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Forord

Danmark er i dag et smukt land og et velfungerende land. Den tradition, som vi
har for planlægning i Danmark, har givet os nogle gode udviklingsbetingelser og
samtidig en meget fin og klar adskillelse mellem by og land.
Der er skabt plads til samfundsudviklingen i et land, hvor der både er områder
præget af stilhed og smukke landskaber og steder præget af tæthed, travlhed og
tempo.
For at vi kan skabe innovation og udvikle kvalitet i vores omgivelser, skal vi
fortsat bruge planlægningen til at skabe nogle gode rammer. Men vi skal bruge
planlægningen mere offensivt, så der opnås mere kvalitet i omgivelserne. Det
indebærer, at der skal være en god balance mellem byer og natur. Vi skal turde
træffe de nødvendige valg.
De udfordringer, som vi står overfor, er bl.a. globalisering, udflytning af arbejdspladser og en stigende efterspørgsel på attraktive lokaliseringer for især boliger og
erhverv. Den seneste regionplanrevision viste, at der flere steder inddrages meget
nyt areal til byudvikling. Det er tydeligt, at vi har økonomi til at bygge nyt i stedet
for at genbruge, og det står sløjt til med byomdannelsen. Desværre ser vi ofte den
enkelte sag alt for isoleret. Vi må være klar over, at der er brug for et fælles billede
for at kunne prioritere vores brug af arealerne og indrette landskabet og byerne
med kvalitet og æstetik.
Det smukke land bevarer ikke sig selv. De mange eksempler på byggeri, der
rykker ud langs med motorvejene, har tydeligvist ødelagt noget af kvaliteten i
landskabet og grænsen mellem by og land. Vi skal passe på, at vi ikke gradvist
kommer til at udviske og slette de værdier, som vi har været vant til at se som ideal
i Danmark.
Derfor ønsker jeg med denne landsplanredegørelse at genoplive det klassiske
planprincip om at fastholde en adskillelse mellem land og by – et princip, som altid
har været et omdrejningspunkt for dansk plantradition. Man må kunne se forskel,
for forskelle giver mangfoldighed.
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Med kommunalreformen sker der en fornyelse af planlægningen med øgede decentrale frihedsgrader til kommunerne kombineret med en mere markant central
planlægning. Kommunalreformen forudsætter et fortsat højt beskyttelsesniveau
for naturen, miljøet og landskabet. Den kommende, tydeligere arbejdsdeling mellem stat og kommuner indebærer også, at der skal etableres en løbende dialog
med udgangspunkt i de nationale interesser i planlægningen.
Med den fornyede planlægning er der nogle pejlemærker, som skal gælde for den
fysiske planlægning – uanset hvor i landet vi befinder os:
• Der skal være forskel på land og by.
• Udviklingen skal komme hele Danmark til gode.
• Planlægningen skal basere sig på respekt for byernes identitet, naturen, miljøet og landskabet.
• Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt sammen.
• Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret.
Det er afgørende for mig, at planlægningen bruges til at holde fast i de danske
styrkepositioner. Vi skal sikre, at den moderne dansker stadig kan finde områder
med stilhed. Vi må tydeligt turde satse på det, som har kvalitet – om det så er
natur eller byidentitet, landskab eller boligområder. Kvaliteterne kan være forskellige rundt om i landet. Vi skal ikke gøre Danmark ens.
Vi skal til stadighed søge den bedst mulige balance mellem aktivitet og hensynet til naturen, miljøet og landskabet i de enkelte egne.
Derfor foreslår jeg bl.a. i denne redegørelse initiativer, som skal
• sikre velbeliggende arealer til erhverv, boliger og fritid i hovedstadsområdet,
• sikre en velfungerende sammenhæng mellem byvækst og infrastruktur på Sjælland,
• udbygge bybåndet mellem Randers og Kolding og sikre landskaberne mellem
byerne,
• opbygge bynetværk som rammer om vækst og innovation i det centrale Jylland
og Fyn,
• styrke udviklingen i yderområder og landsbyer ved at bygge på naturgivne
kvaliteter.
Det er regeringens håb, at forslaget til landsplanredegørelse 2006 vil skabe en
konstruktiv debat om, hvilke mål planlægningen skal styre efter, og være en god
inspiration til det nye samarbejde mellem staten, regionerne og kommunerne efter ikrafttrædelsen af kommunalreformen.

