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I foråret var jeg på en vellykket rundtur til alle kommuneforeninger og amtsråd

i hele landet for at præsentere og diskutere Debatoplægget til landsplanrede-

gørelsen ”Et Danmark i balance – Hvad skal der gøres?” De mange møder med

lokale og amtslige politikere bekræfter mig i, at regeringen har set rigtigt, når vi

i regeringsgrundlaget fokuserer på et balanceret Danmark.

I Miljøministeriet har vi modtaget op mod 150 kommentarer og forslag til

svaret på, ”hvad der bør gøres”. De mange høringssvar viser, at en balanceret

udvikling optager mange kommuner, amter og organisationer.

I regeringens forslag til landsplanredegørelse giver vi vores bud på spørgs-

målene i debatoplægget. Regeringen ser det som en udfordring at sikre et Dan-

mark i balance, og fysisk planlægning er et væsentligt redskab til at skabe den

balance, vi ønsker.

Regeringen ønsker at sikre gode levevilkår over alt i Danmark. Men det betyder

ikke, at alle skal være ens. Der er forskel på nord, øst, syd og vest. Alle skal

kunne vælge den livsform, der passer dem bedst. Der skal ikke laves om på land

og by, men skabes balance mellem landsdelene, og mellem byerne og deres

oplande. Udviklingen skal ske i overensstemmelse med vores nationale strategi

for bæredygtig udvikling.

Der er behov for at tænke nyt, og der er brug for nye løsninger på både natio-

nalt og lokalt plan. Regeringen er allerede godt i gang.

Med ændringen af Planloven i foråret 2002 har vi givet kommuner og am-

ter nye redskaber til at skabe udvikling på lokale betingelser. Det gælder ikke

mindst med ændringen af landzonekompetencen.

I Miljøministeriet går vi videre med at forenkle og effektivisere planloven.

Regionplanudvalget arbejder med at gøre regionplaninstrumentet mere mo-

derne og fremtidsorienteret.

Balance i Danmark - hvad skal der til ?
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Regeringen har også nedsat et Vækststrategiudvalg, som skal medvirke til at

sikre fortsat udvikling og vækst i hele Danmark.

De administrative grænser må ikke være en hindring for at løse de proble-

mer, der opstår. Blandt andet derfor har regeringen nedsat en struktur-

kommission, som skal se på, om den nuværende administrative struktur i Dan-

mark er den bedste til at matche fremtidens krav og behov.

Regeringens forslag til landsplanredegørelse peger på, at der vil blive behov for,

at løsningernes geografi afspejler problemernes geografi. Derfor skal den gode

tendens, der er til, at kommuner og amter samarbejder på tværs af grænser og

sektorer, fortsætte, gerne i mere udstrakt grad. Og staten deltager gerne. Dialo-

gen er vigtig for at skabe det bedste grundlag for en balanceret og bæredygtig

regional udvikling.

Forslaget til landsplanredegørelse lægges nu ud til offentlig debat. Regerin-

gen vil gerne give alle mulighed for at kommentere og konkretisere løsninger på

den omstilling, som det danske samfund er på vej ind i.

Hans Chr. Schmidt

Miljøminister
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HOVEDSYNSPUNKTER
Forslag til landsplanredegørelse
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I regeringsgrundlaget „Vækst, velfærd - fornyelse“ fremhæves det, at der skal

være en afbalanceret udvikling i Danmark. Folk skal sikres gode og ligelige leve-

vilkår, uanset hvor i landet de bor. Alle områder skal være attraktive for bosæt-

ning og erhvervsudvikling. Regeringen tilstræber, at den regionale udvikling fø-

rer til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne.

Landet skal udvikles i balance.

Regeringen vil med denne landsplanredegørelse pege på en række tiltag,

der kan medvirke til at sikre en balanceret udvikling. Prioriteringer i forbindelse

med erhvervsudvikling, boligbyggeri, byomdannelse, miljøindsats, uddannelses-

institutioner, transport osv. har stor betydning for, hvordan landets forskellige

områder udvikler sig. Den fysiske planlægning skal sikre, at prioriteringerne bi-

drager til fysisk og funktionelt bedre byer og landområder og samlet set frem-

mer den regionale udvikling.

Landsplanredegørelsen skal ses i sammenhæng med arbejdet i to udvalg, som

regeringen nedsatte i foråret 2002, Vækststrategiudvalget og Regionplan-

udvalget.

Vækststrategiudvalget behandler regeringens regionalpolitiske vækststrategi,

som skal medvirke til at sikre fortsat udvikling og vækst i hele Danmark. Samti-

dig skal vækststrategien bidrage til at imødegå uhensigtsmæssige regional-

økonomiske forskelle.

