Planstrategi - hvad siger loven?

Planloven (bestemmelser om indholdet fremhævet)

§23 a, Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af
den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre
en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder
det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til Miljø- og Energiministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.
Stk 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger
om den planlægning, der er gennemført efter den seneste
revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om,
enten
1) at kommuneplanen skal revideres,
2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens
bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller
3) at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årsperiode.
Stk. 3. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte
revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der
affattes af medlemmet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8
uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til
den offentliggjorte strategi.
Stk. 5. Efter udløbet af fristen efter stk. 4 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den
offentliggjorte strategi.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender
et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som er nævnt i stk. 1.
§ 23 b. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter
§ 23 a, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen udarbejde sådanne
forslag til kommuneplan eller ændringer hertil, der er truffet
beslutning om i strategien.
§ 23 f. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som offentligheden skal have adgang til at benytte.
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Forenkling og muligheder

Strategi er politik

Planloven indeholder nu bestemmelser om, at kommunerne i den første halvdel af
valgperioden skal offentliggøre
en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).
Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet
anvendelse af kommuneplanen i centrum.
Der er kun nogle få grundlæggende krav til strategiens
indhold i loven.
Det er op til politikerne i de
enkelte kommuner at fastlægge
hvad planstrategien for deres
kommune skal handle om, hvad
den ikke skal handle om og
hvad ambitionsniveauet skal
være.
Planstrategien er samtidig
en forenkling af de hidtidige
regler om at kommunerne
skulle gennemføre en fuld revision af kommuneplanen i
hver valgperiode.
Planstrategien giver mulighed for at begrænse kommuneplanrevisionen til revision af
bestemte temaer (temarevision), eller geografiske områder (områderevision), eller til
at genvedtage den eksisterende
kommuneplan.
Planstrategien erstatter den
tidligere beretning.
De nye regler giver mulighed for at omfanget og indholdet af kommuneplanrevisionen tilpasses den enkelte kommunes behov, og det
afklares i planstrategien.
Planstrategien er således
kommunalbestyrelsens program for udviklingen og for
den kommuneplanlægning
der ønskes gennemført i valgperioden.

Et af formålene med at indføre strategier for kommuneplanlægningen er at styrke
politikernes muligheder for at
bruge kommuneplanlægningen strategisk. Politikerne
kan med planstrategien tilrettelægge en planlægning, der
retter sig mod problemer,
muligheder og trusler i kommunens udvikling og sende et
klart signal.
Et klart signal

Ved at sende et stærkt og klart
signal om hvad der er de lokale problemstillinger, behov
og plantanker, kan kommunalbestyrelsen sikre at kommuneplanlægningen bliver
taget alvorligt af de mange
parter der skal bidrage til at
virkeliggøre den. Det kan
sikres i arbejdet med planstrategien og i den efterfølgende kommuneplanproces.
Det vigtige er at planstrategien udtrykker en bevidst
politisk prioritering af hvad
der er fundamentalt for kommunen, hvad der skal være
sigtepunkterne for og prioriteringen i den lokale politik, og
at udviklingen skal ske efter
bæredygtige principper.
Da strategien er et svar på
lokale udfordringer og et udtryk
for det politiske valg i den enkelte kommune bliver kommunernes strategier forskellige.
Det politiske ejerskab

Et andet formål er at fremme
det politiske ejerskab. Det kan
fremmes både ved måden politikerne involveres på, og ved
at lægge et interessant beslut-

Elementer i en planstrategi

A. Planlægning siden sidst
Kommunalbestyrelsens
vurdering af udviklingen

ningsgrundlag frem for politikerne.

Fælles planstrategi
I flere tilfælde samarbejder
flere kommuner om en fælles
planstrategi. Det sker ud fra
en betragtning om at det så
kan være lettere at se og at udvikle sin egen kommunes rolle
i regionen.
Samarbejdet er frivilligt og
kan binde den enkelte kommune i det omfang kommunalbestyrelsen tiltræder det.
Planlovens krav skal være opfyldt for hver kommune. Det
betyder at kommunalbestyrelsen i hver af de deltagende
kommuner skal vedtage planstrategien selvstændigt, give
mulighed for mindretalsudtalelser, opfylde kravene om
offentlig fremlæggelse og
eventuel debat mv.

Krav til indholdet
Planlovens krav til indholdet i
en planstrategi kan sammenfattes i 4 hovedpunkter:
1. Oplysninger om den planlægning der er gennemført
siden sidste revision af
kommuneplanen.
2. Kommunalbestyrelsens
vurdering af udviklingen.
3. Kommunalbestyrelsens
strategi for udviklingen.
4. En beslutning om hvordan
kommuneplanen skal revideres.
Loven fastlægger kun få krav
til indholdet. Tanken er at alle
kommuner uanset udgangspunkt skal kunne følge de 4
hovedpunkter og opstille en
strategi for en bæredygtig udvikling i kommunen der svarer til kommunens behov.

Oplysninger om planer

Formålet med at planstrategien skal indeholde oplysninger om planlægningen siden
sidste revision er
• at vurdere om målene i sidste strategi blev nået, og
om den hidtidige planlægning har været hensigtsmæssig i forhold til målene,
• at vurdere om lands- og
regionplanlægningen nødvendiggør revision af
kommuneplanen,
• at vurdere behovet for den
kommende planlægning og
valg af revisionens omfang.
Relevante plantyper

Planlovens krav betyder, at
planstrategien skal beskrive de
planlægningsmæssige “hovedbegivenheder” siden den seneste revision af kommuneplanen. Planstrategien skal
således ikke beskrive alle planer, men opsamle relevante
erfaringer fra kommunens
egne planer og give et overblik
over om de overordnede myndigheders planlægning har
betydning for kommunen.
Følgende plantyper er som
minimum relevante at forholde sig til:
• Landsplandirektiver
(Planlovens § 3)
• Regionplaner og regionplanforslag(Planlovens § 6,
stk. 3 og 4),
• Kommuneplantillæg udarbejdet efter planlovens
§ 23 c (“tillæg efter stor
eller lille procedure”),
• Lokalplaner.
Planstrategien kan herudover
indeholde oplysninger om
indholdet i

B. Kommunalbestyrelsens
strategi for udviklingen
C. Kommunalbestyrelsens
beslutning om revisionsmetode
og hovedlinier

• landsplanredegørelser,
• overblik over statslige interesser i regionplanlægningen,
• andre overordnede statslige
politikker og planer,
• anden regional eller tværkommunal planlægning og
anden kommunal planlægning af betydning for
kommuneplanlægningen,
• oplysninger om andre
kommunale planer, fx
budgetmål og væsentlige
sektor- og temaplaner.
Kun siden sidste revision

Planstrategien skal kun omfatte oplysninger om den gennemførte planlægning siden
den seneste kommuneplanrevision. Det kan være værdi-

fuldt, men er ikke et lovkrav
at planstrategien giver et overblik over de væsentligste
“planlægningsbegivenheder” i
hele den seneste valgperiode,
for at give den nye kommunalbestyrelse et godt grundlag,
og for at lægge en strategi for
den kommende udvikling og
planlægning.
Planlovens krav om at
planstrategien kun skal indeholde oplysninger siden den
seneste revision af kommuneplanen, skal ses i sammenhæng med planlovens § 23 f
der stiller krav om at der efter
større ændringer af kommuneplanen skal tilvejebringes en
oversigt over planens indhold
og en sammenskrivning af de
gældende bestemmelser.

Sammenhæng med kommuneplanen

Ifølge planlovens § 11, stk. 4 skal kommuneplanens hovedstruktur angive “de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen”, og redegørelsen skal ifølge § 11,
stk. 7 bl.a. indeholde “oplysninger om den hidtil udførte
planlægning”.
Planstrategien skal også indeholde mål og oplysninger om
den hidtidige planlægning, men planstrategien er optakten til
en revision af kommuneplanen. Den er ikke en del af
kommuneplanen (hovedstruktur og rammer) eller forudsætningerne. Derfor erstatter planstrategien ikke planlovens krav
til indholdet i kommuneplanen, men planstrategiens indhold
om mål og forudsætninger kan naturligvis overføres til
kommuneplanen.
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Vurdering af udviklingen

Tidsperspektiv

Svar frem for spørgsmål

Formålet med kravet om en
vurdering af udviklingen er at
sikre at strategien bygger på
en bevidst stillingtagen til
kommunens udviklingsmuligheder og planlægningsbehov.

Vurdering af udviklingen omfatter både en vurdering af
den hidtidige udvikling, situationen i dag og en vurdering
af fremtiden. Hvor langt kommunen vil kigge tilbage og ind
i fremtiden må afhænge af
emnernes karakter og af behovet for at formulere langsigtede visioner.

Det har tidligere været almindeligt at debatoplæggene
forud for en kommuneplanrevision har stillet en række
spørgsmål til borgerne.
En planstrategi vil i højere
grad give svar på hvor kommunalbestyrelsen vil hen. Med
planstrategien indkalder kommunalbestyrelsen ikke ideer
og forslag, men fremlægger sin
politik for borgerne.
På områder hvor den politiske holdning ikke kan afklares, kan strategien indeholde
spørgsmål til debat eller
udmeldinger om at emnet
tages op i en senere strategi.

En politisk vurdering

Det er vigtigt at bemærke
lovens formulering om at det
er kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen som planstrategien skal indeholde. Det
er således væsentligt at kommunalbestyrelsen har vurderet
kommunens udvikling i forbindelse med den politiske
behandling af planstrategien.
Den politiske vurdering af
udviklingen vil normalt bygge
på et oplæg fra administrationen og blive drøftet når
strategiarbejdet går i gang,
men der er ikke krav i planloven om et forudsætningsmateriale (bortset fra oplysningerne om planlægningen
siden sidst).

Strategi for udviklingen

Planloven fastlægger, at planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens strategi for
udviklingen i kommunen.
Kommunerne har stor frihed til at fastlægge indholdet i
planstrategien under hensyntagen til de overordnede statslige og regionale politikker og
planlovens formål om at fremme en bæredygtig udvikling.
En politisk strategi

Planloven understreger at det
er kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen. Heri
ligger en tydeliggørelse af det
politiske ejerskab til strategien.

Beslutning om revision

Planstrategien skal indeholde
kommunalbestyrelsens beslutning om hvordan kommuneplanen skal fornyes.
Kommunalbestyrelsen kan
vælge mellem
1) en fuld revision af kommuneplanen,
2) en tema- eller områderevision, eller

De 3 revisionsmuligheder
○

Fuld revision af kommuneplan

○
○
○
○
○
○

○

○
Revisionsbeslutning
○

○ ○ ○ ○ ○

Område- eller temarevision og
genvedtagelse af resten

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Strategi for kommuneplanlægningen
(Strategi for udvikling og planlægning)
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Genvedtagelse af hele
kommuneplanen

3) at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årsperiode.
Revision efter behov

De nye muligheder for at
vælge en tema- eller områderevision eller at genvedtage
kommuneplanen betyder, at
kommuneplanrevisionen kan
tilpasses behovene i de enkelte
kommuner.
Fuld revision

En fuld revision af kommuneplanen betyder ikke at alt
skal ændres, men at hele
kommuneplanens hovedstruktur og rammer er oppe til fornyet overvejelse. En fuld revision vil typisk blive valgt hvis
der er sket store ændringer i
kommunens situation. Behov
for en fuld revision kan fx opstå
• ved et politisk kursskifte,
• når der er behov for nye
visioner for kommunens
udvikling,
• ved større ændringer i
befolkningsudviklingen,
erhvervsudviklingen, byggeriet mv.
• når der er behov for en
bred dialog med borgere,
organisationer, foreninger
eller erhvervslivet om kommunens udvikling
• når der er behov for at
strukturere hele kommuneplanen på en anden måde
og skabe bedre sammenhæng til fx budgetlægningen,
• når overblikket over
kommuneplanens forskellige dokumenter og tillæg
er på vej til at smuldre.