Connie Hedegaard
Miljøminister
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DET NYE DANMARK

Det nye Danmark
– sammenfatning

Verden åbner sig
– Den fysiske planlægning skal være med til at ruste os til forandringer
Verden åbner sig. Vi handler mere med andre lande. Vi kommunikerer på tværs af
grænserne. Vi investerer i udlandet. Arbejdspladser flytter mellem lande. Danmark er godt rustet til at møde forandringerne. Men hvis globaliseringen også
fremover skal have positiv effekt på Danmark og dansk økonomi, skal vi styrke
vores evne til at skabe innovation og udvikle værdiskabende løsninger, der ikke så
let kan kopieres. Det slog regeringen fast i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra
2005.
Innovation og værdiskabende løsninger kræver høj kvalitet i vores uddannelser,
forskningsindsatser og iværksættermiljøer. Og så stiller det krav til den fysiske planlægning, der skal bevare Danmarks særpræg og natur og samtidig skabe attraktive rammer, som f.eks. virksomheder, vidensinstitutioner og arbejdskraft tiltrækkes af og trives i.
God fysisk planlægning er afgørende for, hvordan danskerne oplever hverdagen. I
årtier har den fysiske planlægning skabt sammenhænge i hverdagens arbejds-,
fritids- og familieliv rundt omkring i landet. Planlægningen har skabt rammer, som
har sikret byudvikling med liv i byerne, indkøbsmuligheder tæt på bopælen,
fremkommelighed for erhvervsliv og pendlere og meget mere.
Fremtidens kommunale planlægning skal fortsat sikre disse sammenhænge for
kommunens borgere og virksomheder. Men derudover får kommunerne med
kommunalreformen sammen med regionerne og de regionale vækstfora et større
ansvar for at sikre, at der bliver skabt regional vækst og ikke mindst for, at Danmark er rustet til at klare sig i den skærpede globale konkurrence. Den statslige
indsats gør det ikke alene.
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Globalisering
• Teknologisk udvikling
• Liberalisering af handel og
finansstrømme
• Markedsøkonomi i Kina og
Østeuropa
• Hurtig og billig kommunikation
• Billigere transport

Krav til fysisk planlægning
• Byvækst med kollektive transportmuligheder skal fremmes i
store byregioner
• Stærkere byregioner – til gavn
for hele landet
• Respekt for naturen, miljøet og
landskaberne
• Klar grænse mellem by og land
• Sikre lokal identitet og særpræg
• Kvalitet i omgivelserne – i arkitektur, byplanlægning og fritidsaktiviteter

Den danske fysiske planlægning – med dens respekt for naturen og miljøet, tydelig forskel på by og land og sammenhæng mellem bolig, erhverv og infrastruktur –
giver Danmark en god position i den globale konkurrence. Ifølge en rapport fra
Nordisk Ministerråd er netop respekten for naturen og miljøet en af de centrale
årsager til, at de nordiske lande klarer sig flot i sammenligning med andre lande,
når det handler om konkurrenceevne, anvendelse af teknologi og kreativitet. Den
fysiske planlægning skal således fortsat bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling.
I vidensamfundet spiller byerne en hovedrolle. Hvis Danmark skal styrke sin globale position, må vi skabe byer, der kan klare sig i europæisk sammenhæng.
Byerne skal trække væksten, men samtidig sørge for, at denne vækst kommer
hele landet til gode.
I og omkring byerne betyder det bl.a., at der sættes fokus på at skabe øget kvalitet i bolig- og byudviklingen, og at dette ses i sammenhæng med at skabe fleksible transportforhold uden trængsel, skabe let adgang til natur- og kulturoplevelser
og skabe fortsat balance mellem vækst og natur- og miljøbeskyttelse.
I de områder af landet, hvor befolkningsgrundlaget er tyndere og mere spredt, er
vækstbetingelserne ofte vanskeligere. Derfor skal bl.a. regionerne og de regionale
vækstfora i samarbejde med kommunerne bygge bro fra byerne til land- og yderområder, således at alle egne af Danmark bliver en integreret del af udviklingen
og væksten – f.eks. via innovation i fødevareerhvervet. Derudover har regeringen
allerede givet muligheder for at styrke særlige erhvervsudviklingsmuligheder i yderområderne, f.eks. via prioritering af strukturfondsmidler og gennem udlæg af flere
sommerhusgrunde. Og så skal vi blive endnu bedre til at udnytte de potentialer,
der ofte ligger i den natur, det miljø og de landskaber, mange af yderområderne er
begunstiget med.

