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BYPLAN NYT

Sjældent har der været så meget fo-
kus på byplanlægning i en kommunal 
valgkamp. I Aarhus blev det diskute-
ret hvor og hvor mange højhuse, der 
skal bygges, i Odense var det letba-
nens 2. etape, i Roskilde stod slaget 
om, hvor mange almene boliger, der 
skulle bygges og i Randers er der stor 
diskussion om projektet Flodbyen 
Randers og den tilhørende broføring. 
Og det er en kun et lille udpluk. Du 
kan sikkert supplere med eksempler 
fra din egen hjemkommune.

Det er virkelig glædeligt, at danskerne 
interesserer sig så brændende for, 
hvordan fremtidens byer og landska-
ber kommer til at se ud. For der bliver 
taget store beslutninger i disse år. Vi 
skal tænke nyt – tilpasse os et vådere 
og varmere klima og sørge for, at vi 
ikke bidrager mere til den globale 
opvarmning. Det er ikke let. Vi ser 
mange steder, at der opstår lokale 
protester i forbindelse med opstilling 
af vindmøller og solcellefarme.  
Og det er forståeligt. 

Samtidig er der nogle planlæggere, 
der bliver lidt forstemte, når de ser, at 
valgkampen ofte bliver domineret af 
protestbevægelser, der er meget  
optagede af at sige nej til et givent 
projekt.  

Man skal i den forbindelse huske, at 
der bag enhver protest gemmer sig 
en interesse og et engagement. Det 
ville derfor være langt mere frugtbart, 
hvis kommuner, interessenter og 
aktive borgere kunne tage dialogen 
tidligere. Når det sker, så kan man, 
som arkitekt Sune P. Carlsen foreslår i 
dette blad, tale om, at retten til at sige 
nej skal suppleres med pligten til at 
sige ja. 

I byplanlæggerkredse taler man 
ofte om begrebet NIMBY: Not in my 
backyard. Det handler om, at borger-
ne godt kan se fornuften i f.eks. at op-
stille de før nævnte vindmøller, men 
at det ikke skal være i deres egen 
baghave. Der står de i vejen. Men 
det behøver ikke altid at ende med 
konflikter. Man kan komme langt med 
tidlig dialog og respekt for forskellige 
udgangspunkter og interesser. 

I dette nummer af Byplan Nyt er der 
også eksempler på to kommuner, der 
på forskellig vis har inviteret borgerne 
indenfor.  

Ebeltoft i Syddjurs fremviser faktisk 
et eksempel på en protestbevægelse, 
der blev vendt til et aktiv og en helt 
ny samarbejdsform. Protestbevægel-
sen opstod, da kommunen vedtog 
at rive den gamle maltfabrik ned. I 
Albertslund har man eksperimente-
ret med en borgersamling. Her har 
36 repræsentativt udvalgte borgere 
hjulpet kommunens politikere med 
at forestille sig, hvordan man kan 
skabe nye fællesskaber, når der flytter 
10.000 nye borgere til kommunen i 
løbet af de næste ti år. Det er bare to 
ud af mange, mange eksempler på 
nye borgerinddragende processer.

I den næste valgperiode skal der 
prioriteres benhårdt i forhold til at 
nå klimamålene. Det gør det endnu 
vigtigere at fastholde dialogen, den 
tidlige inddragelse og at værne om 
det lokale demokrati.

Ellen Højgaard Jensen, direktør
 for Dansk Byplanlaboratorium
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