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I Byplan nr.  2, 1999, lagde jeg op til debat på 
grundlag af en række problemer, jeg havde kon-
stateret ved gennemgang af ca. 60 lokalplaner fra 
15 kommuner. Det supplerede jeg med en artikel i 
Landinspektøren nr. 1, 2005.

I Byplan nr. 1, 2002, skrev Dennis Lund en leder 
under den dramatiske overskrift: ”Lokalplanens 
endeligt”. Her udtrykte han undren over mang-
lende respons på opfordring til planlæggere i ca. 
25 kommuner om at bidrage til et temanummer 
om lokalplaner. 

I Byplan nr. 5/6, 2002, påpegede Peter Seerup og 
Kristian Brandsager på baggrund af en gennem-
gang af 472 lokalplaner fra 7 kommuner, at hver 
fjerde bestemmelse i lokalplanerne er problema-
tisk.

I Byplan Nyt nr. 1, 2011, havde seniorforsker Kari-
na Sehested nogle markante udtalelser om plan-
læggernes faglighed og om politikernes syn på 
planlægningen. Bl.a. at planlægningen, som den 
ser ud i dag, anses for politisk uvedkommende 
af politikerne. Og at: ”Planlæggernes faglighed 
består ikke i at sortere synspunkterne i godt og 

er i ligeglade Med kritikken?

På trods af flere opfordringer til faglig 
debat om lokalplanlægning har en sådan 
været fraværende i mange år. Men det 
kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder 
med lokalplaner i kommunerne, ikke har 
lyst til at diskutere vilkår og muligheder 
for planlægningen?

Af Arne Post

skidt, men at indtænke dem i en samlende hel-
hed, som lever bedst muligt op til de ideer og øn-
sker, som demokratiet, dvs. politikerne har valgt 
at satse på.”

I to delrapporter og en sammenfattende rapport 
om ”Lokalplanlægning i Danmark 2009-2011” har 
jeg opfordret til en faglig diskussion på baggrund 
af beskrivelse af forskellige problemstillinger 
vedrørende lokalplanlægning og referencer til 
tidligere diskussioner om planlæggernes ansvar. 
Så vidt jeg har observeret, har ovenstående ikke 
medført debat, i alt fald ikke i Byplan eller i By-
plan Nyt. Det kan der være flere årsager til.

Er I ligeglade med kritikken?
I, der er ansat som planlæggere i kommunerne, 
er måske enige i Karina Sehesteds udtalelser? Og 
I mener måske ikke, der er er problemer ved, at 
der er mange formelle fejl i lokalplanbestemmel-
serne, selv om det er med til at gøre dem vanske-
ligere at forstå for borgerne? I er måske tilfredse 
med en uklar rollefordeling, som indebærer, at 
det er jer, der formulerer de politiske beslutnin-
ger, og med at beslutningsprocessen kan være 
vanskelig at gennemskue for borgerne? Og I ser 
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er givet i sådanne sager, og hvad planlæggerne 
har orienteret om på udvalgsmøder og over for 
borgere i processen, er i denne sammenhæng 
underordnet. Hvis der er fagligt begrundede for-
behold, bør de fremgå af sagsfremstillingen.

Er vilkårene for jer, der er ansat i kommunerne 
til at lave lokalplaner, virkelig således, at I ikke 
kan forholde jer kritisk til sådanne projekter? Er I 
i forvejen ”banket på plads” af borgmesteren i en 
grad, så I ikke – fx ved et eksempel som ovenstå-
ende – kan redegøre for baggrunden for bestem-
melserne i kommuneplanen og for konsekvenser 
for centerstrukturen? - Eller I er måske mere enige 
med planlæggerne i detailhandelskoncernerne 
end med de af jeres kolleger, der har udarbejdet 
kommuneplanen?