Regionplanudvalget skal undersøge mulighederne for at forenkle og ud-

vikle regionplanen til at blive en bedre og mere tidssvarende ramme om amternes

og Hovedstadens Udviklingsråds arbejde med den regionale udvikling. Region-

planen skal styrkes som et redskab til at understøtte regionale udviklingsstrategier.

Landsplanredegørelsen er desuden koordineret med den landdistrikts-

redegørelse, regeringen fremlægger sidst på året 2002.

Regeringens forskellige initiativer skal tilsammen give bedre redskaber til at

fremme den regionale udvikling. Udgivelsen af den endelige landsplanredegørelse

i foråret 2003 vil derfor blive koordineret med lanceringen af regeringens regional-

politiske vækststrategi.

Redegørelsens forslag og budskaber er sammenfattet her i indledningen.

Analyserne bag forslagene præsenteres i kapitel 1, 2 og 3. Kapitel 1 rummer

baggrundsanalyser, kapitel 2 geografiske analyser af udfordringer i de forskel-

lige områder og kapitel 3 tendenser inden for relevante sektorer. I bilag 1 er der

en vurdering af miljøeffekterne af forslagene i landsplanredegørelsen.

HOVEDSYNSPUNKTER FORSLAG TIL LANDSPLANREDEGØRELSE
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Vidensamfundet  - en udfordring for balancen i landet

Generelt er der stor lighed mellem regionerne i Danmark. Over alt i landet fin-

des større byer med et bredt servicetilbud. Trafiklinierne og kommunikationerne

er godt udbygget og har gjort landet let tilgængeligt.

Væksten i folketal, beskæftigelse og indkomster har i de senere år imidlertid

været højere i regioner med store byer end i regioner med mindre byer. Miljø-

ministerens møder med kommuner og amter i foråret 2002 samt reaktionerne

på foroffentlighedsfasen for landsplanredegørelsen viser med al tydelighed, at

der opleves forskelle i udviklingsmulighederne rundt om i Danmark. Dette kan

hænge sammen med, at viden og uddannelsesmæssige kvalifikationer spiller en

stigende rolle for erhvervenes konkurrenceevne. Det kan favorisere regionerne

med de største byer. Det er derfor vigtigt med initiativer, som kan bidrage til, at

alle dele af landet får del i udviklingen.

Tre typer områder

Der arbejdes i landsplanredegørelsen med tre typer af områder: De største byer

(med over 100.000 indbyggere) med de omgivende oplande, de mellemstore

byer (byer med 20.000 - 100.000 indbyggere) og deres oplande, og endelig

oplande centreret omkring byer med under 20.000 indbyggere. Det fremgår af

kapitel 1, at områdernes dynamik er forskellig. Det samme gælder variationen i

erhvervene, alsidigheden i servicetilbuddene og mangfoldigheden i befolknin-

gens uddannelses-  og kulturbaggrund.

Forskellene i dynamik gælder ikke kun mellem de egentlige byer, men også

mellem oplandene. Fx er det afgørende for udviklingen i et landdistrikt, om det

hører til oplandet til de store byer, de mellemstore byer eller de små byer. Og

tilsvarende for udviklingen af en mindre by, om den ligger tæt på en af de større

byer. Den forholdsvis svage udvikling i yderområderne uden byer med 20.000

indbyggere viser, at det er her, de egentlige udviklingsproblemer i landdistrik-

terne er størst.

Differentieret fysisk planlægning

Forskellene i regionernes dynamik betyder, at der er forskel på problemernes

løsning i nord, øst, syd og vest. Der er forskel på mulighederne alt efter, om det

er en større by eller en mindre. Der skal derfor fokuseres mere på regionernes

udviklingsmuligheder. Men det skal være på regionernes egne præmisser. Hver

by og hver egn har sine særkender, attraktioner og kompetencer.
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Regionplanmyndigheder og kommuner skal i deres planlægning bidrage til at

skabe de fysiske og funktionelle strukturer, som gør det muligt at realisere de

regionale udviklingspotentialer. Målet er økonomisk robuste regioner på den

enkelte bys og egns præmisser. Planlægningen skal også bidrage til at sam-

ordne sektorerne og sikre en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med

regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling.

Der er brug for en geografisk differentiering af planlægningens virkemidler.

Fx er bilen det vigtigste transportmiddel i tyndere befolkede egne, og der må

planlægges for det; i tætbefolkede områder er planlægning for kollektiv trafik

en central opgave. Byudviklingen vil tilsvarende skulle planlægges forskelligt,

og hvad der er attraktive bolig- eller erhvervsområder, vil variere.

