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Indledning
 
 
Denne baggrundsrapport er udarbejdet i forbindelse med 'Det bypolitiske initiativ' igangsat af 
Miljøminister Troels Lund Poulsen. Rapporten med internationale eksempler lægger vægt på de 
statslige eller regionale regler og initiativer, der har ført til eller muliggjort bæredygtige løsninger 
i byer.  

Formålet og rapportens rolle i byinitiativet 
Formålet med rapporten er primært at få inspiration til at fjerne barrierer, fastlægge nye regler, 
værktøjer eller incitamenter, som kan bringe danske kommuner et skridt videre i arbejdet for at 
fremme bæredygtige byer. De internationale eksempler dækker over regler og initiativer som 
f.eks.: 
- lovgivning, der gør det muligt 
- lovgivning, der giver et særligt incitament 
- støtteordninger m.v. 
 
 
Valg af internationale eksempler 
Der er valgt eksempler fra lande, hvor regelsættet omkring planlægning har familieskab, og hvor 
betingelserne klimamæssigt, økonomisk m.v. er umiddelbart sammenlignelige. Oversigten på 
næste side viser de valgte eksempler, hvorledes der er sammenhæng med temaerne 'den blå 
by', 'den grønne by', 'den tætte by' og 'den sunde by', samt for hvilke bystørrelser eksemplerne 
vurderes anvendelige. 
 
 
Metoder og læsevejledning 
Rapporten indeholder et opslag for hvert af de 10 internationale eksempler, som gennemgås og 
analyseres. Hvert initiativ gennemgås for følgende parametre: 
 
� Beskrivelse af reglen. Hvilket regionalt eller nationalt regelsæt/støtteordning har ført til virke-

liggørelse?  
� Baggrund for reglen. Hvordan er den opstået? 
� Anvendelse og erfaring med brug af reglen. Hvordan anvendes den? Og hvad er erfarin-

gerne hermed? 
� Eksemplet i praksis. Illustreret beskrivelse af et projekt, hvor reglen er anvendt.  
� Afledte konsekvenser af eksemplet: Hvad er de afledte positive og negative konsekvenser 

af brugen af reglen? 
� Sammenfatning/perspektivering, der giver en vurdering af, hvordan/om vi kan bruge reglen i 

Danmark. 
 
Undersøgelse og vurdering af initiativer bygger på dokumentundersøgelse samt telefoninterview 
med nøglepersoner i de respektive lande/regioner/byer. Oversigt over interviewede nøgleperso-
ner ses i bilag a, og yderligere kontakter og links ses i bilag b.
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Sammenhæng med: Anvendelse Eksempel Land 

Det 
blå 

Det 
grønne 

Det 
tætte 

Det 
sunde 

Stor-
by 

Forstad Mindre 
byer 

Tilskyndelse til gennem-
trængelig belægning  

UK ++ + ++ + � � (�) 

Vandafgift og overflader 
 

D ++ ++ + ++ � � � 

Begrønningsfaktor 
  

S 
Malmö 

++ ++ + ++ � � � 

Gadetræer UK  + +++  +++ � � (�) 

Miljømålssystem og 
overvågning 

S ++ ++ ++ ++ � � � 

Samarbejdsaftale 'Fram-
tidens byer' 

N + + + + � � � 

Byggegrupper for mang-
foldig og bæredygtig by-
udvikling 
 

D 
Tübingen 

+ + ++ ++ � (�) � 

Rentegunstige lån til 
energiøkologisk byggeri 
 

Østrig 
Salzburg 

+ + + ++ � � � 

Miljøzone D 
Hanno-
ver 

   +++ � - - 

Fritagelse for P-etablering D 
Freiburg 

- + ++ ++ � - - 

 
Rapporten er udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen af COWI A/S ved Lone B. Kørnøv, An-
ne Iversen Hansen, Saskia Plewe samt Lars Berg Møller. 
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1 Tilskyndelse til brug af gennemtrængelig 
belægning

 

Beskrivelse af reglen
Reglen er en skærpelse af den Britiske Town and Country Planning Order (statslig planlov), 
som angiver, hvilke arbejder og projekter der skal søges bygge- eller plantilladelse til. Den tråd-
te i kraft over hele Storbritannien 1. oktober 2008. Reglen foreskriver, at der ved nyanlæg eller 
renovering af private indkørsler, forhaver og parkeringsarealer skal søges planlægningstilladel-
se (planning permission) hos kommunen, hvis grundejeren ønsker at anvende uigennemtræn-
gelig belægning på et areal, der overstiger 5 m2, som ikke afvandes til grøft på egen grund eller 
til et område med gennemtrængelig belægning. Kommunen kan give afslag på ansøgning vur-
deret ud fra lokale forhold.  
 
En tilladelse koster 150 pund og kræver tegningsmateriale og udfyldelse af et ansøgnings-
skema, som kommunen skal godkende. Hvis grundejeren ønsker at anvende gennemtrængelig 
belægning, kræves der ikke tilladelse. Reglen er derfor incitamentsskabende i forhold til at 
fremme nedsivning på egen grund. 
 
Baggrund for reglen 
I 2007 blev Storbritannien ramt af alvorlige oversvømmelser, som kostede menneskeliv og øde-
lagde værdier for op imod 3 milliarder pund. Oversvømmelserne opstod, fordi kloaksystemet 
ikke kunne aftage de store mængder regnvand, som faldt i løbet af kort tid. Kapacitetsproblemet 
blev forværret, fordi mange husstande har store belagte arealer, som opsamler og leder vandet 
til de offentlige kloakker. Særligt i de sydengelske egne samt i de større byer er der problemer, 
fordi husejerne vil parkere på egen grund, og derfor belægger forhaverne, som afvandes direkte 
til vejenes kloakker. Reglen har til formål at lette presset på kloakkerne ved at sikre større 
vandgennemtrængelighed og dermed nedsivning på privat grund. Det skal bemærkes, at reglen 
i Storbritannien alene gælder for fritliggende huse (dwelling houses). 
 
Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Hensigten er, at befolkningen vil afholde sig fra at søge om tilladelse, fordi det er besværligt og 
koster penge. En sidegevinst vil være et renere miljø i søer og vandløb, idet et mindre pres på 
kloaksystemet betyder, at forurening fra indkørsler ikke skylles ud i naturen. Endvidere er erfa-
ringen, at: 
- Ikke alle jordbundstyper er lige egnede til nedsivning. Ren lerjord er f.eks. uegnet, men kan 

anvendes som forsinkelse, inden vandet ledes til kloak eller dræn. 
- Blade og andet fint materiale kan tilstoppe belægningen og forringe nedsivningsevnen. 
- Gennemtrængelige overflader kan være uegnede til stejle skråninger (over 1:20). 

 
Eksemplet i praksis 
I byer i hele Storbritannien er man i gang med at implementere lovgivningen, så den passer til de lokale 
forhold. I Sefton Council i Vestengland satser kommunen i høj grad på at rådgive borgere, der selv hen-
vender sig med et projekt til nyanlæg eller renovering. Derudover vil kommunen kombinere planloven med 
muligheden for at stille krav i byggetilladelsen ved nybyggeri, jævnfør Byggeloven. I Liverpool vil kommu-
nen informere om, at kravet om tilladelse kan fraviges, hvis den uigennemtrængelige overflade afvander 
ind mod en gennemtrængelig overflade. I øjeblikket er kommunen ved at undersøge definitionerne på 
gennemtrængelighed nærmere. 
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Gennemtrængelige materialer. (Kilde: Niels Hurup, COWI) 

 

 
 
Sammenfatning og perspektivering 
Reglen vurderes at ville kunne indarbejdes i den danske lovgivning, herunder for andre bebyg-
gelser end boliger, f.eks. i forbindelse med anlæg af større parkeringsarealer i tilknytning til bu-
tikker og virksomheder under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen. Spørgsmål i forhold til 
generelle miljøhensyn bør overvejes. Det bør overvejes, hvordan der skal stilles krav til nedsiv-
ning og gennemtrængelig belægning, og om der skal følge incitamentsskabende tilskudsord-
ninger eller regulering af vandafgiften med. Der vil være behov for, at kommunen eller staten 
definerer og anviser eksempler på egnede belægningsmaterialer, som er tilstrækkeligt vand-
gennemtrængelige. 
 
Som supplement til gennemgåede regel er der ved nybyggeri gennem den britiske byggelovgiv-
ning mulighed for at stille krav til anlæg af vandgennemtrængelig belægning og nedsivning 
gennem grøfter og soakways. Denne mulighed er relativt let at administrere, idet vilkårene her 
indskrives i projektets byggetilladelse og efterfølgende kontrolleres.  
 

Afledte konsekvenser

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Mindre belagt areal vil lette presset på kloak-
kerne og mindske risikoen for oversvømmelser. 

- Ved gennemtrængelige belægning vil der ske 
en fordampning, der nedkøler luften omkring 
huset. 

- Gennemtrængelig belægning som afvandings-
anlæg langs en uigennemtrængelig belægning 
kan bidrage til havens rekreative kvaliteter. 

- En større, vandgennemtrængelig indkørsel 
og/eller forhave kan tilsluttes nedløbsrør og 
fungere som dræn for tagvand, hvilket vil lette 
presset på kloakkerne yderligere. 

 
 

- Eksisterende hård belægning kan blive lig-
gende, indtil husejeren vælger at udskifte 
den. 

- Det kan være krævende og besværligt at 
kontrollere, om reglen overholdes - særligt i 
forbindelse med omlægning af indkørsler og 
forhaver. 

- Der skal tages hensyn til, at der er risiko for 
forurening af grundvandet ved nedsivning fra 
færdsels- og parkeringsarealer. Forurenede 
grunde og områder med særlige drikkevands-
interesser (OSD) bør af samme årsag ikke 
være omfattet af reglerne.    

(United Kingdom Government, 2008c) 
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2 Vandafgift og overflader 
 
Beskrivelse af reglen
De tyske vandafgiftsvedtægter kræver, at spildevandsafgiften i Tyskland skal splittes i separate 
afgifter for spildevand og regnvand. Spildevandsafgiften skal beregnes efter ferskvandbehovet, 
og regnvandsafgiften efter størrelsen af forseglede overflader med kanaltilslutning. Tyske kom-
muner har i sammenhæng med deres reviderede vandafgiftsvedtægter defineret krav til befæ-
stede arealer. Graden af forsegling bestemmer afledningsafgiften. Her kan grønne tage blive 
f.eks. vurderet med en forseglingsgrad af 0,3, hvilket betyder, at der kun betales 30 % af afgif-
ten. 
 
