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Vision - at udvikle en plankultur, der
• fokuserer på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive 

landskaber som ramme om ”det gode liv”
• bygger på politisk ejerskab og engagement
• er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer i 

både offentlig og privat regi

Plan09: Fornyelse af kommuneplanlægningen

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



Kommunalreform
• Nye politikere – nye visioner
• Ny geografi – ny identitet
• Nye opgaver – nye politikområder
• Nye dialogformer og nærdemokrati
• Nyt samspil mellem det regionale og kommunale

• Planstrategien kan sætte den politiske kurs

To af de nye opgaver er vanskelige at håndtere
• Samspillet mellem planstrategi og RUP (bl.a. timing)
• Det åbne land som nyt politikområde

Højere ambitionsniveau end i 1. generation af planstrategier

Planstrategi: Udfordringer og muligheder



”Det hele sker samtidigt”
• Erhvervsudviklingsstrategierne er vedtaget
• Kommunale planstrategier, efterår
• Regionale udviklingsplaner, efterår
• Infrastrukturkommisionen, oktober
• Høring vand + Natura 2000, efterår

Intensiv strategidebat i efteråret ’07



Fælles oplæg Plan09, KL og DR
”Mens det sker”
• Status på erhvervsudviklings-

strategierne
• Status på RUP-processerne
• Spørgsmål til afklaring og

debat
• Eksempler på regionale

synergieffekter



Tre typer planstrategier
• Oplæg til kommuneplanen

• Dialog og udviklingsstrategi

• Prioriterings- og budgetværktøj



Planstrategi 2007: Fokus på ”dialog”
• Ambitiøse dialog- og udviklingsstrategier

• Kommuneplanlægning er langt mere end 
”fysik” – men få kobler med budgettet

• Mange strategier i høring efterår ’07

”Hvad er det væsentligste fokus for 
planstrategien i jeres kommune?”



Snæver strategi
• Fokus på fysisk planlægning –

svag tværsektoriel koordinering
• Fagligt, bevidst valg eller 

politisk/administrativ 
nedprioritering

• Emner: Bymønster, byudvikling, 
bosætning, det åbne land mv.

Regionale perspektiver?
• Behov for viden om bosætning, 

pendling, erhvervsudvikling mv.
• Strategiudvikling ifht. brede, 

regionale temaer sker i andre 
sammenhænge/fora

Oplæg til kommuneplanen



Fokus på lokal dialog
• Ofte politisk ønske om dialog med 

lokalsamfundet
• Lokalråd, erhvervsliv, foreninger, 

interesseorganisationer
• Emner fx erhvervsudvikling, sundhed, 

kultur og Agenda 21.
• Bred forankring af planstrategien
• Ofte bottom-up-proces

Regionale perspektiver?
• Mange emner har sammenhæng til 

erhvervsudviklingsstrategierne og 
RUP’en. Reference til dialog i vækstfora.

• Tværkommunale samarbejder?
• Udfordring: Kommunerne er meget 

fokuserede på ”lokal dialog”

Dialog- og udviklingsstrategi



Dialog med lokalsamfundet

Nærdemokratipolitik?



Stærkt forankret strategi
• Visioner og strategier for alle 

politikområder
• Stærk forankring politisk og 

administrativt
• Kobling mellem planstrategi og 

budget – årlig rytme
• Stærkt politisk instrument, men også

meget ressourcekrævende
• Ofte meget internt fokus

Regionale perspektiver?
• Godt udgangspunkt - stor ”tro” på

strategien som politisk redskab
• I praksis tager den meget omfattende 

koordinering af ”alt” i kommunen 
meget fokus

Prioriterings- og budgetstrategi



Oplæg til kommuneplanen
• Holbæk: Fordeling af de kommende års vækst. Regional debat sker i vækstfora

Dialog- og udviklingsstrategi
• Esbjerg: Byernes roller i den nye kommune – men begrænset dialog?
• Lyngby-Taarbæk: Udvalgte temaer. Status på nabokommunernes 

strategiprocesser. Redegørelse for regionale strategier og planer.
• Rebild: Kommunens regionale rolle. Fokus på lokale dispositionsplaner.

