
   

Seminar 2012 
2. november 2012, kl. 9.00-16.30 

Sted: By & Havn, Ndr. Toldbod 7, Kbh. K 
 

Byplanlaboratoriets Byplanhistoriske Udvalg 

Hvad gjorde vi ved Danmark? 
Seminaret sætter fokus på landsplanlægningen siden kommunalreformen i 1970. 
Tidligere chefer for landsplanlægningen, forskere og konsulenter beskriver skiftende 
prioriteringer i landsplanlægningen gennem årene. Seminarets formål er at belyse 
og diskutere, hvad landsplanlægningen ville, hvad den opnåede, og hvad den bør 
kunne i dag. 

Landsplanlægningen er baseret på en overordnet stillingtagen til den 
udvikling, der skal foregå i de forskellige dele af landet. I landsplan-
redegørelserne fremlægger hver regering sit fremtidsbillede af Danmark med 
visioner og strategier for den fremtidige planlægning i kommuner og regioner, 
og tidligere i amterne.   
Formålet er skiftet gennem årene, afhængigt af både samfundsudviklingen og 
skiftende regeringers ønsker og politik. Dette afspejlede sig i ændringen af 
planlovens formålsparagraf i 1991, hvor ordene "at fremme en ligelig udvikling i 
landet" blev erstattet af "en hensigtsmæssig udvikling i hele landet", lige som 
skiftende ministre har haft en forskellig landsplanmæssig profil, med Svend 
Auken og Hans Chr. Schmidt som de mest synlige og aktive. Endelig fik 
kommunalreformen i 2006 stor indflydelse på landsplanlægningen. 
Ændringerne i planloven blev bl.a. begrundet med: 
”Aftalen om strukturreformen forudsætter en styrket landsplanlægning, og 
staten får med kommunalreformen en mere aktiv rolle for at sikre overordnede 
planhensyn i en mere decentraliseret planproces. … Forslaget styrker det 
politiske indhold af de kommende landsplanredegørelser ved at rette lands-
planredegørelsen mod kommunalbestyrelser og regionsråd frem for – som i 
den hidtil gældende lov – mod Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.” 
På baggrund af erfaringerne fra tidligere årtier lægges der på seminaret op til 
en faglig diskussion om landsplanlægningens muligheder og begrænsninger.  

Praktiske oplysninger 
Tilmelding via www.byplanlab.dk  - skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest mandag d. 15. oktober. Efter denne dato er tilmeldingen bindende. 
 
Pris for deltagelse i seminaret er 600 kr. og for studerende 300 kr. 
Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. Frokost og kaffe. 
Et seminar-skrift (rapport med indlæg og diskussions-referet) kan downloades 
senere. Trykt udgave kan rekvireres senere. 
 
NB! Begrænset deltagerantal efter ’først til mølle’ princippet. 
 
Arrangeret af Byplanhistorisk Udvalg 



 
PROGRAM 

09.00 -09.30 Ankomst, registrering, kaffe/the  
 
Velkomst  
09.30 – 09.45 Jens Kramer Mikkelsen, Adm.dir. i By & Havn 
 
Seminarets formål og indhold  
09.45 – 10.00 Hans Kristensen, sociolog – dagens ordstyrer 
  Herunder også landsplaninitiativer inden 1970: Ideen med LPU, 

 Zoneplan 62, debat om jyske motorveje, (PP1 og PP2). 
  
Dansk landsplanlægning 1970-2012 
10.00 – 11.00 Inger Våben, fhv. kontorchef i Miljøministeriet og Peder Baltzer 

 Nielsen, stadsarkitekt i Ålborg Kommune   
   To oplæg om landsplanlægningen i de to perioder 1970-92 og 

 1992-2012, svarende til oplægsholdernes ”ansvarsperioder” i 
 Miljøministeriet. Oplæggene ”lægger spor ud” for de efter-
 følgende oplæg. 
 Fælles spørgsmål og diskussion efter de to oplæg. 

  
Strategisk landsplanlægning: Mål uden midler?  
11.00 – 11.45  Jørgen Grønnegaard, professor, Århus Universitet  
  Landsplanlægningen har ofte haft store mål og flotte visioner. 

 Men de økonomiske, juridiske og især politiske midler til 
 realisering har sjældnere været til stede.  

  Spørgsmål og debat.  
 
11.45 – 12.45 Frokost 
 
Periferien der blev væk  
12.45 – 13.25 Henrik Halkier, professor, Ålborg Universitet 

 Landsplanlægningens forskellige fokusering på 
 ”Udkantsdanmark” i landsplanredegørelser, direktiver og andre 
 politiske udmeldinger. Politikker for sommerhuse, feriehoteller 
 mv. indgår.  
 Spørgsmål og debat. 

  
   
 
 
 
 

Trafikplanlægning eller mangel på samme?  
13.25 – 14.00     Niels Helberg, sociolog  
     Et vue over den overordnede trafikplanlægnings placering i 
     landsplanlægningen gennem tiderne. Relationen til        
     energiplanlægningen.  
     Spørgsmål og debat.  
 
14.00 – 14.25 Kaffepause 
 
Har landsplanlægningen haft betydning for detailhandlens udvikling i 
Danmark?  
14.25 – 15.05 Per Nyborg, dir. i Institut for Centerplanlægning  
 Kampen mellem storcentrene uden for byerne og bymidter-
 nes detailhandel – et område hvor planloven har haft gen-
 nemslagskraft? 
 Spørgsmål og debat. 
  
Landsplanlægning i europæisk perspektiv  
15.05 – 15.45 Peter Mehlbye, dir. i ESPON, Luxembourg  
 Hvad kan Danmark lære af andre europæiske lande? 
 Hvor er de gode erfaringer? 
 
Landsplanlægning – før, nu og i fremtiden  
15.45 – 16.15  Niels Østergaard, landinspektør  
 Hvor har landsplanlægningen fungeret – og hvor har den ikke 
 fungeret? Hvilke krav bør stilles til landsplanlægningen i 
 fremtiden? 
 Opsamling af dagens forløb og introduktion til afsluttende 
 debat.  
Afslutning  
16.15  Michaela Brüel, formand for BHU 
 
Ordstyrer: Hans Kristensen 
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