HOVEDSYNSPUNKTER FORSLAG TIL LANDSPLANREDEGØRELSE

3 oplandstyper

Storbyoplande

Mellemstore byers oplande

Småbyoplande (yderområder)

M
iljøm

inisteriet, Landsplanafdelingen

Tre oplandstyper
• Storbyoplande:

Pendlingsoplande

til de 4 største byer

• Mellemstore

byers oplande:

Pendlingsoplande

til byer mellem 20.000

og 100.000 indbyggere

• Småbyoplande:

Pendlingsoplande til

byer under 20.000

indbyggere
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Samarbejde over administrative grænser

Netværk og brede samarbejder på tværs af administrative grænser er centrale,

hvis der skal sikres en balanceret regional udvikling. Man kan ikke længere an-

skue hver enkelt kommune som en selvbærende enhed. Der er tendens til, at

lokale arbejdsmarkedsområder smelter sammen. Der er flere kommuner, der i

højere grad er blevet bosætningskommuner og dermed opland til større byer.

Dette må kommunerne tage hensyn til i deres planlægning og strategier, og

samarbejde på tværs af grænserne.

Mange erhvervsvirksomheder ligger samlet i klynger, hvor virksomheder i

samme eller beslægtede brancher indgår i lokale netværk. Disse klynger går

ofte på tværs af de kommunale og amtskommunale grænser. Den fysiske plan-

lægning må derfor lige som erhvervspolitikken koordineres på tværs af græn-

serne.

Der ses allerede mange eksempler på, at kommuner og amter samarbejder,

fordi et bredere geografisk perspektiv er nødvendigt. Også i mange vigtige sek-

torer, hvoraf nogle er beskrevet i kapitel 3, findes effektive løsninger på tværs af

de administrative skel.

Fleksible regioner

Når arbejdsmarkedsområderne smelter sammen, mange sektorer samarbejder

over regionsgrænserne, og byernes oplande går på tværs af kommune- og

amtsgrænser, må problemerne løses i en større sammenhæng. Udfordringerne

i de enkelte sektorer kan derfor ikke alle tages op ved at vælge en bestemt

inddeling af landet. Strategierne må tilpasses til opgavernes grænser frem for til

de eksisterende administrative grænser. Løsningernes geografi skal modsvare

opgavernes geografi. Samarbejdet over de administrative grænser må ske i flek-

sible regioner. Uanset, hvordan landet er inddelt administrativt, vil det være

nødvendigt med samarbejde på tværs af de administrative grænser.

Regional udvikling kræver dialog

Regeringens målsætning om et balanceret Danmark kan ikke realiseres, uden at

kommuner og amter spiller aktivt med. Tilsvarende kan mange kommunale og

regionale udviklingsstrategier ikke virkeliggøres uden medspil fra staten. Regio-

nal udvikling skabes ikke uden en koordineret indsats mellem alle aktører.

Regional udvikling kræver derfor dialog. Indholdet i dialogen vil variere, alt

efter hvor i landet den foregår. Temaer som bosætning, transport, miljø, erhverv

og uddannelse vil være i fokus. Det vil også være centralt i regionale strategier

for vækst at fastlægge byernes og landdistrikternes indbyrdes samspil og det



13

samlede områdes rolle nationalt og internationalt. Den fysiske planlægning kan

med dens områdebaserede tilgang og koordinerende funktion blive et vigtigt

element i den regionale udviklingsstrategi ved at sætte konkret geografi og

billeder på visionerne for udviklingen.

Det er ikke på forhånd givet, hvilke geografiske områder en dialog bør om-

fatte. Det vil helt afhænge af de temaer, problemstillinger og opgaver, som vil

indgå i dialogen. Det centrale vil være at koordinere strategier og initiativer og

se på tværs af sektorer for at optimere effekten af de ressourcer, der anvendes

til regional udvikling. En kommune vil således ofte være engageret i flere sam-

arbejdsprojekter med forskellig geografisk afgrænsning.

Der knytter sig også andre spørgsmål til dialogen om den regionale udvik-

ling. Hvor forpligtende skal dialogen og samarbejdet mellem parterne være?

Skal både lokale, regionale og statslige myndigheder inddrages i arbejdet med

at opstille regionale målsætninger og strategier? Og skal der indgås gensidige

aftaler om, hvordan strategierne bliver gennemført og målene nået? Skal stor-

byer og yderområder indgå i fælles regionale samarbejder og strategier, så hvert

samarbejde kan modvirke geografiske ubalancer inden for sit eget område?

Fra ide til praksis

Regeringen vil sikre en afbalanceret udvikling i Danmark. Dette sker gennem en

indsats over en bred front. Den regionale udvikling overvåges med henblik på at

styrke de regionale hensyn ved statslige tiltag af regionalpolitisk betydning. Der

er fra regeringens side et ønske om at koordinere indsatsen over for regionerne

og tilvejebringe klare rammer for den regionale udvikling.

Landsplanredegørelsens hovedbudskab er, at der fortsat er behov for nye for-

mer for samarbejde på tværs af administrative grænser og sektorer, hvis vi skal

skabe bedre rammer for regional udvikling. Løsningernes geografi bør ses i for-

hold til opgavernes geografi. Men hvordan gør vi det? Ansvaret for den regio-

nale udvikling deles af flere. Der er flere redskaber til at løfte opgaven, men der

er behov for en debat om, hvordan vi bedst gør det. Landsplanredegørelsen er

en del af grundlaget for debatten.