Tema- og områderevision

En beslutning i planstrategien
om en temarevision giver mulighed for at tage bestemte
emner op til revision, fx
erhvervsudvikling, skolestruktur, trafik eller bevaring.
En beslutning om en revision af geografiske områder
giver mulighed for at revidere
kommuneplanen for bestemte
geografiske områder, fx en by
eller en bydel.
En planstrategi kan indeholde en beslutning om at
gennemføre både tema- og
områderevision.
Kommunerne kan selv
vælge hvor detaljeret og præcist de valgte temaer eller geografiske områder skal beskrives i planstrategien. En beslutning om at gennemføre en
tema- eller områderevision
skal indeholde en beskrivelse
af hovedlinier for de temaer
og geografiske områder som
forventes revideret.
Genvedtagelse

En genvedtagelse betyder at
kommunalbestyrelsen vurderer, at den eksisterende kommuneplan dækker behovene.
Planloven sikrer at kommunalbestyrelsen med genvedtagelsen har taget stilling
til at den eksisterende kommuneplan er tilfredsstillende.
Det er derfor en lige så stor
politisk beslutning at genvedtage kommuneplanen, som at
beslutte at der skal gennemføres en revision.
Hovedlinier for revisionen

En beslutning om revisionsmetode siger ikke i sig selv
hvad revisionen går ud på.

Derfor skal planstrategien indeholde hovedlinjerne for revisionen, dvs. hovedmålene
med revisionsarbejdet, hvilke
temaer eller geografiske områder revisionen skal handle om,
hvornår forslaget eller forslagene til kommuneplan forventes vedtaget og offentliggjort,
og eventuelt hvilke parter der
tænkes at indgå i planlægningen og gennemførelsen.
Revisionsmetoden ligger fast

Planloven fastlægger at den
valgte revisionsmetode skal
overholdes. Hvis der fx i planstategien er valgt en temarevision, så kan der ikke bagefter gennemføres en fuld revision af kommuneplanen
uden at der først vedtages og
offentliggøres en ny planstrategi.
Strategi og ledelse

Det er en politisk opgave at
formulere en strategi der kan
føre kommunen ind i en positiv udvikling. I forlængelse
heraf er det også en politisk
opgave at træffe valg om
revisionsmetode og i øvrigt
fastlægge rammerne for hvordan administrationen skal
følge op på planstrategien, fx
gennem budgettet eller sektorplanlægningen.
Den politisk formulerede
strategi er grundlaget for den
administrative ledelses arbejde
med at gennemføre strategien.
Det er den administrative
ledelses opgave at sikre at
kommunalbestyrelsens strategi gennemføres ved opfølgning i organisationens udførende led, og i samarbejde
med organisationer, forenin-

ger, erhvervsliv mv. Planstrategien kan fx kobles sammen med de styrings- og
ledelsesværktøjer, som kommunerne allerede anvender.
En del kommuner udarbejder årlige planredegørelser
som optakt til budgetlægningen. Planstrategien kan
tildeles samme rolle. Hvis en
årlig planstrategi ikke indebærer en efterfølgende kommuneplanrevision fordi den fx
kun handler om indhold eller
kvalitet i kommunens serviceydelser, så er den ikke bundet
af planloven, men er en frivillig opgave.

at omfatte alt, bliver indsatsen
utydelig, og der er fare for, at
strategien forsvinder.
Der henvises til Miljøministeriets vejledning om
strategier for lokal Agenda 21
inden der træffes beslutning
om samspillet mellem de to
strategier.
Hvor der er interesse for
aktiv kommuneplanlægning
og samtidig en aktiv holdning
til lokal Agenda 21-aktiviteter,
kan det være en god ide at
indarbejde lokal Agenda 21strategien i kommuneplanstrategien.
Regionplanlægningen

Samspil
Som nyt planlægningsværktøj
er det vigtigt at planstrategiens
rolle i forhold til kommunens
øvrige planlægningsredskaber
og -procedurer afklares. Der
er mulighed for at placere
planstrategien i centrum for
mange forskellige aktiviteter i
kommunerne.
Strategi for lokal Agenda 21

Strategien for kommuneplanlægningen og strategien
for lokal Agenda 21 kan være
to adskilte dokumenter med
hvert sit forløb eller ét samlet
dokument med fælles procesforløb. Det kan vælges frit.
En selvstændig lokal
Agenda 21 strategi kan sætte
mere fokus på dette aktivitetsområde og give det større synlighed. Men helheden kan
også sikres ved at strategien er
en del af kommuneplanlægningen. Strategien for lokal
Agenda 21 kan gøres meget
omfattende. Kommer den til

Strategien for kommuneplanlægningen giver kommunerne
mulighed for at give et tidligt
udspil i forhold til regionplanlægningen netop når regionplanrevisionen starter. Strategien kan dermed styrke dialogen mellem kommunen og
regionplanmyndigheden om
planens indhold.
Involvering af borgerne

Kommuneplanlægningen er i
mange kommuner en meget
åben proces hvor borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv involveres i arbejdet.
Planstrategien kan være en
platform for information om
kommunens overordnede politiske linier, og en platform
for dialog og samarbejde med
parter uden for den kommunale organisation. Samarbejdet kan både vedrøre udarbejdelsen og realiseringen af strategien.
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Planstrategi
- muligheder og inspiration
Hvad er en planstrategi?
Strategi er det centrale element i planlovens nye bestemmelser. Der er flere opfattelser
af hvad strategier er. Et fællestræk i flere forskellige “skoler”
er, at en strategi skal give svar
på følgende 4 spørgsmål:
A. Hvor står vi?
Status
B. Hvor vil vi hen?
Visioner og målsætninger
C. Hvad gør vi?
Beslutning om at sætte
konkrete handlinger i værk
for at tage de første skridt
frem mod målene.
D. Hvordan gik det?
Opsamling af erfaringer og
evaluering og stillingtagen
til revision af strategien.
Inden for rammerne af de 4
spørgsmål kan stategien udformes og afgrænses på flere måder.
Overordnet og bred

Det kendetegner en strategi at
den bagvedliggende tankegang

er overordnet og bred i emnevalget. Da det drejer sig om
undervejs i strategiarbejdet at
rette blikket ind mod de væsentlige problemer og muligheder, er det vigtigt ikke at
udelukke bestemte emner på
forhånd.
Det overordnede og brede
udgangspunkt kan fx komme
til udtryk i at det baggrundsmateriale der lægges frem for
politikerne giver er bredt overblik over kommunens situation og udviklingsmuligheder,
og at processen frem mod
strategien involverer væsentlige “interessenter” i et samarbejde.
Politisk prioritering

Den overordnede og brede tankegang bag strategien betyder
ikke at planstrategien skal omfatte alt. Planstrategien er et
udtryk for en politisk prioritering. Det er op til den enkelte
kommunalbestyrelse at vælge
hvad planstrategien skal

handle om i deres kommune,
og hvad den ikke skal handle
om.
Målrettet og effektiv

Formålet med en planstrategi
er at sikre, at den lokale indsats sker efter bevidst valgte
visioner og mål, at der arbejdes frem mod målene gennem
en effektiv indsats, og at mål
og handlinger bliver til i dialog med væsentlige aktører.
Strategien for kommuneplanlægningen kan sikre at
mange aktiviteter i og uden
for de kommunale institutioner bliver samordnet på en
hensigtsmæssig og effektiv
måde.
Fysisk strategi eller bredere
strategi

Der er stor variation i kommuneplanlægningens rolle i
kommunerne. I nogle kommuner er kommuneplanlægningen koncentreret om
den fysiske planlægning. Her

er opgaven typisk at skabe bæredygtige, velfungerende og
smukke byer og at værne om
landskaberne. I andre kommuner har kommuneplanlægningen en bredere funktion
der rækker ud over det fysiske.
Her kan kommuneplanen
også beskæftige sig med fx pædagogiske mål i folkeskolen.
Planstrategien er tænkt
som et værktøj der kan tilpasses forskellige planlægningsmodeller i kommunerne og
indgå i det plansamspil som
allerede findes i kommunerne.
Fysisk planstategi

I en fysisk orienteret planstrategi vil hovedvægten ligge
på behovet for udvikling, omdannelse og forbedring af
kommunens byer, landsbyer
og landdistrikter, og på at udviklingen sker på en bæredygtig måde.
Den fysiske planstrategi vil
hænge naturligt sammen med
en fysisk orienteret kommuneplan.

Planstrategien kan spille flere roller
Fysisk strategi

Planstrategi
Fysisk udvikling

Kommuneplan
Fysisk udvikling

Bredere strategi

Andre planer og
styringsredskaber

Planstrategi
-udvidet som „helhedsstrategi“

Mulighed 1
Kommuneplan som fysisk plan

Andre planer ....

Mulighed 2
Kommuneplan som helhedsplanen
Planstrategien skal som minimum tage stilling til kommunens udvikling og lægge op til en revision af kommuneplanen med
et indhold efter planloven (fysisk planlægning), men kommunerne kan også vælge en bredere anvendelse af planstrategien.
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Mulige elementer i en planstrategi
Hvor står vi? – Forudsætninger
Planstrategien skal indeholde oplysninger om planlægningen siden sidst og en vurdering af udviklingen. Herudover kan der indsamles forskellige data og gennemføres forskellige analyser der belyser kommunens situation og udviklingsmuligheder..

A. Hvor står vi?

Hvor vil vi hen? – Visioner og målsætninger
Kommunalbestyrelsen skal fastlægge en strategi for udviklingen. Strategien kan udformes som en politisk vision for kommunens langsigtede udvikling og målsætninger for en række højt prioriterede emner.

B. Hvor vil vi hen?

C. Hvad gør vi?

D. Hvordan gik det?

Hvad gør vi? – Handlinger
Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens beslutning om revisionsmetode (fuld revision, område- eller temarevision eller genvedtagelse af kommuneplanen).
Herudover kan planstrategien fx indeholde beslutninger om at sætte en række øvrige handlinger i værk for at tage de første skridt frem mod visionerne og målene.
Der kan fx være beslutninger om:
• Styrkelse af samarbejdsrelationer, etablering af partnerskab, markedsføring mv.
• Igangsætning eller ændring af tema- og sektorplaner.
• At koordinere kommuneplanlægningen med budgetlægning og andre styringsværktøjer.

Hvordan gik det? – Evaluering
Der er ikke et lovkrav, men strategisk arbejde vil normalt indebære en vis opsamling af erfaringer til brug for næste revision af strategien.