De kommunale vandafgifter skal følge følgende mål: 
- Konsekvent omsætning af skadevolderprincippet (den, som udleder meget, betaler meget)  
- Støtte og belønning af miljøhensynsfulde forhold (nedsivningsanlæg, cisterner, fjernelse af 

belægning) 
- Fjernelse af sociale uretfærdigheder. 

 
Baggrund for reglen 
Hidtil beregnede de fleste kommuner deres vandafgifter på baggrund af ferskvandforbruget. Det 
spillede ingen rolle, om og hvor meget regnvand der yderligere afledtes til kloaksystemet, selv-
om det kostede kommunen penge (store rørtværsnit, forsinkelsesbassiner etc.). Alle med stort 
ferskvandforbrug og ringe regnvandsmængder blev hermed diskrimineret, f.eks. flerfamiliehuse, 
børnefamilier og sygehuse. Til gengæld profiterede f.eks. byggemarkeder, transportfirmaer og 
skoler fra denne regel, da de havde relativ ringe spildevandsmængder og store udløbsmængder 
fra parkeringsarealer og bygninger. Afgiften efter ferskvandsbehovet er derfor ikke skadevolder-
relateret eller social retfærdigt. 
 
Ifølge dommen fra 2003 (Verwaltungsgericht Ansbach: Urteil vom 31.03.2003 - AZ: 23 B 
02.1937) må denne praksis ikke længere bruges, for der er ingen sammenhæng mellem fersk-
vandforbrug og afløbsmængden af regnvand. 
 
Anvendelse og erfaringer med brug af reglen
Den aktuelle retssituation forpligter kommunerne til at indføre den splittede vandafgift. Reglerne 
og vandafgifter (og dermed definitioner af forseglingsfaktorerne) er forskellige fra kommune til 
kommune. En faktor 1 betyder fuldstændig forsegling, mens 0 betyder fuld gennemtrængelig-
hed. Nogle kommuner definerer en faktor på 0,5 for grønne tage. Disse kommuner kunne give 
et endnu større incitament ved at definere en lavere faktor.  
 
 

 
Grønne tages udvikling (Kilde: Veg Tech). 



8

. 

Eksemplet i praksis 
Vandafgiftsvedtægt Schönaich, Tyskland, 2008 (Uddrag) 

Eksempler på forseglingsværdier:   
          Faktor        Faktor 
a) Tage           b) Befæstede arealer  
Standardtag (> 16° hældning)     0,9   Asfalt, beton, flisebelægning uden fuger  0,8  

Skråtag (< 16° hældning)     0,8   Flisebelægning med fuger    0,7 

Fladt tag (perlegrus)       0,5   Grus/ral/skærver      0,5  

Grønt tag (ekstensiv, 6 - 30 cm lagtykkelse)   0,3  

Grønt tag (intensiv, > 30 cm lagtykkelse)    0,0  
 

 
Sammenfatning og perspektivering 
At definere forseglingsgraden i kommunens vandafgiftsvedtægt og dermed give finansielle inci-
tamenter er en god måde at minimere befæstede overflader på. Erfaringerne fra Tyskland er 
dog, at afgiftsvedtægterne vil kunne udvikles og bruges mere som styringsinstrument: 
 
� Der kan f.eks. stilles flere kvalitative krav i forhold til vand og natur, eksempelvis i sammen-

hæng med kompensationsreglen for indgreb i natur og landskab ifølge den tyske planlov 
(Eingriffsregelung nach Baugesetzbuch - BauGB).  

� Incitamenterne for mindre forsegling kan kombineres med gårdbegrønning, facadebegrøn-
ning, afkøling af bygninger, vanding af drivhuse og genbrug af regnvand. 

� Anvendelsen af regnvand kan med fordel også støttes med finansielle incitamenter. 
� En god kvalificering af arkitekten og byggefirmaet er et nøglekriterium til en succesrig anven-

delse af f.eks. grønne tage. Tagbegrønningen kan sikres kvalitativ, f.eks. med rådgivning og 
krav om substrattykkelse og substratblanding.  

 
I Danmark betales vandafledningsafgift efter den mængde vand, der ledes til kloakker. Denne 
afgift beregnes på grundlag af det forbrugte vand. Undtagelser er f.eks. vand anvendt til mark-
vanding og anden produktion. Incitamentet til at reducere regnvandsafledning til kloaksystemet 
eksisterer dermed ikke i Danmark. En realisering af eksemplet i Danmark med differentieret 
vandafgift og krav om faktor for forskellige overflader vil kræve lovændringer. Hertil kommer be-
hovet for retningslinjer for begrønning. 

Afledte konsekvenser 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Den nye fordelingsmetode for vandafgifter un-
derstøtter fjernelse af belægning i byen, reduce-
rer risiko for oversvømmelser og understøtter 
det naturlige vandkredsløb. 

- Prognoser i Tyskland vurderer, at der kan fra-
kobles en betydelig del af de befæstede arealer 
(20 % på kort sigt og 40 % på langt sigt) fra klo-
aksystemet ved hjælp af fjernelse af belægning 
og brug af regnvandsnedsivning (Land-
mark/Wakolbing, 2006). 

- Grønne tage har længere holdbarhed og er 
dermed attraktive for bygherrer ud fra et øko-
nomiske synspunkt (et grønt tag holder ca. 50 
år, hvorimod et bitumen-tag holder ca. 15 år). 

- Registrering af befæstede arealer er besvær-
ligt og/eller dyrt. Ortofotos er forvrænget og 
indebærer mange fejl, hvis man sammenlig-
ner dem med en præcis opmåling. Dette giver 
anledning til klage. Nogle tagarealer bliver 
projiceret på nabogrunden og giver dermed 
grundlag for diskussion.  

- Informationerne fra borgerne om deres befæ-
stede overflader er i de fleste tilfælde ikke 
korrekte. Kommunen har omkostninger med 
at tjekke oplysningerne, og databanken er ik-
ke ensartet, for borgerne tolker arealernes 
forseglingsgrad forskellige.  
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3 Begrønningsfaktor  
 

Beskrivelse af reglen
Reglen udspringer af et overordnet princip om, at der ved byudvikling skal kompenseres for be-
byggede og befæstede arealer gennem anlæg af nye grønne arealer, samt bestemmelser i den 
svenske Plan- och Bygglag (§ 15) om at sikre tilstrækkeligt med opholdsareal. Ved fastsættelse 
af en minimums-faktor for begrønnet areal, kan kommunen sikre en høj andel af begrønnede 
overflader og gode muligheder for nedsivning eller forsinkelse af regnvand inden for et byområ-
de. Kommunerne kan vælge at bruge reglen i tilknytning til lokalplanlægning og grundsalg, 
hvormed reglen bliver bindende for grundejer, og så efterprøve reglen gennem byggesagsbe-
handling. Den samlede faktor for et grundstykke kan bestå af en lang række mindre arealer med 
hver deres overflade og dermed faktor. For at regne et grundstykkes faktor ud, må man derfor 
beregne faktoren for hver overfladetype: 
 
F = samlet grundareal/((Delfaktor1 x Delareal1) + (Delfaktor1 x Delareal1)…..) 
 
Baggrund for reglen
Begrønningsfaktor udspringer af den tyske planlovgivning, som indeholder regler ("Eingriffsre-
gelung") for etablering af erstatningsnatur og erstatningsfriareal for områder, der påvirkes af 
byudvikling, enten inde i området eller et andet sted i byen. Princippet er delvist lovfæstet i den 
svenske Miljöbalken, som anviser overordnede, almene hensyn.  
 
Brugen af begrønningsfaktor betyder, at den enkelte kommune har mulighed for at foretage en 
principbeslutning om at fremme bæredygtig byudvikling, og på baggrund af en lokalplan fast-
sætte nærmere bestemmelser i f.eks. et kvalitetsprogram eller andre betingelser i forhold til en 
købsaftale.  

Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Reglen er blevet afprøvet i større og mindre skala i flere sydsvenske kommuner. På baggrund 
af en lokalplan er der udarbejdet et kvalitetsprogram eller andre aftaler i forbindelse med jord-
købet, der indgår som en del af grundlaget for kommunens byggesagsbehandlere. Det betyder, 
at bygherren ved ansøgning om byggetilladelse skal indgive plan- og facadetegninger, som do-
kumenterer den påtænkte begrønning, og han skal gøre rede for, hvilken begrønningsfaktor, 
projektet vil have. Ved beregning af begrønningsfaktoren tages der udgangspunkt i en række 
standardfaktorer for forskellige tiltag og materialer, som ganges op med det areal, som tiltaget 
dækker. Uigennemtrængelige facade- og belægningsmaterialer giver en lavere faktor end f.eks. 
græs, grus og bassiner. 
 