HOVEDSYNSPUNKTER FORSLAG TIL LANDSPLANREDEGØRELSE
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KAP 1
Balancen bliver udfordret
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Det er regeringens mål at sikre en balanceret udvikling i Danmark. Landets egne

er ikke ens, og det skal de heller ikke være. Byerne bærer præg af deres egen-

art, erhvervsmæssigt og arkitektonisk. Det landskab, vi færdes i, varierer. I et-

hvert områdes udvikling må områdets egne styrker og specielle forudsætninger

nødvendigvis spille en central rolle. Det gør landets egne forskellige.

Regeringens mål om balance i Danmark indebærer ikke et krav om, at hver

plet af landet skal rumme de samme erhverv, institutioner og landskaber. Men

der skal være balance i den forstand, at det over alt i landet skal være muligt for

den enkelte at få del i den økonomiske fremgang og opleve kvalitet, herunder

miljø- og naturkvalitet, i sine daglige omgivelser.

Regeringen ser det ikke som sin hovedopgave at sikre balance på det helt

lokale niveau. Men regeringen vil opfordre amter og kommuner til at tage hånd

om den interne balance i deres område. Det gælder om at sikre, at regionale

styrkepositioner kommer hele lokalområdet til gavn. Balance inden for geogra-

fiske arbejdsmarkeder, regioner eller landsdele vil styrke den samlede balance i

landet.

Udviklingen skal ske i overensstemmelse med Danmarks nationale strategi

for bæredygtig udvikling fra 2002. Det betyder ikke, at der hermed er dikteret

en bestemt udvikling. Men det betyder, at alle udviklingsskridt må vurderes i

forhold til muligheden for at gennemføre strategien for bæredygtig udvikling,

herunder for at afkoble økonomisk vækst fra miljøbelastning.

KAP 1 BALANCEN BLIVER UDFORDRET
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Arbejdsmarkeder vokser sammen

Lokale arbejdsmarkeder er centrale størrelser i den lokale og regionale udvik-

ling. Det er inden for et sådant geografisk område, de fleste mennesker har

deres hverdag og bor og arbejder. De færdes derimod kun mere sjældent uden

for området. De lokale arbejdsmarkeder kaldes også pendlingsregioner, fordi de

allerfleste daglige ture mellem bolig og arbejdsplads, pendlingen, foregår inden

for disse områder. Pendlingsregionerne er så at sige defineret ud fra en vis grad

af lukkethed eller samhørighed, arbejdsmarkedsmæssigt og geografisk.

Det er blevet lettere at bo et sted og arbejde et helt andet, og fra år til år

bliver der flere, der pendler længere end før. Mennesker med arbejde i byerne

kan derfor i dag bo længere fra dem, end de tidligere kunne. Stadig flere bor i et

arbejdsmarkedsområde og arbejder i et andet, mens turen til arbejdet for andre

går den modsatte vej. Det betyder, at de geografiske arbejdsmarkeder åbner sig

for hinanden og med tiden smelter sammen. Når to områder på den måde

vokser sammen, bliver det svært for de myndigheder, der gør en indsats for

områdets udvikling, at opfatte de to arbejdsmarkeder som adskilte. Gør man en

indsats i det ene område, viser virkningerne sig snart også i det andet område. I

længden er kun en samlet indsats over for det fælles område brugbar.

Pendlingsregioner er dynamiske. På grundlag af pendlingen i 1992 har

Landsplanafdelingen afgrænset 46 pendlingsregioner i Danmark. Havde man

for år 2000 brugt præcis samme måde at afgrænse regioner på, ville man kun

have fundet 34 regioner. På blot 8 år er 12 pendlingsregioner indgået i andre

regioner. Nogle steder er små oplande groet sammen, andre steder har udflyt-

ning fra en større by betydet, at en lille bys opland er smeltet sammen med en

større bys. Og byer og oplande omkring Silkeborg, Horsens, Næstved og Sla-

gelse er groet sammen med nabobyernes, således at det i dag er et åbent spørgs-

mål, om disse byer er centre i et eget geografisk arbejdsmarked.