Generelt om strategi
Strategi kommer af det græske ord strategia som betyder
feltherrekunst.
Der er en betydelige interesse for strategi i både offentlige og private organisationer. Det hænger sammen
med det stigende pres på organisationerne om at kunne
omstille og forny sig under
den hurtige udvikling inden
for næsten alle områder af
samfundet. Den teknologiske udvikling, ændrede
værdigrundlag, øget miljøbe-

vidsthed, stigende krav til service og knappe ressourcer stiller således krav om omstilling.
Hensigten med strategier er
at kunne agere i usikre omgivelser og samordne mange
aktiviteter, fx under en planstrategi, for at få en effektiv
indsats og det bedst mulige
resultat i forhold til målene.
Strategi indebærer at organisationen afklarer sin position i omgivelserne, danner
helhedsbilleder af fremtidige
muligheder og udfordringer

og udformer handlinger i forhold hertil. Strategi adskiller
sig fra “visioner” og “overordnede mål” ved at der først bliver tale om strategi når der er
beskrivelser af hvordan målene
kan realiseres. Strategi er på én
gang både overordnet og
langsigtet og konkret og
handlingsorienteret.
Strategi er et ledelsesværktøj. Organisationens
øverste ledelse vil derfor altid
være ansvarlig for strategien.
Den kan udarbejdes og gen-

nemføres “oppefra og ned”
af en snævert afgrænset ledelse eller være udarbejdet
“nedefra og op” med bred
involvering og en bred opfattelse af organisationen.
Organisationen kan i yderste konsekvens opfattes som
hele kommunen med alle
borgere, virksomheder, foreninger og organisationer
som medlemmer og potentielle “interessenter” i udarbejdelsen af en planstrategi.
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Hvorfor planstrategi?
• For at fremme udviklingen i kommunen.
• For at skabe en bæredygtig udvikling.
• For at fastlægge en kurs for udviklingen og fokusere på
det væsentlige.
• For at sikre politisk ejerskab til strategi og kommuneplan.
• For at skabe en mere fremadrettet, løbende og sammenhængende planlægnings- og realiseringsproces.
• For at kvalificere og målrette debatten med borgerne i
den indledende fase gennem tydelige politiske
udmeldinger.
• For at koordinere udviklingen i kommunen gennem et
nært samarbejde mellem de enkelte forvaltninger og
sektorer.
• For at styrke dialog og samarbejde mellem kommune og
regionplanmyndighed om den fremtidige kommunale
planlægning og kommunens rolle i regionplanlægningen.
• For at styrke koordineringen og sammenhængen mellem
kommuneplanlægning, budgetlægning og målstyring.
• For at gøre det lettere at arbejde med de nationale hensyn.

En bredere strategi

Strategiens bestanddele

Mange kommuner har udviklet planværktøjer, fx planredegørelser, der rækker ud over
planlovens emnekreds og beskæftiger sig med hele kommunens arbejdsområde.
Kommunerne kan vælge at
udvide planstrategiens opgave
og i yderste konsekvens gøre
planstrategien til en “helhedsstrategi”.
En helhedsorienteret planstrategi kan hænge sammen
med en helhedsorienteret
kommuneplan eller være “paraply” over en fysisk kommuneplan og andre overordnede
planer.

Som nævnt i foregående afsnit
kendetegnes en strategi ved at
indeholde svar på følgende 4
spørgsmål:
A. Hvor står vi?
Status
B. Hvor vil vi hen?
Visioner og målsætninger
C. Hvad gør vi?
Beslutning om konkrete
handlinger og organiseringen af deres gennemførelse.
D. Hvordan gik det?
Opsamling af erfaringer og
evaluering og stillingtagen
til revision af strategien.
Planlovens krav til indholdet
indgår som delelementer i de
4 bestanddele som en strategi

Hvordan præsenteres en planstrategi?
Forord

Indbydelse til debat om kommunens fremtid.
Planstrategiens formål, oplysninger om den offentlige debat og det videre forløb med revision af kommuneplanen.
Hvor vil vi gerne hen?

Kommunalbestyrelsens strategi for kommunens udvikling. Strategien indeholder visioner og mål for den ønskede udvikling
og anviser de handlinger der skal til for at lede udviklingen i den ønskede retning. Handlingerne omfatter også kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt, delvist eller vedtages for en ny 4-årsperiode. Visioner, mål og handlinger kan illustreres på plantegninger.
Hvor står vi?

En beskrivelse af hovedtræk i den hidtidige udvikling og af de tendenser der tegner sig for den fremtidige udvikling. Beskrivelsen udgør grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning om hvilke emner der er de vigtigste for kommunens udvikling. Beskrivelsen kan være et bredt overblik over kommunens situation eller rettet mod udvalgte emner. Forudsætningerne
indeholder bl.a. oplysninger om den planlægning der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen og nye planinitiativer som følge af den regionale planlægning.
Hvordan følger vi op på planstrategien?

Til orientering for borgere og andre parter kan der redegøres for hvordan der vil blive fulgt op på planstrategiens visioner,
mål og handlinger, hvor ofte der vil blive udarbejdet en statusopgørelse, og hvordan den vil blive offentliggjort, fx i form af
en årsberetning.
Bilag

En oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner siden sidst.
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normalt er bygget op over. De
4 elementer udtrykker en bred
ramme for arbejdet med planstrategien, hvor den enkelte
kommune efter behov kan
vælge at udvide planstrategiens indhold ud over lovkravene.

A. Hvor står vi?
Tankegangen bag en planstrategi er at kommunen inden planstrategien formuleres
finder sit ståsted i forhold til
omverdenen og agerer ud fra
det.
Planloven indeholder krav
om at oplysninger om planlægningen siden sidst og en
vurdering af udviklingen skal
danne baggrund for formule-

ring af planstrategien (se kapitlet “Planstrategi - hvad siger loven?”).
Der kan herudover indsamles en række data og gennemføres analyser efter behov.
Forudsætningsmateriale

Politikernes vurdering af udviklingen vil normalt bygge på
et forarbejde fra administrationen. Relevante baggrundsoplysninger gør det mere interessant for politikerne at vurdere udviklingen og er et godt
grundlag for formulering af
strategien.
Analysemetoder

Et godt oplæg hviler på et
analysearbejde. Med omtanke

Eksempel på udformning af “oplysninger om planer”
Nr. Beskrivelse

Vedtagelse

Større parcelhusgrunde ved Holsthøjen
(lokalplan nr. 075).
Inddragelse af landbrugsarealer.

29.03.1995

2

Om vindmøller
Omfatter bl.a. vindmølleområde ved Forlev.

30.04.1996

3

Kulturhus og bypark i Skanderborg
(lokalplan nr. 078).
Tilpasser rammebestemmelser til vinderprojekt.

29.05.1996

4

Golfbanen i Hylke (lokalplan nr. 072).
Muliggør udvidelse af golfbanen til 18 huller.

26.11.1997

5

Udvidelse af en erhvervsejendom i Tebstrup
(lookalplan nr. 080).
Inddrager landbrugsareal til erhvervsformål.

27.11.1996

6

Parcelhusgrunde ved Gævlingevej og Mårvej
(lokalplan nr. 080).
Inddrager landbrugsareal til erhvervsformål.

25.09.1996

1

kan analysearbejdet målrettes.
I mange tilfælde har kommunerne de ønskede data i forvejen, eller de kan være lette at
skaffe.
Kommunens situation kan
belyses med lokalkendskab og
nøgledata, og centrale personer udenfor den kommunale
organisation kan bidrage med
nyttige oplysninger.
Der findes en række forskellige analysemetoder, som
fx SWOT, der kan bruges som
yderligere inspiration til analysearbejdet.
Samarbejde om analyser

Flere kommuner i en region
eller egn kan med fordel gå
sammen om at gennemføre
analyser. Som eksempel har
flere amter og kommuner
samarbejdet om analyser af
detailhandlen og ved formulering af en landdistriktspolitik.
Påvirkninger udefra

Kilde: Debatoplæg og strategiredegørelse, Skanderborg Kommune, 2001

Eksempel på oplysninger om planlægning siden sidste revision opstillet som
liste, der fx kan være et bilag til planstrategien

Det kan være nyttigt at skelne
mellem udefra kommende
påvirkninger og den interne
udvikling i kommunen.
Viden om kommunens situation regionalt og internt
kan danne baggrund for formulering af en strategi for
kommunens regionale rolle,
og hvad der i forlængelse heraf
skal satses på i kommunen.
Vurderingen af udviklingen
kan forholde sig til overordnede politikker som fx landsplanredegørelser og regeringens temaredegørelser. De indeholder mange informationer og giver anledning til at
vurdere, hvordan kommunen
kan tage fx målene om bæredygtig udvikling, bypolitik

mv. op i deres planstrategi og
kommuneplaner. Det kan
også give nye muligheder at se
planstrategien i sammenhæng
med de regionale erhvervspolitiske strategier og redegørelser.
Vurderingen af udviklingen
kan inddrage den egn eller
region som kommunen er en
del af. Regionplanlægningen
er en væsentlig ramme for og
mulighed i kommunernes udvikling. Regionplanerne indeholder bindinger for arealanvendelsen og fastlægger
rammer for planlægningen af
byvæksten som må indgå i
planstrategiens forudsætningsmateriale. Regionplanerne kan
også indeholde planer om
større regionale vej- og infrastrukturprojekter som påvirker udviklingsmulighederne i
en kommune. Der kan være
udmeldinger om regionale
politikker som det er væsentligt for kommunerne at forholde sig til. Regionplanlægningen kan indeholde relevante analyser af de regionale
flyttemønstre, erhverv og beskæftigelse, detailhandel, service, kultur og uddannelse,
som kan medvirke til at klarlægge drivkræfterne i kommunens udvikling.
Den interne udvikling

Den interne udvikling er i højere grad noget som kommunen selv kan påvirke, og som
giver kommunen et spillerum
for formulering af sin planstrategi og nogle ressourcer at
råde over til virkeliggørelsen af
planstrategien.
Undersøgelser af de interne
forhold i kommunen vil normalt omfatte basale oplysnin-
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ger om befolknings- og erhvervsudviklingen, detailhandlen, omfanget af boligog erhvervsbyggeriet, arealforbruget og rummeligheden i
allerede udlagte områder.
Analyserne kan omfatte
udviklingen hidtil og prognoser for den forventede udvikling, fx med skøn over det
fremtidige arealbehov og den
bebyggelsestæthed man vil
tilstræbe.
Som led i en fremadrettet
planlægning kan der gennemføres analyser af fx flyttemønster, detailhandel, service,
kultur, uddannelse, trafik og
trafiksikkerhed. Analyserne
kan både omfatte statistiske
og bløde data.
Involvering af borgere, erhvervsliv, organisationer og
foreninger i strategiarbejdets
tidlige faser kan være en kilde
til informationer om kommunens udvikling, samtidig med
at ønsker og holdninger kan
præge formuleringen af strategien.

Som baggrund for formulering af en aktiv boligstrategi
kan der fx arbejdes med at
kombinere statistiske analyser,
befolkningsprognoser med
interviews af folk der flytter til
eller fra kommunen, unge,
singler, ældre mv. Det er en
fordel at kende den livsform
de folk har som kommunen
ønsker som tilflyttere.
Det kan også være relevant
at beskrive væsentlige samarbejdsparter for kommunen.
Det kan være en centerforening der arbejder med nye
tanker for bymidten, eller det
kan være en virksomhed som
har nye behov der rækker ud
over rammerne i den hidtidige
planlægning. Eller en virksomhed som ikke mere forurener og derfor kan integreres
med andre arealanvendelser.
Det vil ofte være relevant at
foretage en vurdering af de
økonomiske muligheder som
de tegner sig for fremtiden.
Hvad har vi råd til? Øges eller
indsnævres vores økonomiske

Landsplanredegørelse som inspiration

råderum? Hvordan kan vi selv
påvirke det?
Endelig er det vigtigt at
vurderingen omfatter kommuneplanen. Er der behov for
at revurdere bymønstret, byudviklingen og arealudlæggene mm.? Er der mulighed for byomdannelse eller
byfortætning? Er der behov
for at tage den overordnede
trafikplan op til overvejelse?
Skal vi følge de kommuner,
hvor en ny satsning på
bevaringsværdier og kulturmiljøværdier har ændret arealudlæg og udbygningsetaper og
givet et nyt udviklingsperspektiv?
En tidlig markering af konkrete planlægningsbehov i
planstrategien er et godt
grundlag for dialog om
regionplanens rammer og kan
gøre det lettere at omsætte
ønskerne til virkelighed.

Kilder til data

Kommunerne har allerede
mange data i form af fx Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, offentligt tilgængelige data fra Danmarks
Statistik, data i eksisterende
sektorplaner mv. Et godt datamateriale kan handle om at
udvælge de rigtige data blandt
de mange der allerede findes.
Der er mange muligheder
for at lave interessante analyser via specialudtræk fra offentlige registre. Anvendelse af
GIS giver mulighed for at lave
geografiske analyser og overskuelige præsentationer af
analyseresultater på kort.
Statistiske data giver svar
på spørgsmål af typen “hvad
og hvor mange”, og de rejser
tit nye spørgsmål af typen
“hvorfor”, som kan besvares
ved at gå bag om dataene med
fx interviews af menneskene
bag tallene.

