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KOMMUNEPLANEN SET FRA 
ANDRE VINKLER



”Mening, i bred forstand en egenskab ved alt, 
der kan forstås, besidder en vis sammenhæng 
eller har en bestemt karakter. Begrebet bruges 
undertiden også synonymt med "formål", fx når 
man spørger efter "livets mening”

Den Store Danske



HVAD ER MENINGEN MED 
KOMMUNEPLANLÆGNINGEN?



§ 11. For hver kommune skal der foreligge en 
kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en 
periode på 12 år.

”Kommuneplanlægningen er et centralt led i at 
opfylde [plan]lovens formål”
Miljøministeriet, 2008, ”Vejledning om Kommuneplanlægning”



§ 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de 
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne 
landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og 
plantelivet.

Stk. 2. Loven tilsigter særlig,
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering 
sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og 
kommuner,
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og 
landskaber,
3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og 
landskabsressource,
4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i 
planlægningsarbejdet.



ER DET HER DEN FULDE 
HISTORIE?

GIVER DET HER MENING FOR 
ALLE?







HVORDAN OVERSÆTTES 
PLANLOVEN, SÅ DEN GIVER 
MENING FOR ALLE?



DET STARTER MED 
ERKENDELSE AF EGNE 
FORUDSÆTNINGER OG 
BEGRÆNSNINGER
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Forskellige fagligheder – 
forskellige metoder og mål



Forskellighed er drivkraften 
- nogle gange

Flere fagligheder

Mange holdninger og mål

Konflikt 
og lav værdi

Udvikling, og 
høj værdi



OP AD 
MENINGS-TRAPPEN
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Planlæggeren

Sundhedskonsulenten



KOMPLEKSITET PÅ ALLE 
KANALER



Engineering Flowchart



Sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan



Beslutningstagere

Bygningsudviklere/arealudviklere/jordejere

Investorer/driftsherrer

Mange aktører



KOMPLEKSITET, HURTIGE 

FORANDRINGER/BESLUTNINGER OG 

UFORUDSIGELIGHED





Vi løser ikke fremtidens 
udfordringer med 
fortidens viden



SPØRGSMÅL:
HVORDAN GØR VI 
PLANLÆGNINGEN NÆRVÆRENDE?

SVAR:
VED AT KIGGE PÅ VERDEN SOM 
DEN (OGSÅ) ER. SKAB MENING!



Hvad er dit forhold til kommuneplanlægning?
”Kommuneplanen er til for kommunens skyld, ikke virksomhedernes, 
vi er alt for sent inddraget”

”Kommuneplanerne fungerer ikke som et ”landkort”, du kan orientere 
dig efter. Det er tillæg på tillæg”

Hvordan kan kommuneplanlægning give mere mening for dig?
”Planlæggerne skulle satse mere på udvikling af konkrete områder, 
hvor ejerne og interessenterne er inddraget fra starten. Det ville give 
langt bedre og levedygtige projekter”

VERDEN NR. 1, privat bygherre 



Hvad er dit forhold til kommuneplanlægning?
”Det kan være vanskeligt at have et forhold til noget, man ikke er involveret i. 
En kommuneplan er dog alt for vigtigt et styringsredskab til, at så mange 
bygherrer føler sig fremmedgjort i forhold til den”

Hvordan kan kommuneplanlægning give mere mening for dig?
”Det ville give mere mening, hvis vi blev involveret i planfasen, det kunne 
skabe ejerskab. En så central plan bør udarbejdes af andre end kommunale 
embedsmænd. Der bør også skabes større sammenhæng mellem 
kommuneplanen og lokalplanerne. Konkrete eksempler på det modsatte 
findes i forbindelse med de store helhedsplaner, der ofte forsinkes 1 – 2 år 
pga. manglende plangrundlag.

VERDEN NR. 2, almen bygherre 



Hvad er dit forhold til kommuneplanlægning?
”Støv! Det er støvet. Jeg spørger mig selv, om den måde, man laver 
kommuneplaner på, reelt giver energi og udvikling i samfundet”

Hvordan kan kommuneplanlægning give mere mening for dig?
”Planlæggerne skal op i helikopteren, og se tingene ude fra. Det bliver 
alt for let indadskuende. Planlægning er en udviklingsaktivitet, der skal 
give grobund  for samfundsudviklingen. Sådan oplever jeg det ikke”

VERDEN NR. 3, offentlig bygherre 
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FOKUS PÅ FREMTIDIGE BEHOV
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PLANER ER EN TING, 
EKSEKVERING NOGET ANDET
SPECIELT NÅR BESLUTNINGSKOMPETENCE IKKE FØLGER 
ANSVARET FOR GENNEMFØRELSE – DEN ORGANISATORISKE OG 
DEN FINANSIELLE DIMENSION



Sandsynligheden for 
fiasko er større end 
sandsynligheden for 
succes

70% AF ALLE STRATEGIER FEJLER



ÅRSAGER TIL AT STRATEGIER FEJLER



SÅ HVAD MED AT MINDE OS 
SELV OM AT:

•Alle projekter har tre faser: Før, under og efter 
•Det skal give mening – hvem er kommuneplanen for?
•Det er eksekveringen, der oftest fejler
•Planlægningen ikke handler om fortiden
•Faglighed: Hvis din kollega er en idiot er du også en idiot



”Planlæg for den fremtid I 
allermest ønsker – og lad jer 
ikke forblinde af prognoser (og 
lovgivning)”
Arun Jain, Byplannyt december 2011

”Og husk også, at ønsker skal realiseres…..”



DET ER ET FÆLLES 
PROJEKT!
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TAK FOR ORDET!
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