Nye geografiske udviklingstræk

I disse år, hvor den ny informationsteknologi og brugen af viden som produktions-

faktor vinder frem, bliver der rokket ved forudsætningerne for at realisere målet

om en geografisk afbalanceret udvikling. Vækst i befolkning, indkomster og

beskæftigelse er eksempler herpå. I belysningen af den regionale udvikling er

der benyttet en inddeling af landet i storbyoplande, mellemstore byers oplande

og småbyoplande. De tre typer af områder er sammensat af de 46 pendlings-

regioner fra 1992.
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KAP 1 BALANCEN BLIVER UDFORDRET
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Ærøskøbing

Marstal

Rudkøbing

Nakskov

Tønder

Nykøbing-Falster

København

Holbæk

Ålborg

Frederikshavn

Hjørring

Herning

Holstebro

Esbjerg

Ringkøbing

Lemvig

Thisted

Samsø

Læsø

Skagen

Grenå

Haderslev

Kolding

Mors¯

Odense

Randers

Rønne

Skive

Svendborg

Vejle

Viborg

Åbenrå

Århus

M
iljøm

inisteriet, Landsplanafdelingen
M

iljøm
inisteriet, Landsplanafdelingen



20

Befolkningsvækstens geografiske fordeling

Befolkningsvæksten i Danmark har de sidste 10 år gennemgående været kraftigst

i de største byer og deres oplande. Befolkningsvæksten i egnene omkring de tre

største provinsbyer (Århus, Odense og Aalborg) var specielt i 1990ernes første

år væsentligt større end landsgennemsnittet. Fra 1996 tog befolkningsvæksten

fart i det københavnske arbejdsmarked. Mens væksten her tidligt i 1990erne

fulgte landsgennemsnittet, har den de senere år ligget tydeligt over. Væksten

fra 1990 til 2002 nåede dermed samme niveau i Københavnsregionen som

væksten i de tre store provinsbyers arbejdsmarkeder. Samtidig stagnerede be-

folkningstilvæksten i egne omkring byer med 20-30.000 indbyggere, mens egne

med byer over 30.000 (og under 100.000) indbyggere fortsat fulgte landsgen-

nemsnittet. Egne uden byer med mindst 20.000 indbyggere har haft stagne-

rende eller let faldende befolkningstal.

Den regionale indkomstudvikling

Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er godt 15 pct. højere i Københavns-

regionen end i det øvrige land. Den gennemsnitlige indkomst er lavest i de små

arbejdsmarkedsområder, mens forskellene mellem regionerne med byer over

20.000 indbyggere er minimale.

De reelle forskelle i forbrugsmuligheder er mindre end i den skattepligtige

indkomst. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har således i Regionalpolitisk re-

degørelse 2002 påvist, at den regionale variation i befolkningens disponible

indkomster i runde tal kun er det halve af forskellene i de skattepligtige indkom-

ster. Årsagen er, at skatter og indkomstoverførsler bidrager til at udjævne for-

skellene. Desuden betyder de geografiske forskelle i huspriser, at det er vanske-

ligt at konstatere store regionale uligheder i forbrugsmuligheder.

Frem til midten af 1990erne skete der en vis indsnævring af de regionale

forskelle i de skattepligtige indkomster. I de seneste år er forskellene imidlertid

blevet forøget lidt. Specielt er indtægterne i Københavnsregionen vokset mere

end i det øvrige land. De regionale forskelle var i år 2000 således tilbage på

niveauet fra 1993. Det er dog for tidligt at sige, om de seneste års brud med

trenden til regional udligning af de skattepligtige indkomster er af varig eller

kun midlertidig karakter.

Beskæftigelsens geografi

Også hvad antallet af arbejdspladser angår, er der sket forskydninger i løbet af

1990erne. Antallet af arbejdspladser i Danmark voksede fra 1990 til 2001 fra

2,66 mio. til 2,76 mio. eller med 3,8 pct. Det er en beskeden vækst, også sam-
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Befolkningsvækst
1990-2002

Noter og kilder side 96.

Skattepligtig
indkomst pr. skatteyder
1990-2000
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menholdt med væksten i befolkningstallet på 4,2 pct. i samme periode. Udvik-

lingen i antallet af arbejdspladser i 1990erne var udpræget konjunkturel. Fra

1990 til 1994 faldt det samlede antal beskæftigede med 3 pct. for siden at stige

med 7 pct. frem til 2001.

Væksten i antallet af arbejdspladser har gennemgående været kraftigst i

oplandene til de største provinsbyer og fra 1995 også i København. Arbejds-

markederne omkring Århus, Odense og Aalborg havde tilsammen 6 pct. flere

arbejdspladser i 2001 end i 1990. Også arbejdsmarkederne omkring de øvrige

byer med over 30.000 indbyggere har klaret sig forholdsvis godt. Til gengæld er

beskæftigelsen på arbejdsmarkederne uden byer med mindst 20.000 indbyg-

gere stagneret og lå i 2001 fortsat 2 pct. under beskæftigelsen i 1990.

De seneste års udvikling tegner således billedet af et tredelt Danmark:

Arbejdspladser

Væksten i beskæftigelsen

er især koncentreret til

regionerne omkring de

store byer.

Kilde: Danmarks Statistik-

bank og egne beregninger.

M
iljøm

inisteriet, Landsplanafdelingen

Arbejdspladser
Vækst i antal arbejdspladser i %.