Detailhandelsanalyse i Haderslev Kommune

kunder
Haderslev K

Kunder
oplandet

Årsager til at handle i Haderslev

77%

29%

På vej til eller fra arbejde

5%

28%

For at støtte eller bevare de lokale

20%

9%

Generelt godt udvalg

23%

34%

Generelt gode tilbud

10%

11%

Generelt god service

6%

12%

Dejligt bymiljø

7%

22%

Tæt på bopæl

Kilde: Landsplanredegørelse, Miljø- og Energiministeriet, 2000
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Baggrundsmaterialets omfang

Tidsperspektiv

Som nævnt i kapitlet “Hvad er
en strategi for kommuneplanlægningen?” kendetegnes
en strategi af at være overordnet og bred i sit emnevalg.
Det betyder ikke at baggrundsmaterialet skal omfatte
analyser og beskrivelser af alle
emner og områder i kommunen.
I arbejdets indledende faser
kan kommunalbestyrelsen udpege en række temaer som
planstrategien koncentrerer sig
om. Det vigtige er at temaerne bliver valgt ud fra helheden, og at der ikke lukkes af
for kommunens fundamentale
problemer eller de store udfordringer.

Vurdering af udviklingen omfatter både en vurdering af
den hidtidige udvikling, situationen i dag og en vurdering
af fremtiden. Hvor langt kommunen vil kigge tilbage og ind
i fremtiden må afhænge af
emnernes karakter og af behovet for at formulere langsigtede visioner.

Opgørelse af rummelighed
VEJLE FJORD

BØRKOP

Beskrivelsens opbygning

Vurderingen af udviklingen
kan beskrives på tværs eller
opdelt på temaer. Det er altid
godt at vise baggrundsdata og
resultaterne af analyser på kort
og at supplere teksterne med

Rummelighed inden for eksisterende rammeområder

Areal

Regionale rammer for byudviklingen
Område

ha

Boligtype
Åben- Tætlav
lav

Etage- I alt Bem.
bolig

Børkop

1.B.14
4,1
1.B.15
5,8
1.B.20
6,3
Brejning
2.B.14
6,4
Gårslev
3.B.6
5
Smidstrup
4.B.5
6
Andkær
6.B.2
1,5
6.B.3
7,2
Kellers Park
10.B.2
0,5
10.B.3
1,3
10.B.4
7,5
10.E.3
9,5
Ialt
Kilde: Århus vokser - Kommuneplanen skal fornyes, Århus Kommune, 1999

61,1

6
30
26

80

86
30
30

35

35

30

30

35

35

9
42

9
42

3
6
275

3
6
100 Bl. formål
275 Bl. formål

275

681

100

222

180

Kilde: Strategi for kommuneplanlægningen, Børkop Kommune, 2001.
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illustrationer, grafer mv. Mulighederne er mange.

B. Hvor vil vi hen?
En strategi kendetegnes ved at
indeholde visioner og mål som
kan beskrive
• den politiske vision for
kommunens langsigtede
udvikling,
• de politiske målsætninger
for en række højt prioriterede emner.
Visioner

Visioner kendetegnes af at
være langsigtede. De rækker fx
15 - 30 år frem. Det afgørende er ikke hvor mange år
der tænkes frem, men at politikerne lader deres politiske
værdier komme frem uden at
være tynget af nutidens be-

grænsninger. Det betyder
ikke, at visioner er “fri fantasi”, men at politikerne ønsker at præge en realistisk udvikling med politiske værdier.
Visioner handler om de
store spørgsmål, som fx hvad
kommunen skal leve af i fremtiden, hvordan det skal være at
leve i kommunen på langt
sigt, og hvordan udviklingen
bliver bæredygtig.
Ud over at være langsigtede
kendetegnes visioner af at beskrive de mest fundamentale
ønsker til fremtiden i den helhed de indgår i. Visionerne
kan beskrives som ønsker til
hvordan fremtiden former sig.
Visioner kan fx handle om
hvordan livsgrundlaget i en
landkommune fastholdes ved
at satse på lokalsamfundenes
nære livskvaliteter og sociale

netværk kombineret med de
nye erhvervs- og indtjeningsmuligheder som informationsteknologien kan give.
Visionerne kan også beskrives som billeder af den
ønskede fremtid (scenarier).
Der kan arbejdes med flere
alternative scenarier der beskriver både ønskede og uønskede udviklinger. Det understreger vigtigheden af at træffe
politiske valg og have viljen til
at præge udviklingen.
Ofte vil et kig langt ud i
fremtiden og en simpel fremskrivning af de kendte løsninger vise et behov for nytænkning.
Det er en fordel hvis visionerne kan beskrives med enkle
plantegninger. Fingerplanen
for hovedstadsområdet fra
1947 er et eksempel på et en-

kelt princip som har været i
stand til at præge områdets
udvikling gennem årtier.
Mål

Enkelt sagt bygger visionerne
på værdier og udmøntes som
mål. Derfor er målene mere
konkrete og operationelle end
visioner. Tidsperspektivet er
mellemlangt og rækker fx en
planperiode på 6-12 år frem.
Målene kan være opdelt på
emner der sikrer at visionerne
føres videre og præger en række væsentlige aktivitetsområder i kommunerne.
Der kan være flere måder at
udvælge emner på. Der kan fx
vælges nogle få emner for at
gøre det lettere at fastholde
fokus på det centrale og sikre
at der sættes kraft bag målene.
Der kan også arbejdes med

Haderslev Kommune har udformet sin seneste indkaldelse af ideer til kommuneplanrevision som en strategi. Byrådet melder sine visioner og mål ud under overskriften “Visioner”, handlinger under overskriften “Byrådet ønsker” og forudsætninger under overskriften “Vidste du at ....”. Under overskriften
“Hvad siger du?” opfordres borgerne til at tage stilling til om de er enige i byrådets strategi. Eksemplet er hentet fra emnet “En dynamo i Sønderjylland”.

Eksempel på status, visioner, mål og handlinger
Vidste du at ....

Byrådets vision

.... en analyse af erhvervsudviklingen i det nordlige Sønderjylland viser, at der kan opstå problemer med den aldrende befolkning, med arbejdsstyrke og generationsskifte og med
fornyelsesproblemer. Haderslev Kommune har bl.a. på den
baggrund afsat flere midler til erhvervsudvikling.
.... tendensen til færre og større butikker fortsætter i de kommende år. Selv i byer på Haderslevs størrelse kan antallet af
brancher og forretninger blive reduceret.
.... undersøgelser tyder på, at der er balance mellem forbruget
i Haderslev Kommune og handelens omsætning. Det betyder, at Haderslev som egnscenter har vanskeligheder med at
tiltrække handel.
.... Byrådet ønsker, at der etableres et stort varehus i Haderslev (Mariegårdens jord), der bl.a. kan tiltrække mere omsætning fra oplandet.

Byrådet ønsker en varieret erhvervsstruktur. Byrådet vil aktivt
understøtte etablering af flere arbejdspladser i kommunen og
udbyde erhvervsgrunde til mange typer af virksomheder.
Samtidig vil byrådet fastholde Haderslev Kommunes status
som en dynamisk handelsby og position som Sønderjyllands
næststørste sommerhuskommune. Væksten kan komme indefra i allerede etablerede virksomheder, men Byrådet vil også
arbejde for at tiltrække virksomheder inden for nye brancher i
vækst. Byrådet ønsker at Haderslev Kommune bliver kendt
for en særlig iværksætterkultur, der tiltrækker aktive og initiativrige nye borgere. Byrådet besluttede i 1999 at investere betydelige midler i kommende års erhvervsudvikling. Midlerne
er placeret i en erhvervsudviklingspulje, der indeholder i alt
34,4 mio. kr. Byrådet inviterer rerpæsentanter for alle dele af
erhvervslivet til en konstruktiv dialog om kommunens muligheder og relevante indsatser på erhvervsområdet.
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en bred dækning hvor emnerne fx svarer til budgettets
emneopdeling. Det giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem målene, budgettet og ledelsesværktøjer som fx
mål- og rammestyring.
Som eksempel på opfølgning af en vision om udvikling i en landkommune kan
der være mål der handler om
at styrke det lokale erhvervsgrundlag, øge mulighederne
for at arbejde hjemme, forbedre trafiksikkerheden, udvikle nye koncepter for basale
servicetilbud, styrke foreningslivet, udvikle skole eller forsamlingshus som samlingssted, skabe den digitale
landsby, forbedre den kollektive trafik osv.
Det kan være en fordel,
hvis målene er “målbare”, så
der kan følges op på om målene nås. Det kan fx ske i den
årlige planredegørelse.

C. Hvad gør vi?
Der er først tale om en strategi
når den markerer hovedlinierne i den indsats som politikerne beslutter at iværksætte
for at nå i retning af visionerne og for at opfylde målene.
Under alle omstændigheder
skal kommunalbestyrelsen beslutte hvordan kommuneplanen skal revideres.
Kommunalbestyrelsen kan
herudover beslutte fx at udpege indsatsområder hvor der
skal ske en yderligere planlægning som fx
• en lokalplan for omdannelse af et nedslidt havneeller erhvervsområde,
• en strukturplan for et nyt
bolig- eller erhvervsområde,
• en bevarende lokalplan eller
• samarbejde med beboere,

foreninger og erhvervsliv
om at styrke en bestemt by,
bydel eller landsby,
• temaplaner om fx skoler,
ældrepolitik, kultur eller
trafiksikkerhed.
Indsatserne eller handlingerne
er normalt mere kortsigtede
og rækker fx 3-5 år frem.
Handlingerne kan bindes i en
rækkefølge eller tidsplan hvis
det er formålstjenligt.
Handlingerne, som normalt
vil indebære anlægs- eller
driftsudgifter, kan tages op i
forbindelse med budgetlægningen.
Handlingerne kan involvere eksterne parter, som fx
overordnede myndigheder,
centerforeninger, erhvervsråd,
grundejerforeninger, investorer mv. Der kan være
beslutninger om ansøgning
om midler fra statslige og
europæiske puljer til støtte

for helhedsorienteret byfornyelse, udvikling af landdistrikter, forbedring af trafiksikkerhed mv.

D. Hvordan gik det?
Strategisk arbejde indeholder
normalt en opfølgning på
strategien med undersøgelser
af om det gik som ønsket.
Metoderne til at vurdere
hvordan det gik svarer i stor
udstrækning til metoderne,
der blev beskrevet i afsnittet
“Hvor står vi?”.
Gennem en systematisk
opsamling kan strategien holdes op mod den faktiske udvikling over en længere periode.

Byrådet ønsker

Hvad siger du?

• et attraktivt erhvervsområde ved Hammelev Erhvervspark
på østsiden af motorvejen.
• at støtte etableringen af særlige iværksætterhuse og -miljøer. Det kan fx være i den tidligere Schaumanns Klædefabrik. Iværksætterkulturen skal understøttes med en særlig “start- og etableringsservice” til nye virksomheder.
• at udvikle og styrke det særlige “udrykningshold”, der sikrer en smidig, hurtig og effektiv sagsbehandling af såvel
eksisterende som nye virksomheders ønsker om udvidelse
og etablering.
• at igangsætte en undersøgelse af havnens fremtid som bolig- og erhvervsområde.
• at opnå tilladelse til, at der opføres et varehus på 5.000 m2.
• at fortsætte trafiksaneringen i den indre by, fx ved at friholde Gravene for trafik og således udvide det sammenhængende gågadesystem.
• at styrke turismen ved at hotelkapaciteten og antallet af
campingpladser øges.