Eksemplet i praksis 
Det mest kendte eksempel på brugen af begrønningsfaktor er BO01 området på Västre Hamnen i Malmö, 
hvor kommunen og en række bygherrer i fællesskab har udarbejdet et kvalitetsprogram for området, der 
indgår som en bindende del af købsaftalen. I kvalitetsprogrammet står bl.a.: "byggnader ska utformas för 
att främja biologisk mångfald" samt "Inom planområdet ska en grönytefaktor tillämpas för alla flerbostads-
hus tomter. Det genomsnittliga värdet för tomterna ska vara lägst 0,5." Der er dispenseret fra byggelovens 
bestemmelser om minimums friareal, så kravet til friareal er reduceret for at opnå en tæt bebyggelse. Som 
kompensation er Grönytefaktor og Gröna Punkter brugt til at skabe en grøn og oplevelsesrig bydel, lige-
som der er anlagt flere store, fællesanlæg. De grønne punkter er en liste over forskellige grønne tiltag, 
som bygherren kan vælge at indarbejde.  
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 Begrønning (Kilde: Mario Hesse,COWI) 
 
 

 
 
Sammenfatning og perspektivering 
Kravet om en minimums begrønningsfaktor vurderes at kunne overføres til danske kvalitetspro-
grammer eller direkte indskrives i lokalplan eller i købsaftalen på et grundstykke. Begrønnings-
faktoren giver mulighed for at sikre grønne kvaliteter og nedsivning på en forpligtende og let 
gennemskuelig måde, som både byggesagsbehandlerne og grundejeren kan agere efter. Det 
bør vurderes, om bestemmelser om begrønningsfaktor og grønne punkter kan indskrives i f.eks. 
en lokalplan. Begrønningsfaktoren kan dog ikke stå alene, men hænger tæt sammen med krav 
til områdets karakter og til brug af forskellige grønne tiltag, da man ved større grundstykker el-
lers kan risikere at få monotone græsarealer adskilt fra bebyggelsen. Kompensationsbegrebet 
fra den tyske planlov (Baugesetzbuch) om krav til etablering af erstatningsområder kan også 
indgå i overvejelserne. I Tyskland sker vurderingen af kravet til erstatningsområder i forbindelse 
med lokalplanarbejdet (bebauungsplan), og kan f.eks. udmøntes gennem en økokonto. 

Afledte konsekvenser 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- De grønne arealer og muligheden for nedsiv-
ning af regnvand indtænkes på lige fod med 
bebyggelsen i bygherrens projektering. 

- Alle udearealer og flader bearbejdes og får en 
funktion. Der tages stilling til materialer og ka-
rakter for udendørs arealer. 

- Kommunens byggesagsbehandlere kan anlæg-
ge en mere kvalitativ vinkel og vurdere bebyg-
gelsens samlede bæredygtighed, herunder be-
grønningsfaktoren og variationen i de udendørs 
arealer, med udgangspunkt i et skema over 
standardfaktorer. Det gør det muligt til en vis 
grad at måle på begrønningen og stille mere 
eksakte krav end blot "en grøn karakter". 

 

- Opfyldelsen af begrønningsfaktoren er svær 
at vurdere konkret i forhold til byggelovgiv-
ningen, da der ofte går flere år fra byggeriet 
står færdigt, til de grønne områder er vokse-
de til. Derfor opereres der med forskellige til-
lempelser i definitionerne af begrønning - 
f.eks. i forhold til klatreplanters areal. 

- Det er frivilligt for kommunerne, om de vil ind-
skrive krav til begrønningsfaktor og variation.  

- En begrønningsfaktor sikrer ikke i sig selv en 
variation i beplantning i en bydel, men kan 
kombineres med f.eks. grønne punkter. 

- En stor andel af begrønnet areal med mange 
forskellige grønne tiltag kan mindske det 
udendørs opholdsareal og sætte begræns-
ninger på udfoldelsen i uderummene. 
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4 Tilskud til plantning af gadetræer 

Beskrivelsen af reglen 
I Storbritannien har Skovkommissionen (The Forestry Commission) i samarbejde med lokale 
kræfter iværksat et program, der skal øge andelen af skov og højne andelen af træer i gadebil-
ledet. Blandt andet understøtter Skovkommissionen træplantningsprojekter, som forbedrer for-
holdene på skoler, åbne pladser og skovområder. Tilskuddet søges under det statslige program 
- 'The Forestry Commission's Community Grant Scheme'.  
 
Programmet kører i perioden 2008-12, og der gives 50 % i tilskud til projekter, der typisk har et 
samlet budget i størrelsesordenen £ 500 til £ 5000. De øvrige 50 % kan medfinansieres som 
penge men også som frivilligt arbejde. Beboergrupper, interesse- og velgørenhedsorganisatio-
ner og boroughs kan ansøge om de nye tilskud. 
 
Baggrund for reglen 
Skovkommissionen er ansvarlig for skovpolitikken i hele Storbritannien, herunder arbejdes med 
udvikling og fremme af bæredygtig skovmanagement. Kommissionen har udarbejdet en strategi 
for skove og træer i sommeren 2007, som er fulgt op med en handlingsplan (delivery plan) fra 
2008. Med afsæt heri er der iværksat en lang række lokale projekter og samarbejder, som skal 
understøtte en bottom-up proces i lokalområderne.  
 
Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Med afsæt i strategien og deliveryplanen er der nedsat bedømmelsespaneler, som udvælger 
hvilke projektidéer, der skal have tilskud. Panelerne består af repræsentanter for kommissionen 
og for lokale myndigheder og interesseorganisationer. De lokale myndigheder kan udpege en 
række højt prioriterede områder, inden for hvilke der skal plantes træer. 
 
I London er områderne bl.a. valgt på baggrund af kort over områder med risiko for høje tempe-
raturer i gaderummet ("heat island effect"), områder med ringe adgang til rekreative arealer og 
støjplagede områder. Disse kortdata, kombineret med vurderinger af de konkrete projekters 
rekreative effekt, deres nærhed til f.eks. skoler og hospitaler samt deres omkostninger, ligger til 
grund for udvælgelsen af, hvilke projekter, der opnår støtte.  
 
Tilskudsordningen blev igangsat i 2008 og 11 større projekter blev godkendt, hvoraf det første 
forventes afsluttet marts 2009. Målene som skal tilstræbes gennem projekterne er følgende: 
 
- Sikre at træer og skovområder bidrager til en høj miljøkvalitet. 
- Hjælpe med at støtte lokalsamfund og individuel livskvalitet samt understøtte social integra-

tion gennem kontakten med træer og skovområder. 
- Sikre at de rette træer plantes på de rigtige steder.
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(Kilde: COWI) 

 
 
Sammenfatning og perspektivering 
Programmet giver et incitament til at plante træer i bybilledet, og virker samtidig befordrende for 
sammenholdet og samarbejdet i et lokalområde. Udvælgelseskriterierne sikrer, at indsatsen 
målrettes de områder, der umiddelbart har de største behov. Områderne justeres og opdateres 
løbende. Prioriteringerne kan have større eller mindre socialt fokus, såvel gennem deres fysiske 
placering som gennem de personer, der udfører projektet. Kommunerne kan opfordres til at ud-
pege indsatsområder og angive, om træer langs veje kan plantes i plantebælter, i kummer eller 
på private arealer. Flere steder i Storbritannien og USA har lokale foreninger iværksat "gratis 
træ" programmer, hvor grundejere kan få et gratis træ, som plantes på egen grund ud mod ve-
jen eller i specielle plantebælter langs fortovene. I tillæg til en økonomisk støtte vil en dansk 
implementering kunne inspireres af det britiske vejledningsmateriale. 

Afledte konsekvenser 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Udsigt til grønt og ophold i grønne bymiljøer kan 
virke afstressende og afhjælpe søvnproblemer. 
Træerne tilfører en rekreativ og naturmæssig 
værdi for beboere og besøgende i området. 

- Gadetræer har en målbar luftrensende effekt. 
- Støjreduktion - såvel i dB som oplevet. 
- Skyggeeffekt og reduktion af temperatur i gade-

rummet. 
- Træer i byerne kan optage regnvand, og der-

med aflaste kloaksystemerne. 
- Øget ejendomsværdi og øget virksomhedsom-

sætning, som følge af forbedrede bykvaliteter. 
- Øget CO2 optag. 
- Ordningen har skabt bevidsthed om pasning af 

træer og involveret skolebørn, lokale indbygge-
re og forretningsdrivende i samarbejdsrelationer 
om plantning og pasning af træer. 

 

- Potentiel konflikt over pladsen i gaderummet. 
- Plantning af træer i byerne og langs veje skal 

koordineres tæt med forsyningsselskaber og 
vejmyndigheder, da de ellers kan gøre stor 
skade på rør, ledninger og belægninger.  

- For at sikre kvaliteten i gennemførelsen af 
projekterne, udbetales 30 % af tilskuddet 
først efter 3 år. Det kan betyde, at lokale for-
eninger skal optage lån eller stille med en 
større medfinansiering end de 50 %. 

- Deltagelse i programmet kræver, at projekt-
ansøgerne kan organisere sig selv. Det kan 
afholde beboere i socialt udsatte kvarterer fra 
at søge. 
(The National Urban Forestry Unit et al., 2005; 

Burden, 2006; Coder, 1996)  

Eksemplet i praksis 
I London har Mayor of London iværksat en strategi, som skal føre 
til 10.000 flere gadetræer i udvalgte områder inden 2012. Strate-
gien er en udvidelse af Skovkommissionens program, og skal 
realiseres som et partnerskab under det nationale Forestry Com-
mission´s Community Grant Scheme, som administreres gennem 
det lokale London Tree and Woodland Grant Scheme og non-
profit organisationen Groundwork London. Finansieringen deles 
imellem det nationale program og Mayor of London. Alle parter 
sidder med i Londons dommerpanel, og der har de sidste 3 år 
kørt et pilotprojekt i East London som nu udvides. Mayor of Lon-
don bidrager med £4 mio. til projektet over de næste 4 år. Ud over 
træer gives der også tilskud til buske, hegn og skiltning.
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5 Miljømålssystem og overvågning 
 
Beskrivelse af reglen
Det svenske miljømålssystem er forankret i rigsdagsbeslutninger i 1999 (1998/99:183) og revi-
deret i 2004 (rskr. 2005/06:48) om at fastsætte nationale miljømål.  
 
Centralt i miljømålssystemet er 16 overordnede mål. Til varetagelse af målarbejdet er nedsat et 
Miljømålsråd, med repræsentation af generaldirektørerne fra de ministerier (17 myndigheder i 
alt) i den svenske stat, der er berørt af og ansvarlige for de 16 mål. Miljømålsrådet er nedsat af 
Regeringen, og har udover repræsentanter fra centrale myndigheder, tilknyttet en række eks-
perter. 
 
Den svenske rigsdag har gennem ”reguleringsbreve” (Opgave- og økonomibeskrivelser) pålagt 
sin egen administration samt de enkelte Länsstyrelser at arbejde for disse mål. Kommunerne og 
det øvrige samfund er ikke omfattet af pligt, men inddraget gennem statslig fokus på ”alles an-
svar”. Hovedansvaret for miljømålsarbejdet ligger hos Miljøministeriet (9 af de 16 mål). Miljø-
målsrådet er nedsat i förordning (2007:1052) med instruktion om Naturvärdverkets opgaver og 
henligger herunder. De 21 Län er gennem reguleringsbreve pålagt opgaven med at sikre, at 
deres egne regionale miljømål, men også de 16 nationale mål får ”gennemslag” – dvs. at de 
skal integreres i de lokale målsætninger. Länene gør dette sammen med kommunerne og andre 
med miljøansvar. 
 