Prioriterings- og budgetstrategi
• Gentofte: Strategi for hele kommunen. Meget internt fokus.
• Herning: Internt styringsredskab. Efterfølgende dialogproces med de 

mellemstore byer i kommunen.

Relevante RUP-emner i mange strategier – fx bymønster, erhvervsudvikling, natur,
kultur. Svag kobling til RUP – måske fordi disse kommuner tidligt ude.

De første strategier i 2007



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 



• Lokalpolitisk kompetenceopbygning ifht. de nye planopgaver
• Tre workshops ”i marken” og et byrådsseminar
• Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening og administration deltager
• Formål

– Kendskab til ansvar og
udviklingsmuligheder

– Tidlig dialog med aktører
– Konkret viden om

beskyttelse og benyttelse

Jammerbugt – det åbne land



• Thorup Strand: Kystfiskeri
og unikt kulturmiljø

• Ønske om bevaring, men øget
samarbejde med turistområder

• Slettestrand: Feriecenter og
sommerhuse – revitalisering?

• Samarbejde om oplevelses-
økonomi, rekreation, kulturarv,
turisme, erhverv mv.

• Lokalt initiativ bakkes op
• Landdistriktsprogrammet
• Tværkommunalt samarbejde
• RUP’ens rolle?

Kystudvikling som eksempel

Thorup Strand Slettestrand



• Samarbejde om fælles 
udviklingsperspektiv som 
fundament for planstrategier

• Erhvervstopmøde
• ”Repræsentativ” deltagelse

af erhvervslivet
• Elektronisk afstemning om

temaer.
• Lokalpolitikere deltog og

stemte særskilt
• Erhvervslivet satte fokus på

bl.a. offentligt-privat
samarbejde om infrastruktur og
et forslag om en fælles 
kulturfond

• Samspil med RUP?

8 kommuner på Vestegnen



Det åbne land



• Kommunesammenlægning med 
fem kommuner

• Behov for at formulere en 
fælles planstrategi med 
afklaring af byernes roller

• Alle byer er havnebyer –
byrådet tog på sejlads til 
kommunens største byer!

• Grundig forberedelse: 
Workshops med lokale ildsjæle

• Ønske om stor ”profilering”

Guldborgsund: Lokalpolitisk ekspedition



Planstrategi og profilering



Korte og intensive planprocesser



Parallelle planprocesser



• Ambitiøse vækstplaner
• Fysisk planstrategi med fokus 

på det åbne land
– Byvækst
– Differentieret 

landbrugsstrategi
– Grundvandsbeskyttelse
– Naturnetværk
– Friluftsområder omkring nye 

byområder
– Skovrejsningsplan revideres

• ”Lukket” proces med lokalråd 
og interesseorganisationer!

• Regionale perspektiver?

Århus: Planstrategi for storby i vækst



Plan09: 2. runde af eksempelprojekter
Ansøgningsfrist 5. september 2007

Plan09 skal bidrage til fornyelse og innovation i

1. Den strategiske kommuneplanlægning

2. Den fysiske kommuneplanlægning

3. Planprocesserne

4. Planlægningens organisering og implementering

Fra ”strategiprojekter” til meget konkret
metodeudvikling af fx kommuneplanens rammedel



Inspiration fra Plan09



Udvikling af plan- og projektkulturen
• Nye metoder i arbejde med 

planprocesser og projekter
• Fx NABC-metoden
• Fokuseret og intensiv 

projektudviklingsmetode
• Afprøvet på Plan09-seminar 22. 

maj 2007
• Stor kommunal interesse for 

nye projektudviklingsværktøjer