LANDSPLANREDEGØRELSE 2006
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strategiske og fysiske planlægning i Danmark
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Behov for fælles retning
– Balancen mellem lokale og nationale hensyn
Med kommunalreformen får de nye, større kommuner nye kompetencer og et
øget råderum, også på planområdet. Kommunerne har overtaget plankompetencen
for det åbne land og får dermed ansvaret for at skabe helhed i den fysiske planlægning. Kommunalreformen åbner med andre ord op for, at de nye kommuner i
højere grad kan præge udviklingen ud fra deres kendskab til lokale styrker, udfordringer og praktiske forhold.
Samtidig er det vigtigt, at denne planlægning foregår ud fra samme grundprincipper i hele landet. Det skal sikre en ensartet administration. Udviklingsbetingelserne
er imidlertid forskellige rundt omkring i landet. Derfor lægger denne landsplanredegørelse op til en differentieret planlægning og peger på overordnede forskelle
i vækstbetingelserne i fem forskellige områder af landet. Landsplanredegørelsen
beskriver således aktuelle udviklingstendenser, der har betydning for den fremtidige planlægning, og fremlægger regeringens syn på, hvordan disse tendenser
skal og kan tackles forskelligt.
Den differentierede planlægning skal således finde en ny og afgørende balance
mellem på den ene side lokale udviklingsmuligheder, og på den anden side fællesskab hvad angår retning og principper.
Landsplanredegørelsen er et første vigtigt element i arbejdet med at finde denne
balance. Andre vigtige dele bliver den løbende dialog mellem Miljøministeriet og
de nye kommuner, samt oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen, som Miljøministeriet udsender i løbet af 2006. Endelig udstedes der et
landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Det sker efter en forudgående offentlig debatperiode i efteråret 2006.
Regeringen lægger desuden op til nye dialogprojekter med landets kommuner og
de nye regioner om udmøntningen af de overordnede og generelle principper for
den fysiske planlægning i Danmark.

Planlægning for et land i vækst
– Regeringens vision for den fysiske udvikling
Landsplanredegørelse 2006 er regeringens vision for den fysiske udvikling i Danmark. For at sikre sammenhæng mellem den decentrale planlægning i kommunerne og den centrale planlægning er der fem pejlemærker for den fysiske planlægning. Pejlemærkerne skal hjælpe til at skabe det land, vi ønsker:

Der skal være forskel på by og land
I mange vækstområder sker der en gradvis nedbrydning af grænserne mellem by
og land. Når først en by har brudt landskabet, er æstetikken ændret for altid. Den
udvikling skal styres. Vi skal undgå utilsigtet byspredning.
Åbne landskaber, natur og kulturlandskaber er afgørende for vores muligheder for
at sikre danskerne gode levevilkår og for i fremtiden at kunne tiltrække virksomLANDSPLANREDEGØRELSE 2006
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heder, arbejdskraft og turister. Samtidig er adgang til natur og stille landskaber i
nærheden af byerne vigtig for flertallet af danskerne.
Ingen skal være i tvivl om, hvor byen slutter, og det åbne land begynder. Hvor der
bygges, skal der bygges relativt tæt, så andre områder kan friholdes. Det er vigtigt, at byerne – og især storbyerne – bevarer deres tæthed og dermed deres bymæssige kvaliteter og byidentitet.
Der skal være muligheder både for dem, som vil leve et hektisk storbyliv, og for
dem, som vil leve et mere stille liv på landet. Ro og stilhed er en knap ressource,
der skal værnes om, og bør også i fremtiden være et alment gode og en kvalitet,
som alle kan opleve, uanset hvor man bor. Det er en udfordring i et lille land. Den
fysiske planlægning skal sikre mangfoldighed og fortsat forhindre, at det hele
flyder sammen.

