
Bedre planer? 

Hvem er jeg? 

 

Hvad siger planloven? 

 

Planlæggerrolle  

    Fra helt til skurk og fra skurk 
til helt? 

 

Eksempler fra forskellige 
planniveauer 

 
Ellen Højgaard Jensen. Dansk 

Byplanlaboratorium 

 



Hvad er Dansk Byplanlaboratorium 
Hvem er jeg? 

Stiftet i 1921 

 

10 medarbejdere 

 

Støttes af stat, kommuner 
og regioner med ca. 1/3 

 

Formidler og udvikler 
planlægningen 

 
Ellen Højgaard Jensen. Dansk 

Byplanlaboratorium 

 

Geograf 

Direktør 

 

Har tidligere arbejdet med 
kvarterløft og 

helhedsorienteret 
byfornyelse 



Hvad siger planloven? 

 

Kommuneplanproces: 

Forudgående debat  

- Fremlæggelse af planstrategi  

- Frist på minimum 8 uger 

Forslag til kommuneplan  

udarbejdes 

Offentliggørelse af planforslag  

Frist for indsigelser, minimum 8 uger 

Behandling af indsigelser 

Vedtagelse af plan  

 

 

Lokalplanproces: 

(hvis lokalplan udløser 
kommuneplantillæg og der er tale 
om en større ændring, skal der være 
en forudgående debat, frist 
minimum 8 uger) 

Forslag til lokalplan udarbejdes 

Offentliggørelse af planforslag  

Frist for indsigelser, minimum 8 uger 

Behandling af indsigelser 

Vedtagelse af plan 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
Byplanlaboratorium 



Barrierer, drivere og forslag til 
løsninger 

Innovation i kommunerne 
-resultater fra en Dephiundersøgelse 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
Byplanlaboratorium 



Barrierer for en tværfaglig, samarbejdende og proaktiv 
plankultur 

 

1. Det svære samarbejde 

2. Manglende politisk 
ledelse 

3. Fastlåste faglige 
kulturer 

4. Organisatoriske 
problemer 

5. For få ressourcer 

 

 

”Planlæggerne efterspørger den 
overordnede masterplan, som de kan 
følge, men det handler snarere om at 
oparbejde evnen til at se og udnytte de 
gode ideer, der kommer forbi i 
dagligdagen” 

 

 

”Set fra en kommunal synsvinkel skal 
vi blive bedre til at indgå i 
udviklingsprocesser, hvor facit ikke er 
kendt på forhånd” 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
Byplanlaboratorium 



Forslag til løsninger - dialog 

Vi kører dialogproces, 
fordi love og regler siger at 
vi skal 

 

Vi skal køre dialogproces, 
fordi vi er overbeviste om 
at det giver bedre og mere 
holdbare resultater 

 

• Skab åbenhed om 

interesser 

 

• Lav 

forventningsafstemning 

 

• Brug mange forskellige 

dialogmetoder 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
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Kultur 

Udbyg servicerollen og 

afstem i forhold til 

myndighedsrollen 

 

Gør op med  

0-fejlskulturen 

 

Se muligheder frem for 

begrænsninger  

 

”Man skal belønnes for at 
gøre de rigtige ting frem 
for at gøre tingene 
fejlfrit” 

 

”Man skal belønnes for at 
have mod, initiativ, prøve 
noget nyt og tænke 
helhed 

 
Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
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Fra helte til skurke - og tilbage igen 

Fra helte til skurke 
1) Ekspertrolle – planlæggerne 
definerede de bedste løsninger for os alle 
sammen. 

 
2) Ekspertvældet udfordres. 
Planlæggerne kritiseres for at være  
tekniske, stive og selvtilstrækkelige  

 

Fra skurke til nye helte 
3) En ny proaktiv, tværfaglig og 
samarbejdende plankultur  er på vej ? 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
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Inddragelse på forskellige niveauer 

 

• RUP 

• Planstrategi og 
kommuneplan 

• Temaplaner 

• Mellemformsplaner 

• Lokalplaner 

• Helhedsplaner og 
områdefornyelse 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
Byplanlaboratorium 



Ellen Højgaard Jensen Marts 07 

RUP - Region Midtjylland  

• Tesaloner hos 25 
fremtrædende kvinder 

• Sikrede bred dialog om, 
hvad Region Midtjylland 
skulle leve af. 

• Blev formidlet gennem 
Anna Amalias weblogs, 
radio og tv 

 



Kommuneplan og planstrategi. Haderslev 
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Temaplaner. Kalundborg. Klima 
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Lokalplaner. Skanderborg. Anebjerg. 
Aalborg stilblade  
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Køreplan for inddragelse 

• Mål og succeskriterier 

• Graden af inddragelse 

 (information, dialog, medbestemmelse 

eller selvbestemmelse) 

• Tidsforløb og etaper 

• Beskrivelse af hvem der skal 
inddrages, hvornår og med 

hvilke metoder 

• Politikernes og 
embedsmændenes rolle 

Ellen Højgaard Jensen. Dansk 
Byplanlaboratorium 