• Hvor skal de nye
erhvervsområder
ligge?
• Mangler Haderslev
et stort varehus og
hvor skal det
ligge?
• Hvordan styrker
vi den lokale
handel?
• Skal der satses på iværksættere?
• Er Haderslev en erhvervsvenlig kommune?
• Er enhver virksomhed velkommen i Haderslev Kommune?
• Hvordan bliver Haderslev en bedre handelsby?
• Hvordan bliver Haderslev en bedre turistby?
• Er det bedre at placere en dagligvarebutik på Gartnergrunden end på Mariegårdens mark?

19

Spørgsmål til overvejelse

• Hvad skal vores kommune leve af i fremtiden?
• Hvad er vores største problem og hvad er vores styrke?
• Hvad er en bæredygtig udvikling hos os, og hvordan sikrer vi den?
• Hvordan opnås størst nytte af de muligheder, som IT-udviklingen, globaliseringen og det multikulturelle samfund
giver kommunens borgere og virksomheder, og hvordan
imødegås problemerne?
• Hvilken erhvervsudvikling skal der skabes mulighed for,
og hvordan kan den integreres?
• Hvordan profilere os med vore bevaringskvaliteter og
kulturmiljøkvaliteter?
• Hvordan skabes der fornyelse i et nedslidt havne- eller
erhvervsområde, og hvad er kommunens rolle?
• Hvordan tager vi højde for en stigende gennemsnitsalder
og de serviceudfordringer det giver?
• Hvordan tager vi højde for et stigende børnetal og de
serviceudfordringer det giver?
• Skal kommunen satse på befolkningstilvækst, og hvordan?
• Hvordan skaber vi konkurrencedygtige bysamfund og
landsbyer?
• Hvordan sikrer vi de kvaliteter i bygninger og landskabselementer som også tilflyttere lægger vægt på?
• Hvordan skaber vi et mangfoldigt liv i byer og landsbyer?
• Hvordan kan vi øge antallet af boliger inden for det eksisterende byområde?
• Hvad klarer vi selv, og hvor søger vi samarbejde med andre?
• Hvilke handlinger vil vi anvende for at tage de første
skridt hen i mod den besluttede vision og de valgte mål?
• Hvilke ændringer og justeringer af kommunens organisation og styringsværktøjer vil fremme planstrategien?
• Hvad har vi råd til?
Opsamlingen af erfaringer og
indikatorer kan indgå i kommunernes eksisterende styringsværktøjer, som fx årlige
budget- og planredegørelser.

Alternativer
Det kendetegner en strategi at
den indeholder svar på hvad
kommunalbestyrelsen vil arbejde frem imod, men der behøver ikke kun at være ét svar
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i den offentliggjorte strategi.
Den kan indeholde alternative
strategier. Der kan fx fremlægges alternative byudviklingsstrategier hvor kommunalbestyrelsen udvælger én strategi
ved den politiske behandling
efter offentliggørelsen.

Forskellige strategier
Baggrundsanalyserne vil vise
at kommunerne er forskellige.

Nogle kommuner står stærkt
og har mange ressourcer, andre kommuner står svagt og
har få ressourcer. Nogle kommuner har gunstige betingelser der fremmer udviklingen,
andre kommuner har ugunstige betingelser, der hæmmer
udviklingen.
Kommunernes situation
kan tankemæssigt afspejle sig i
forskellige typer af strategier
der overordnet set kan handle
om udvikling, forsvar, tilpasning eller reparation.

National og regional
planpolitik
Når indholdet i planstrategien
fastlægges, er det væsentligt at
overveje den lokale betydning
af regionale, nationale og
europæiske planlægningspolitikker og planlovens formål om at sikre at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.
Bæredygtig byudvikling

Det er en stor udfordring for
kommunalbestyrelserne at
lede byudviklingen ind i en
bæredygtig retning, hvor byernes forbrug af stoffer og energi
begrænses samtidig med at
borgernes velfærd forbedres.
En tættere by frem for udlæg af nyt jord til byudvikling
kan reducere byens forbrug af
stoffer og energi. Samtidig kan
en tættere by og overvejelser
om at ændre på den nuværende arealanvendelse føre til
at byen bliver mere levende og
oplevelsesrig.
Udfordringen om at skabe
bæredygtige byer indgår også i
strategierne for lokal Agenda

21. Miljøministeriets vejledning om strategier for lokal
Agenda 21 behandler spørgsmålet om bæredygtig byudvikling nærmere.
Konkurrencedygtige byer

Det er også en stor udfordring
at skabe konkurrencedygtige
byer i fremtidens globale samfund med stigende konkurrence mellem byerne om at
tiltrække investeringer, mennesker med særlige kompetencer, arbejdspladser og indtjeningsmuligheder.
Emnet er taget op i Landsplanredegørelse 2000 der
beskæftiger sig med regionale
og lokale styrkepositioner og
styrkelse af erhvervsudviklingen. Landsplanredegørelsen
kan bruges som udgangspunkt
for at overveje styrkepositionerne i de enkelte regioner og
kommuner.
Nyere landsplanprojekter
viser hvordan kommuner,
regionplanmyndigheder, uddannelsesinstitutioner og
ministerier er på vej ind i
samarbejder om at udnytte
de kompetencer der findes i
en region, og om at finde sin
rolle i en regional strategisk
arbejdsdeling med et bæredygtigt sigte.
Planstrategierne kan knytte
an til den regionale erhvervspolitik og være med til at sikre
at erhvervspolitikken realiseres
lokalt.
Bypolitik

De senere år er begrebet bypolitik kommet i fokus. Især
den negative udvikling i nogle
byområder med integrationsproblemer og andre bolig-

sociale problemer har haft stor
betydning for bypolitikkens
aktualitet.
Bypolitik handler om,
hvordan vi fremover kan skabe
kvalitet i byudviklingen i overensstemmelse med de ønsker
og behov, som borgere og erhvervsliv har til fremtidens
byer.
Opstilling af bypolitiske
mål og udpegning af indsatsområder kan indgå i en planstrategi. Der kan fx være tanker om at afprøve nye ideer
om byledelse og nye former
for borgergrupper eller byudvalg, der kan være med til at
udvikle det lokale demokrati.
Demokratiske løsninger kan
udløse nye kræfter, men skærper samtidig kommunalbestyrelsens ansvar for helheden.

Byvækst

Levende byer

Flere kommuner kan vælge at
gå sammen om at udarbejde
en planstrategi og herefter udarbejde fælles kommuneplan
eller hver sin nye kommuneplan.
Det sker ud fra en betragtning om at det så kan være
lettere at se og at udvikle sin
egen kommunes rolle i regionen. Planlovens regler, når
flere kommuner går sammen
om en planstrategi, fremgår af
kapitlet “Planstrategi - hvad
siger loven?”

Erhvervs- og Bypolitisk udvalg
er kommet med en række anbefalinger der kan fremme
mere levende og blandede
byer og genanvendelsen af
centrale byarealer og erhvervsområder.
Nogle anbefalinger lægger
op til lovændringer. Det gælder udpegning af byomdannelsesområder i kommuneplanen, dannelse af byomdannelsesselskaber og midlertidige
støjgrænser. Mens andre anbefalinger umiddelbart kan tages
op af kommunerne - om at
integrere forskellige anvendelser i samme område eller ejendom eller om at nytænke
arealanvendelse og lokalisering
med baggrund i erhvervslivets
faldende arealbehov og ønsker
om at undgå unødig transport.

Areal til byudvikling vil ofte
være et centralt element, når
der træffes beslutning om
kommuneplanrevision i en
planstrategi.
Opgørelser af rummelighed
i allerede udlagte byområder
og muligheder for byomdannelse og fortætning med nye
kvaliteter i eksisterende byområder giver kommunalbestyrelsen grundlag for at vurdere
behovet for udlæg af nye byudviklings- og byomdannelsesområder.
Det kan sikre at der ikke
udlægges mere nyt byareal end
nødvendigt og kan give mindre usikkerhed om landbrugsarealers fremtidige anvendelse.

kommuneplanen, og herudover hvis der opstår et særligt
behov for at revidere kom-

muneplanen med en ny strategi.

I debatoplægget til den seneste kommuneplanrevision lancerede Silkeborg
Kommune tre alternative modeller for byudviklingen i Silkeborg. Der var
samtidig en strategi for fortætning og omdannelse i midtbyen. De konkrete
udmeldinger skabte meget stor interesse hos borgerne. En planstrategi kan
som eksemplet fra Silkeborg Kommune indeholde alternativer.

Tre byudviklingsalternativer i Silkeborg

Ringbyen

Fælles planstrategi

Fingerbyen

Revisionshyppighed

Overvejelser om revisionshyppighed kan også påvirke
indholdet.
Planstrategien kan fx revideres hvert år som oplæg til
budgetlægningen, eller den
kan revideres fast hvert 4. år
som optakt til revision af

Den nye by
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Fire typer strategier

Fremmende
rammebetingelser

Tilpasning

Udvikling
Stærk

Svag

Reparation

Forsvar

Forskellige kommuner

Nogle kommuner står
stærkt og har mange ressourcer til at agere, andre
kommuner står svagt og har
få ressourcer til at påvirke
udviklingen. I nogle kommuner er de udefra kommende rammebetingelser
gunstige og fremmer udviklingen. I andre kommuner
er rammebetingelserne
ugunstige og hæmmer udviklingen. Ud fra om kommunen står stærkt eller
svagt, eller om de udefrakommende betingelser er
gunstige eller ugunstige, kan
der teoretisk opstilles 4 forskellige typer af strategier.
Udviklingsbetonede strategier

En stærk kommune med
omgivelser der fremmer udviklingen, har mulighed for
at udarbejde udviklingsbetonede strategier. Styrken
giver kommunen mulighed
for at afstikke sin egen kurs i
en situation hvor der sejles i
medvind.
Kommunens styrke kan
fx være evnen til at beslutte
og organisere, til at samarbejde med borgere, er-

Hæmmende
rammebetingelser

hvervsliv og andre myndigheder samt et stort økonomisk råderum.
Gunstige omgivelser kan
være beliggenhed i en egn med
udvikling i erhvervslivet, gode
indtægter, attraktive byer og
landskaber, et levende kulturliv og et stærkt socialt netværk.
Forsvarende strategier

En stærk kommune med omgivelser der hæmmer udviklingen, vil typisk udarbejde en
forsvarende strategi. Styrken
giver kommunen mulighed for
at forsvare sin position ved at
sætte ressourcer ind på et
modangreb - i det mindste i
en periode. Når ugunstige
vinde blæser sætter den stærke
kommune vindmøller op.
Ugunstige rammebetingelser kan fx være nedgang i
erhvervsgrundlaget. Der kan
være pludselige ændringer i
form af fx en værftslukning,
eller en langstrakt nedgang

Kilde: “Fra plan til strategi”, Niels Boje Groth, Byplan nr. 3 2001 og “Strategi”, Flemming
Agersnap, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, 1976.
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som fx
faldende beskæftigelse i landbruget eller
strukturudviklingen i detailhandlen.
Tilpassende strategier

En svag kommune kan have
svært ved at formulere en
strategi. Ofte vil de ‘‘små
skridts politik“ blive foretrukket, hvis den svage kommune ligger i gunstige omgivelser og har mulighed for at
tilpasse sig udviklingen og
følge efter de udefrakommende kræfter. Der
mangler styrke til at gå i
front og præge sin egen situation og forme udviklingen ud fra egne værdier.
Reparerende strategier

En svag kommune der ligger
i ugunstige omgivelser, må
forsøge at afbøde eller reparere på de negative påvirkninger udefra. Når ugunstige
vinde blæser, sætter den
svage kommune læhegn op.