Udviklingen skal komme hele landet til gode
En stærk og konkurrencedygtig hovedstad er en vigtig forudsætning for Danmarks
udvikling. Danmark skal have en hovedstad, der kan tiltrække virksomheder, arbejdspladser og arbejdskraft i global konkurrence. Planlægningsmæssigt må vi
sikre optimale rammer for hovedstaden i den internationale konkurrence, og vi
må i planlægningen have viljen til at give København og Øresundsregionen de fornødne muligheder og den fornødne volumen.
Men også andre af landets store byregioner som f.eks. Århus og Trekantområdet
har internationale styrkepositioner i vidensamfundet. Det er afgørende for vækstmulighederne i hele landet, at de store byregioners styrkepositioner udnyttes og
videreudvikles.
Med de nye og større kommuner – ikke mindst i de tyndt befolkede egne af
landet, hvor kommunerne bliver geografisk meget store – kan bl.a. satsning på en
kvalitativ udvikling af naturen og kulturen give nye styrker.
De fem nye regioner har størrelse og pondus til at sætte kræfter bag indsatsen.
Det er regionernes planlægningsmæssige ansvar at forholde sig til, hvordan erhverv, boliger og natur udvikles i regionen.

Planlægningen skal basere sig på respekt for naturen og miljøet
Planlægningen skal sikre den bedst mulige tilstand for natur og miljø. Naturen og
miljøet er et vigtigt aktiv for Danmark. Derfor skal der værnes om kysterne og det
åbne land. Vi skal have en robust natur, der hænger sammen på tværs af administrative grænser, og vi skal sikre landskabstræk, der fortsat kan strække sig over
store geografiske afstande. Kommunerne skal derfor i deres planlægning for naturen og miljøet inddrage både det nære perspektiv og gå på tværs af administrative
grænser.
Naturen og de landskabelige værdier kan bruges aktivt til at fremme Danmarks
udviklingsmuligheder. Udviklingen skal ske i respekt for disse værdier, så de ikke
går tabt, men udvikles kvalitativt. I mange egne af landet er der store uudnyttede
byggemuligheder i gældende planer, som rækker til mange års forventede behov.
Der skal fortsat satses på byomdannelse i stedet for at tage nyt land ind. KommuLANDSPLANREDEGØRELSE 2006
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nerne skal i løbende dialog med Miljøministeriet sikre balancen mellem benyttelse
og beskyttelse af naturen og landskabet.
Jordbrugserhvervene har stor indflydelse på mange landdistrikters udvikling. Udover at producere fødevarer samt bidrage til økonomien og beskæftigelsen skal de
i højere grad end tidligere varetage brede natur-, miljø- og nabohensyn. Kommunerne og regionerne skal derfor i deres planlægning sikre, at jordbrugserhvervene
har muligheder for en fortsat udvikling i en bæredygtig retning. En ny og tidssvarende miljøregulering af husdyrproduktionen fra januar 2007 skal understøtte dette,
så der kan opnås den mest hensigtsmæssige lokalisering af fremtidens landbrug i
forhold til naboer, natur og landskab. Hertil kommer udfordringen med at få indpasset landbrugets nye, store produktionsanlæg, som i de kommende år vil erstatte og overflødiggøre mange af de eksisterende landbrugsbygninger.

Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille sammen
Den økonomiske udvikling og øget velstand medfører et øget pres på infrastrukturen.
En velfungerende infrastruktur uden store trængselsproblemer er en vigtig konkurrenceparameter i den globale konkurrence. Med f.eks. Københavns Lufthavn,
Århus Havn, transportcentret i Taulov, Copenhagen-Malmoe Port, det tætte net af
motorveje og jernbaner, de faste forbindelser over Øresund og Storebælt og den
københavnske metro har Danmark et godt udgangspunkt.
Den fremtidige fysiske planlægning skal være med til at sikre, at byerne udvikler
sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte
udviklingen. Det betyder, at store kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner
og andre rejsemål, som tiltrækker arbejdskraft og besøgende fra et stort opland,
skal lokaliseres, så det er let at komme dertil med kollektiv transport. Desuden
skal udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejene begrænses og primært reserveres til transporttunge virksomheder.

Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret
Med kommunalreformen er en række kommuner blevet større. Det betyder, at
der i de nye kommuneplaner skal tænkes i større helheder, som bl.a. omhandler
funktionaliteten og livet i den enkelte by, samspillet mellem byerne, dynamikken
mellem by og land i kommunen samt beskyttelsen af natur og miljø, der krydser
kommunegrænser. Kommunernes størrelse og udviklingsønsker, regionernes udviklingsplaner og dialogen med Miljøministeriet om overordnede interesser skal tilsammen sikre, at lokalhensyn ikke modarbejder kvaliteten og helhedsorienteringen
i planlægningen. Kommuneplanerne skal være med til at sikre et net af byer, der
kan være levende centre for deres oplande. Byernes funktioner – kvaliteten, mulighederne og oplevelserne – bliver en vigtig udviklingsfaktor, som skal ofres stor
opmærksomhed.

