
Erhvervsstyrelsen inviterer til to 
debatmøder om fremtidens planlov

Planlægning for 
grøn omstilling  
og bæredygtighed

Planloven er med til at sætte rammerne for udviklings- 
muligheder i hele landet. Udfordringerne i planlægningen 
ændres med udviklingen i samfundet. F.eks. påvirker store 
forandringer som urbanisering, den teknologiske udvikling 
og klimaforandringer arealplanlægningen i Danmark. 

I 2017 blev planloven ændret, og kommuner, virksomheder 
og borgere fik øget råderum og en række nye muligheder. 
Det blev også besluttet at evaluere loven efter tre år.  
Som led heri inviteres alle til at komme med ideer og 
forslag til, hvordan planlovgivningen bedst kan imødekomme 
nutidens og fremtidens udfordringer.  

Kom og hør, hvordan landet ligger, og giv din mening til 
kende. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på  
www.byplanlab.dk.

De to debatmøder afholdes henholdsvis
 2. december 2019 kl. 13-17 i Vejle
 4. december 2019 kl. 13-17 i Hedehusene



LANDET
Bæredygtig jordfordeling, landsbyernes fremtid og kysternes udvikling

2. december 2019 kl. 13:00-16:30
Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er det åbne land en del af svaret. Og skal det 
gode liv på landet styrkes, så er det vigtigt, at der planlægges aktivt for landsbyernes udvikling 
og kysternes potentialer. Spørgsmålet er, om vi har de rigtige redskaber?

13:00 Velkomst: Planloven, evalueringen og kommunernes input
 Rammer for mødets og ministeriets evaluering
 v/ kontorchef Sara Aasted Paarup, Erhvervsstyrelsen

13:30 Arvesølvet, dilemmaerne og fremtidsdrømmene
 Vigtige planspørgsmål – nu og i fremtiden
 v/ direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

 Pause

14:00 Fremtidens landskab
 Dyrker vi egentlig afgrøder de rigtige steder, 
 og kan vi styre arealfordelingen i det åbne land?
 v/ planlægger Trine Eide, Herning Kommune

14:15 Fremtidens kyster
 Hvordan står det til i dag, 
 og hvordan kan man arbejde på tværs af kommunegrænser?
 v/ Direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme

14:30 Fremtidens landsbyer
 Det er nyt at kommunerne er pålagt at planlægge 
 strategisk for deres landsbyer. Hvordan kan det gøres?
 v/ rådgiver & partner Søren Houen, Rekommanderet

15:00 Borddebatter
 Hør mere om det, der særligt interesserer dig, og giv din mening til kende.

16:00 Opsamling og spørgsmål

16:30 Tak for i dag



BYEN
Strategisk byudvikling, social balance og bæredygtighed

4. december 2019 kl. 13:00-16:30
Hedehuset, Hovedgaden 371B, 2640 Hedehusene

De danske byer udvikler sig med rivende hast, men er ikke altid i balance – økonomisk og 
socialt. Kan vi med planlægningen styrke den grønne omstilling og samtidig skabe større social 
diversitet, levende bymidter og fællesskaber i vores byer? Har vi de rigtige redskaber?

13:00 Velkomst: Planloven, evalueringen og kommunernes input
 Rammer for mødets og ministeriets evaluering
 v/ kontorchef Sara Aasted Paarup, Erhvervsstyrelsen

13:30 Nye udfordringer for byernes planlægning - behov for nye værktøjer?
 Vigtige planspørgsmål – nu og i fremtiden
 v/ formand Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium

 Pause

14:00 Social balance og strategisk byudvikling
 Hvordan skaber vi sammenhængende og 
 velfungerende byer, og har vi de rigtige redskaber?
 v/ stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen,  Aalborg Kommune

14:15 Fremtidens bymidter
 Hvilke funktioner skal bymidterne have i fremtiden, hvor skal detail-
 handlen være, og hvordan kan planlægning understøtte udviklingen?
 v/ partner Julie Holck, Living Cities

14:30 Fremtidens boligområder
 Hvad skal der til for at vi kan skabe 
 bæredygtige boligområder nu og i fremtiden? 
 v/ byggechef Rolf Andersson, KAB

15:00 Borddebatter
 Hør mere om det, der særligt interesserer dig, og giv din mening til kende.

16:00 Opsamling og spørgsmål

16:30 Tak for i dag