1996-2001. Hele Danmark 4,6%

5 - 6,5

2 - 5

0 - 2

under 0
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Antal arbejdspladser
i typer af arbejds-
markeder
1990-2001

Note og kilde side 96.

• Oplandene omkring hovedstaden og de tre største provinsbyer, der som

helhed er præget af en forholdsvis kraftig befolknings- og beskæftigelses-

udvikling, og hvor indkomsterne i de seneste år er vokset hurtigere end i

landet som helhed. Ikke kun de store byer i disse egne, men også de øv-

rige byer og landområder i disse egne er præget af denne dynamik. I alt

55 pct. af landets befolkning bor i disse egne, alene 35 pct. i det store kø-

benhavnske arbejdsmarked.

• Oplandene omkring de mellemstore byer (dvs. byer med mellem 20.000

og 100.000 indbyggere) har haft en udvikling i folketal, beskæftigelse og

indkomster, der ligger på eller i underkanten af landsgennemsnittet. Også

her er den lokale dynamik fælles for den større by og de omgivende min-

dre byer og landområder. Ca. 35 pct. af befolkningen bor i disse dele af

landet.

• Oplande uden mellemstore byer, hvor befolkningstal og beskæftigelse

stagnerer, og hvis indkomstudvikling i de seneste år har vist svaghedstegn.

Disse egne ligger gerne perifert i landet og rummer kun ca. 10 pct. af den

samlede befolkning.

De vilkår, udfordringer og problemstillinger, der møder den fysiske planlæg-

ning, er forskellige i de tre dele af landet.

København

Danmark

By over 100.000

By 20.000 - 30.000

Småbyer

By 30.000 - 100.000
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Landkommuner i Befolkning 2002 Vækst 1990-2002

i 1000 i pct.

Storbyoplande

< 10.000 indbyggere i største by 561 6,5

< 5.000 indbyggere i største by 368 5,4

< 2.000 indbyggere i største by 68 4,9

Mellemstore byers oplande

< 10.000 indbyggere i største by 842 3,1

< 5.000 indbyggere i største by 629 3,1

< 2.000 indbyggere i største by 215 2,8

Små byers oplande

< 10.000 indbyggere i største by 405 - 1,4

< 5.000 indbyggere i største by 267 -2,3

< 2.000 indbyggere i største by 89 - 3,6

Hele landet 5.368 4,5

Landkommuner er forskellige, alt efter hvor de ligger

Den enkelte bys eller kommunes dynamik er i høj grad bestemt af i hvilken egn

den ligger. Selv om der naturligvis også er forskelle på de byer eller kommuner,

som ligger i samme egn, med hensyn til fx befolknings- og beskæftigelsesvækst,

er hovedindtrykket, at der er betydelige ligheder mellem dynamikken i kommu-

ner eller byer på samme egn, uanset om disse byer er store eller små.

Det gælder fx om landkommunerne, at deres forhold og vækstbetingelser

er meget forskellige, alt efter om de ligger i et storbyopland eller i et udkants-

område. Disse forskelle er normalt vigtigere, når landkommunens forhold skal

forstås, end de ligheder, der er mellem alle landkommuner i form af, at de kun

rummer små byer og har meget åbent land.

Landkommuner kan defineres på mange måder. I det følgende har vi valgt

at give oplysninger om landkommuner, defineret ud fra om den største by i

kommunen har under henholdsvis 2.000, 5.000 eller 10.000 indbyggere. Alt

1. Største by i kommunen har under 2.000 indbyggere; 57 kommuner, hvoraf 9

i storbyoplande, 29 i mellemstore byers oplande og 19 i små byers oplande.

2. Største by i kommunen har under 5.000 indbyggere; 160 kommuner, hvoraf 41

i storbyoplande, 78 i mellemstore byers oplande og 41 i små byers oplande.

3. Største by i kommunen har under 10.000 indbyggere; 199 kommuner, hvoraf

56 i storbyoplande, 93 i mellemstore byers oplande og 50 i små byers oplande.

Befolkningsudvikling
i landkommunerne
1990-2002

Landkommune
– tre definitioner
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Beskæftigelsesvækst
i landkommunerne
1990-2001

Landkommuner i Arbejdspladser 2001 Vækst 1990-2001

i 1000 i pct.