LANDSPLANREDEGØRELSE 2006
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PLANLÆGNINGEN FRA 2007
LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
• Landsplanredegørelse
• Statslige interesser
• Landsplandirektiver

REGIONALE VÆKSTFORA
Erhvervsudviklingsstrategi

Figur B: Det danske plansystem
efter kommunalreformen
2009: Vandplan og
Natura 2000-plan
Regional råstofplan

REGIONALE UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner

KOMMUNEPLANER
Kommunens planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

Kommunernes nye ansvar
– Kommunalreformen giver kommunerne øget råderum
Kommunalreformen betyder nye vilkår for den fysiske planlægning. Fremover bliver det kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinier og visioner til faktisk fysisk planlægning. Staten skal afstikke de overordnede retningslinier for planlægningen, mens regionerne – i samspil med kommunerne – vil fremlægge en vision i den regionale udviklingsplan for regionens udvikling med hensyn
til den overordnede struktur, natur og miljø, erhverv inkl. turisme, beskæftigelse,
uddannelse og kultur.
Kommunerne får således en fremtrædende plads i den fysiske planlægning. Kommunerne er ikke længere afhængige af, at en anden myndighed – hidtil amterne/
HUR – først skal vedtage en plan, når de f.eks. ønsker at udlægge nye arealer til
byvækst. Denne større fleksibilitet betyder, at der bliver bedre muligheder for at
skabe mere helhedsorienterede løsninger på tværs af by og land. Med ændringen
af planloven får kommunerne således ansvaret for at udarbejde en samlet og
koordineret plan for arealanvendelsen i byen og det åbne land. Samtidig får kommunerne et øget ansvar for en række komplekse områder, som f.eks. beliggenheden af særligt forurenende virksomheder, affaldsanlæg, energianlæg m.v. Kommuneplanen skal på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen
indeholde retningslinjer for en række emner, som hidtil er blevet varetaget i regionplanerne. Hertil kommer, at kommunerne overtager myndighedskom-petencen
efter en række sektorlove, bl.a. natur-, miljø- og vejlovgivningen. I fremtiden bliver
det derfor kommunernes – og ikke som hidtil amternes – ansvar, at arealreguleringen sker i respekt for statens overordnede interesser.
Kommunerne får med de nye kompetencer en god mulighed for at tage helhedsog lokalhensyn i den fysiske planlægning inden for rammerne af de overordnede
interesser. Den differentierede planlægning, der skaber udvikling ud fra lokale
styrker, kompetencer og udfordringer, får bedre vilkår. Kommunernes mulighed
for at vurdere, hvilken udvikling som er hensigtsmæssig, bliver qua deres størrelse
bedre. Samtidig bliver råderummet for at realisere ideerne større. Det er imidlertid
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også vigtigt, at kommunerne indbyrdes drøfter de emner i kommuneplanerne,
som har en overordnet eller regional karakter. Vores værdifulde landskaber, natur
og miljø følger sjældent kommunegrænserne og forudsætter derfor som oftest et
tværkommunalt samarbejde.
Miljøministeriet lægger med denne landsplanredegørelse op til at styrke den løbende dialog med kommunerne om, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt. Målsætningen er at etablere et samarbejde, der minimerer behovet for statslige indsigelser. Det skal dog samtidig understreges, at staten efter den ændrede planlov
har fået pligt til at gøre indsigelse mod kommuneplaner, hvis de er i strid med de
overordnede interesser.
Landsplanredegørelsen fremlægger en vision for hele landets fysiske udvikling og
de internationale interesser i planlægningen i de forskellige dele af landet. Landsplanredegørelsen vil senere på året blive fulgt op af oversigten over konkrete statslige interesser i kommuneplanlægningen. Oversigten vil afspejle allerede eksisterende bindinger for kommuneplanlægningen på hele statens område og vil redegøre for de mere detaljerede rammer for kommunernes arbejde med kommuneplanlægningen og dermed for, hvilke hensyn kommunerne skal varetage i deres
planer for at undgå en statslig indsigelse. Landsplandirektivet for Hovedstaden er
det tredje plandokument, staten udsender i 2006. Det skal omsætte den ændrede
planlovs særlige hovedstadsbestemmelser og de relevante dele af HUR’s Regionplan 2005 til bindende regler for planlægningen i de 34 hovedstadskommuner.
Statens muligheder for at følge den lokale udvikling og for at forstå de lokale
behov bliver styrket med kommunalreformen. Miljøministeriet opretter i alt syv
nye statslige miljøcentre fordelt over hele landet, som skal sikre, at kommunerne
varetager de overordnede interesser i deres kommuneplaner.

