
praktiske oplysninger
Kurset afholdes på:
Hotel Jens Baggesen
Batterivej 3-5
4220 Korsør.
tlf. 58 35 10 00

deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til 
DB i 2011: kr. 5.100,-
For andre: kr. 6.800,- 
I prisen er inkluderet:
2 overnatninger på enkeltværelse,
fuld forplejning samt
deltagermateriale.

tilmelding
Via www.byplanlab.dk. - skal 
være Dansk Byplanlaboratorium 
i hænde senest fredag 5. august. 
Efter denne dato er tilmeldingen 
bindende og ved afbud herefter 
betales et gebyr på 600 kr. 
Ved afbud 19. august eller derefter 
betales hele afgiften.

tilrettelæggelse/kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling,
Dansk Byplanlaboratorium og 
Chefplanlægger 
Susanne Birkeland 
Furesø kommune

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36
1165 København K
tlf. 33 13 72 81
e-mail: db@byplanlab.dk

Lokalplankvalitet og bykvalitet
Kursus i Slagelse Kommune  5.-7. september 2011



 Tirsdag 6. september

9.00
Introduktion til Workshoppen,
‘planen som redskab’
Hvordan er opbygning og 
sammenhæng?
Hvilke forhold mangler?
Hvad sikrer lokalplanens bestem-
melser, og hvad sikrer de ikke?
Chefplanlægger 
Susanne Birkeland
Furesø Kommune

12.00 Frokost

13.00
Workshoppen, 
‘planen som redskab’

16.00
Plenum og karakteristik
af planen
Grupperne præsenterer deres 
resultater, og Susanne Birkeland 
præsenterer sit bud på en 
karakteristik af planen.

19.00 Middag

20.00
Hvad er de vigtigste planlæg-
gerkompetencer?
Oplæg til debat
Planchef Karina Kissum Jensen, 
Ikast-Brande Kommune

Onsdag 7. september

9.00
Lokalplanlægning - hvad siger 
Ioven?
Lovgennemgang - planlovens 
regler om lokalplanlægning, 
lokalplankataloget og
klarhedskravet.
Desuden gennemgang af sager 
og afgørelser fra Naturklage-
nævnet.
Kontorchef Sanne Kjær,
Naturstyrelsen 
og specialkonsulent 
Lena Kongsbach, Natur- og 
Miljøklagenævnet. 

12.30 Afsluttende frokost 

Lokalplankvalitet og
bykvalitet

Kursets to temaer er:
Lokalplanen som redskab 
og spørgsmålet om kvalitet i 
den fysiske virkelighed - samt 
en lokalplans muligheder 
og begrænsninger i den 
forbindelse.

Kurset bruger værtskommunen 
Slagelse som case. Hvad er 
det særlige ved stedet -  fra 
plankulturen over det politiske 
til en konkret lokalplan.

Workshoppen, ’plan og 
bykvalitet’ , tager afsæt i byen 
og stedet, hvor opgaven drejer 
sig om at finde ’hovedgrebet’ 
for et konkret forslag.

I workshoppen, ’planen 
som redskab’, er opgaven 
at finde alle fejl og mangler 
i den udvalgte lokalplan fra 
Slagelse. Denne øvelse styrker 
den enkeltes færdigheder og 
opmærksomhed i den svære 
proces fra ide til plan.

Kurset er en videreudvikling 
af tidligere afholdte kurser, og 
henvender sig til såvel nye som 
tidligere deltagere.

Mandag 5. september

13.00
Velkomst og introduktion

13.15
Planlægning i Slagelse
En rundtur i Slagelse Kommune 
og introduktion til plankulturen i 
Slagelse
Planchef Tine Christiansen, 
Slagelse Kommune

14.45
Introduktion til worksoppen
‘plan og bykvalitet’ og
rekognosering i 
lokalplanområdet

15.45
Workshoppen,
‘plan og bykvalitet’

18.30 Middag

19.30
Plenum om skitseforslag
Grupperne præsenterer deres 
forslag, og arkitekt Dennis Lund 
evaluerer forslagene.