De fire typer som inspiration

De fire rene typer af strategier kan bruges som inspiration til at træffe et bevidst
valg af strategi set i forhold
til de dominerende træk i
kommunens rammebetingelser.
I virkeligheden påvirkes
de rene strategityper af at
der vil være både styrker og
svagheder og fremmende og
hæmmende rammebetingelser tilstede på én gang i
en kommune. Det giver behov for differentierede strategier der på nogle punkter
er udviklingsbetonede og på
andre er forsvarende.
Der kan også være uenighed om hvad der er gunstigt
eller ugunstigt. Måske opfatter borgerne ikke muligheder for erhvervsudvikling
eller tilflytning som gunstigt.
Med tiden kan rammebetingelserne og egne styrker vende, så der bliver behov for nye strategier.
De planstrategiske overvejelser kan hjælpe til at
man bevæger sig ud af en
situation der kendetegnes af
“reparation og forsvar”.

Udviklingen skal foregå ind ad til

Det er byrådets holdning at det er de store byomdannelsesprojekter på den centrale del af
havnefronten der skal bære den primære boligudvikling i årene fremover. En boligudvikling mod nord kunne på langt sigt være en mulighed, men umiddelbart har det for
store konsekvenser for grundvand og natur. Der skal sættes fokus på nye boligtyper som
indrettes efter de behov både nutidens og fremtidens familier, seniorer og enlige har.
Nye boligområder på vej

Byrådet har sat en planlægning i gang for to nye boligområder i Nørresundby
• Omdannelse af kolonihaveområdet ved Jørgen Bertelsensvej (Skanseparken).
• Omdannelse af boldbaner ved Nørresundby Idrætscenter (Lerumbakken).
Muligheder for byomdannelse

I et debatoplæg om kommuneplanrevision i Nørresundby har Aalborg
Kommune brugt en visuel form.
De politiske mål og spørgsmål for
bydelen er tegnet på kort for hvert
tema, fx byomdannelse. Det giver
borgerne mulighed for at forholde
sig til et konkret udspil.

Byomdannelse til nye boliger skal som hovedregel ikke ske på bekostning af byens grønne
områder. Byomdannelse skal først og fremmest have til formål at give nyt liv til byområder
som er udtjente hvad angår bebyggelse eller funktion.
Umiddelbart kan Byrådet pege på følgende muligheder:
• En byomdannelse i området omkring den kommende Lindholm Station.
• Forbedring af centermiljøet i Nørre Uttrup
• Omdannelse af erhvervsområde ved Voerbjergvej til boligområde, og evt. yderligere byudvikling mod nord.
• Fornyelse af udearealerne til nogle af de store blokbebyggelser.
• Nyt liv til parcelhusområder med andre boligformer, mødevenlige opholdsrum mellem
husene mv.

Et bud på hvordan en strategi kan beskrives og tegnes
Der skal sættes fokus på
byliv i parcelhusområderne

Muligheden for byvækst mod
nord begrænses af militærområdet, grundvands- og
naturinteresser
Måske kunne boligmiljøet i
etageboligområderne forbedres?
Måske kunne der bygges boliger i
en del af erhvervsområdet ved
Voerbjergvej?

Bymiljøet skal forbedres langs
Hjørringvej - og i særdeleshed
ved Nørre Uttrup Center
Skanseparkens kolonihaver kan
omdannes til boligområde
Boldbaner ved Lerumbakken
kan omdannes til boligområde

I Lindholm Søpark kan der bygges
flere almene boliger

DAC arealer omdannes til et blandet
bykvarter - Lindholm Brygge

På havnefronten mellem broerne
bygges der nye boliger
Kilde: Debat om Aalborg Kommune - Solsiden, Aalborg Kommune 2001

Stigsborgkvarteret - et gammelt
industriområde omdannes til et nyt
grønt bykvarter

Tegning: Sven Allan Jensen as

Der kunne være behov for
byomdannelse i forbindelse
med Lindholm Station
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Regional rolle og lokale udfordringer
Eksempel Rønne Kommune

I Rønne Kommune har vi
sat fokus på fremtiden. Den
kan vi selv påvirke, men det
forudsætter at vi er enige
om strategien. Under arbej-

det med kommuneplanen
har vi lagt vægt på at udvikle
og forankre strategien.
Et stort antal borgere, interessenter, politikere og embedsmænd har været aktive.
Det har skabt et engageret
netværk, og det holder politikere og embedsmænd til
ilden. Og byrådet er i langt
højere grad end tidligere
enige om konkrete beslutninger der nu kan relateres
til den overordnede strategi.
Borgmester Thomas Thors

Ny strategi for
udvikling
Rønne Kommune har ikke
udarbejdet en planstrategi,
men den seneste kommuneplanrevision før kommunesammenlægningen på Bornholm er et godt eksempel på
både indhold, proces og opfølgning på strategisk planarbejde. Der er en klar udvik-

lingsstrategi som er forankret i
rammebetingelserne for udvikling i Øresundsregionen og
Rønnes egne styrker og muligheder.

Debatoplæg
Processen startede med at
Rønne Kommune forud for
formulering af en strategi udsendte et debatoplæg.

Bornholms udviklingsrum
Nye muligheder på Bornholm

1950

1970

2000

Udviklingsmuligheder i kraft af ændrede rammer

Tre scenarier til debat ....

1. Status Quo

Mens den omgivende verden hurtigt ændrer sig, forsøger Bornholm at undgå krise
ved kendte løsningsmodeller,
fx bornholmerpakker og andre støtteordninger.
Status quo-strategien fastholder Bornholm i en svag
position da de tidligere beStatus quogrænsende rammer er under
scenariet er et billede på
den ubevidste, men udbredte opløsning.
Befolkningssammentendens til at betragte fremsætningen bliver mere skæv
tidens muligheder som en
fremskrivning af eksisterende og ingen nye erhverv afløser
de kriseramte.
udviklingstendenser.
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Bornholm står overfor helt
nye udviklingsmuligheder.
1. Infrastrukturen udvikles
hurtigt til gunst for Bornholm med hurtigfærger,
Øresundsforbindelsen,
kommunikationsteknologi
og dannelse af Øresundsregionen.
2. Befolkningen søger livskvalitet som udfordring,
autenticitet, sundhed, nærhed til naturen, kvalitet for
børn, karriere, afstressning.

3. Skellet mellem arbejde,
uddannelse og fritid opløses.
4. En stor, velstillet og rask
ældregeneration er på vej.
De ændrede rammebetingelser kan udnyttes aktivt, så den skæve udvikling
kan rettes op. Bornholm er
ikke stor. Derfor gælder de
små tals lov: “Små tal er lette
at ændre.”

2. Det store spring

Bornholm har unikke kvaliteter der bruges til at profilere
øen på mange nye fronter.
Navnet Bornholm bliver et
varemærke der forbindes med
kvalitet indenfor oplevelsestilbud og produkter.
Rønnes rolle er at satse på byBornholm er på godt og
ondt ikke mere et isoleret ens særlige fortrin:
samfund. Nye muligheder 1. Turistrelaterede erhverv.
åbner sig, men konkurren- 2. Eksisterende erhverv.
3. Uddannelse.
cen ude fra tiltager også.
4. Forædling af landbrugs- og
Bornholm er på vej til at
fiskeriprodukter.
blive en del af Øresunds5. Transport.
regionen.

Debatoplægget tager udgangspunkt i at Rønne er den
bedst stillede by på Bornholm
og tiltrækker tilflyttere fra andre dele af Bornholm, men de
senere år har der også været
fraflytning fra Rønne. Kun
tilflytning af flygtninge har
sikret at befokningstallet ikke
er gået tilbage.
De sidste 10 års økonomiske opsving i resten af landet
har ikke nået Bornholm. Arbejdsløsheden i Rønne Kommune er steget og er nu over
landsgennemsnittet. Det sætter mulighederne for at bo på
Bornholm under yderligere
pres.
Hovedtemaet for debatten
blev derfor at den onde cirkel
skal brydes. Det er nødvendigt
at Rønne Kommune og Bornholm får flere arbejdspladser
og tilflytning fra det øvrige
land.
Rønne Kommune har et
helt nyt grundlag for at vende
udviklingen. Øresundsforbindelsen og hurtigfærgerne
placerer Rønne tættere på alting. Samtidig betyder informationsteknologien at det er
muligt at bo og arbejde i
Rønne selv om arbejdspladsen

ligger i fx København.
De nye muligheder skal
udnyttes til at skabe arbejdspladser hvor Rønne har et
særligt potentiale, fx turisterhverv, havnebaserede erhverv
og uddannelse.

Strategioplæg
Efter debatten udarbejdede
Rønne Kommune et strategioplæg “Visioner og retningslinier” som dannede grundlag
for kommuneplanen.
Tre scenarier

Strategioplægget beskriver under betegnelsen “Bornholms
udviklingsrum” de nye
rammebetingelser for udvikling på Bornholm.
Bornholm integreres tættere i hele Øresundsregionen.
Samtidig sker der et holdningsskifte mod større vægt på
livskvalitet, miljø og sundhed,
og der bliver flere velstillede
ældre. Alt sammen forandrer
udviklingsmulig-hederne på
Bornholm og i Rønne Kommune.
På baggrund af Bornholms
udviklingsrum opstilles tre
udviklingsscenarier:
3. Den skæve udvikling

Den skæve udvikling er et
billede på en udvikling baseret på kortsigtede ønsker om
hurtig økonomisk vækst.
Bornholm er blevet et mål
for masseturisme. Den stærkt
forbedrede tilgængelighed til

øen og en markant økonomisk vækst i bl.a. de nærtliggende østlande udnyttes til at
skabe en stor tilstrømning af
turister til Bornholm.
Bornholm bliver en decideret ferieø. Bagsiden af medaljen bliver stor konjunkturfølsomhed, en udvikling
der ikke er bæredygtig og en
sæsonbetonet erhvervsstruktur.

1. Status quo.
2. Det store spring.
3. Den skæve udvikling.
Det store spring blev valgt

Scenarierne tydeliggør at
fremtiden er et spørgsmål om
politiske valg.
“Det store spring” blev
valgt som Byrådets vision for
udviklingen i Rønne Kommune. Det understreges at de
to øvrige scenarier er uønskede, men mulige udviklingsretninger.
Valget af det store spring
følges op med udpegning af 5
indsatsområder der skal udnytte Rønnes særlige fortrin:
1. Erhvervspolitik.
2. Rønne som turistmål.
3. Udenøs tilflyttere.
4. Styrkelse af handelslivet.
5. Uddannelse.
Indsatsområderne beskrives
bl.a. med fremtidsbilleder – et
eksempel fra indsatsområdet
om udenøs tilflyttere:
Rønne forstod at udnytte sine
fortrin da broerne, hurtigfærgerne og informationsteknologien med ét slag fjernede tidligere barrièreskabende afstande.
Mange mennnesker i de store
bysamfund søgte mod boligmiljøer med nærhed og miljø.
Som man tidligere flyttede fra
København til Nordsjælland,
var Bornholm nu blevet det eksklusive bosætningssted.

Kommuneplan 2010
Kommuneplanen “Rønne år
2010 - Købstad i Øresundsregionen” bygger på strategien
“Det store spring”.
“Det store spring” er
indgangskapitlet til resten af
kommuneplanen.