Udvikling i alle dele af landet
– Landsplanredegørelsens betydning for de forskellige dele af landet
Regionernes udviklingsstrategier og kommunernes konkrete fysiske planlægning
skal være i overensstemmelse med regeringens mål og forventninger til landets
planlægningsmæssige udvikling. I det følgende ridses de vigtigste af regeringens
mål og forventninger op med henblik på en koordineret indsats i fem forskellige
områder af landet, henholdsvis hovedstaden, Sjælland, Østjylland, det centrale
Jylland og Fyn og yderområderne.
Konkrete, statslige initiativer, der iværksættes i direkte forlængelse af Landsplanredegørelsen 2006, er fremhævet efter hvert afsnit.

LANDSPLANREDEGØRELSE 2006

DET NYE DANMARK

Hovedstadsområdet og Øresundsregionen
Det er en statslig prioritet, at den fysiske planlægning styrker hovedstadens internationale konkurrenceevne.
Hovedstadsområdet og Øresundsregionen har et godt udgangspunkt for at blive
en dynamo for hele landet i den globale konkurrence mellem storbyer. Den vurdering deles af internationale undersøgelser. For at udnytte udviklingspotentialet i
Øresundsregionen bør samarbejdet mellem den danske og den svenske side styrkes. Det er en national interesse, at Øresundsregionens og hovedstadsområdets
internationale konkurrenceevne styrkes. På fire områder står hovedstadsområdet
over for særlige planlægningsmæssige udfordringer:
De trafikale udfordringer og den fremtidige byudvikling: Regeringen ønsker
at fastholde stationsnær lokalisering som overordnet princip. Mange steder i hovedstaden er der stigende trafikal trængsel, og der skal derfor bygges tæt omkring
stationer i stedet for at sprede byudviklingen. Der er betydelige byggemuligheder
ved velbetjente stationer, ligesom de eksisterende byomdannelses- og byudviklingsmuligheder i fingerbyen skal udnyttes. Langsigtede byudviklingspotentialer i fingerbyen skal vurderes. På længere sigt kan der blive tale om forlængelse af de eksisterende byfingre.
Omdannelse af erhvervsområder: Der bør ikke ske en unødig udpresning af
traditionelle erhverv fra velbeliggende erhvervsområder. Erhvervsområder bør nogle
steder fornyes og i visse tilfælde omdannes. Miljøministeriet vil i forbindelse med
landsplandirektivet for hovedstaden igangsætte en planlægningsproces med kommuner, der har behov for at omdanne ældre erhvervsområder.
Boligbyggeri: Der er pres på boligpriser og stor efterspørgsel efter boliggrunde.
Alligevel er der fra regionplan 2001 stadig ca. 80.000 uudnyttede byggemuligheder
– udover hvad der er udlagt med regionplan 2005. Det er regeringens mål, at
hovedstaden skal rumme et rigt og varieret boligmarked.
Rekreative områder: Grønne områder, rekreative arealer og attraktive bymiljøer
er en af de centrale forudsætninger for at tiltrække virksomheder, arbejdspladser
og arbejdskraft. Kommunerne bør derfor vægte hensynet til landskabs-, natur- og
kulturværdier højt.

Statslige initiativer som opfølgning på Landsplanredegørelse 2006:
Miljøministeriet, Transport- og Energiministeriet og Københavns Kommune vil
nedsætte en arbejdsgruppe, som skal belyse mulig langsigtet byudvikling og
trafikal betjening af den indre del af storbyområdet.
Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet vil i samarbejde med de berørte kommuner og regioner undersøge udviklingspotentialerne ved eventuelle
mulige forlængelser af Roskilde-fingeren mod Holbæk og Ringsted.
Desuden vil Miljøministeriet iværksætte et analysearbejde, der skal belyse barrierer for omsætningen af regionplanens byggemuligheder til kommune- og
lokalplanlagte byggemuligheder og faktisk nybyggeri.
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Sjælland
Det er en statslig prioritet, at den fysiske planlægning sikrer en velfungerende bystruktur i forhold til den trafikale infrastruktur.
Hele Sjælland, inklusive hovedstadsområdet, er i dag et stort sammenhængende
arbejdsmarked med omfattende pendling. Det er en national interesse at sikre et
velfungerende bolig- og arbejdsmarkedsområde på hele Sjælland. De vigtigste
planlægningsmæssige udfordringer på Sjælland er:
Undgå utilsigtet byspredning: Både af hensyn til de rekreative områder og af
hensyn til afledte trafikale konsekvenser er det vigtigt, at unødvendig byspredning
undgås.
Samarbejde om fysisk planlægning som redskab til at afhjælpe trængselsproblemer: Lokalisering af trafikskabende funktioner – såsom boliger, erhvervsområder og institutioner – skal tænkes sammen med mulighederne for kollektiv
trafikbetjening.

