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Sådan lød det fra borgmester Carsten Kissmeyer, 
der var den ene af paneldeltagerne på Byplanmødet i Herning, da planloven 
var til diskussion. Det var et emne, der i høj grad optog de fremmødte.

Planloven var til diskussion på By-
planmødet i Herning i september, og 
det var ikke et emne, der efterlod de 
fremmødte ligeglade. Som Joy Mo-
gensen, der er borgmester i Roskilde 
(S) og en af de fire indbudte oplægs-
holdere, sagde indledningsvis:

»Jeg vil vove at påstå, at planloven 
er en af de love, som de flest borgere 
har en mening om. Alle har en me-
ning om, hvor vejen skal gå, og hvor 
bygningen skal ligge.«

Carsten Kissmeyer (V), der er 
borgmester i Ikast-Brande Kommune 
sad også i panelet. Hans holdninger til 
planloven kom man ikke i tvivl om: 

»Planloven er ikke relevant i sin 
nuværende facon! Vi må erkende, 
at vores vilkår er vidt forskellige. I 
hovedstaden flytter folk til, og af en 
eller anden grund er der ikke nogen 
kystbeskyttelseslinje dér. Man hælder 
jord ud i havet, og så laver man land 
og bygger på dét. Hvis man rykker op 
til Lemvig, kan de ikke få lov til at gøre 
noget som helst. Derfor er jeg meget, 
meget kritisk over for rollefordelin-
gen,« lød det. 

Rollefordelingen mellem hoved-
stadsregionen og provinsen gik igen 
og igen i Carsten Kissmeyers oplæg, 

der også lige havde denne her med til 
embedsmændene i Naturstyrelsen. 

»Det, der frustrerer mig, er de der 
vejledninger, der er skrevet af em-
bedsmændene, der fortolker loven. 
Det rager mig en høstblomst, hvad 
der står i de der vejledninger. Hvis jeg 
læser loven og tolker den, så er det 
det, vi gør. Det tager vi en diskussion 
om i byrådet, og så må vi tage de sa-

ger, der måtte komme. Der er opstået 
en kultur i det her land med kontrol 
og styrelser og instanser. Væk med 
dem, luk dem. Vi har ikke brug for 
dem,« lød det fra Carsten Kissmeyer.

Joy Mogensen syntes også, planlo-
ven strammede. Hovedstadsområdet 
skal konkurrere med udlandet om 
at tiltrække internationale firmaer, 
og mange af de lande har ikke en 

vejledningerne rager 
mig en høstblomst!

Af Laura Engstrøm

Paneldeltagerne havde noget på hjertet, da planloven blev sat til debat. Foto: Vibeke Meyling
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planlov, de skal tage hensyn til. Så 
hvordan skal man kunne konkurrere 
på de vilkår? 

Planloven fordrer tid, den gør det 
besværligt at opføre byggerier så 
hurtigt, som bygherrer og kommunal-
politikere ønsker det. Som da Roskilde 
Kommune besluttede, at lade DTU 
Risø få lov til at bygge på et nyt områ-
de i kommunen, til de fik grønt lys fra 
Naturstyrelsen.

»To år – tog det! Det er altså virke-
lig lang tid,« sagde Joy Mogensen.

Den gode og den onde planlov 
Med i panelet sad også projektchef 
Svend-Erik Rolandsen fra Cowi. Han 
mente også, planloven skulle revide-
res: »Men skal vi bare sige: Vi har ikke 
behov for nogen form for regulering?« 
spurgte han retorisk og fortsatte:

»Der er jo nok noget, vi gør rigtigt. 
Jeg fik en mail fra en iransk arkitekt 
forleden, der ville høre, om jeg kunne 
sende nogle af de planer, jeg har ar-

bejdet med for blandt andet Realdania. 
Men hvorfor var det han gerne ville 
have dem? Det var fordi, han syntes, 
at dansk planlægning og arkitektur 
var fantastisk. Tænk hvis vi kunne lave 
noget, der bare lignede noget af det, I 
laver i Danmark.« 

Dét blev kommenteret af  
Carsten Kissmeyer:

»Ham iraneren må have været i 
Roskilde middelalderby. For vi har 
mange eksempler på noget, der er 
græsseligt, som er bygget mens vi har 
haft planloven.«

Planloven er ikke nogen garanti for 
skønhed. Men teknisk direktør i Ru-
dersdal Kommune, Iben Kock så gerne, 
at planloven kunne borge for kvalitet.

»I Rudersdal kan vi godt lide plan-
lægning. Og jeg kan godt blive bekym-
ret, når man snakker om planlægning 
som væksthæmmer, for hvis vi vil have 
kvalitet, må vi kunne stille nogle krav til 
fx lavenergihuse, bebyggelsesprocent 
og husenes udformning.«

Hvad kan kommunerne selv?
Borgmesteren i Roskilde Kommune, 
Joy Mogensen, mente godt, kom-
munerne kunne blive enige om meget 
uden for megen indblanding fra staten. 