Baggrund for reglen 
Miljømålssystemet er gennemført som et ønske om overordnet samling af miljøpolitikken og 
skabelse af udtryk for et tværgående eller generelt ønske om en bæredygtig udvikling. Den 
svenske Rigsdag fulgte således i 1999 op på Brundtlandrapport og FN topmødet i Rio om be-
hovet for at fokusere på tiltag til langsigtet strategi for ”bæredygtig udvikling”.  

Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Miljømålssystemet har i høj grad haft fokus på at udvikle de indikatorer, der kan bruges til at 
fremskaffe viden om miljøtilstanden inden for de 72 delmål. En betydelig del af arbejdet har og-
så gået på at brede de statslige ambitioner ud i Länsstyrelserne, og at skabe en fælles platform 
for miljødiskussionerne. Der er lavet monitorering inden for de 72 delmålsatte områder, og der 
er lavet store udredningsarbejder for at leve op til kravene om halvårlige opfølgninger på miljø-
tilstanden til regeringerne. Det er en overordnet erfaring med brug af Miljømålssystemet, at det i 
mange led opleves som en styrkelse af miljøfokus, og at brugbarheden af systemet er høj, da 
det skaber en fælles ramme for udviklingsarbejde og håndtering af de store miljøspørgsmål – 
også på lokalt plan. Statens tydelige udmelding om mål vurderes som en motiverende og kon-
kretiserbar styrkelse af miljøarbejdet. 
 
Eksemplet i praksis – Miljøbarometer 
Örebro Kommune bruger de 16 nationale miljømål og tilpassede delmål som ramme for deres ”Miljøbaro-
meter”, der kan ses på Internettet. www.orebro.se/miljomal. Her har Kommunen sat ”lokal krop” på den 
nationale målstruktur og forholder sig konkret til, om der sker forbedringer, er stilstand eller negativ ud-
vikling inden for hvert af områderne.  
 
Alle 21 Länsstyrelser arbejder med Miljømålssystemets 16 mål og kobler dem til regionale udfordringer. I 
2006 arbejdede ifølge SKL ca. 1/3 af de 260 Svenske kommuner direkte ud fra de 16 mål, mens 84 % i alt 
havde miljømålsarbejde. 

De 16 illustrationer til de nationale mål er lavet af Tobias Flyglar 
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Sammenfatning og perspektivering 
Det svenske eksempel er konsekvent på især idéen i målsystemet om at fastholde fokus og 
bevidsthed på forskellen mellem en ønsket og en ”målt” reel situation, og dermed på de reelle 
miljøudfordringer. En anden styrke i systemet er den afgrænsning og formulering af mål og del-
mål, som staten i stor udstrækning fritager län og kommuner for. Dette vurderes også som en af 
grundene til, at länsstyrelser og kommuner i stor udstrækning har formået at arbejde systema-
tisk med monitorering og udvikling af metoder til at håndtere og lokalt konkretisere disse mål. 
Systemets ret enkle målstruktur, dets fokusering på indikatorer og dets formelle forankring i re-
gionale miljøråd har haft betydning for spredningsgraden i aktiv benyttelse af målstrukturen i 
kommunerne. Det vurderes, at de særligt aktive elementer i systemet er konkretisering af del-
mål, da det er oplevelsen i systemet, ”at de håndtérbare delmål tiltrækker sig opmærksomhed. 
Og på en del målsatte områder er der betydelig fremgang". Det er en indbygget ”fare” i syste-
met, at der ikke er prioriteret mellem vigtigheden af de udpegede mål. Nogle af de største miljø-
belastninger er ikke særlig ”konkretiserede”, og derfor konkluderer systemet selv, at målene på 
de tungeste områder, som byernes energi og trafikreduktioner, slet ikke kan nås med nuværen-
de indsatser. 
 
Det brede og tværsektorielle fokus på miljø og bæredygtighed er kendetegnende for det sven-
ske eksempel. At målsystemet er funderet i 3 sammenhængende og grundlæggende hel-
hedsmål om klima, sundhed og forbrug af naturressourcer, udfordrer og fastholder sektorinte-
resser i både nationale og lokale myndigheder på at mødes med og skabe dialog med hinanden 
i større perspektiver.  
 
Målsystemet er endnu ikke blevet et system til i sig selv at skabe bedre byer, men det har bl.a. 
også gennem valget af et enkelt og letopfatteligt fælles sprog og krav til målbarhed og systema-
tik vist en evne til at holde fast i udfordringerne, der tilsyneladende har bragt den svenske bæ-
redygtighedsdiskussion tættere på de svære prioriteringsudfordringer mellem de mange inte-
resser. Et miljømålssystem kan således på længere sigt være medvirkende til at motivere de 
politiske beslutninger, der kræves for at understøtte implementeringen af mål til handling. 

Afledte konsekvenser

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Et fælles og konkret miljø- (og bæredygtigheds) 
sprog, og transparens på tværs af de statslige 
myndigheder samt fra statslig politik til kommu-
nalt udviklingsarbejde og initiativer.

- Konkrete delmål, der sætter fokus på konkrete 
handlinger og indsatser. 

- Løbende overvågning af miljøtilstand via miljø-
indikatorer inden for delmål. 

- En stor og udviklende statslig øvelse i koordina-
tion og samlende bæredygtighedstankegang på 
tværs af sektorer 

- Organisering af Miljøråd som dels koordinerer 
myndigheders arbejde med miljømål og dels ser 
til at myndighedernes ressourcer udnyttes mest 
mulig effektivt. 

- Risiko for at konkrete indikatorer kan komme 
til at blive ”sovepude” for de største udfor-
dringer. Stort fokus på ide, udredning og sy-
stem, og mindre på konkrete tiltag med kon-
sekvens mod målopfyldning. Målkonflikter i 
og mellem de enkelte sektorer er fortsat den 
helt afgørende prioriteringsnødvendighed, 
som ikke håndteres. 

- Et målsystem, der ikke har konkrete incita-
menter til gennemførelsestiltag, men som an-
vendes som ramme for miljøtiltag motiveret af 
andre regler og prioriteringer. 
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6 Samarbejdsaftale - 'Framtidens Byer' 
 
Beskrivelse af reglen
'Framtidens Byer' er et bindende netværkssamarbejde mellem staten og Norges 13 største by-
er, som har til formål at udvikle helhedsløsninger, der sikrer et væsentligt lavere CO2-udslip og 
et bedre bymiljø. Der arbejdes med 4 indsatsområder:  
 
1. Arealforbrug og transport,  
2. Stationært energiforbrug i bygninger,  
3. Forbrugsmønster og affald, samt  
4. Tilpasning til klimaændringer. 
 
Samarbejdet ledes og koordineres af det norske Miljøverndepartement (MD), som også står for 
størstedelen af finansieringen. I 2008 har MD´s budget til projektet været 11,7 mio. NOK, og i 
2009 er det mere end fordoblet til 25 mio. NOK. Finansieringen sker dog hovedsagelig ved prio-
ritering og brug af midler i de statslige og kommunale budgetter. 
 
Baggrund for reglen 
I Norge har regeringen og partier i Stortinget indgået et nationalt klimaforlig med en målsætning 
om at overopfylde Kyotokravet med 10 procent og dermed reducere Norges CO2-udslip med 
15-17 mio. ton inden 2020. På baggrund af klimaforliget er der igangsat en række projekter og 
netværk, som skal bidrage til at opfylde målsætningen.  
 
Et af initiativerne er Framtidens Byer, som blev formaliseret med underskrivelsen af en samar-
bejdsaftale i 2008, men som bygger på et 4-årigt pilotarbejde. Kommunerne har i løbet af 2008 
udarbejdet forslag til handlingsprogrammer, hvori de lokale strategier, mål og virkemidler er be-
handlet. På baggrund heraf indgår lokale parter og centrale myndigheder en dialog om de pro-
jekter og tiltag, der skal videreudvikles, og der indgås egentlige samarbejdsaftaler. 
  
Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Foreløbig er projektet i sin vorden, og der er ikke konkrete resultater at melde om, men på sigt 
er målet, at indsatsen skal give gode eksempler og resultere i målbare reduktioner af CO2-
udledningen i byerne. Projektet betyder, at kommuner og stat er i tæt dialog, og erfaringerne 
herfra skal bidrage til udvikling af klimapolitikken på både statsligt, regionalt og kommunalt ni-
veau. Deltagelse i programmet forudsætter politisk forankring og retningslinjer for det admini-
strative arbejde. Dette indebærer: årligt politisk topmøde, administrative netværksmøder og fag-
lige netværk. 

Eksemplet i praksis 
De 13 byer har udarbejdet udkast til programbeskrivelser. I programudkastene lægges der op til, at der 
etableres 4 faglige netværk inden for projektets 4 fokusområder. Udgangspunktet for netværkenes arbejde 
er foruden de statslige målsætninger en række konkrete, lokale planer og strategier, som f.eks. cykelstra-
tegi, kommuneplan og byøkologisk program. I Oslo vil man bl.a. arbejde for en miljøcertificering af offentli-
ge og private virksomheder, ligesom man vil udvide indsatsen inden for forskning og afprøvning af virke-
midler. Kommunen har selv sat sig som mål at reducere CO2 udslippet med 50 % af 1990 niveau inden år 
2030. 
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Oslos programudkast (Kilde: Oslo Kommune). 

Sammenfatning og perspektivering 
Regeringen er i færd med at udarbejde sektorvise klimahandlingsplaner for at sikre reduktion af 
CO2-udledningen i alle sektorer. Den norske stat har igennem en årrække givet kommunerne 
økonomisk tilskud til at udarbejde lokale og regionale klimaplaner på frivillig basis. Det frivillige 
går igen i Framtidens Byer, men netværkstanken formaliseres, og incitamentet ligger i mulighe-
den for erfaringsudveksling og i det økonomiske tilskud. 

