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INDBYDELSE08
By- og Landskabsstyrelsen (Byer og Landsplan), Kommunalteknisk
Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening og Danske Planchefer indbyder herved ledere og medarbejdere fra kommunernes
planlægnings-, miljø- og byggesagsafdeling til Planlovsdag 2008.

Spørgsmålet om landbrugets udvikling og samspillet til
kommuneplanlægningen og spørgsmålet om klimapolitik og har stor
politisk og faglig opmærksomhed. Eftermiddagens oplæg vil belyse
udviklingstendenser og kommunernes handlingsmuligheder.

Det overordnede tema for Planlovsdag 2008 er Kommuneplanen, der
skal udvikles og nytænkes især som følge af kommunalreformen.
Og kommunerne er godt i gang.

Miljøcenteret afslutter dagen med indlæg om erfaringerne med
dialogen med kommunerne om Kommuneplan 2009.
Det vil være tid til spørgsmål undervejs.

Kommunalreformen har betydet mange nye opgaver i kommunerne.
Der skal planlægges for udvikling og beskyttelse både i byerne og i det
åbne land. Det betyder nye faglige udfordringer med mulighed for –
og vel også krav om - at forny kommuneplanen og grundlaget for
planlægningen. I de mange sammenlagte kommuner er der behov for
en ensretning af de tidligere kommuneplaner og en revurdering af de
tidligere udviklings- og lokaliseringsstrategier.
Den politiske
dagsorden sætter nye emner på programmet fx klimapolitik. Og der er
behov for fortsat at udvikle værktøjerne i værkstøjkassen.
Formiddagen starter med ”Nyt fra By- og Landskabsstyrelsen”. Her vil
der være orientering om styrelsens større planopgaver.
Herefter sætter fire kommuner – med forskellig vinkel - fokus på
arbejdet med Kommuneplan 2009. Hvilke valg er truffet, og hvilke
overvejelser har man om den videre proces? De fire kommuner har alle
fået støtte fra Plan09 til et eksempelprojekt, der skal bidrage til
fornyelse af kommuneplanlægningen i Danmark.

Planlovsdagen gennemføres følgende 3 steder i landet:
Ålborg:
Kongres- og Kulturcenteret
– onsdag d. 12. marts
Middelfart: Hindsgavl
– torsdag d. 13. marts
København: Store Auditorium, Herlev Sygehus – onsdag d. 26. marts
Tilmelding sker ved - senest den 28. februar 2008 - at indsende
folderens side 3 i udfyldt stand til: Dansk Bygningsinspektørforenings
sekretariat.- eller ved at anvende tilmeldingsskemaet på foreningens
hjemmeside www.dabyfo.dk (klik først ”Kurser” derefter ”Planlovsdag”).

Med venlig hilsen
Anne-Marie
Rasmussen
Vicedirektør
By- og Landskabsstyrelsen

Mikael Jentsch

Jan Kurt Rendboe Hanne Moe

Formand
Kommunalteknisk
Chefforening

Formand
Dansk Bygningsinspektørforening

Formand
Danske Planchefer
Chefforening

PROGRAM
09.00

REGISTRERING OG KAFFE

09.30

VELKOMST
Ved Jan Kurt Rendboe, Formand DBF

09.40

NYT FRA BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN

Orientering om By- og Landskabsstyrelsens løbende planopgaver bl.a.
landsplanredegørelsen, dialogprojekter, planlægning for vindmøller,
opfølgning på infrastrukturkommissionen, bypolitik, Plan09, klima,
Vand- og Natura-2000 planer, Plansystemdk, Miljøportalen.

Ved Vicedirektør Anne-Marie Rasmussen, By- og Landskabsstyrelsen
10.30

NYE ANALYSEVÆRKTØJER I KOMMUNEPLANEN

Køge Kommune arbejder med at udvikle analyseværktøjer, scenarier
og konsekvensvurderinger af by- og befolkningsudviklingen. Målet er
en styrket kobling mellem den fysiske og økonomiske planlægning
samt en nytænkning i brugen af anvendelses- og rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen.

Ved Udviklingsmedarbejder Elisabeth Lihn Wolff
11.00

PAUSE

11.30

NYE BYROLLER I KOMMUNEPLANEN

Aalborg Kommune ønsker at udvikle et nyt koncept for byroller, der
erstatter det tidligere bymønster i amtets og de 4 sammenlægningskommuners planlægning. Projektet tager udgangspunkt i analyser af
byernes erhvervs- og bosætningsprofiler. Kernen er en bylivsanalyse,
der skal give et billede af, hvordan borgerne bruger byernes tilbud på
tværs af bygrænserne.