Storbyoplande

< 10.000 indbyggere i største by 214 5,6

< 5.000 indbyggere i største by 140 5,8

< 2.000 indbyggere i største by 25 3,5

Mellemstore byers oplande

< 10.000 indbyggere i største by 360 2,7

< 5.000 indbyggere i største by 247 2,5

< 2.000 indbyggere i største by 78 1,6

Små byers oplande

< 10.000 indbyggere i største by 184 - 2,4

< 5.000 indbyggere i største by 112 - 4,9

< 2.000 indbyggere i største by 32 - 6,5

Hele landet 2.764 3,8

Landkommuner i 1995 2000   Ændring

    1995-2000

Storbyoplande

< 10.000 indbyggere i største by 96,59 96,44 - 0,15

< 5.000 indbyggere i største by 95,25 95,00 - 0,25

< 2.000 indbyggere i største by 96,38 96,50 0,12

Mellemstore byers oplande

< 10.000 indbyggere i største by 91,72 91,49 - 0,23

< 5.000 indbyggere i største by 90,78 90,73 - 0,05

< 2.000 indbyggere i største by 89,98 90,24 0,25

Små byers oplande

< 10.000 indbyggere i største by 88,64 88,23 - 0,41

< 5.000 indbyggere i største by 87,21 86,58 - 0,64

< 2.000 indbyggere i største by 85,56 84,87 - 0,69

Hele landet 100,00 100,00 0,00

Indkomstudvikling
i landkommunerne
1995-2000

Indekstal,

hele landet = 100.

.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Note: Storbyoplande er pendlingsoplande til de 4 største byer. Mellemstore byers

oplande er pendlingsoplande til andre byer med over 20.000 indbyggere. Små byers

oplande er resten af landet.
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efter hvilken af disse tre definitioner, man benytter, kan enten 7 pct., 24 pct.

eller 34 pct. af landets befolkning siges at bo i landkommunerne.

Uanset hvilken definition af landkommuner, man vælger, er der imidlertid

stor forskel på deres dynamik, alt efter hvilken egn, de ligger i. Mens landkom-

munerne i storbyernes oplande er vokset hurtigere end landsgennemsnittet,

har landkommunerne i de perifere oplande haft befolkningstilbagegang. Væk-

sten i beskæftigelsen tegner et tilsvarende billede. Også indkomstudviklingen

har været mere positiv i landkommunerne i oplandene til de store og mellem-

store byer end i de perifere oplande.

Sociale ydelser

Antallet af modtagere af

sociale ydelser er højest

i yderområderne,specielt

hvor industrien er under

afvikling.

Note og kilde side 96

M
iljøm

inisteriet, Landsplanafdelingen

Sociale ydelser
Antal helårsmodtagere af sociale ydelser i %.

År 2000, 20-66 årige. Hele Danmark 24,1%

over 34

30 - 34

26 - 30

22 - 26

under 22
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Sociale ydelser
Helårsmodtagere af

indkomsterstattende so-

ciale ydelser i aldersgrup-

pen 20-66 år. Andel af

alle 20-66 årige.

De ikke-beskæftigedes geografi forstærker forskellene

Næsten en fjerdedel af befolkningen i den arbejdsføre alder lever af sociale

ydelser. I år 2000 udgjorde helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser (især

førtidspension, dagpenge, efterløn og kontanthjælp) tilsammen 24 pct. af de

20-66 årige. Andelen er lavere i hovedstadsregionen og i en række øst- og

vestjyske kommuner, lavest på Københavns nordegn, ca. 15 pct. Andelen er

højere i mange kommuner i Vendsyssel, på Fyn, Syd- og Vestsjælland, højest på

Vestlolland, hvor henved 40 pct. af befolkningen i arbejdsalderen lever af so-

ciale ydelser.

Udviklingen i de senere år med generelt gunstigere beskæftigelsesforhold

har bevirket, at andelen af ydelsesmodtagere er faldet fra 26 pct. i 1995 til 24

pct. i år 2000. Faldet var særlig kraftigt i og omkring København, Århus, Aal-

borg og Odense, hvor også beskæftigelsen har udviklet sig særlig gunstigt. I de

øvrige dele af landet var faldet mindre markant, og Vestlolland og Bornholm

oplevede tilmed en stigende andel af ydelsesmodtagere. Forskellene mellem

storbyområderne og det øvrige land er dermed blevet tydeligere de senere år.

Naturligvis er ikke alle i storbyerne ens stillet. Rundt omkring i de større byer

findes kvarterer med mange modtagere af sociale ydelser, og lige som det har

været tilfældet for landet som helhed, har der også i de senere år været en

tendens til, at de sociale forskelle mellem bydelene i de større byer er blevet

uddybet.

Vidensamfundets geografi - en udfordring

Informations- og kommunikationsteknologi anvendes i stigende omfang i de

allerfleste erhvervsgrene. Det skaber et betydeligt behov for vedligeholdelse,

servicering, opdatering og udvikling af teknologien. Der er en stigende brug og

produktion af bioteknologi, og medicinalvarer vinder frem. Anvendelse og be-

skyttelse af patenter og ophavsrettigheder er i dag vigtigere end nogensinde.