I Sverige har regeringen søsat et program for bæredygtige byer, der har til formål at skabe et 
internationalt udstillingsvindue med konkrete planlægningsmæssige og byggetekniske løsnin-
ger. Der er afsat 340 mio. svenske kroner i perioden 2009-10, som uddeles af en delegation for 
Hållbara Stader, der er en midlertidig del af det svenske miljøråd. Kommuner samt private aktø-
rer skal konkurrere om at få del i støttemidlerne. De projekter, der forventes at ville resultere i 
den største CO2-reduktion, prioriteres højest, men også projekter, som bidrager til at skabe dia-
log mellem forskellige institutioner og myndigheder samt fremmer forskning og erfaringsudveks-
ling i forhold til udviklingen af bæredygtige byer har høj prioritet. 

Afledte konsekvenser 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- God koordinering og erfaringsudveksling på 
tværs af myndigheder både på embedsmands-
niveau og på det politiske niveau.  

- Tæt kobling mellem erfaringsopsamling, viden-
deling og implementering af miljøfremmende til-
tag i de enkelte, statslige sektorer, kommunale 
forvaltninger og i byernes virksomheder giver 
samarbejdet stor gennemslagskraft. 

- Projektet giver opbakning og økonomisk råde-
rum til at afprøve alternative metoder eller til at 
uddybe eksisterende planer. 

- Projektet kræver meget af kommunerne, og 
en del har ansat en projektleder specifikt til 
dette. 

- Selv om der er underskrevet en samarbejds-
aftale, er projektet frivilligt, og der er begræn-
sede muligheder i den statslige lovgivning for 
at stille krav til kommunerne på klimaområ-
det. Derfor kan projekter, resultater og ambi-
tioner variere meget fra by til by. 
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7 Byggegrupper for mangfoldig og bæredygtig 
byudvikling

 
Beskrivelse af reglen  
Eksemplet beskriver mulighed for kommunalt salg af parceller ud fra kvalitetskriterier såsom 
sikring af en social mangfoldighed, blandede bolig- og erhvervsfunktioner på parcellen, samt at 
byggeprojekterne er planlagt og gennemført af byggegrupper (Bauherrengemeinschaften/ 
Baugruppen). Det betyder, at kommuner for egne grunde ikke er underlagt kravet om at sælge 
på markedsvilkår, men har mulighed for at kræve byggegruppe-projekter og dertil knyttede krite-
rier for f.eks. bæredygtighed.  
 
Mulighed for at byudvikle gennem byggegrupper kan ske på tre måder. For det første kan en 
kommune eje de relevante grunde i byen. For det andet har kommunerne mulighed for at udpe-
ge en Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (byudviklingsforanstaltning) for at erhverve grun-
de. For det tredje kan kommunen oprette et kommunalt selskab, som agerer privat og køber 
grundene. Reglen om en Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) ifølge den tyske plan-
lov (BauGB) beskrives kort: I sammenhæng med en SEM udpeger byrådet et område som ud-
viklingsområde med bl.a. følgende væsentlige konsekvenser: 
- Kommunen bliver ifølge planloven opfordret til at erhverve alle grunde i området. Kommu-

nens ret til at ekspropriere er opblødet. 
- Priserne bliver fastlåst, når kommunen beslutter forberedende undersøgelser. Prisen fast-

sættes ud fra, at grunden ikke har udsigt til udvikling. 
- Kommunen gennemfører ordningsforanstaltninger, f.eks. bortskaffelse af forurenet jord, 

byggemodning (veje, forsyning, kloak, grønne arealer, offentlige institutioner etc.). 
- Som regel bliver der udarbejdet én eller flere Bebauungspläne (svarende til en lokalplan) til 

at fastlægge bestemmelserne for området. 
- Efter afslutning af en SEM skal grundene sælges til en bred vifte af befolkningen til en pris, 

amtets sagkyndige udvalg fastlægger. Dermed bliver kommunens omkostninger refinansie-
ret. Det er ikke meningen, at kommunen tjener nogen penge. Hvis kommunen får profit ud 
af en SEM, skal overskuddet gå til de tidligere ejere.  

 
Baggrund for reglen 
Oprindeligt blev udviklingsforanstaltninger indført for at udvikle nye byer og bydele i det åbne 
land. På grund af stagnerende og faldende befolkningstal blev instrumentet afskaffet i 1987, 
men genindført igen i 1990. I dag bruges det især i urbane områder, f.eks. tidligere militær- eller 
industriarealer. En væsentlig baggrund for kommunal understøttelse af byggegrupper skyldes 
erfaring om, at kvaliteten er højere end ved traditionelle developerprojekter. Hertil kommer en 
lavere pris, funktionsblandede områder og en større grad af social mangfoldighed.  
 
Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Proceduren for gennemførelse af byggegruppe-projekter er ofte som følger: Kommunen køber 
f.eks. et brakareal eller et areal fra en insolvensforvalter, gennemfører en byplankonkurrence, 
laver en Bebauungsplan, udarbejder et marketingskoncept og fordeler grundstyksoptioner efter 
de forlangte kvalitetskriterier. Efter uddelingen af optimer til valgte byggegrupper følger en 6 til 9 
måneders planlægningsfase, hvor byggegrupper udvikler projekterne, og kommunen samtidig 
etablerer infrastrukturen i bydelen. Når alle spørgsmål er afklaret, sælger kommunen grunden til 
den valgte byggegruppe, hvis koncept stadigvæk passer med kommunens kriterier. Selv i de 
tilfælde hvor kommunen agerer som privat selskab, sælger den ikke efter pris, men efter kvali-
tetskriterier. Et kommunalt selskab agerende privat kan selv fastsætte prisen. Grundene er for-
holdsvis billige, idet der er tale om et direkte køb (hvormed byggefirmaer undgås) samt pga. 
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tæthed. Grundprisen i forhold til de samlede omkostninger for et hus er dermed lav. I begyndel-
sen var det nødvendig at understøtte byggegrupper fra kommunens side med gunstigere 
grundpriser, men nu har projekterne en så stor egenkraft, at det ikke længere er nødvendigt. 
Gennem mange gode eksempler har urbane boligkvarterer fået et kvalitetsløft, godt image og 
stor efterspørgsel inden for de sidste år. En central erfaring fra Tübingen og Freiburg er vigtig-
heden af, at kommunen ejer jorden. Det har vist sig ved traditionel byudvikling meget svært at 
sikre blandede byområder, men ved kommunalt ejerskab (jf. de tre ejerskabsmodeller) anven-
des kontrakten til at sikre krav, herunder kommerciel anvendelse af stueetager i byggerierne.  

 
(Lone Kørnøv, Kilde: COWI) 

 
Sammenfatning og perspektivering 
En grundidé i byggegruppe-konceptet er ønsket om at give borgere mulighed for at være cen-
trale aktører i byudviklingen og opnå såvel byplanmæssige, bæredygtighedsmæssige som øko-
nomiske fordele. Reglen betyder, at kommunalt ejede grunde sælges ud fra kriterier om, at der 
f.eks. skal være tale om: a) et byggegruppe projekt, b) blandede funktioner (bolig/erhverv) i den 
enkelte bygning, og c) at projektet bidrager til områdets mangfoldighed og bæredygtighed. Med 
andre ord sælges grunde ikke ud fra økonomiske hensyn alene. Kriterierne er ikke stillet gen-
nem lovgivning, men afklares lokalt. Brugen af kvalitetskriterier frem for økonomisk gevinst skal i 
dansk sammenhæng afklares ift. de kommunalretlige regler, herunder reglen om at kommuner-
ne ikke må yde støtte til enkeltpersoner. Det betyder som udgangspunkt, at kommunale bygge-
grunde skal sælges til den højest opnåelige pris (markedsprisen), også selvom kostprisen er 
lavere end markedsprisen. 

Afledte konsekvenser 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Kommunen har meget indflydelse på projekter-
ne, herunder kan stille krav om såvel erhverv 
som bolig på den enkelte parcel. 

- Kan skabe mangfoldighed ift. befolkningsgrup-
per, arkitektur, funktioner og bæredygtighed.  

- Byggegrupperne må selv bestemme arkitektu-
ren og tilpasse planerne til individuelle behov. 

- Byggerierne har lavere omkostning, og samtidig 
vælges tit mere energieffektivit byggeri og øko-
logiske byggematerialer. 

- Beboere identificerer sig med bydelen. 
- Fortætning uden social nedstyrtning. 

- Kommunen har personalebehov, da der ar-
bejdes med en større gruppe aktører, og idet 
en SEM kræver, at grundhandler godkendes.  

- Kommunen har en forøget finansiel risiko - 
især ved faldende grundpriser.  

- Ændres efterspørgsel mod enfamiliehuse, ift. 
tæt bystruktur, er grundsalg sværere.  

- Kræver større deltagelse af købere end ved 
køb af en lejlighed, som er planlagt og gen-
nemført af privat developer. 

- Byggegruppe ser i starten ikke resultatet. 
- Kommunerne påvirker markedet. 

Eksemplet i praksis SEM Südstadt Tübingen 
I Tübingen har man for udviklingsområdet "Südstadt" valgt mål om 
funktionsblanding og tæthed som kriterier for byudviklingen. Den tætte 
bebyggelsesstruktur gør det finansielt attraktivt, understøtter kollektiv 
transport og hindrer byspredning. Kommunen tillod mangfoldighed i 
arkitektur og udtryk og gennemførte byudviklingen vha. byggegrupper 
(Baugemeinschaften). Det designmæssige spillerum og identificerin-
gen med bygningen har en meget høj værdi for beboere. Desuden 
ligger slutpriserne op til 20 % under gennemsnitlig pris for sammenlig-
neligt developerbyggeri. Bydelene er nu nogle af de børnerigeste kvar-
terer i Tübingen med stor mangfoldighed ift. indkomst og generationer.
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8 Rentegunstige lån til energi-økologisk byggeri 
 
Beskrivelse af reglen
I den østrigske delstat Salzburg har det siden 1993 været muligt at få et rentegunstigt lån, hvis 
man opfører eller køber en økologisk bolig. Støtten til delstaterne kommer årligt fra staten. Om-
fanget af det rentegunstige lån er afhængigt af bygningens energimæssige og byggeøkologiske 
kvalitet, som bliver målt med et energi-økopointsystem. Der findes en såkaldt objektstøtte til 
byggeomkostningerne for opførelse af nyt byggeri (men ikke til anskaffelse af grunden og byg-
gemodning). Desuden findes der en såkaldt personstøtte til køb af økologisk byggeri, hvilket 
bl.a. er afhængigt af indkomst, ægteskabelig stilling og antallet af børn. Hermed støttes forskel-
lige indkomstgrupper og sociale klasser. Næsten hele byggebranchen får dermed mulighed for 
at oprette rentegunstige lån. Saneringen af ældre byggeri kan også blive subventioneret.  
 
