
Man kan ikke lovgive sig til vækst

Interview med Byplanlabora-
toriets formand Maj Green, 
vicedirektør i Gladsaxe Kommune  
 
Hvordan opfatter 
Byplanlaboratoriet sin egen rolle i den 
aktuelle planlovsdebat?

»Byplanlaboratoriet var initiativ-
tager til planloven helt tilbage til 1925, 
og naturligt nok er vi også voldsomt 
optagede af den proces, der nu er 
skudt i gang om en lovrevision. Vi er 
glade for planloven, det skal der slet 
ikke være tvivl om. Men samtidig er 
vi ikke bange for at sætte ord på, at 
selv en god planlov har brug for at 
følge med tiden. Vi er så en lille smule 
bekymrede for, om det nu også bliver 
en tilstrækkeligt nuanceret proces. En 

revision bør have afsæt i analyser og 
refleksion. Hvor er vi udfordrede – og 
hvad kan forbedre værktøjskassen, 
uden at vi går på kompromis med 
lovens grundlæggende styrker? Det 
må ikke være en forceret vækstdags-
orden, der driver processen. Man kan 
ikke lovgive sig til vækst. Vi vil gerne 
bidrage til at nuancere debatten.«

 
Hvad er det særligt i tiden, der 
gør at der er behov for en justering 
af planloven, og hvad er der mere 
konkret, behov for at se på?

»Populært sagt er planloven »one 
size fits all«, og det opleves som util-
strækkeligt i en tid, hvor kommunerne 
skal planlægge under meget forskel-
lige vilkår.

Og det er måske først og fremmest 
det, der har affødt det voldsomme 
politiske fokus på planloven lige nu. Vi 
har brug for at finde nye redskaber, der 
understøtter fleksible og lokalt tilpas-
sede løsninger. Her kan vi godt tænke 
ud af boksen. Kan vi bruge kvoter eller 
en mere nuanceret zonering til noget, 
for eksempel? Midlertidige tilladelser i 
både by og land? Åbne mere for kon-
krete afvejninger, der tager hensyn til 
de lokale betingelser? Det skal vi kunne 
diskutere og finde løsninger på – uden 
at vi går på kompromis med de over-
ordnede formål med planlægningen.

Et andet tema, vi er optagede af, er 
hvordan planlægningen understøtter 
sammenhængende og attraktive byer. 
Detailhandelsbestemmelserne er en 

Planloven er til debat mange steder og på årets byplanmøde i Herning var delmødet 
om planloven det største. KL og Miljøministeriet er i gang med at tjekke loven for 
uhensigtsmæssige barrierer og Byplanlaboratoriet er selvfølgelig også i gang bl.a. 
med at få indkredset, hvor der kan være behov for justeringer.

Af Vibeke Meyling
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› Vicedirektør Maj Green, 
Gladsaxe Kommune (formand)

› Kontorchef Marie Louise Madsen, 
KL (næstformand)

› Projektdirektør Jes Møller, 
Køge Kyst P/S (næstformand)

› Lektor Boris Brorman Jensen, 
Arkitektskolen Aarhus

› Direktør Anne Skovbro,  
Københavns Kommune 

› Vicedirektør Oluf Enberg, 
Naturstyrelsen

› Arkitekt Mats Olsson

› Udviklingsdirektør Lars Vildbrad, 
Region Midtjylland

› Projektchef Filip Zibrandtsen,  
Realdania By

› Projektleder Lene Krogh, 
Horsens Kommune

› Plan- og byggechef Peter H. 
Vergo, Vordingborg Kommune

› Afdelingschef Christian Lützen, 
Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter

Dansk Byplanlaboratoriums
bestyrelse består af

Vinkler på planloven 

Byplanlaboratoriets bestyrelse repræsenterer mange interesser og vinkler, som er 
relevante i forbindelse med debatten om planloven:

Om Planloven og midlertidighed:

»Planloven er ikke primært tænkt til byomdannelse, men 
derimod til ny by på bar mark. Det er selvfølgelig et helt 
grundlæggende problem, når det meste af byudviklingen 
i dag er omdannelse af den eksisterende by. Og det er en 
udfordring at Planlovens logik er, at en arealanvendelse er 
permanent, når vi transformerer by over tid og har brug for 
det midlertidige, mens vi venter på det langsigtede.«

Om Planloven og områder uden vækst:
 
»Planloven burde hedde lov om byvækst i Danmark, for der 
er ikke rigtig noget i planloven, der sigter mod det behov 
vi har for at skrumpe. Vi har brug for afbureaukratisering, 
så vi let kan tilpasse vores planlægning, fx delaflysning af 
lokalplaner og nemme redskaber til at lægge et nyt fokus 
ind i vores planer.«

af flere brikker her. De er efterhånden 
blevet så komplicerede, at det ikke er 
hensigtsmæssigt. Her er der sket »lag 
på lag« justeringer i forsøget på at 
håndtere en branche, der hele tiden 
ændrer sig. Vi må se på, om plan-
lovens bestemmelser sikrer det, der 
er meningen. Der er dog ingen tvivl 
om, at vi skal have mulighed for at 
regulere detailhandelen – i de gode 
byers tjeneste. Det samme gælder 
kommunernes ret til at planlægge for 
byggeprocenter osv., som er under 
angreb. Det er vigtigt at forstå, at også 
private investorer efterspørger attrak-
tive bymiljøer, og det kræver, at vi har 
mulighed for at planlægge for helhe-
den og sammenhængene.

Og så er der sket meget med pro-
cesserne, siden loven blev skrevet. De 
foregår på en helt anden måde i dag. 
Både samfundet og planlægningen er 

blevet mere kompleks, og vi arbejder 
med byledelse, vi arbejder i netværk 
og vi går i dialog med relevante 
aktører langt tidligere i processen, 
end Planloven foreskriver. Og ofte er 
ikke-lovbundne helhedsplaner langt 
bedre egnede til en bred inddragelse 
af offentligheden. Det kunne være 
spændende at se på, om de mange 
erfaringer, vi nu har, kan bidrage til at 
forbedre loven på dette felt.«

Til sidst, hvad er din afsluttende 
kommentar?

»I Byplanlaboratoriet vil vi påtage 
os at understøtte planlovsdebatten, 
for det er ikke nok, at der sidder en 
række embedsmænd rundt om et 
bord og udarbejder en betænkning. Vi 
vil invitere til debat og idéudvikling – 
og til dialog om nye idéers styrker og 
svagheder.« •

Jes Møller, 
projektdirektør i 
Køge Kyst P/S og 
næstformand i 
Byplanlaboratoriets
bestyrelse. 

Peter Vergo,
plan- og byggechef 
i Vordingborg 
Kommune og 
medlem af 
Byplanlaboratoriets 
bestyrelse. 

TEMA I


