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BRØNDBY KOMMUNE

1
Dragør Kommune 

Planstrategi 2011 

aer, der blev revideret
mmuneplan 2009

stlæggelse af byroller og byudvikling i 
n nye kommune, herunder opfølgning 
Masterplan for Faaborg
tailhandelsplanlægning
luftstemaet
ndskabsplanlægning

Kommunerne skal ifølge planloven lave en plan- 
strategi i starten af hver valgperiode. I planstra- 
tegien skal der, forud for en revision af kom- 
muneplanen, redegøres for, hvor meget kom- 
muneplanen skal revideres. Dette skal ske med 
afsæt i den hidtidige planlægning samt Kom-
munalbestyrelsens strategi for udvikling af kom- 
munen.

Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune 
integreres fuldt ud i udviklingsstrategien. Inte- 
grationen skal sikre, at planstrategien bygger 
videre på den vision og de strategiske indsats-
områder, der præsenteres i udviklingsstrategien. 
I sammenhæng med udviklingsstrategien skal 
planstrategien medvirke til at fremme den øns- 
kede vækst i bosætning og erhvervsudvikling 
samtidig med, at det åbne land både beskyttes 
og benyttes.

Status for hidtidig
kommuneplanlægning
Kommuneplanen handler først og fremmest om 
fysisk planlægning, det vil sige planlægning for, 
hvordan vi skal anvende arealet og naturres-
sourcerne i vores samfund. Kommunalbesty- 
relsen vedtog i begyndelsen af 2010 Kommune- 
plan 2009-2021. Kommuneplan 2009 tog natur- 
ligt nok sit afsæt i kommunesammenlægningen 
og satte særligt fokus på at fastlægge byernes 
indbyrdes roller og principperne for udviklingen 
i disse byer. Som supplement til Kommuneplan 
2009 har Kommunalbestyrelsen udarbejdet en 
Masterplan for Faaborg og et forslag til hen-
holdsvis Masterplan for Ringe og Helhedsplan 
for Årslev. Planerne fastlægger principperne 
for disse byers udvikling i de kommende 10 år. 
De endeligt vedtagne master- og helhedspla-
ner vil indgå i Kommuneplan 2013, så realise-
ringen af disse planer fremmes bedst muligt.

Kommuneplanens prioriteringer
I den forgangne periode har der således været 
særligt fokus på de større byers udvikling, hvil-
ket er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens 
prioriteringer i 2008.

Kommunalbestyrelsen har i dag, som i 2008, 
begrænsede ressourcer til rådighed, og har der- 
for valgt, at der ikke skal ske en fuld revision af 
alle temaerne i Kommuneplan 2013.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at føl- 
gende kriterier skal ligge til grund for en prio- 
ritering af fokusområder i den nye kommune-
plan:

 Temaer, som kan understøtte og styrke
 udviklingsstrategiens vision og som ligger
 inden for et eller flere af de seks strategiske
 indsatsområder.

 Ændret lovgivning eller regulering, der
 nødvendiggør en revision.

 Kvaliteten af den eksisterende planlægning
 i den gældende kommuneplan.
 
Ud fra disse kriterier har Kommunalbestyrel-
sen udvalgt følgende temaer:

1. Klima og energi
2. Jordbrugsplanlægning
3. Trafikplanlægning
4. Kulturarv og kulturmiljø

PLANSTRATEGI  2012
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VEDTAGET DEN 30. NOVEMBER 2011

Plan- og Agenda 21-
strategi 2011

Gentofte-Plan 2012

1

KOMMUNEPLAN-
STRATEGI 2011
EN STRATEGI MED FOKUS PÅ LANDDISTRIKTERNE 
I GULDBORGSUND KOMMUNE

- I HØRING TIL OG MED D. 25/12-2011

Plan- og Agenda 21 
Strategi 2011 - 2023 
Januar 2012

Natur og Udvikling
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2011 - 2023

- Herlev bevæger sig
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Forslag til Planstrategi
2013 - 2017

Planstrategi 2011
En strategi for den fysiske planlægning og for bæredygtig udvikling
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D E C E M B E R  