Statsligt initiativ som opfølgning på Landsplanredegørelse 2006:
Miljøministeriet vil sammen med Transport- og Energiministeriet invitere til en
dialog mellem de sjællandske kommuner, det sjællandske trafikselskab, regionen og staten om en hensigtsmæssig planlægning af den fremtidige byudvikling
på Sjælland uden for hovedstadsområdet.

Østjylland
Det er en statslig prioritet, at der igangsættes en langsigtet fysisk planlægning,
som etablerer en overordnet bystruktur og samtidig sikrer sammenhængende landskaber mellem byerne.
Østjylland er ved at udvikle sig til et sammenhængende område med stor befolkningstilvækst og arbejdsdeling mellem byerne i bybåndet, der strækker sig fra
Kolding til Randers. Ja, man kan endda på sigt se konturerne af en ny millionby i
Danmark. Det er af national interesse, at der fortsat er åbne og sammenhængende landskaber mellem byerne inden for bybåndet. Udviklingen giver to markante
planlægningsmæssige udfordringer:
Sikre kvaliteten i det østjyske landskab: Det østjyske landskab er af høj kvalitet
med store variationer og god tilgængelighed. Væksten må ikke ske på bekostning
af denne klare, velfærdsskabende styrke. Derfor bør der bygges tæt, hvor der bygges, så andre områder kan friholdes. Landskabet skal planlægges ind mod byerne
og dermed sætte rammerne for byvæksten.
Sikre hensynet til infrastrukturen: Pendlingen vokser, og der kan opstå trængselsproblemer. Nye byområder og boliger skal placeres, så der skabes kundegrundlag
for god kollektiv trafik, og nye erhvervsudlæg langs motorvejene skal primært
forbeholdes transporttunge virksomheder.
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Statsligt initiativ som opfølgning på Landsplanredegørelse 2006:
Miljøministeriet vil sammen med Transport- og Energiministeriet invitere til en
dialog mellem de berørte kommuner, regionsråd og staten om den fremtidige
udvikling af det østjyske bybånd. Dialogen skal dreje sig om, hvordan der kan
sikres en koordineret og hensigtsmæssig arealregulering af det østjyske bybånd
i lyset af behovet for at skabe nye rammer for udviklingen.

Det centrale Jylland og Fyn
Det er en statslig prioritet, at den fysiske planlægning baserer sig på helheder, der
er større end de enkelte kommuner, så netværker af byer kan skabe grobund for
innovation, viden og service.
Det er regeringens holdning, at de udfordringer, som den fysiske planlægning står
over for i dette område, kan løses på en bæredygtig måde inden for de eksisterende fysiske strukturer. De initiativer, der skal tages i relation til områdets udvikling, kan bedst ske på grundlag af den lokale debat om den regionale og kommunale udvikling.
For at sikre, at den forholdsvis gunstige udvikling i det centrale Jylland og Fyn også
fastholdes på længere sigt, er det vigtigt at udvikle et tæt samspil mellem det østjyske område og det centrale Jylland og Fyn. Et netværk af byer vil kunne danne
en ramme om dette samspil, som skal fremme mulighederne for, at de innovationer og den viden og service, der overvejende skabes i de største byer, gavner det
samlede område. De regionale udviklingsplaner er et velegnet redskab hertil, og
de nye regionale dialogfora mellem regionerne og deres kommuner bør tildeles en
nøglerolle. Et vigtigt element i udviklingen i det centrale Jylland og Fyn vil være
købstædernes byidentitet og arkitektur.
I forbindelse med denne landsplanredegørelse er der foretaget et analysearbejde
om erhvervsklynger, som kommunerne med fordel kan lægge til grund for deres
planlægning.

