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- ET ÅBENT EKSPERIMENTARIUM

Fem eksempelprojekter nytænker planstrategien
Med valget af de første fem eksempelprojekter har Plan09 skudt udviklingen af
fremtidens planstrategier og kommuneplaner i gang. I alt 39 kommuner havde
søgt om at blive eksempelkommuner. Ansøgningerne viser, at kommunerne
har store ambitioner med den nye planstrategi.
Plan09 tilbyder at facilitere processerne ved at dele erfaringer fra de fem
eksempelprojekter og sætte fokus på følgende temaer:

Fem eksempelprojekter i Plan09
Jammerbugt
Et utraditionelt samarbejde
om natur og turisme
Århus
Nærdemokrati og nye
planprincipper i storbyens
landområder

Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn
Erhvervstopmøde og
strategi på Vestegnen

•
•
•
•

Det åbne land i planstrategien
Samspillet mellem planstrategien og den regionale udviklingsplan
Udvikling af nærdemokratiet
Kultur og kreative erhverv i planlægningen

Plan09 vil bl.a. afholde seminarer, udsende debatoplæg og vise eksempler
på www.plan09.dk. Der vil også blive arrangeret aktiviteter i samarbejde
med kursusudbyderne på planområdet. Forslag og gode eksempler på nye
metoder, strategier, køreplaner for processer mv. modtages gerne på vores
mailadresse: plan09@sns.dk
Elektronisk netværk om planlægning
Plan09 og Dansk Byplanlaboratorium inviterer samtidig de 98 kommuner til
at deltage i et elektronisk netværk om planlægning. Formålet er bl.a. at styrke
videndelingen mellem kommunerne og målrette kurser og konferencer i
Dansk Byplanlaboratorium samt aktiviteter i Plan09 efter kommunernes
behov. Alle 98 kommuner modtog i december 2006 et brev og en mail med
invitation til at deltage.
Fremover vil Plan09 desuden bringe nyheder og skabe debat på to faste sider
i Byplannyt.

Faaborg-Midtfyn
Overblik og helhedssyn i en
ambitiøs helhedsstrategi

Guldborgsund
En lokalpolitisk
Galatheaekspedition

Nye temaer og eksempelprojekter på vej
Plan 09 er først lige begyndt - der vil også være mulighed for at søge finansiering af eksempelprojekter i 2007. Ansøgningsfristen vil afhænge af kommunernes ressourcesituation efter sammenlægningerne.

Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet, ved
Skov- og Naturstyrelsen, om udvikling og fornyelse af plankulturen