Planstrategi for 
Kalundborg Kommune 
2011

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Tlf. 65 15 15 15
www.kerteminde.dk
miljo-og-kultur@kerteminde.dk

byudvikling
det åbne land

 Kerteminde Kommune  -  Ramme om det gode liv  

tilgængelighed

klima

erhverv og turisme

Planstrategi 2011  
KOMMUNEPLANSTRATEGI 2011
LÆSØ KOMMUNE

Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi 

Mariager�ord 

Strategi 2011

Planstrategi 2011 
Morsø Kommune

December 2011

Erhvervs-
udvikling

Borgeren i
centrum

By-
udvikling

Grøn
udvikling

Plan og Agenda 21 strategi - September 2011

Fra stor dansk by til dansk storby
Planstrategi 2011

november 2011

Strategi

2017
Planstrategi 2011

Nye veje til vækst  

FORSLAG TIL

UDVIKLINGS- OG 
PLANSTRATEGI
FOR SKANDERBORG KO MMUNE
2011-2030
Udviklings- og planstrategien udsendes i o�entlig høring i perioden 1. juli 2011 til 2. oktober 2011. Der inviteres til borger møde om  
strategien den 30. august 2011 kl. 19.00 i Kulturhuset i Skanderborg. Kommentarer kan sendes via hjemmesiden www.skanderborg.dk . 
Kommentarerne skal være modtaget senest den 2. oktober 2011. Strategien kan hentes på www.skanderborg.dk. Den kan også fås i bo r-
gerservicebutikkerne og på bibliotekerne.

26. maj 2011
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PLANSTRATEGI 2011
TREKANTOMRÅDET OG VEJLE KOMMUNE

1Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012
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Det hele menneske
Vision for fremtidens boligby
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   FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 
   2011 

Hovedstadens grønne hjerte

Kommuneplan 2013

PLANSTRATEGI

med Agenda21-strategi

SLAGELSE KOMMUNE

Brønderslev Kommune
Januar 2012

Planstrategi 2011

Strategi for Kommuneplan 2013 
og Lokal Agenda 21

Greve Kommune 

Klima, sundhed 
og byudvikling

FORSLAG

Planstrategi 2011
December 2011

TÅRNBY KOMMUNE

        

Planmesse2012
6. september 2012 12:00-16:30 i 
Bethesda-kirken, Israels Plads, 
København K

Så står vi så her: I en collage af strategier, 
visioner og drømme. Og vi vil videre. Vi vil 
realisere, konkretisere, korrigere. Få kom-
muneplanen i form så den kan samle kom-
munen, skabe arbejdspladser, trække men-
nesker til, gøre syge mennesker raske, gøre 
sure mennesker glade eller bare skabe lidt 
liv i det hele. Men også være realistisk.

Første skridt var at formulere en strategi 
fuld af visioner for kommunen, næste skridt 
er at gøre strategierne til poesi for virkelig-
heden. Planmesse2012 fokuserer på, hvor-
dan vi kommer fra visionsfyldte strategier til 
konkret kommuneplan, hvordan vi får fod 
på den videre vej frem.

En række projektledere stiller op med de-
res erfaringer om praksis og proces. Nogle 
står i deres første visioner og spejler sig i 
deres drømme, mens andre helt undlader 
at drømme, og planlægger en realistisk rute 
fremad, en vildvej at fare vild ad, en genvej, 
en smutvej, en omvej. For i det mindste ikke 
at gå i stå. For i det mindste ikke at løbe i 
ring.

Gå tur mellem messestandene, vælg med 
dine fødder, bliv inspireret og diskuter dine 
egne erfaringer med andre planlæggere. 
Klar, parat, start!

PLAN13
På vej mod
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Dragør Kommune 

Planstrategi 2011 

aer, der blev revideret
mmuneplan 2009

stlæggelse af byroller og byudvikling i 
n nye kommune, herunder opfølgning 
Masterplan for Faaborg
tailhandelsplanlægning
luftstemaet
ndskabsplanlægning

Kommunerne skal ifølge planloven lave en plan- 
strategi i starten af hver valgperiode. I planstra- 
tegien skal der, forud for en revision af kom- 
muneplanen, redegøres for, hvor meget kom- 
muneplanen skal revideres. Dette skal ske med 
afsæt i den hidtidige planlægning samt Kom-
munalbestyrelsens strategi for udvikling af kom- 
munen.

Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune 
integreres fuldt ud i udviklingsstrategien. Inte- 
grationen skal sikre, at planstrategien bygger 
videre på den vision og de strategiske indsats-
områder, der præsenteres i udviklingsstrategien. 
I sammenhæng med udviklingsstrategien skal 
planstrategien medvirke til at fremme den øns- 
kede vækst i bosætning og erhvervsudvikling 
samtidig med, at det åbne land både beskyttes 
og benyttes.