Folketinget har den 29. maj i år vedtaget en æn-
dring af planloven, der åbner mulighed for, at 
vedtagelse af forslag til lokalplan og den endelig 
vedtagelse kan uddelegeres til udvalg og forvalt-
ning. Det må da gøre det endnu mere nødven-
dig at diskutere spørgsmål som planlæggernes 
faglighed, rollefordelingen mellem politikere og 
planlæggere, og hvordan man gør det lettest mu-
ligt for borgerne at gennemskue både tilvejebrin-
gelsesproces og rækkevidden i retlig henseende 
af bestemmelserne.   
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rådgivning, og har bl.a. medvirket til udarbejdelse af hørings-
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måske ingen problemer i at indstille indsigelser til 
afvisning med en politisk begrundelse frem for en 
planlægningsmæssig begrundelse?

Eller har I ikke tid til (eller orker ikke?) at læse 
nogle rapporter, som vel bare bekræfter det, som 
I egentlig godt ved i forvejen? Og slet ikke tid og 
lyst til den reflektion, det kræver at skrive et de-
batindlæg?

Efter at have gennemgået to lokalplaner fra samtli-
ge kommuner og suppleret med en del vedrørende 
bl.a. klimabestemmelser og centerområder er det 
mit indtryk, at lokalplanredskabet er nyttigt, og at 
der laves gode redegørelser. Men forståeligheden 
svækkes i mange tilfælde ved brug af ulovhjemle-
de og upræcise bestemmelser. Og gennemgangen 
af sagsfremstillingerne viser, at mange planlæg-
gere (men naturligvis ikke alle) – tilsyneladende 
ukritisk – anbefaler, at man imødekommer projek-
ter, der er i strid med den hidtidige planlægning. 
Ofte uden at redegøre nærmere for sammenhæng 
med og konsekvenser for denne planlægning.

Et konkret eksempel
Det kommer særligt tydeligt frem i en række lo-
kalplanforslag for centerområder, der næsten uden 
undtagelse anbefales af planlæggerne, selv om de 
er i strid med de nye kommuneplaner. Et eksem-
pel:  Planlæggerne i Faxe kommune anbefalede i 
foråret 2010, at der i Dalby (ca. 2100 indbyggere) 
blev lavet en lokalplan for en dagligvarebutik (Net-
to) med en placering i byens udkant og ved en vej, 
der bl.a. afvikler en del gennemkørende trafik. Og 
det til trods for, at placeringen var i strid med kom-

muneplanen, hvorefter udvidelse af butiksarealet 
skal ske i bymidten. 

Senere anbefalede planlæggerne, at indsigelser-
ne blev afvist. Heriblandt var indsigelser fra bor-
gere, der mente, at forslaget var en hån mod de 
mange borgere fra den pågældende landsby, der 
kort tid forinden havde brugt mange timer på at 
debattere ”hele livet i Dalby”. Det samme gjaldt 
en indsigelse fra Dalby Brugsforening, der havde 
udvidet i tillid til kommunens planlægning. Disse 
forhold havde planlæggerne ikke orienteret om i 
sagsfremstillingen, da de anbefalede, at ønsket 
fra Netto blev imødekommet. 

Planlæggerne havde heller ikke nævnt i sags-
fremstillingen, at ICP i en detailhandelsanalyse 
havde anbefalet, at nye dagligvarebutikker place-
res tæt på den eksisterende dagligvarebutik i Dal-
by for at styrke byens handelsliv. Derimod skrev 
de, at kommuneplanen åbner mulighed for, at der 
uden for afgrænsede bymidter og lokalcentre kan 
etableres enkeltstående butikker til betjening af 
lokalområder. Dette er dog blevet underkendt af 
Natur- og Miljøklagenævnet, der i en afgørelse 
af 14. juni 2012 har fundet, at kommuneplantil-
lægget og lokalplanen er i strid med planlovens 
bestemmelse om, at arealer til butiksformål skal 
placeres i den centrale del af en by. 

Vilkår og perspektiver
Man skal ikke generalisere ud fra et enkelt ek-
sempel, men min lokalplanundersøgelse viser, at 
der kan findes tilsvarende i mange andre kommu-
ner. Hvilke signaler der fra politisk side eventuelt 
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