænsede og overskuelige 

bysamfund
• Mange af kulturtilbud
• Et stærkt udgangspunkt!

• Hvad er problemet?
• Hvorfor lave en planstrategi?
• Hvorfor ”bekymre” sig om 

fremtiden?

Indbyggertal i Fredensborg-Humlebæk Kommune
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Hvad bidrager I med i den regionale udvikling?

Debatoplæg fra Plan09
• Hvordan kan der skabes

regional udvikling i samspil
mellem kommuner og regioner?

• Mange emner på tværs af
kommunegrænser
- infrastruktur, erhvervsudvikling,
natur, turisme mv.

• Eksempler på regionale
synergieffekter

• Planstrategien kan rumme jeres
bud på hvad I kan bidrage med!



Mange ældre, få unge – betydning for bylivet?

Aldersfordeling i 2007
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Byliv og rekreation er efterspurgte varer



Bymønster og bykvalitet?
Det fremtidige bymønster
• Afklaring af rollefordelingen

mellem de store byer
• Flere nuancer end det traditionelle

”bymønster” (kommune- og lokalcentre osv.)
• Fokus på ”bykvalitet” og netværk i byerne
• Relationer til byer udenfor kommunen
• Inddragelse af lokale ildsjæle i diskussionen

om hvad hver enkelt by skal satse på



Eksempel fra Fyn



Det åbne land og bæredygtig udvikling



Det åbne land – benyttelse og beskyttelse

Fingerplan 2007



Hvad vil I med jeres nye kommune?
Stærkt udgangspunkt

Spørgsmål til debat:
• Hvad kan I bidrage med i den 

regionale udvikling?
• Hvordan skaber vi en bæredygtig 

udvikling (Agenda 21)
• Hvilken betydning får 

alderssammensætningen hos jer?
• Hvordan skaber I levende byer med 

kvalitet?
• Hvilken udvikling ønsker I i det åbne 

land?
• Hvor meget kan I ”overkomme” i 

planstrategien?



Plan09: 10 mio. til nye projekter

Fokus på kommuneplanlægningen:
• 10 – 15 nye eksempelprojekter
• Budgetramme op til 2 mio. pr. projekt
• Realdania 50% - kommunen 50%
• Gerne samarbejde med andre kommuner
• Forskere og interesseorganisationer kan deltage
• Afsluttes senest 31. oktober 2009

Ansøgningsfrist 5. september 2007



Inspiration fra Plan09


