
Mellem
planerne Kommuneplantillæg

Mellemformsplaner
Byplankonkurrencer mm

v/ Dorthe Harbo Andersen

Harbo BYPLAN

FORUDSÆTNINGSREDEGØRELSE OG 
PLANSTRATEGI UDARBEJDES PLANSTRATEGI VEDTAGES OG OFFENTLIGGØRES KOMMUNEPLAN UDARBEJDES KOMMUNEPLAN VEDTAGES EFTER OFFENTLIG HØRING



RINGSTED







ORGANISERING

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Borger / politiker / forening forventer at der er konsistens i kommunens argumentation. Risiko for at PS og KP lever deres eget liv – er størst, hvor PS OG KP er organisatorisk adskilt. Eller det er meget få personer der sidder på opgaven. Eksempel: EGEDAL – PS OG KP ønsker at fremme seniorbofællesskaber – men i lokalplanafdeling har de bare travlt - det kender de ikke lige noget til. SORØ: PS – verdensmål – kulturarv i særligt fokus. Lokalplan for forstadsbyggeri i den gamle købstad. 
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Kommuneplan
STAT REGION KOMMUNE

Planloven
- Kommuneplankataloget med 
vejledninger

Regional udviklingsplan Planstrategi

Statslige udmeldinger
Statslige indsigelser

Regional råstofplan Vandplan og handleplan 

Landsplandirektiv Kommunale sektorplaner

Internationale 
naturbeskyttelsesområder

Nabokommuners planlægning Forudsætninger / tendenser

Natura 2000-plan og handleplan støj

Natura 2000-skovplan

Grønt Danmarkskort







Sektorplaner 

• Horsens



sektorplaner

fjernvarme



ODENSE



Planstrategi 2009



Planstrategi 2013
Fra byspredning til byfortætning

“FRA STOR DANSK BY TIL DANSK STORBY” 



Byfortætning

• GRØN STRUKTUR

• TRAFIK- OG MOBILITET

• KULTURHISTORIE

• FRITID 



Bæredygtig
byudvikling 

70 % ved
byomdannelse

30 % på
bar mark 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er vigtigt, at der sættes mål i planstrategien – selv om det er meget svært !Hvis ikke der sættes mål – er det alt for let ikke at tage strategien alvorlig. 



Thomas B Thriegesgade





KOMMUNEPLANTILLÆG

• RÆKKEFØLGEPLAN (FINGERPLANEN !)

• GRØNNE STRUKTURER = ATTRAKTIVE 
BYGGEMULIGHEDER

• DAGLIGVAREBUTIKKER

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kommuneplaner vedtages ofte med lovning om, at der udarbejdes kommuneplantillæg efterfølgende – fordi der mangler tid i processen !Kommuneplantillæg for nye områderMange projektudviklere holder sig tilbage / kommer ikke ind i kommuneplankampenMange projektudviklere / bygherrer tænker modsat os. En grøn forbindelse er lig med en attraktiv byggegrund. Her er der virkelig forskel på om man er presset = LAV BEFOLKNINGSTILVÆKST eller i udvikling.Derfor er det så vigtigt, at politikere forstår og har ejerskab til kommuneplanen / planstrategien At kollegaer kan forklare planenAt borgere forstår og accepterer planen





ROSKILDE



Boligudbygnings
muligheder





Udviklingskitse for byfortætning



Visualisering af byfortætning



Visualisering af byfortætning



byplankonkurrencer





BYRÅDSPERIODEN / 
PLANSTRATEGI OG KOMMUNEPLAN

FORUDSÆTNINGSREDEGØRELSE 
OG PLANSTRATEGI UDARBEJDES

PLANSTRATEGI VEDTAGES OG 
OFFENTLIGGØRES KOMMUNEPLAN UDARBEJDES KOMMUNEPLAN VEDTAGES EFTER 

OFFENTLIG HØRING



PROCES FOR PLANSTRATEGI OG 
KOMMUNEPLAN

BYRÅDS

VALG

FÆLLES 
BILLEDE / 
RETNING 

/ MÅL

NYT 
BYRÅD 2019 2020 2022 NYT 

BYRÅD

KOMMUNEPLANPLAN
STRATEGI

FORUDSÆTNINGSREDEG
ØRELSE

VALG TIL NYT 
BYRÅD

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når jeg taler om KP og PS taler jeg på med et fagligt perspektiv og et ledelsesmæssigt / organisatorisk perspektiv. Det er ikke bare en opgave, som skal løses – hele organsiationen skal udvikles og lære samtidig med. I er nøglemedarbejdere – derfor er det vigtig, at I også har det dobbelte perspektiv hjemme i jeres kommune.Jeg argumenterer for, at kommuneplan skal gøres til en langstrakt proces – planlagt – så der ikke kun er fokus på den i særlige perioder blandt særlige medarbejdere. PARODI: få mearbejdere er fuldstændig oplsugt i en periode – hvorefter de helt udmattet afspadserer. Det er rigtig vigtigt, at kommuneplan og planstrategi er forankret bredt i organsiationen – at alle medarbejdere – også dem der laver mobilitets og vej- og trafikplanlægning kender planen.



Tak for opmærksomheden
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