Det mente direktør i Statens Byg-
geforskningsinsitut Thorkild Ærø, der 
også sad i panelet, nu ikke ville være 
så let: 

»Er det her en politisk diskussion? 
Eller er vi nede i maskinrummet for at 
se på, hvad der skal justeres? Nogle 
mener, at de bare kan stille vindmøller 
op i udkanten af kommunen. Jeg er 
nu ikke sikker på, at der er samarbejde 
nok mellem kommunerne til, at det er 
en god idé,« sagde Thorkild Ærø.

Alle var enige om, at planloven er 
nødvendig at have, men ofte halter 
kommunikationen mellem parterne. 
I Naturstyrelsen, er det noget, man 
er opmærksom på, sagde kontorchef 
Christina Berlin Hovmand: 

»Der er blevet talt om følelsen af at 
blive kigget over skulderen, og det for-

Foto: Vibeke Meyling
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»Er det embedsmændene 
eller politikerne, vi skal skyde 
på? Er det kommunerne 
eller staten? Sådan kan vi jo 
blive ved, til vi bliver grønne 
i hovederne. Finten er bare, 
at der er noget i rollefor-
delingen, som er gået galt. 
Lige nu ser det ud som om, 
det eneste landspolitikerne 
og kommunalpolitikerne og 
embedsapparatet kan blive 
enige om, er at de skal have 
regnearket til at gå op. Det 
var altså ikke det, der var  
meningen med planloven. 
Jeg savner den værdidebat.«

Joy Mogensen (S),
borgmester i Roskilde

»Formålet med planloven var 
jo almenvellet. I diskussionen 
glemmer vi det rene vand, de 
gode byer og smukke land-
skaber. Men det er det, det 
handler om. Det er derfor, 
planloven er lavet, og det er 
det, vi skal bruge den til. Men 
det er det lange seje træk. 
Der er vi jo oppe imod tiden. 
Men tre år er jo ikke lang tid, 
når man skal en danne en by, 
holde naturen ren eller sørge 
for at grundvandet er rent. Så 
er tre år jo kort tid.«

Marie Woge Nielsen, 
byplanarkitekt,

Furesø Kommune

»Vi har snakket med nogle 
investorer, der faktisk ikke har 
noget imod regulering, for så 
ved de jo, hvad der også sker 
hos nabokommunen. Bare 
de kender reglerne. 
Problemet er selvfølgelig at 
planloven ikke kan få styr på 
det, der ikke kan reguleres.«

Svend-Erik Rolandsen, Cowi

»Det er jo pladderromantik at 
snakke om, at vi vil have bor-
gerne til at handle andre steder 
end der, hvor de vil. I dag har vi 
jo også internethandel.«

Carsten Kissmeyer, (V) 
borgmester i Ikast-Brande 

Kommune

»I Vesthimmerland Kommune er vi så heldige, at vi fik status 
som frikommune. Da vi fik godkendelsen, var det med armene 
i vejret, indtil vi læste alt det med småt. Alle de vilkår og betin-
gelser, der skulle opfyldes. Og så faldt armene ned igen. Så i 
det store forsøg, hvor vi måske kunne få justeret lidt og rokket 
ved planloven, faldt det pladask ned på jorden igen.«

Planlægger, fra Vesthimmerlands Kommune

»Man kan godt formidle  
noget, der er enormt restrik-
tivt, hvis man bare gør det på 
en ordentlig måde. Så kan 
folk som regel godt forstå, 
at det er sådan. Men hvis 
det bare er topteknokratisk, 
og man siger, at sådan her 
er det, kommer man ikke så 
langt. Vi skal forklare ordent-
ligt, hvorfor vi siger nej i en 
landzoneafgørelse.«

Planlægger Jeanette Olsen, 
Slagelse Kommune

står jeg. Men er det overhovedet mu-
ligt for den enkelte kommune at løfte 
opgaven om at varetage de statslige 
interesser? Det vil jeg personligt mene, 
at det ikke er. Mange af de sager, vi 
har, handler jo netop om at forklare, 
hvad der er statslig interesse.«

En ubrudt kyststrækning kan man 
måske forstå. Anderledes med en 
byggetomt i Hvidovre, hvor der ikke 
må bygges.

»Hvidovre har et sted, hvor der 
ligger et gammelt gartneri på den ene 
side af vejen og en bymæssig bebyg-
gelse på den anden side. Det gamle 
gartneri ligger nu som en tomt, og vi 
må ikke anvende det til noget, fordi det 
ligger i et landzoneområde i Finger-
planen. Det kan der ikke dispenseres 
fra. Det er afgørelser, der næsten er 
umulige at forklare borgerne,« sagde 
kommunaldirektør Nick Bendtsen.

Her sluttede diskussionen lidt brat, 
ikke fordi diskussionen ebbede ud, 
kun fordi tiden var løbet ud. •
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