
Seminar 2014
7. november 2014, kl. 8.30-16.30

Café Elefanten på Carlsberg, Pasteursvej 18-20, 1799 København V (2.sal)

Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium

Forenkling eller bureaukrati 
– Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer
Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med 
hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planer-
nes tilvejebringelse. Måske også med hensyn til planernes kvalitet? 
Seminarets formål er at kaste lys over de ændringer, der er sket, og støtte 
en faglig debat om bl.a. følgende spørgsmål:
Hvilke tendenser er fremherskende i kommune- og lokalplanlægningen? 
Er planlægningen præget af for lidt faglig kvalitet, og er der for meget 
bureaukrati?
Bliver borgernes inddragelse i planlægningen støttet tilstrækkeligt gennem 
planlægningsprocessen og planerne udformning?
Hvilke initiativer kan medvirke til at højne kvaliteten og styrke den fysiske 
planlægning?

Indbydelse
Det 31. seminar, som arrangeres af Byplanhistorisk Udvalg under Dansk 
Byplanlaboratorium, fokuser på kommune- og lokalplanlægningens hidtidi-
ge udvikling – og de udfordringer, som fysisk planlægning står overfor.
Rammer og vilkår for planlægningen er ændret bl.a. som følge af de of-
fentlige strukturreformer i 1970 og 2007, ophør af statslig godkendelse af de 
kommunale planer, øget politisk kompetence til kommunerne, ændrede 
former for varetagelse af statslige interesser etc. 
Grundstammen i planloven er baseret på den planlovsreform, der blev 
gennemført i første halvdel af 1970’erne, men der er siden foretaget man-
ge ændringer, bl.a. vedrørende planernes indhold, udformning og tilveje-
bringelse. 
Er der områder, hvor planlovgivningen idag kan gøres enklere? Hvordan 
fungerer planloven som redskab til håndtering af nutidens og fremtidens 
store udfordringer? Det gælder bl.a. klimaændringer, befolkningsforskyd-
ninger mod de større byer, ændrede erhvervsstrukturer, øget vægt på 
byomdannelse samt varetagelsen af statslige interesser i en situation med 
forventning om øget decentralisering til kommunerne? Hvad kan vi lære 
af de tidligere planers udformning og kvalitet samt borgernes inddragelse i 
planlægningen.
Disse spørgsmål behandles i et historisk perspektiv, og der lægges op til en 
diskussion om den videre udvikling af kommune- og lokalplanlægningen.

Praktiske oplysninger
Tilmelding – via www.byplanlab.dk – skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest 7. oktober. Efter denne dato er tilmelding bindende. 
Pris for deltagelse i seminaret er 1.000 kr. og for studerende 400 kr. 
Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. morgenmad, frokost og kaffe. 
Et seminarskrift (rapport med indlæg og diskussionsreferat) udgives digitalt. 
Link til rapporten fremsendes til deltagerne. 
De digitale skrifter vil i fremtiden kunne downloades frit, mens eventuelle 
udskrifter af disse samt tidligere trykte skrifter og noter vil kunne købes på 
DB, se mere herom og om ”Det digitale Byplanhistoriske Arkiv” på DB’s 
hjemmeside.
NB! BEGRÆNSET DELTAGERANTAL EFTER ”FØRST TIL MØLLE” PRINCIPPET.

Arrangeret af 
Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36, 1165 København K
Tlf. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35
db@byplanlab.dk / www.byplanlab.dk 



PROGRAM 

08.30 – 09.00  Ankomst og kaffe

09.00 – 09.15  Velkomst, seminarets formål og indhold 
v/ordstyreren Niels Helberg, Byplanhistorisk udvalg

09.15 – 09.55  Fra dispositionsplaner til digitale kommuneplaner
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, By- og landskabsforvaltningen, 
Aalborg Kommune
For 30-35 år siden blev dispositionsplaner erstattet af kommuneplaner, der 
ofte suppleres med helhedsplan, masterplan etc. for særlige områder. 
Har kommuneplanerne i digital form fundet en tilfredsstillende udformning? 
Er planernes indhold tilstrækkelige til, at de fungerer som sammenfattende 
planlægning?

09.55 – 10.35  Fra byplanvedtægter til lokalplaner 
Arkitekt Arne Post, byplankonsulent 
Fra få statsligt godkendte byplanvedtægter til mange kommunalt vedtag-
ne lokalplaner med øgede muligheder for regulering og krav til borgerind-
dragelse og redegørelser. Er de mange kommuneplantillæg i tilknytning 
til lokalplaner udtryk for kommuneplanlægning via lokalplaner – eller blot 
mindre justeringer?

10.35 – 11.05 Kaffe

11.05 – 11.45  Kommunernes planlægning af det åbne land
Kulturgeograf Nina Larsen Saarnak, Natur-og Planafdelingen, DN 
Snævre – og stramt administrerede – bestemmelser for landzonen er lem- 
pet, og kompetencen flyttet fra amter til kommuner. Varetagelse af natur- 
interesser mv. blev udviklet gennem regionplanerne og varetages nu gen-
nem kommuneplanretningslinjer. Hvad betyder det for det åbne land? 

11.45 – 12.25  Tilvejebringelse og borgerinddragelse
Civilingeniør Svend Erik Rolandsen, COWI
Den lovbefalede offentlige fremlæggelse af byplanvedtægter og frivillig 
offentlighed om dispositionsplaner er ændret til lovkrav om inddragelse af 
borgerne. Der er sket en udvikling fra § 6-redegørelser og de første plan-
strategier til de nyere planstrategier. Lever de – og borgerinddragelsen 
iøvrigt – op til forventningerne?

12.25 – 13.25  Frokost

13.25 – 14.05  Planlæggerne – deres vilkår og muligheder
Chefkonsulent Jens Peter Hedegaard, Erhverv og Udvikling, Faxe Kommune
Før var byplanfaget domineret af teknisk uddannede, og mange planer 
blev udarbejdet af konsulenter. Nu har mange en mere administrativ ud-
dannelse, og hovedparten er kommunalt ansat. Har samfundsudvikling og 
ændret kompetencefordeling gjort det vanskeligere for planlæggere at 
forholde sig kritisk til planlægningen?

14.05 – 14.45  Byomdannelse og den kommunale planlægning
Udviklingschef, cand. jur. Louise Panum Baastrup, Carlsberg Byen P/S
Hvordan fungerer samspillet mellem udviklingsselskaber og kommunerne i 
forbindelse med større omdannelsesprojekter? Med Carlsberg som ek-
sempel belyses den løbende kommune- og lokalplanlægning, borgernes 
inddragelse i planlægningsprocessen og anvendelsen af en udbygnings- 
aftale mellem Københavns Kommune og Carlsberg Ejendomme.

14.45 – 15.15 Kaffe

15.15 – 16.20  Behov for revision af planloven og for nye værktøjer?
Professor Helle Tegner Anker, Inst. for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
Lovændringer, krav om strategisk miljøvurdering mv. har gjort planlægnin-
gen kompliceret. Andre ”bureaukratiske” bestemmelser er knyttet til rets- 
sikkerhed og borgerinddragelse. Hvad kan undværes eller forenkles? 
Bør f.eks. klimaændringer, udkants- og byomdannelsesproblematikker 
medføre udbygning af lovgivningen?

16.20 – 16.30 Afslutning 
Arkitekt Michaela Brüel, formand for Byplanhistorisk Udvalg

Der vil være plads til opklarende spørgsmål og diskussion efter de enkelte 
indlæg, og der er afsat ekstra tid efter det sidste indlæg til opsamlende 
diskussion.