Ved Civilingeniør Jesper Schultz, Aalborg Kommune
12.00

FROKOST

13.00

BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM KOMMUNEPLANENS
HOVEDSTRUKTUR OG RAMMEDEL.

Odense Kommune er i gang med at omsætte de positive erfaringer
med uformelle bydelsplaner til en udvikling af kommuneplanens

rammer for lokalplanlægning. Udvikling af ”planprincipper” skal
skabe bedre sammenhæng mellem rammebestemmelserne og
kommuneplanens hovedstruktur.

Ved Kontorchef Dorthe Harbo Andersen, Odense Kommune
13.30

NATUR, LANDSKAB, JORDBRUG, FRILUFTSLIV OG
BOSÆTNING I KOMMUNEPLANEN

Skive Kommune arbejder med en områdebaseret kommuneplanlægning i det åbne land, der skal forny den sektortilgang, som
prægede regionplanlægningen.

Ved Udviklingskonsulent Anders Rask /
Afdelingsleder Henrik Willadsen, Skive Kommune
14.00

LANDBRUGSBYGGERI I KOMMUNEPLANEN.

Landbrugets udvikling har stor betydning for udviklingen i det
åbne land. Hvilke udviklingstendenser tegner der sig og hvilke
handle-muligheder har kommunerne med kommuneplanen.

Ved Arkitekt Bent Petersen, By- og Landskabsstyrelsen
14.30

HVAD KAN KOMMUNEPLANEN GØRE FOR KLIMAET?

Hvorfor bør kommunerne udvikle en klima- og energipolitik og
hvilke konkrete indsatser kan indgå i kommuneplanen? Hvilken
betydning får klimaændringerne på planlægningen i kommunerne?

Ved Lektor Tyge Kjær, Roskilde Universitetscenter
15.00

PAUSE

15.20

DIALOG OM KOMMUNEPLAN 2009

Miljøcentrene er i dialog med kommunerne om de nye
kommuneplaner. Hvilke erfaringer har miljøcentrene?

Ved Kontorchef Thorbjørn Fangel, Miljøcenter Århus, Kontorchef Niels
Bjørkbom, Miljøcenter Odense eller Kontorchef Steen Pedersen,
Miljøcenter Roskilde
15.50

AFSLUTNING

TILMELDING

•

Bedes udfyldt med blokbogstaver!
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Aalborg

Stilling og navn ...................................................................................................

Middelfart

Kommune/Region/Andet ........................................................................................

København

Adresse ................................................................................................................
Email ....................................................................................................................
EAN-nummer

Aalborg

Stilling og navn ...................................................................................................

Middelfart

Kommune/Region/Andet ........................................................................................

København

Adresse ................................................................................................................
Email ....................................................................................................................
EAN-nummer

Aalborg

Stilling og navn ...................................................................................................

Middelfart

Kommune/Region/Andet........................................................................................

København

Adresse ................................................................................................................
Email ....................................................................................................................
EAN-nummer

SÆT VENLIGST KRYDS UD FOR ØNSKET ARRANGEMENT OG CHECK VENLIGST, AT EAN-NUMMER ER KORREKT!

P
L
D
2

Dansk Bygningsinspektørforening
Sekretariatet
Gl. Hareskovvej 301
3500 Værløse
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PRIS

•

TILMELDING

•

BETALING

AFGIFT
Kr. 1.250,- pr. deltager incl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

TILMELDING OG BETALING
Den praktiske del af arrangementet varetages af Bygningsinspektørforeningen,
og tilmelding sker ved indsendelse af tilmeldingsblanketten til DBF's sekretariat
eller ved anvendelse af tilmeldingsblanketten på Bygningsinspektørforeningens
hjemmeside ( www. dabyfo.dk ) senest den 28. februar 2008
Efter DBF´s modtagelse af tilmelding vil bekræftelse og elektronisk faktura samt
evt. supplerende informationer om arrangementet blive fremsendt.

EVT. AFMELDING SKAL VÆRE SKRIFTLIG ( fax, mail eller pr. post ).
Ved afmelding senere end 1 uge før arrangementets afholdelse tilbageholdes et
gebyr på 40% af afgiften. Ved evt. afmelding på selve dagen - eller ved
udeblivelse uden afmelding - forfalder hele afgiften til betaling.