Det følges op med afsnit
om de 5 indsatsområder der
beskrives med visioner, mål og
forslag til konkrete projekter.
Under erhverv er der gennemført en SWOT-analyse.
Kommuneplanen som
styringsværktøj

Byrådet har besluttet at styre
efter de langsigtede strategier i
kommuneplanen. De skal
sætte retning på udviklingen i
Rønne Kommune.
Rønne Kommune vil via
mål- og rammestyring sikre
sammenhæng mellem kommuneplanens overordnede og
langsigtede visioner og de enkelte forvaltningers og institutioners aktiviteter.
De langsigtede visioner og
mål fastlægges af Byrådet gennem arbejdet med kommuneplanen, som rækker 12 år
frem.
I tråd med kommuneplanens langsigtede mål vil
målsætninger i mål- og
rammestyringen typisk række
3-5 år frem.
Mål- og rammestyringen
følges op i virksomhedsplaner
for de enkelte forvaltninger og
institutioner. Virksomhedsplanerne beskriver delmål og
aktiviteter der rækker 1-3 år
frem.
Interessenter inddrages

Undervejs i processen har der
været en omfattende involvering af borgerne med tre
temamøder, nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagelse
fra erhvervslivet, foreninger,
forslagsstillere mv.
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Masterplan og bypolitik
Eksempel Holstebro Kommune

Nyt landsdelscenter

Masterplanens indhold

Holstebro er for nogle år siden
blevet en del af et nyt midtvestjysk landsdelscenter sammen med Herning, Ikast og
Struer. En fuld revision af
kommuneplanen er startet i
efteråret 2000 med udarbejdelse af en masterplan. Der er
ikke udarbejdet en planstrategi, men Holstebro Kommune er et godt eksempel på
strategisk arbejde som helhed.
Masterplanarbejdet indeholder nytænkning på både
indholdssiden og måden arbejdet er blevet tilrettelagt og
organiseret på.

Visioner om Holstebro i 2025

Proces og organisation
Arbejdet med masterplanen
har været organiseret med en
politisk styregruppe med 5
byrådsmedlemmer samt en
tværsektoriel embedsmandsarbejdsgruppe. Byplanforvaltningen har haft initiativet i
arbejdsgruppen. De øvrige
forvaltninger har bidraget
med oplæg.
Tidligt i processen stod det
klart at det var en fordel hvis
styregruppen og arbejdsgruppen holdt fælles møder. De to
grupper har derfor i praksis
udgjort én gruppe i processen.
Over en periode på halvandet år er der foretaget undersøgelser af udgangssituationen. Undersøgelserne har
omfattet emner som:
• Scenarier for befolkningsudvikling, boligbehov og
arealbehov i et 25-årigt
perspektiv.
• Behov for nye skoler og
daginstitutioner.
• Behov for ældreboliger.
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• Et levende og alsidigt samfund – et regionalt center for handel, produktion, kultur,
uddannelse og bosætning.
• Et internationalt orienteret bysamfund der lever af et videnbaseret virksomheds- og
institutionsmiljø.
• En kulturby med en stærk regional og international konkurrenceevne der er i stand
til at tiltrække nye investeringer, virksomheder, institutioner og mennesker.
• En socialt velfungerende by med stærke sociale fællesskaber og netværk.
Bypolitikkens hovedmål

På kortere sigt har byrådet fastsat 6 hovedmål, som er
1. at udvikle og stabilisere Holstebros nuværende basis, dvs. produktions- og serviceerhverv,
handels- og servicecenter, turisme, kultur, uddannelse og bosætning,
2. at fortsætte kommunens markante kulturpolitik,
3. at styrke erhvervsudvikling, uddannelse og bykvalitet i bred forstand,
4. at styrke samarbejdet lokalt og regionalt,
5. at forberede en indsats til fremme af vidensamfundet (ved i første omgang at udarbejde en
samlet strategi for vidensamfundet),
6. at sikre en fortsat udvikling af et bæredygtigt miljø.
På længere sigt har byrådet 5 hovedmål som er
• at udvikle Holstebro som vidensamfund,
• at udvikle Holstebro som et moderne og internationalt orienteret samfund,
• at udvikle en alsidig og levende by i en region med en markant national og international
tiltrækningskraft,
• at udvikle en spændende og smuk by,
• at fastholde byens og egnens identitet, særpræg og profil.
9 indsatsområder

De bypolitiske hovedmål skal fremmes ved at fokusere på 9 indsatsområder:
6. Bykvalitet.
1. Landsdelscenter.
7. Bæredygtig udvikling.
2. Erhverv.
8. Internationalisering og regionalisering.
3. Informationsteknologi.
9. Samarbejde og partnerskab.
4. Kultur.
5. Uddannelse.
Fysisk strukturplan

Spørgsmålet er: Hvilken fysisk udformning styrker bysamfundets livsgrundlag bedst?
Som model for den fremtidige bystruktur vælges en cirkulær og koncentreret by. Formålet er
at fremme en bæredygtig byudvikling, at opnå korte afstande (maks. 4-5 km) mellem center
og periferi, at sikre bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter og anlæg, og at understøtte det
regionale handelscenter i bymidten. Den fysiske struktur udvikles gennem byomdannelse og
genbrug af eksisterende byarealer, fortætning af bebyggelsen og udlæg af nye bydele. Byens
struktur rummer en række ‘‘åbne“ bydele centreret om fællesfaciliteter – et centrum hvorfra
stier og trafikforbindelser udgår. Bydelene er ikke ‘‘små byer i byen“, men integrerede dele i
hele byen. Byen har kun ét egentligt center – hovedcenteret som gradvist udvides mod nord
med henblik på en kobling til aflastningscenteret på længere sigt.

• Overordnet vejstruktur –
stopinterviewanalyse.
• Områder der er potentielle
for byomdannelse.
• Landskabsmodeller – herunder analyse af de naturgivne begrænsninger.
• Bæredygtig byudvikling i
nye bydele – særligt fokus
på ledningsforsyning.
Der er gennemført interviews
med nøglepersoner inden for
erhverv, undervisning, kultur,
politik og forvaltning.
Baggrundsmaterialet er samlet
i 12 plannotater der danner
grundlag for masterplanen.

Udfordringer
Masterplanen bygger på en
opfattelse af at Holstebro
Kommune står overfor følgende udfordringer og muligheder:

• Behov for nye boligområder, da rummeligheden
kun dækker behovet de
næste 2-4 år.
• Fastlæggelse af linieføringen for en kommende motorvej fra Vejle via Herning
til Holstebro, så den kan
fungere som ydre ringvej.
• Fremtidens center- og detailhandelsstruktur med
dannelse af et aflastningscenter.
• Bynær placering af fremtidens IT-erhverv.
• Holstebros rolle i landsdelscentersamarbejdet.
• Holstebros rolle som
uddannelsesby.
• Befolkningstilvækst på ca.
4.600 personer frem til
2025.

Det har været en rigtig god
proces for Økonomiudvalg
og Byråd at diskutere de
langsigtede mål og strategier
for byens fremtid. Vi politikere har fået lejlighed til at
forholde os til, hvordan vi
ønsker at Holstebro skal
være at leve i. Da tids-

Masterplanen
Masterplanen er hverken en
byplan, kommuneplan eller
dispositionsplan i gængs forstand. Den er en politisk vision for bysamfundet.
Holstebros udvikling de næste
25 år – en bypolitik – samt
retningslinier for den fysiske
byudvikling.
Masterplanen har fire dele:

perspektivet er 25 år, har vi
kunnet diskutere frigjort fra
de sædvanlige partipolitiskeeller taktiske hensyn, der jo
ofte styres ud fra en tidshorisont på fire år ad gangen.
Arbejdsprocessen har også
været en god indgang til at
afklare Holstebro's rolle i det
nye landsdelscentersamarbejde med Struer,
Herning og Ikast.
Sidst, men ikke mindst,
skal Masterplanen være vores
udgangspunkt for en koordineret bypolitik der skal udvikles på 9 indsatsområder i
de kommende år.
Borgmester Arne Lægaard

1. Overordnet vision og værdier for byudviklingen.
2. Bypolitik som beskriver mål
og strategi på 9 indsatsområder.
3. Overordnet fysisk strukturplan.
4. Samarbejde og partnerskab.
Masterplanen er i høj grad et
idékatalog. Den er en ramme
for kommune- og lokalplanlægning og fremtidige projekter.

Perspektiver

Masterplanen vil blive brugt som fundament for en sammenhængende bypolitik og som ledetråd for den fysiske planlægning i Holstebro mange år frem.
Bypolitisk set tager masterplanen nogle helt nye felter op,
som skal udvikles i et tæt samarbejde mellem de berørte parter indenfor erhverv, kultur, undervisning og kommunen.
Planen skal selvfølgelig revideres , men den er bevidst holdt
på det overordnede plan, så den vil være "robust" overfor de
ændringer der vil komme.
Mange dele af planen vil indgå i strategidelen til den næste
kommuneplan.
Erfaringerne fra arbejdet med masterplanen er at der bør afsættes mandskabsmæssige ressourcer internt, så arbejdet kan
gøres færdig i et forholdsvis kort forløb. Konsulentbistand er
fin at bruge til strukturering og som inspirator, men substansen bør helt klart bearbejdes lokalt i tæt samspil mellem borgere, politikere og administration. På den måde bliver ejerskabet også klart.
Tegning: Holstebro Kommune

27

Strategi og byudvikling
Eksempel Hinnerup Kommune

Byrådet er valgt til at træffe
beslutninger til gavn for borgerne, og som borgmester er
det min opgave at lede den
kommunale administration,
forbedre beslutningsgrundlaget og gennemføre de beslutninger, der træffes.
Det er uendelig vigtigt, at
beslutningsgrundlaget er

godt, og at Byrådets visioner
og mål er klare og tilgængelige.
Derfor er det helt naturligt at vi i Hinnerup Kommune benytter kommuneplanen og den årlige budgetlægning og dialog med
borgerne som beslutningsgrundlag. Det giver mulighed for at sætte den enkelte
i centrum. Vores strategi er
enkelt sagt
• stabil og styret udvikling,
• sund økonomi,
• tillid og troværdighed,
• gode levevilkår.

Der har i mange år været
meget stor efterspørgsel efter
parcelhusgrunde, men Hinnerup Kommune har fastholdt
strategien om at nye bydele
skal indeholde varierede boligformer til forskellige familietyper og aldersgrupper.
Der er opført et nyt ældrecenter og der er indrettet nyt
rådhus i det fraflyttede plejehjem.

Borgmester Niels Berg

Styret udvikling

Strategi giver resultater hederne har vist sig, og komMange års strategisk arbejde
med kommuneplanen som
grundlag har skabt resultater i
Hinnerup Kommune.
Hinnerup Kommune er
begunstiget af sin beliggenhed
i Århusområdet, som er en
region med vækst. Siden kommunesammenlægningen er
Hinnerup Kommune vokset
fra en landkommune med ca.
5.500 indbyggere til en velfungerende og attraktiv forstadskommune med ca.
11.200 indbyggere. Hinnerup
Kommune er en af de kommuner der har haft størst andel af væksten i regionen.
Langsigtet strategisk arbejde

Fundamentet i Hinnerup
Kommunes strategi har stået
fast siden de første skitser til
en dispositionsplan blev udarbejdet for snart 30 år siden.
Her blev de visioner og værdier skabt som udviklingen
siden har bygget på.
Gennem en afklaret strategi
og et godt plangrundlag har
Hinnerup Kommune været
parat når udviklingsmulig-

28

munen har haft viljen til at
fastholde helheden og koordinere de mange enkeltelementer der skal til for at skabe en
velfungerende kommune.
Kommuneplanen er bortset
fra 1989 revideret hvert 4. år
siden den første kommuneplan i 1985.
Hele bydele med hensyn

Bag udviklingen af kommunens nye bydele har ligget et
mål om at skabe “hele bydele”.
I alle større byudviklingsområder udarbejder Hinnerup
Kommune landskabsanalyser
og strukturplaner for at sikre
sammenhæng og kvalitet i
områderne. Strukturplanerne
indgår i kommuneplanen.
De nye bydele har en klar
adskillelse fra værdifulde naturområder og landskaber og
er opbygget med bydelens servicefunktioner i centrum. Bydelene er opbygget med en
konsekvent adskillelse af trafikken der sikrer et fredeligt
nærmiljø og gode stiforbindelser til skole, rekreative områder og bymidte.