Status for hidtidig
kommuneplanlægning
Kommuneplanen handler først og fremmest om 
fysisk planlægning, det vil sige planlægning for, 
hvordan vi skal anvende arealet og naturres-
sourcerne i vores samfund. Kommunalbesty- 
relsen vedtog i begyndelsen af 2010 Kommune- 
plan 2009-2021. Kommuneplan 2009 tog natur- 
ligt nok sit afsæt i kommunesammenlægningen 
og satte særligt fokus på at fastlægge byernes 
indbyrdes roller og principperne for udviklingen 
i disse byer. Som supplement til Kommuneplan 
2009 har Kommunalbestyrelsen udarbejdet en 
Masterplan for Faaborg og et forslag til hen-
holdsvis Masterplan for Ringe og Helhedsplan 
for Årslev. Planerne fastlægger principperne 
for disse byers udvikling i de kommende 10 år. 
De endeligt vedtagne master- og helhedspla-
ner vil indgå i Kommuneplan 2013, så realise-
ringen af disse planer fremmes bedst muligt.

Kommuneplanens prioriteringer
I den forgangne periode har der således været 
særligt fokus på de større byers udvikling, hvil-
ket er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens 
prioriteringer i 2008.

Kommunalbestyrelsen har i dag, som i 2008, 
begrænsede ressourcer til rådighed, og har der- 
for valgt, at der ikke skal ske en fuld revision af 
alle temaerne i Kommuneplan 2013.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at føl- 
gende kriterier skal ligge til grund for en prio- 
ritering af fokusområder i den nye kommune-
plan:

 Temaer, som kan understøtte og styrke
 udviklingsstrategiens vision og som ligger
 inden for et eller flere af de seks strategiske
 indsatsområder.

 Ændret lovgivning eller regulering, der
 nødvendiggør en revision.

 Kvaliteten af den eksisterende planlægning
 i den gældende kommuneplan.
 
Ud fra disse kriterier har Kommunalbestyrel-
sen udvalgt følgende temaer:

1. Klima og energi
2. Jordbrugsplanlægning
3. Trafikplanlægning
4. Kulturarv og kulturmiljø

PLANSTRATEGI  2012

1

VEDTAGET DEN 30. NOVEMBER 2011

Plan- og Agenda 21-
strategi 2011

Gentofte-Plan 2012

1

KOMMUNEPLAN-
STRATEGI 2011
EN STRATEGI MED FOKUS PÅ LANDDISTRIKTERNE 
I GULDBORGSUND KOMMUNE

- I HØRING TIL OG MED D. 25/12-2011

Plan- og Agenda 21 
Strategi 2011 - 2023 
Januar 2012

Natur og Udvikling

PlanStrategi

2011 - 2023

- Herlev bevæger sig

Kommuneplanstrategi 2011
med bæredygtighedsstrategi

1

UDVIKLINGSPLAN 2011

Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

U
D

VI
KL

IN
G

SP
LA

N
 |  

20
11

BIND 1

H
jø

rr
in

g 
Ko

m
m

un
e

Forslag til 
debat

Udviklingsstrategi
2012 Holbæk Kommune 

Forslag til Planstrategi
2013 - 2017

Planstrategi 2011
En strategi for den fysiske planlægning og for bæredygtig udvikling

PLANSTRATEGI 

D E C E M B E R  

Planstrategi for 
Kalundborg Kommune 
2011

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Tlf. 65 15 15 15
www.kerteminde.dk
miljo-og-kultur@kerteminde.dk

byudvikling
det åbne land

 Kerteminde Kommune  -  Ramme om det gode liv  

tilgængelighed

klima

erhverv og turisme

Planstrategi 2011  
KOMMUNEPLANSTRATEGI 2011
LÆSØ KOMMUNE

Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi 

Mariager�ord 

Strategi 2011

Planstrategi 2011 
Morsø Kommune

December 2011

Erhvervs-
udvikling

Borgeren i
centrum

By-
udvikling

Grøn
udvikling

Plan og Agenda 21 strategi - September 2011

Fra stor dansk by til dansk storby
Planstrategi 2011

november 2011

Strategi

2017
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FORSLAG TIL

UDVIKLINGS- OG 
PLANSTRATEGI
FOR SKANDERBORG KO MMUNE
2011-2030
Udviklings- og planstrategien udsendes i o�entlig høring i perioden 1. juli 2011 til 2. oktober 2011. Der inviteres til borger møde om  
strategien den 30. august 2011 kl. 19.00 i Kulturhuset i Skanderborg. Kommentarer kan sendes via hjemmesiden www.skanderborg.dk . 
Kommentarerne skal være modtaget senest den 2. oktober 2011. Strategien kan hentes på www.skanderborg.dk. Den kan også fås i bo r-
gerservicebutikkerne og på bibliotekerne.