Baggrund for reglen 
Reglen blev skabt pga. af det delstatspolitiske mål om at forøge den energimæssige kvalitet i 
boligbyggeri. Grundlaget for reglen er den Salzburgiske Boligbyggeristøttelov (Salzburger 
Wohnbauförderungsgesetz) og tilhørende forordninger. 
 
Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
I Salzburg har dette incitamentsystem erfaringsmæssigt ført til en markant forbedring af bygge-
standarden, og teknologier for anvendelse af vedvarende energier er blevet til standardløsnin-
gen i det støttede boligbyggeri. En stor del af den samlede byggesektor kommer ind under 
energi-økopointmodellen.  
 
Til at beregne bebyggelsens energi- og økopointtal anvendes et internetbaseret system, som 
bruges af alle berørte (fx byggefirmaer, arkitekter, bygherrer, kommunale myndigheder). Med 
denne software er det nemt at optimere bygningen. Desuden kan et godkendt energi-pas frem-
stilles. Alle relevante materialer frigives online med elektronisk signatur, og sagsbehandlingen 
foregår elektronisk. Den letforståelige software er en væsentlig faktor for succes koblet med, at 
der tilbydes software-kurser. I delstaten Salzburg er der derfor kun en medarbejder til at kontrol-
lere energipointene, som også har tid til at give input til optimering.  
 
For at garantere effektiviteten af de eneste økologiske foranstaltninger er der udarbejdet præci-
se kvalitetskrav til de enkelte point. De udførende firmaer skal garantere, at disse krav overhol-
des. Systemet bliver tilpasset løbende og er senest blevet tilpasset kommunale bygninger. Des-
uden bliver indførelsen af yderlige kriterier om bæredygtighed diskuteret. 
 

  

Illustration af en effekt af systemet: Stigning af biomassebrug fra 1994 til 2009: Boligarealets procentandel 
med biomasseopvarmning  (Kilde: Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen) 
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Eksemplet i praksis 
Til at fastlægge bygningens økologiske værdi bliver bygningerne opdelt i 10 klasser fra standardhus til 
passivhus. I disse forskellige tilskudsklasser gives der point for energi-økologiske foranstaltninger, f.eks. 
for LEK-værdi (kendetal for bygningsgeometri og bygningsdelenes u-værdi/varmeledningsevne), anven-
delsen af biomasse/spildvarme, tilslutning til fjernvarme, varmepumpe, aktivt solvarmeanlæg, ventilation i 
beboelsesrum med varmegenvinding og for passiv solenergi. Siden 2002 er der yderligere givet point for 
andre økologiske foranstaltninger, som relaterer til økologinøgletal (indeholder vurdering af forsuring, driv-
huseffekt, byggematerialer), regnvandsanvendelse, forsegling, vandbesparende armatur, grønt tag, ener-
gi- og effektivitetsovervågning og afgangsluftanlæg. Hvert point giver en forøgelse af støttelånet med 15 € 
per kvadratmeter boligareal. Jo flere point, desto større andel af lånet kan fås med en rentesats på 1%. 
 

Der kan for energi gives maksimalt 23 point (svarende til passivhus med solaranlæg), og dermed maksi-
malt 345 € per kvadratmeter. Erfaringen er, at der til en-familiehuse typisk gives mellem 40 – 60 % af det 
samlede lån til lavt rentesats, mens der for etagebyggerier er givet op til 100 % lavtforrentede lån. 
 
 

 
Sammenfatning og perspektivering 
Eksemplet vurderes at være et godt instrument for at understøtte bæredygtigt boligbyggeri, hvis 
det anvendes bredt. En dansk gennemførelse af eksemplet vil kunne ske på det nationale ni-
veau og imødekomme den begrænsede mulighed, kommunerne har i dag for at understøtte 
brugen af sunde byggematerialer. Eksemplet kunne måske også anvendes til andet byggeri, 
såsom offentlige eller kontorbygninger. Der skal tages stilling til gennemførelse af støtteordning 
og eventuel etablering af en tilsvarende software.  
 
Systemet vil kunne udvikles ved at medtage yderligere aspekter, f.eks. point for infrastrukturnær 
beliggenhed eller for at bidrage til fortætning i byen. 
 

Afledte konsekvenser

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Pointsystemet er et godt instrument ved salg: 
Bygningens økologiske værdi er let at vurdere 
for potentielle købere, og erfaringen er at der er 
stor interesse for byggeriet. 

- Ny tænkemåde hos bygherrer/byggefirmaer: 
Projekterne er ofte nemmere at finansiere med 
f.eks. solaranlæg end uden. 

- Bidrag til markedsindføring af nye teknologier: 
Solaranlæg er i dag standardprodukter og ko-
ster ca. en tredjedel af prisen for 15 år siden. 

- Langsigtet interesse i optimering: Byggefirmaer 
var i begyndelsen skeptiske, men har nu en po-
sitiv holdning. 

- Byggefirmaer har mindre omkostninger, hvis der 
sker bortfald af driftsomkostninger. 

- Målgruppe: At henvende sig til en bred vifte af 
byggesektoren er et nøglekriterium til succes. 

- Stor accept i befolkningen: Kommunikations-
processen og kurser i softwareanvendelsen lige 
fra starten var en stor hjælp, såvel for byggeher-
rer, byggefirmaer og myndigheder. 

- Frihed i arkitektonisk design: Nogle planlæg-
gere/arkitekter er skeptiske, da de ønsker 
mere frihed i deres design, men alligevel støt-
te. 

- Forskellige løsninger i hver eneste delstat. 



 21

.  

9 Miljøzone 
 
Beskrivelse af reglen 
I den 22. tyske Emissionsbeskyttelsesforordning (22. BImSchV), som omhandler emissions-
værdier for skadelige stoffer i luften, blev der fastlagt en pligt for at undersøge luftkvaliteten. Alle 
byer, som overskrider grænseværdier, er forpligtet til at udarbejde en handlingsplan. I sammen-
hæng med denne plan må der etableres miljøzoner. Den 35. tyske Emissionsbeskyttelsesfor-
ordning (35. BImSchV) omhandler afmærkning af emissionsfattige køretøjer, og er dermed den 
anden forudsætning for at etablere en miljøzone i byerne. Bilejere, som vil køre i en miljøzone, 
skal købe et mærkat, som udpeger bilen som værende i den røde, gule eller grønne klasse iføl-
ge de fastlagte emissionsgrupper.  
 
På det kommunale niveau udarbejdes på baggrund af disse regler en plan til at indføre en mil-
jøzone - som regel midtbyen - som vedtages af byrådet. For de forskellige farver eksisterer 
overgangsregler omkring, frem til hvilket år bilerne må køres inden for miljøzonen. Afhængigt af 
i hvilken delstat byen ligger, er kompetencerne mellem kommune og delstat fordelt forskelligt. 
 
Proceduren er den følgende i Hannover: Kommunen udarbejder planen, delstaten Niedersach-
sen undersøger formelt, staten får planen til orientering og giver den videre til EU, da der er en 
rapportpligt. Supplerende til denne lovgivning gives der tilskud fra staten på 330 € per bil til det 
nødvendige ekstraudstyr i form af sodpartikelfiltre indtil slutningen af 2009. 
 
Baggrund for reglen 
Den Europæiske Union har indført skærpede og nye grænseværdier for luftkvalitet af sund-
hedsmæssige hensyn. Årsagen hertil er, at ny videnskab har konstateret, at svævestøv er mere 
skadelig end hidtil antaget. Svævestøvgrænseværdien har været gældende siden 2005. De to 
EU-retningslinier om luftkvaliteten (1996/62/EG) og om grænseværdier (1999/30/EG) blev om-
sat i den tyske lovgivning og bliver anvendt lokalt. 

Vurdering af reglen og erfaringer med brug af reglen 
Reglen bidrager til bæredygtig byudvikling i form af renere luft inden for miljøzonen. For det før-
ste forbliver køretøjer med høje emissionstal uden for miljøzonerne, og dermed sænkes belast-
ningen med svævestøv og generel udstødningsgas i byområder. For det andet forbedres luft-
kvaliteten uden for miljøzonen også, idet bilparken fornyer sig hurtigere, idet reglen giver incita-
ment til brug af ekstraudstyr eller nykøb af bil. 
 
Der findes også generelle undtagelser, f.eks. for motorcykler og brandbiler. Ligesom bilejere har 
udgifter til mærkaten, har kommunen udgifter til skiltning af miljøzonen og kontrol af kørende og 
parkerede køretøjer. Bilindustrien får nogle positive effekter ud af denne regel pga. af øget salg 
af nye biler. Til gengæld opstår den for bilproducenterne negative effekt, at de nu er tvunget til 
at udvikle miljøvenlige biler pga. købernes nye prioriteter om at erhverve et grønt mærkat. Mo-
delberegninger for luftkvaliteten viser positive effekter i Hannover. Indtil videre kan man ikke 
måle resultaterne, for det væsentlige skridt bliver først taget i 2010, hvor overgangsreglerne 
slutter. 
 
Det erfares i Hannover, at nogle bilejere har en negativ indstilling, fordi deres bil ligger i en an-
den emissionsgruppe, end de ønsker. Desuden synes nogle befolkningsgrupper, at reglen ind-
skrænker deres personlige frihed. Skulle det komme til en klage, vil afvejningen af disse to inte-
resser vurderes efter følgende overvejelse: Retten til sundhed er fastskrevet i grundloven, retten 
til mobilitet er ikke. 
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Skiltning og områdeafgrænsning Kilde: (Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün). 

