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Leder

Sjældent har der været så meget debat om planloven. 
Den er på en eller anden måde blevet synonym for 
alle de begrænsninger, som yderområdernes politikere 
føler sig underlagt. Utilfredsheden har ulmet længe og 
KL skød for alvor debatten i gang med et såkaldt ’bar-
rierekatalog’, der skulle illustrere, hvor planlægningen 
står i vejen for vækst. 

Der er peget på emner som kystbeskyttelse, byggeri i 
det åbne land, rammer for byomdannelse, mulighed 
for at planlægge for blandede boligområder og endelig 
detailhandelsbestemmelsernes bymidteafgrænsninger 
og reglerne for særligt pladskrævende varer. 

Byplanlaboratoriet befinder sig på en gang udenfor og 
midt i orkanens øje. Vi er en uafhængig institution og 
er på den måde fri af de politiske slagsmål. På den an-
den side er det jo vores 
kernestof, der diskuteres. 

Vores udgangspunkt er, 
at der sjældent har væres 
så meget brug for plan-
lægning. Dagsordner 
som klimatilpasning, res-
sourceknaphed, globa-
lisering og urbanisering 
kalder på samordning 
og langsigtede planer. 
Derfor er det vigtigt, at vi 
har en planlov, der giver 
mening for politikere og borgere. Og det gør den ikke. 
Den er blevet for kompliceret, for teknisk og for svær at 
forstå. Det må vi tage alvorligt. Vi tager handsken op og 
inviterer til debat og ideudvikling i starten af det nye år.

Mens vi debatterer loven ændrer den sig endnu en-
gang. Som en del af finansloven blev ønsket om at 
kunne planlægge for blandende boligområder imø-
dekommet. Det gør det muligt for politikerne i lan-
dets største byer rent faktisk at planlægge for social 
bæredygtighed og mangfoldighed, hvis det er det, de 
ønsker. Det er godt. -For os at se skal planloven netop 
give politikerne de redskaber der skal til for at nå fra 
festtaler og strategier til konkrete resultater.

I orkanens øje

Ellen Højgaard Jensen, Direktør
 for Dansk Byplanlaboratorium

En planlov for havet

Miljøministeren har annonceret, at der skal udarbejdes et 
nyt administrationsgrundlag for, hvad der kan etableres i 
det kystnære hav. Administrationsgrundlaget sendes i hø-
ring i det nye år. 

Læs mere på www.mim.dk

Nyt opslagsværk om trafiksikkerhed
 

Vejdirektoratet har i samarbejde med byplanlæggere udarbej-
det en ny vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningen. 
Vejledningen er tænkt som et opslagsværk, der behandler 
otte forskellige men typiske emner inden for trafiksikkerhed.

Læs mere på www.vejregler.lovportaler.dk

Den attraktive placering

Et nyt studie af erhvervslivets 
lokalisering viser, at virksom-
hederne er villige til at betale 
højere husleje, hvis der er 
grønne områder, cafeer, god 
infrastruktur og let adgang til 
kollektiv transport. Særligt de 
større virksomheder vil gerne 
betale 30- 40 % mere i husleje 
for at ligge stationsnært. 

Læs mere på www.nst.dk 

Unges hverdagsliv som ressource 

Unge vil gerne være med til at forme fremtidens byer, men 
ofte ved de ikke, hvordan de kan deltage. Debatbogen ’Med 
hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og by-
planlægning’ er en introduktion til arbejdet med unge som 
en ressource for byudviklingen.

Se mere på www.12byer.dk

»Det er vigtigt, at 
vi har en planlov, 
der giver mening 
for politikere og 
borgere. Og det gør 
den ikke. Den er ble-
vet for kompliceret, 
for teknisk og for 
svær at forstå. Det 
må vi tage alvorligt.
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