
12. September 
 
Hvad siger loven?

Hvad siger loven om kommu-
neplanen og hvilke ændringer er 
der i den nye planlov? Hvordan 
er samspillet til andre sektor-
planer – og hvordan bringes 
budgettet i spil?

Det er helt centrale spørgsmål, 
hvis kommuneplanen skal leve 
efter sin vedtagelse. Eftermidda-
gen afsættes til spørgetime hvor 
deltagernes egne tvivlsspørgs-
mål bliver bragt op og diskute-
ret. Spørgsmålene indsendes på 
forhånd og vi vil derfor  
sammensætte et panel, der 
matcher problemstillingerne.

Undervisere

Arkitekt Dorthe Harbo, Harbo Byplan
Arkitekt Dorthe Brogård, Planværkstedet

Derudover trækkes praktikere og politikere ind til at belyse konkrete cases og jurister 
evt. til spørgetime om lovgivningen.

12. Juni 
Kommuneplanen som  
strategisk værktøj

Med udgangspunkt i deltagernes 
hjemkommuner gennemgår vi 
forskellige typer af planstrategier 
og kommuneplaner. Kommune-
planerne mappes ud fra swot-
analyser, geografi, problemstillin-
ger og fysik og deltagerne tegner 
deres egen kommune.

På denne kursusgang vil vi også 
drøfte den gode proces – både i 
forhold til den interne  
organisering og den eksterne 
inddragelse.Hovedspørgsmålet vil 
være hvordan der kan skabes et 
bredt ejerskab. 

Den nye kommuneplan 
-et kursustilbud til kommuneplanlæggere  
og deres samarbejdspartnere

Odense, København og Vejle // 12. juni, 12. september og 7. november

Pris
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: 7.500 kr. 
For andre: 9.000 kr.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk.
Senest 12 maj.
Efter denne dato er tilmeldingen bindende

Kursusleder:
Direktør Ellen Højgaard Jensen
Dansk Byplanlaboratorium

Sted
Odense, København og Vejle

7. November 
Det gode håndværk  
– administration og  
kommunikation

Hvordan kan der arbejdes med 
masterplaner? Hvordan  
udformes de gode rammer og 
retningslinjer og hvordan  
administrerer man mellem  
kommuneplanrevisionerne?

Det er vigtige spørgsmål, der 
hænger tæt sammen med  
hvordan planlæggere og  
politikere formidler de overord-
nede træk. Vi deler de gode er-
faringer og drøfter egne cases. 
Kurset afsluttes med en refleksi-
on og en aftale om næste skridt.

Program

Formål 
- At skabe overblik over kommuneplanlægningens 
vilkår og muligheder

- At erfaringsudveksle på tværs og få bragt egne  
cases i spil

- At skabe et refleksionsrum for 
kommuneplanlæggere

- At få drøftet de nyeste planlovsændringer

Form
Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspi-
rerende cases krydret med øvelser og refleksion over 
egen kommuneplan og planproces. Der vil være hjem-
meopgaver til hver gang og mulighed for at tilpasse 
programmet efter deltagernes behov og ønsker.