Sammenfatning og perspektivering 
Lov om miljøzoner trådte i kraft i Danmark 1. januar 2007 og gav København, Frederiksberg, 
Århus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre en miljøzone i et sammenhængende byom-
råde. Inden for zonen stilles krav om partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser på over 3,5 
tons samt anvendelse af miljøzonemærke. Denne ordning kan udvides og ligeledes dække per-
sonbiler. Et vigtigt perspektiv er den mulige afledte effekt af det tyske system for Danmark, hvor 
der er risiko for, at de tyske biler, som er forbudte i tyske byer, eksporteres til Danmark, som 
ikke har samme krav. I 2008 indførte Tyskland miljøzoner i 31 byer, og 16 forventes gennemført 
i 2009. Som understøtning til reglen er der gennemført en miljøpræmie (skrotpræmie) i Tyskland 
på 2.500 €. Præmien forudsætter: At bilen minimum er 9 år gammel; at ejeren har haft bilen i 
minimum 1 år og at der erhverves en ny bil, som er maksimum 1 år gammel. 

Afledte konsekvenser 

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Implementering af gældende EU-retningslinjer. 
- Undersøgelse af luftkvaliteten i byerne. 
- Forbedring af luftkvaliteten og forringelse af 

svævestøv i miljøzonen, og generelt bedre hel-
bred for befolkningen. 

- Incitament til bilindustrien til at producere køre-
tøjer med lavere emissionstal. 

- Godt image for kommuner med miljøzoner - fle-
re besøgere. 

- Flere mennesker bruger offentlig transport. 

- Økonomisk belastning for bilejere (fra ca. 9 € 
per mærkat). 

- Indskrænkningen af personlig frihed. 
- Forholdsvis nye biler (nogle under 10 år) op-

fylder ikke kravene. 
- Måske færre besøgende i bymidten pga. krav 

om et godkendt mærkat. 
- Økonomisk merbelastning for kommunen ift. 

skiltning og bemanding. 

Eksemplet i praksis
I Hannover har man udpeget 50 km² af 200 
km² byareal som miljøzone. Ved 3 sider om-
kring kernebyen definerer omfartsvejene 
grænsen. Hannover har en af de største mil-
jøzoner ift. bystørrelsen i Tyskland.  
 
Kommunen var nødt til at omplacere medar-
bejdere internt for at få en bemanding af 4-5 
sagsbehandlere til miljøzonen. Det største 
arbejde er undtagelsestilladelser, især i be-
gyndelsen.  
 
Erfaringer fra Hannover viser, at et godt net-
værk mellem de forskellige miljøzoner hjæl-
per. Desuden brugte Hannover ca. 80.000 € 
til skiltning. Hannover vurderer det som vigtigt 
at kombinere miljøzonen med andre foran-
staltninger, f.eks. gennemkørselsforbud for 
køretøjer over 12 ton, begrønning, færre 
emissioner etc. 
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10 Fritagelse for P-etablering  
 
Beskrivelse af reglen
I tyske by Freiburg pålægges der som en kommunal servitut ved grundsalg i et byomdannelse-
sområde, at ejeren enten køber den fornødne parkeringskapacitet i centrale p-huse (til ca. 
20.000 €/plads), eller gennem en ”Bilfri-forening” betaler 3.700 € pr. plads (1 pr. husholdning – 
svarende til 8 m2 i byområdet, som friholdes til mulig senere parkering). Der stilles som krav til 
muligheden for at spare differencen på ca. 16.000 €, at der hvert år skrives under på en ”Bilfri-
erklæring”. Dette giver også adgang til ”Fællesbilforeningen”. Skrives der ikke under på ”Bilfrier-
klæringen”, udløser dette krav om indbetaling til køb af pladser i p-anlæg, som er fælles for om-
rådets bilejere.. Ved udleje eller salg af ejendom i området overdrages den aktuelle forpligtelse. 
 
Løsningen er en lokalt udviklet privatretslig mekanisme, der forankres i købsbetingelserne ved 
ejendomshandel med kommunen som initierende grundejer. De retlige krav fra kommunal side 
funderes gennem den særlige del af den tyske planlov, der har ligheder med den danske byfor-
nyelseslovs muligheder for skærpede krav ved ejerskab af grunden. Der knyttes i reglen en for-
bindelse mellem reduceret P-pladskrav, privatøkonomi og automatisk/tvunget medlemskab af 
”Fællesbilforeningen”.  
 
 
Baggrund for reglen 
Det har været et stærkt ønske at skabe et nyt byområde med mindre dominans af biler i form af 
trafik og arealforbrug til parkering. Samtidig er løsningen begrundet i et lovgivningskrav om at 
sikre rimelig parkering i området (Bygningsreglement). Løsningen har skullet honorere kravet 
om fleksibilitet, så man som ikke-bilejer kan ombestemme sig og få p-plads, og så skiftende 
indbyggere kan tilpasse bilbehovet. Det har også været et ønske at pålægge bilejeren den fulde 
og reelle udgift ved parkering, samt at friholde ”ikke-bilejere” fra byggeriudgifter, så de alene 
betaler prisen ved selve arealreservationen til andre og mere grønne formål. 
 
Eksemplet i praksis 
I bydelen Vauban i den tyske by Freiburg er et centralt beliggende kasserneområde i perioden 1999–2008 
blevet omdannet til et blandet byområde med 5000 indbyggere og 600 arbejdspladser. Udviklingen af om-
rådet er sket via kommunalt ejerskab og har fra starten fokuseret på økologi, 0-energi, bæredygtighed og 
uafhængighed af bil. Store dele af bydelen er parkeringsfri, og mange indbyggere har skrevet under på, at 
de ikke ejer bil eller vil have bil. For at understøtte uafhængighed af personbil har området højtklasset kol-
lektiv transport ved sporvognssystem. For at minimere personbiltransport yderligere er der etableret P-
huse i kanten af området. Områdets bilejerskab ligger på ca. 25 %, hvilket er ca. halvdelen af byens gene-
relle niveau.  
 

 
(Kilde: Lone Kørnøv, COWI) 



24

. 

Anvendelse og erfaringer med brug af reglen 
Løsningen er udviklet for at begrænse bildominans- og samtidig tilgodese kravet om parke-
ringsmulighed. Reglen indebærer, at det mere faktuelle p-behov afdækkes en gang om året, og 
sørger for på ansvarlig vis at reservere det areal, som kan blive nødvendigt, hvis ikke-bilejere 
skulle finde på at blive bilejere. Hermed understøtter løsningen både et rimeligt krav om ikke at 
skabe et eksternt p-behov, men også et ønske om at reducere bilens dominans til fordel for en 
mere bæredygtig højklasset kollektiv transport. 
 

 
Erfaringerne med reglen er, at den virker og har været med til at skabe en bydel, som reelt har 
halvt så lav bilejerandel som resten af byen og også færre arealer udlagt til parkering, hvorved 
områdets samlede karakter skubbes i en ”mindre bildomineret retning”.  
 
Sammenfatning og perspektivering 
Reglen er et element i en mobilitets- og bæredygtighedsfokusering med mange redskaber. Løs-
ningen har en afgørende sammenhæng med udvikling af Car-sharing-idéen, og det konkrete 
eksempels udviklingsudfordring er bl.a. at lade den lokale myndighed understøtte dette yderlige-
re ved evt. at betale udgifterne og facilitere parkering af de 16 fælles-/delebiler i området.  
 
I forhold til det danske bygningsreglement, der dog netop er ændret til et krav om en ”rimelig 
parkering”, er reglen relevant, idet ”grøn planlægning” risikerer at afføde p-problemer, hvis det 
reelle bilejerskab ikke tages i betragtning. En afgørende faktor er den privatretlige regulering via 
det kommunale ejerskab og grundsalgsklausuler/servitutter. I forhold til dansk praksis med at 
lade private firmaer udvikle og sælge sine egne arealer, eksisterer der pt. ikke samme grundlag 
for at pålægge de nye ejere disse klausuler om ”bilfrierklæring” og køb og udnyttelse af denne 
rummelighed til mere kvalitative formål. I forhold til væsentlig tysk rammebetingelse, der mulig-
gør kommunal udpegning af arealer til byomdannelse, og dermed giver en kommune adgang til 
at overtage omdannelsesjord til den pris, grunden har, uden forventning til udvikling, og derefter 
forsyne den med infrastruktur og detaljerede kvalitative krav til udnyttelsen, vil der i mange dan-
ske sammenhænge være vanskeligheder ved at lade kommunerne eller kommunale selskaber 
få adgang til at stille disse ”erklæringskrav”. Løsningen er ikke umiddelbart skalerbar til små og 
mindre byer. Den vil være mest anvendelig i store byer (København, Odense, Århus og Aal-
borg) med bymæssigt beliggende omdannelsesområder og adgang til at skabe højklasset kol-
lektiv trafik som grundforudsætning. 

Afledte konsekvenser:  

Positive konsekvenser Negative konsekvenser 

- Reelt redskab til bilreduktion (ca. halv bilejeran-
del (25 %) ift. resten af byen. 

- Tryggere, grønnere, mindre belastning med tra-
fikstøj i bydel. 

- Område som pga. reduceret trafik giver gode 
rammer for socialt samvær i byrummet. 

- Reel sammenhæng mellem bilejerskab, plads-
forbrug og omkostninger. 

- Fleksibilitet i forhold til varierende bilejerskab. 
- Pålægger ikke-bilejer konsekvens og ansvar 

ved synlig betaling/ejerandel for arealreservati-
on. 

- Administrative udfordringer med opfølgning 
og fornyelser. 

- Forsøg på omgåelser ved biltilmelding i en 
anden by. 

