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PLANLOVEN i praksis
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Kursus i nyborg 23.-24. november 2010



16.00 
Den gode kommuneplanproces
De statslige miljøcentrene vil væk fra 
indsigelsesinstrumentet og hellere 
dialog og forhandling.  
*Kontorchef Stefan Søsted, 
Miljøcenter Århus

17.00 
Status på brændende spørgsmål
Deltagerne samler op på de bræn-
dende spørgsmål: Hvilke er besvaret?  
Har nye spørgsmål rejst sig under-
vejs? Herefter opsamling i plenum.

18.00 Indkvartering

19.00 middag

20.00 
et problemfyldt konsulent-
samarbejde? 
Ofte støder to verdener sammen når 
kommuner hyrer konsulenter ind. Hvor 
ligger konflikterne? Og kan de løses? 
*Samtale over en øl med byplan-
lægger Ann-Gerd Rasmussen

onsdag 24. november

09.00 Planlægning i det åbne land
I Morsø Kommune har planlæggerne 
gennemført en læreproces om plan-
lægning i det åbne land. Erfaringer fra 
et Plan09-projekt
*Landskabsplanlægger Kirstine Kjær, 
Morsø Kommune

LOKALPLANEN
10.00 Plankultur og lokalplantyper
Hvad er god lokalplanlægning i 
forskellige planlægningssituationer?
*Konsulent Henrik Lysgaard, COWI 

11.00 Lokalplankataloget i praksis
Caseoplæg om en lokalplan og 
anvendelse af paragraffer under 
planlovens § 15. 
*Planlægger Helle Weile, 
Køge Kommune

12.00 Plenum

12.30 Frokost

DEN REgIONALE 
uDVIKLINgSPLAN
13.30 Den regionale rolle
Samspillet mellem den regionale 
udviklingsplan og planstrategierne.
*Afdelingschef Rune Stig Mortensen, 
Region Syddanmark

14.30
Refleksion over kurset og planloven
Hvilke spørgsmål er blevet besvaret. 
Har nye spørgsmål rejst sig 
undervejs?

15.00 Afrunding og evaluering

15.30 (senest!) Tak for nu

Tirsdag 23. november

09.30 registrering, kaffe, velkomst

PLANLOVEN
10.00 Planloven i praksis
Introduktion til plansystemet og 
sammenhæng til anden lovgivning.
*NN, By og Landskabsstyrelsen

11.00 Set fra min stol
Deltagerne præsenterer sig for hin-
anden i grupper og lufter brændende 
spørgsmål og forventninger til kurset.
Herefter opsamling i plenum. 

12.00 Frokost

KOMMuNEPLANEN
13.00
Kommuneplan og organisering 
Hvilke krav stiller arbejdet med 
planstrategi, hovedstruktur, rammer 
og retningslinjer til forvaltningens 
organisering? 
*Kommuneplankoordinator Jesper 
Lundstrøm, Odense Kommnune

14.00 Havneomdannelsen i nyborg 
Ekskursion til Nyborg by, havne-
omdannelsesområder og perspektiver 
for detailhandelsudvikling. 
*Arkitekt Jesper Larsen, 
Nyborg Kommune 

PLANLOVEN
i praksis
Landsplanredegørelser, kommune-
planer og regionale udviklingsplaner. 
Hvad er hvad og hvor hører de forskel-
lige plantyper hjemme i hierarkiet i det 
danske plansystem? 

Deltagerne på kurset vil få en indføring 
i planlovens indhold, opbygning og 
og praktisk anvendelse. Vi vil se på, 
hvilke udfordringer planlæggerne står 
vi overfor, og hvordan de kan tackles. 
Deltagerne får også mulighed for at 
rejse egne problemstillinger til fælles 
debat og refleksion. 

Oplæg varer 25 min efterfulgt af 25 min 
spørgsmål og diskussion. Derudover 
består kurset af gruppediskussioner og 
ekskursion.
 
Målgruppen er praktikere – både dem, 
der har brug for et hurtigt overblik over 
kendt stof, og dem der er helt nye 
på feltet. Deltagerne vil modtage det 
nyeste eksemplar af publikationen: 
Planloven i Praksis.