Statsligt initiativ som opfølgning på Landsplanredegørelse 2006:
Miljøministeriet igangsætter et udviklingsarbejde med at udvikle et nyt bymønster i samarbejde med kommuner og regioner, så dette i højere grad afspejler
byernes særkender og rollefordeling i et bynetværk end det nuværende hierarkiske bymønster. Arbejdet vil endvidere sigte på at give inspiration til beskrivelsen af samspillet mellem Østjylland og det centrale Jylland og Fyn i de relevante
regionale udviklingsplaner.
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Yderområder
Det er en statslig prioritet, at den fysiske planlægning i yderområderne fremhæver
deres naturgivne kvaliteter som væsentlige potentialer for udviklingen.
På grund af den geografiske beliggenhed kan der i landets yderområder – forstået
som pendlingsoplande til byer under 20.000 indbyggere – være behov for en særlig bevågenhed. Alle områder af landet skal være attraktive at bo, leve og drive
virksomhed i.
Blandt borgere og virksomheder er der generelt et øget fokus på natur- og landskabsværdier. For yderområderne kan deres vanskeligere vækstvilkår betyde, at
de må tænke i nye baner.
Yderområderne har også mulighed for at bruge det fysiske udgangspunkt som en
fordel til at satse på udvikling baseret på deres naturgivne kvaliteter og særpræg.
F.eks. i form af øget bosætning, rekreative oplevelser og turisme. Det kan være
ved at satse på og værne om landskaber, natur og miljø og tilgængeligheden til
stilhed. Ligesom udvikling af f.eks. fødevareerhvervet eller ny anvendelse af nedlagte landbrugsejendomme kan give nye muligheder. Desuden kan der skabes
attraktive ferie- og fritidsområder, som kan være med til at støtte f.eks. den bynære kystturisme, uden at det går ud over de natur- og kulturmæssige værdier.
Miljøministeriet ønsker endvidere at undersøge, om der er andre måder end de
nuværende administrative rammer for at håndtere de ofte flydende grænser mellem helårsbeboelse og sommerhusbeboelse i eksisterende byzone.
Regeringen er opmærksom på kommunernes brug af de muligheder for at give
tilladelse til byggeri i landsbyer og landdistrikter, som ændringen af planlovens
zonebestemmelser i 2002 har medført. Regeringen forventer, at disse kan betyde
øget aktivitet i landsbyerne. Kommunernes brug af tilladelser vil blive nærmere
belyst i den undersøgelse af administrationen af planlovens landzoneregler, som
Miljøministeriet gennemfører i 2006.

Statsligt initiativ som opfølgning på Landsplanredegørelse 2006:
Miljøministeriet igangsætter et dialogprojekt om, hvordan et yderområde kan
inddrage sine naturgivne kvaliteter og karakteristiske landskaber aktivt i en
udviklingsstrategi, uden at der samtidig sker en forringelse af disse. Centrale
elementer kan være en kortlægning af kommunens eksisterende natur- og
landskabsforhold og mulighederne for at bruge disse elementer i den lokale
udvikling.
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Landsplanredegørelsens struktur
I kapitel 1 – ”Det nye Danmarkskort” – beskrives ændringerne på planlægningsområdet som følge af kommunalreformen. Desuden beskrives de vigtige udviklingstendenser i landets geografi, som kommunerne skal være opmærksomme på
i den fysiske planlægning. Det gælder f.eks. ændringer i befolkningsudviklingen
og arbejdspladserne.
I kapitel 2 – ”Landsplanpolitik med regional karakter” – beskrives de vigtigste
udfordringer i forskellige dele af landet – herunder de landspolitiske interesser og
initiativer. Det drejer sig om hovedstadsområdet og Øresundsregionen, Sjælland,
Østjylland, det centrale Jylland og Fyn og yderområderne.
I kapitel 3 – ”Nationale politiske forudsætninger” – beskrives udviklingen og
regeringens politik for en række sektorer, som har konsekvenser for den fysiske
planlægning. Det gælder erhvervspolitikken, godstransporten, by- og bosætningspolitikken, det åbne land og turismen. Afslutningsvis ses på EU’s politik for fysisk
planlægning.
Kort og talmateriale i dette forslag til landsplanredegørelse bygger på de nuværende kommuner, da statistiske oplysninger om de fremtidige kommuner ikke foreligger.
Yderligere kortmateriale og baggrundsundersøgelser kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk/Emne/Planlaegning/Landsplanredegoerelse+2006/
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