- Behov for at lave undtagelser for bilafhængi-
ge småerhverv samt for studerende, der flyt-
ter meget. 
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Bilag a - Interviewpersoner 

Tilskyndelse til gennemtrængelig belægning 
�  Neil Fleming, planning department, Sefton Council, Southport, England 
 
 
Vandafgift og overflader 
�  Marco Schmidt  
 Teknisk Universitet Berlin (TU Berlin) 

Begrønningsfaktor 
�  Eva Dalman, Områdesarkitekt, projektleder på BO01, Malmö Stadsbyggnadskontor 
 
�  Ulrika Äkerlund, Boverket, Sverige 
 

Gadetræer
�  Ron Melville, Forestry Commission 

 Riverwalk House, 157/161 Millbank 
 London, SW1P 4RR 
 Tel: 020 7217 3125 
 Mob: 079 0151 8720

Miljømålssystem og overvågning 
�  Boverket, Sara Giselsson 
 Telefon +46 – 455- 353-292 
 Mail: sara.giselsson@boverket.se 
 
�  (SKL) svensk udgave af danske KL, Repræsentant i styrgruppe i RUS. 
 Handläggere, Økonom, Andreas Hagnell 
 Telefon +46 –(0)8-452-7866 
 Mail: Andreas.Hagnell@skl.se 

Samarbejdsaftale - 'Framtidens byer' 
�  Ane Kolberg, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet, Norge 
�  Unn Ellefsen, Miljøverndepartementet, Norge 
�  (Peter Austin, Oslo Kommune) - afventer kontakt 
 

Byggegrupper 
�  Cord Soehlke, Leiter Projektentwicklung 

Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
Universitätsstadt Tübingen 
Tlf. 0049 - 7071-204-2621 
E-mail: cord.soehlke@tuebingen.de 
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Købetilskud til energi-økologisk byggeri 
�  Ingeborg Straßl, Projektleiterin Bereich Wohnbauforschung 
 SIR- Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen 
 Tlf. 0043-662-62 34 55 26 
 E-mail: inge.strassl@salzburg.gv.at 
 
 
Miljøzone
�  Dirk Schmidt, Sachbearbeiter Koordination Luftreinhalteplanung  

Landeshauptstadt Hannover  
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Bereich Umweltschutz 
Tlf.  0049-511-168 - 46 607 
E-mail: Dirk.Schmidt@Hannover-Stadt.de (Allgemein) 
Umweltzone@Hannover-Stadt.de (Ausnahmeregelungen) 

Parkeringsfritagelse ved billøshed  
�  FREIBURG FUTOUR – Dip. Ing. Jürgen Hartwig 
 Wentzingerstr. 15 D – 79106 Freiburg i. Br. Tel. : 0049-(0)761- 400 2640 
 info@freiburg-futour.de www.freiburg-futour.de 

 
 
 



 27

.  

Bilag b - Yderligere kontakter og links 

Tilskyndelse til gennemtrængelig belægning 
�  United Kingdom Government (2008a), Lovteksten 

 http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/uksi_20082362_en_1 
�  United Kingdom Government (2008b), Guide til brug af loven:   
�  http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/pavingfrontgardens.pdf 
�  United Kingdom Government (2008c) Uddybning af lovgivning (Explanatory Momorandum to the 

 Town and Country Planning, order 2008 No. 2362 
 http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/em/uksiem_20082362_en.pdf 

 
 
Vandafgift og overflader 
�  Landmark/Walter Wakolbing (2006), Information und Workflow zur Einführung der gesplitteten Ab

 wassergebühr, http://www.photogeo.de/neu/down/LandMark_GAG.pdf 
�  www.ufafabrik.de 
�  www.fbr.de 
�  www.fll.de 
�  www.vegtech.dk 
�  www.bund-lemgo.de/gesplittete-abwassergebuehr.html 
�  www.schoenaich.de/Abwassergebuehrensatzung.pdf 

Begrønningsfaktor 
�  Kvalitetsprogram for BO01 

 http://www.malmo.se/download/18.4b4584d210f778465c480005325/kvalitetsprogram_rev_bo01_sv.
 pdf 

 
�  Boverket - delmålet godt bebygget miljø 

 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1392&epslanguage=SV 
 
�  Evaluering af BO01 - eksamensprojekt 

 http://www.malmo.se/download/18.4b4584d210f778465c480005435/hh_amelies_examensuppsats.p
 df 

Gadetræer
�  The National Urban Forestry Unit et al.  (2005), Trees Matter! Bringing lasting benefits to people in 

 towns, http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_treesMatter.pdf  
 
�  The Forestry Commission's Community Grant Scheme 
 http://www.groundwork-london.org.uk/communityltwgs 
 
�  Delivery Plan 2008-2012 England’s Trees, Woods and Forests 
 http://www.forestry.gov.uk/pdf/eng-etwf-delivery-plan.pdf/$FILE/eng-etwf-delivery-plan.pdf 
 
�  Best Practice Guidance 
 http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_bestPractice_streetTrees.pdf 
Best 
�  How to provide vocational training in arboriculture for long-term unemployed people in urban areas 
 http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_bestPractice_vocationalTraining.pdf 
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�  Best Practice Guidelines. How to involve black and ethnic minority communities in improving 
 public spaces in urban areas through tree planting 
 http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_bestPractice_ethnicMinorities.pdf 
 
 
�  How to increase business participation in community tree-related activities 
 http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_bestPractice_businessParticipation.pdf 
 
�  Best Practice Guidelines How to involve young people in urban tree planting initiatives 
 http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_bestPractice_youngPeople.pdf 
 
�  Best Practice Guidelines How to run an effective volunteering and public participation programme in 

 support of urban tree initiatives 
 http://www.treesforcities.org/files_reports/tfc_bestPractice_volunteering.pdf 
 
�  Burden, Dan [2006], 22 Benefits of Urban Street Trees, Glatting Jackson and Walkable Communitites 
 http://www.ufei.org/files/pubs/22BenefitsofUrbanStreetTrees.pdf 
 
� Coder, Rim D [1996], Identified Benefits of Community Trees and Forest, University of Georgia 
 http://www.coloradotrees.org/benefits/Identified%20Benefits%20of%20Community%20Trees.pdf 

Miljømålssystem og overvågning 
�  Kontaktperson for måll 15 om god bebygd miljø og projektleder for RUS – Regionalt udviklings sam

 arbejde (om miljømålsarbejdet) 
 Harald Arnell 
 Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne 
 Kungsgatan 13, 205 15 Malmö 
 040 – 25 22 50, 0708 – 24 22 85 
 Mail: harald.arnell@lansstyrelsen.seMiljømålrådets kanseli ved Miljøanalyse afdelingen.  
 
�  Tom Hedlund tlf: 08-698 14 13 
 
�  Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål (bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183 och prop. 

 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48). 
 
�  Miljømålsrådets 4.årige vurdering af status og målopfyldelse 2008 – Nü är det Bråttom! 
 www.naturvardsverket.se ISBN: 978-91-620-1264-9 
 
�  Regeringsopgave deadline 1.marts 2009 til udredning om ny miljømålsstruktur. Komitédirektiv.  
 
�  Översyn av miljömålssystemet 
 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 2008:15 
 
�  Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart Sverige, proposition 1997/98:145 
 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, proposition 2000/01:130 
 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag, proposition 2004/05:150 
 Nästa proposition förväntas under våren 2010 
 (oplægget til dette arbejde ses under dokumenter)  
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�  Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket §10,11,12 om Miljømålsrådet og ansvar 
 for arbejde og opfølgning på miljømålene 

 
�  SKL´s afrapportering af Miljømålsarbejde og anbefalinger til Miljømålsrådets fortsatte arbejde 
 Nationella miljömål en lokal utmaning.  Isbn 978-91-7164-239-4, www.skl.se 
 
�  Boverket og Länsstyrelserne i Sverige har netop fået opgave fra Rigsdagen med at skabe tryggere 

 byer 45 mill SEK. Rapportering okt. 09. Kontakt Kjerstin Andersson +46-455-3531-99  
 Regeringsbeslut 8 2008-10-16 Boverket M2008/3813/H 
 
�  Ny lov i Sverige besluttet dec. 2008. 340 miljoner SEK som støtte till investeringar for projekter som 

 fremmer bæredygtig byudvikling.  Boverket arbejder fra januar med præcisering af programmet, og 
 der nedsættes netop nu komite med repræsentanter for flere myndigheder (Delegationen för hållbara 
 städer) http://www.regeringen.se/sb/d/3358/a/66735. Kontaktperson i Boverket: Olov 
 Schultz@boverket.se tlf: 46-455-3531-51 
 

�  Miljømålsportal 
 Miljømålsrådet i Naturvärdsverket driver i samarbejde med Länssyterlsernes RUS en Miljømålsportal, 
 hvor de gældende miljømål og miljøarbejdets organisering og kontakter findes. Her ligger også läns
 styrelsernes og nogle kommuners miljømål www.miljomal.nu 
 
 
Samarbejdsaftale - 'Framtidens byer'
�  Intentionsaftale 

 http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Planlegging/framtidens_byer/Intensjonsavtale_framtid
 ensbyer.pdf 

�  Miljøverndepartementets side om Framtidens Byer 
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-
 _og_bygningsloven/by_og_tettsted/framtidens-byer.html?id=525234 

�  Programudkast for Oslo 
 http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/friluftsetaten%20%28FRI%29/Internett%20%28
 FRI%29/dokumenter/planer/framtidens_byer/framtidens_byer_beskrivelse_20102008.pdf 

Byggegrupper 
�  www.tuebingen.de/25_1262.html 
�  www.tuebingen.de/tuecene/search.jsp?query=baugemeinschaften 
�  Baugesetzbuch, Bau GB. 

Købetilskud til energi-økologisk byggeri 
�  www.salzburg.gv.at/themen/bw/sir_haupt.htm 
�  www.salzburg.gv.at/themen/sir_haupt/sir_wohnen/sbg_wohnbaufoerderung.htm 
�  www.energieausweise.net/homepage/?cmd=statistic 

Miljøzone
�  www.umwelt-plakette.de/ 
�  www.hannover.de/data/download/h/Heft_Umweltzone_web.pdf 
�  www.hannover.de/de/umwelt_bauen/umwelt/umweltinformationen/index.html 
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Parkeringsfritagelse ved billøshed  
�  Baden-Württemberg 
 Landesbauverordnung (Bygningsreglement). 
 Dr. Alfred Reutzsch. Alfred.Reutzsch@wm.bwl.de 
 
�  Projektleder ved Freiburg By.  
 Roland Veith 
 Roland.Veith@stadt.freiburg.de 
 Amtsleiter (Kontorchef) Stadt Freiburg Tlf. +49-761-201-4010 