Antal 2000 Andel 2000 Andel 1995 Ændring

i 1000 i % i % 1995-2000 i %-point

Storbyoplande 432 22,7 25,7 -2,9

Mellemstore byers oplande 288 25,2 26,1 -0,9

Små byers oplande 91 28,0 28,7 -0,6

Hele landet 811 24,1 26,1 - 2,0
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Også finans- og erhvervsservice vinder frem, forårsaget af konkurrencen på re-

klame, mærkevarer og design. En dygtig skatterådgiver kan være lige så vigtig

for virksomhedernes overskud som den indsats, der ydes i den egentlige pro-

duktion.

Fælles for alle disse nye træk er, at de forudsætter stærkt specialiserede

kundskaber. Viden og uddannelsesmæssige kvalifikationer bliver i stigende grad

en direkte produktionsfaktor og tit afgørende for erhvervslivets konkurrence-

evne. De steder, hvor viden frembringes og sælges, vil derfor blive favoriseret.

Betydningen af universiteter og andre højere læreanstalter for den økonomiske

vækst er stigende. Store byer har gennemgående større muligheder for at få

fordele af den nye informationsteknologi, end små byer har. Der er i de store

byer en koncentration af kapital, knowhow og efterspørgsel. Den digitale infra-

struktur er også tit bedst udbygget i storbyerne, og de virksomheder, som frem-

bringer, vedligeholder og anvender den ny teknologis muligheder, vil derfor også

være koncentreret i storbyerne. Når den økonomiske vækst genereres af viden-

erhvervene, vil det let favorisere de større byer, som derfor vil vokse mere end

det øvrige land.

Selv om informationsteknologien har givet helt nye muligheder for at ar-

bejde fjernt fra de større byer, ser det ud til, at disse muligheder ikke benyttes i

et omfang, der modvirker den omtalte tendens til geografisk koncentration.

Det behov, som virksomhederne og deres ansatte har for at være lokaliseret og

færdes, „hvor tingene sker“, ser ud til at fremme denne koncentration. Samti-

dig tyder flere undersøgelser i Danmark og vores nabolande på, at befolknin-

gens præferencer for bosætning er under forandring, således at ønsket om at

bo i eller i overkommelig afstand fra en større by med dens variation, service- og

kulturtilbud er blevet mere udtalt.

De seneste års ændringer i lokaliseringen af arbejdspladserne i IT-sektoren

bekræfter dette billede. IT-sektoren er stærkt koncentreret til de 4 største

Beskæftigelse
i IT-sektoren
1994-2000.

Antal beskæftigede Andel 2000 Andel af alle Vækst i

2000 beskæftigede beskæftigelse

i 2000  1994-2000

i 1000 i % i %     i %

Storbyoplande 165 73,9 10,5 28,0

Mellemstore byers oplande 49 21,8 5,3 17,5

Små byers oplande 10 4,3 3,7 5,0

Hele landet 224 100,0 8,1 24,4
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byoplande, som tilsammen har næsten tre fjerdedele af alle ansatte i sektoren.

IT-sektoren vokser desuden markant kraftigere i de største byoplande end ellers

i landet.

Den geografi, det nye „vidensamfund“ frembringer, kan derfor gå hen og

blive en udfordring for ønsket om en balanceret udvikling i landet. Resultatet er

imidlertid ikke givet på forhånd. Som nævnt er det ikke kun IT-teknologien, der

i sig selv har bevirket den geografiske koncentration. Konkurrenceforhold, præ-

ferencer for bosætning, forekomsten af service- og kulturtilbud, rationaliserin-

ger i den offentlige service er andre faktorer, der i forskelligt omfang har spillet

ind. Der er derfor mange muligheder for at påvirke landets udformning. Rege-

ringen ser desuden et behov for yderligere viden om baggrunden for de regio-

nale forskydninger i vidensamfundet.

Beskæftigede
i IT-sektoren

I Århus og Storkøben-

havn arbejder mange i

IT-sektorens konsulent-

og servicevirksomheder.

I mindre kommuner som

Struer og Pandrup er det

især industriarbejde,

som udføres.

Note og kilde side 96.

M
iljøm

inisteriet, Landsplanafdelingen

IT-sektoren
Beskæftigede i IT-sektoren i % af alle beskæftigede.

Kommuner 2000. Hele Danmark 8,1%

over 20

10 - 20

5 - 10

under 5
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Hensyn til en balanceret regional udvikling må i en vis udstrækning afvejes over

for hensyn til den samlede nationale vækst, blandt andet fordi mobilitet mellem

forskellige regioner er en væsentlig bidragyder til vækst. Men det skal overvejes,

hvordan de nye vilkår kan udnyttes også i de mindre byer. Gribes udfordringen

rigtigt an, og tilpasses udviklingen til de lokale forudsætninger og styrkepositioner,

kan videnerhvervene, og de muligheder IT tilbyder med hensyn til fjernkommu-

nikation mv., blive vigtige faktorer, der er med til at fremme en afbalanceret

udvikling i landet.