26. maj 2011
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6. Vand
”Vi har klimatilpasning som tema i planstrategien, 
men kan kommuneplanen håndtere regnvand og 
havvand?”
Diskutér klimatilpasning med projektleder Jeanette 
Weinreich Olsen, Slagelse Kommune

1. Det åbne land
”Det, der optog vores politikere, var en afvejning af, 
hvor snittet mellem beskyttelse og benyttelse skal 
ligge. Det ville vi gerne illustrere, og kom på ideen 
med balancelinierne.”
Diskutér balancelinier med projektleder Lillian
Ebbesen, Ikast-Brande Kommune *

Projekt ’På vej mod Plan13’ 
Sætter fokus på kommunernes udarbejdelse af plan-
strategier og kommuneplaner frem mod 2013. Projektet 
finansieres af Realdania og Byplanlaboratoriet står for 
at følge op på erfaringerne fra Plan09 og supplerer med 
friske input fra kommunernes arbejde. Se hjemmesiden 
www.byplanlab.dk/plan13

Praktisk info
Planmesse2012 afholdes i Bethesda-kirken, 
Israels Plads, Rømersgade 17, København K.
Målgruppen er alle der arbejder med 
kommuneplanlægning. I tilfælde af 
overtegning prioriteres der i tilmeldingerne så 
flest mulige kommuner kan deltage. 

Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til Dansk By-
planlaboratorium i 2012 1.125 kr. For 
andre 1.500 kr. Tilmeldingen sker elektronisk 
via www.byplanlab.dk. Tilmeldingen skal være 
Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest 
tirsdag 7. august. Efter denne dato er 
tilmeldingen bindende. 

Tilrettelæggelse
Christian, Ellen, Emil og Peter-Clement, 
Dansk Byplanlaboratorium i samabejde med 
Niels Østergård, formand for projekt På vej 
mod Plan13.

Planmesse2012
11:30 I Dørene åbnes

12.00 I Hvordan løfter vi visionerne 
fra planstrategien over i 
kommuneplanen?
Oplæg i plenum af borgmester Jens 
Chr. Gjesing, Haderslev Kommune 

12.30 I Frokost 

13.00 I Samspillet mellem kommune-
planen og konkrete projekter 
Oplæg i plenum af projektchef Svend 
Erik Rolandsen, COWI

13.30 I Introduktion til messeformen
  
13.40 I Vælg mellem stand 1-4
..i runde 1 og 2 

14.40 I Netværkspause 

15.10 I Vælg mellem stand 5-8
..i runde 3 og 4 

16.10 I Et skridt i den rigtige retning  
Indspark om at gå af digteren Morten 
Søndergaard

16.30 I Tak for i dag 

5. Servicetilpasning 
”Vi udpeger en række bosætningsområder, hvor bor-
gerne fremover kan vide sig sikre på så høj kommu-
nal service, som muligt. Andre områder vil sandsyn-
ligvis opleve serviceforringelser.” 
Diskutér servicetilpasning med plankonsulent Nina 
Munk, Guldborgsund Kommune *

2. Realisering
”Vi skal være effektuerende, siger vores politikere, og 
realisere byrådets politiske mål i vores planlægning.” 
Diskutér realisering med planleder Esben Haarder 
Paludan, Roskilde Kommune 

4. Vækst 
”Vi følger planstrategiens visioner op med 
strategiske investeringer.”
Diskutér investeringspotentialer med projektkoordi-
nator Jesper Schultz, Aalborg Kommune

8. Byliv  
”Mennesker i kontakt giver et interessant og levende 
byliv. Bymidten er et udtryk for byens - og måske 
endda hele kommunens - identitet.”
Diskutér bylivstemaet med projektleder Monica 
Stoye, Esbjerg Kommune

7. Kulturarv 
”Bæredygtig udvikling opnås ved at satse på kvalitet.
Kulturarven kan sikres vha. redskaber som introdu-
cerer os til generationers videreførdsel af kvalitet. En 
satsning på kulturarv er en satsning på kvalitet og 
bæredygtighed. ” Diskutér kulturarvspotentialer med 
projektleder Helle Nysted Andersen, Bygningsarven 

3. Medborgerskab
”Vi har nedsat tre udvalg, der skal konkretisere plan-
strategiens temaer. Udvalgene har et frisættende, 
fremfor et begrænsende kommisorium, så de lettere 
kan arbejde ud fra eget drive og ideer.”
Diskutér udvalgsorganisering med projektkonsulent 
Søren Klint Kistorp, Haderslev Kommune *

*Læs kort artikel om kommunens arbejde på 
www.byplanlab.dk/plan13

13.40-14.40 I runde 1-2: vælg messestand, diskutér og få sparring med hjem

15.10-16.10 I runde 3-4: vælg messestand, osv. 