Der er tæt koordinering mellem boligudbygningen og udbygningen af kommunens
servicetilbud.
Befolkningsprognosen og
elev- og klassetalsprognosen
revideres hvert år og bruges til
løbende justering af boligbyggeprogrammet, kommunale jordopkøb, byggemodning, grundsalg mv.
Den tætte koordinering har
sikret ro om udvikling af skolerne og andre servicetilbud
over hele perioden, hvor indbyggertallet er fordoblet.
I perioder har Hinnerup
Kommune stoppet eller begrænset grundsalget for at afstemme behovet med kapaciteten på kommunens skoler,
børnehaver mv.
Sideløbende med befolkningsudviklingen er der sket
en udvidelse af service- og
kulturtilbudene i form af fx et
bibliotek og kulturhus, svømmehal, ældrecenter, ældreboliger i bymidten, rådhus og
børnehaver.
Arbejdspladser

Ud fra målet om at udvikle sig
som en hel kommune har
Hinnerup Kommune fulgt

boligudviklingen op med
erhvervsudvikling.
I 1986 blev der udarbejdet
en erhvervsstrategi der omfattede en undersøgelse af flytteønskerne hos 105 virksomheder og deres krav til et moderne erhvervsområde.
Der blev afholdt et
erhvervsseminar, udarbejdet
en strukturplan for et nyt
erhvervsområde, og der blev
opkøbt jord.
Det nye erhvervsområde
ligger i Søften tæt på den jyske
motorvej. Hinnerup Kommune har fastholdt de oprindelige krav til erhvervstyper,
arkitektur mv.
Efter en langsom start er
der nu kommet gang i udviklingen af området. Fra 1993
til 1999 er der skabt ca. 90
nye arbejdspladser om året i
kommunen.
Trafik

Hinnerup Kommune lægger
vægt på at skabe gode alternativer til biltrafikken.
En stor del af stiplanen
som indgår i kommuneplanen, er realiseret, og Hinnerup Station er genåbnet.
Der er nye planer om nærbane mellem Århus og Randers med station i bl.a. Søften.
Derfor blev nærbanestation et
af hovedtemaerne i kommuneplanrevision 2001. Det er
nu afklaret hvor nærbanestationen skal ligge, der har været
en positiv debat i Søften, og
der er afklaring med amtet.
Den gennemkørende trafik
i bymidten er omlagt og
bymidten er ved at blive forskønnet for at bevare konkurrenceevnen.

Attraktive
boligområder

Kulturliv
Strategisk redskab

Det politiske ejerskab til
kommuneplanen sker ved en
meget aktiv deltagelse i kommuneplanlægningen og ved
brug af kommuneplanen som
grundlag for behandling af
budget og aktuelle sager.
Chefgruppen er administrativt ansvarlig for kommuneplanlægningen og ser det
som en fælles opgave “at drive
forretningen Hinnerup Kommune” med kommuneplanen
som det strategiske grundlag.
Kommuneplanens opbygning

Kommuneplan 2001 indledes
med "Strategi for udviklingen”. Her beskrives kommunens situation, nye udfordringer, kommunens rolle i den

regionale udvikling og de
overordnede sigtelinier for
kommunens udvikling.
De efterfølgende temaer
(bymønster, boliger, erhverv,
trafik osv.) indeholder overordnede mål og konkrete
handlinger, som bl.a. omfatter en række konkrete
projektforslag fra borgerne.

God børnepasning og
undervisning

Gode trafikforbindelser

Tryghed og
lav kriminalitet

Indkøbsmuligheder

Samspil med budgettet

Kommuneplanen er koordineret med budgettet. Der er
overensstemmelse mellem målene i kommuneplanen og
budgettet, og kommuneplanens mange forslag til konkrete projekter tages op hvert
år ved budgetlægningen.

Hinnerup Kommune
- et godt sted at leve

Grønt og
rent miljø

Kvalificeret debat

Det vedvarende strategiske
arbejde betyder at den offentlige debat om kommuneplanen ikke starter forfra hver
gang, men kan ske på et kvalificeret grundlag. Da strategi-

ens hovedtræk har ligget fast i
mange år, har Hinnerup
Kommune valgt en debatform
hvor involveringen af borgerne koncentreres om emner,
fx placering af nærbanestation
hvor strategien er under udvikling eller ændring.

Strukturplan for ny bydel ved planlagt nærbanestation i Søften

Skole

Boliger

Regional sti
Nærbanestation
Boliger

Tegning: Sven Allan Jensen as
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Fælles planstrategi
Eksempel Trekantområdet Danmark

I Trekantområdet Danmark
følger vi op på Regeringens
udnævnelse af området til
landsdelscenter ved at udarbejde en fælles hovedstruktur. Forud for hovedstrukturen udarbejder vi en

fælles planstrategi der udpeger den fælles vej vi vil gå i
Trekantområdet. De 8 kommuner har netop været igennem en debatperiode hvor
politikere, erhvervsfolk, borgere mv. ud fra debatoplægget “Strategi for landsdelscenter” diskuterede i hvilken
retning udviklingen skal ske.
På baggrund af debatten
udarbejder vi en endelig strategi der godkendes i de 8
byråd.
Per Bødker Andersen
Formand for Trekantområdet
Danmark

Trekantområdet Danmark
blev udpeget som landsdelscenter af Regeringen i foråret
2000. Det består af Børkop,
Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup,
Vejen og Vejle Kommuner. De
otte byråd har sat et samarbejde i gang om en fælles
planstrategi og hovedstruktur.

rammedel og udarbejde deres
egne temaplaner.
Den fælles planstrategi er
byrådenes oplæg til debat om
en strategi for Trekantområdets udvikling de næste 12 år.
Oplægget til strategi for landsdelscentret er godkendt af de
otte byråd i juni 2001.
Hovedstrukturen er en
overordnet fælles del af de otte
kommuners kommuneplaner.

Fælles strategi

Overordnet vision

Efter vedtagelsen af en fælles
planstrategi og hovedstruktur
skal de otte kommuner revidere kommuneplanens

Strategien tager udgangspunkt
i at kommunerne hver især
har en række specialer og kvaliteter som i fællesskab giver

Nyt landsdelscenter

Sådan skal de næste 12 års ca. 13.000 boliger opføres
yboliger
Landsbyboliger
Parcelhuse
Omdannelse fra
erhverv til bolig
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mange flere muligheder end
kommunerne har hver for sig.
Visionen er at Trekantområdet bliver en åben grøn
storby der består af flere byområder. Det skal være naturligt at bo i Vamdrup, dyrke
sport i Lunderskov, arbejde i
Kolding, høre musik i Fredericia, gå i teatret i Vejle, gå på
restaurant i Børkop, tage i
skoven i Vejen og sejle i Middelfart.

Seks indsatsområder
I forlængelse af den overordnede vision er der udpeget
seks indsatsområder:
1. Bosætning
2. Erhverv
3. Uddannelse
4. Godstransport
5. Persontransport
6. Storbyliv
Hvert indsatsområde er beskrevet med fakta, visioner,
strategier og initiativer.
Bosætning som eksempel

Det er visionen at skabe et
sammenhængende og fremtidsorienteret boligmarked i
Trekantområdet.
Strategien er at det tætte
boligbyggeri især skal ske i de
større byområder med mange
muligheder for byliv og service, at bosætning i midtbyerne skal fremmes gennem
byfortætning og byomdannelse, og at boligerne skal
blandes med service, erhverv
og kulturtilbud for at skabe et
mangfoldigt og aktivt byliv.
Eksempler på initiativer:
• Nye attraktive studieboliger i centrum nær
uddannelsesinstitutionerne
og den kollektive transport.

• Omdannelse af nedslidte
områder i bymidterne.
• Nye attraktive boligområder i det åbne land ved at
etablere søer og rejse skov.
• Nye attraktive områder i
byerne ved kanaler, søer og
byparker.
• Byøkologiske projekter.
Erhverv som eksempel

Visionen er ét integreret erhvervsliv og arbejdsmarked i
Trekantområdet – med hovedvægt på vidensbaseret udvikling af eksisterende og nye
styrkepositioner.
Strategien er at styrke områdets konkurrenceevne ved at
understøtte de kompetencer
der er i området i forvejen.
Der skal satses på hele kæden
fra forskning, via produktion
til distribution. Trekantområdet mangler især styrke inden
for forskning og uddannelse.
Erhvervsplanlægningen
skal sikre at der er tilstrækkeligt med attraktive og forskelligartede lokaliseringsmuligheder der placeres de
bedst egnede steder i Trekantområdet.
Eksempler på initiativer:
• Fælles planlægning af
erhvervsområder.
• Styrkelse af eksisterende
erhvervskompetencer og
vurdering af potentialet for
at skabe nye styrker.
• Udvikle et klassifikationssystem der sikrer optimal
lokalisering af virksomheder.
• Sikre høj arkitektonisk kvalitet i erhvervsbyggeriet og
god sammenhæng mellem
erhvervsbyggeri og landskab.

Fælles strategi for landdistrikter
Eksempel Vendsyssel Udviklingsråd
les plangrundlag har vi udarbejdet en fælles landdistriktspolitik. Målet er at tydeliggøre og profilere de mange
udviklingsmuligheder der
findes i landdistrikterne og at
skabe et fælles grundlag for
kommuneplanlægningen og
et bindeled mellem Regionplanen, den tilhørende
landdistriktsredegørelse for
Nordjyllands Amt.

Blandt en række fælles indsatsområder under Vendsyssel Udviklingsråd har udvik- Knud Rødbro
lingen i landdistrikterne høj Borgmester og formand for
prioritet. For at skabe et fæl- den lokale aktionsgruppe

Målet i landsbyerne og
landområderne er at styrke de
nære livskvaliteter og øge deres kvaliteter som et godt sted
at bo. Der skal derfor satses på
at skabe velfungerende sociale
netværk, at skabe gode og
trygge rammer om det nære
familieliv og udvikle nye måder at dække de basale servicetilbud på.

Vendsyssel Udviklingsråd begrænsninger og muligheder
De ni nordligste kommuner i
Danmark har i 1992 dannet
Vendsyssel Udviklingsråd, som
er et formaliseret erhvervs- og
udviklingssamarbejde. Formålet er at skabe resultater gennem samarbejde. Egnen må i
forhold til mere gunstigt stillede områder trodse en række
særligt vanskelige vilkår for at
få del i udviklingen.

for områdets egne byer, og
områdets egne byer har forskellige forudsætninger for
udvikling.
Det generelle billede er at
tilbudene i områdets byer
udtyndes i takt med at de
store byer vinder frem. Samtidig specialiseres området i rollen som bosted og som den
trygge og gode ramme om det
nære liv.

Fælles udviklingsplan

Vision

Løkken-Vrå, Hirtshals, Sindal
og Sæby Kommuner har under
Vendsyssel Udviklingsråd lavet
en fælles udviklingsplan som
led i EU‘s Leader+ program. I
forlængelse af udviklingsplanen
for de 4 kommuner er en fælles
strategi for landdistrikterne i
alle 9 kommuner under udarbejdelse. Strategien svarer på
mange måder til en fælles planstrategi.

Visionen er at styrke grundlaget for livet og livskvaliteten i
området ved at udnytte de
naturlige og menneskelige ressourcer og ved brug af ny teknologi og nye organisationsformer.
Mål

I byerne er det målet at de
skal være områdets grundpiller for beskæftigelse og
specialiserede kultur-, uddanOmrådets regionale rolle
nelses- og servicetilbud. ByStrategien bygger på analyserne erne er forskellige. Det er
i Nordjyllands Amts landmålet at byerne hver for sig
distriktsanalyse suppleret med udnytter deres naturgivne og
en beskrivelser af det regionale kulturelle ressourcer til at udbysamspil som området indgår vikle særlige styrkepostioner
i og påvirkes af. De større om- og dermed øge områdets
kringliggende byers udvikling samlede konkurrencedygtigog styrkepositioner giver både hed og udviklingsmuligheder.

Lokal aktionsgruppe

Der er nedsat en lokal aktionsgruppe under Vendsyssel
Udviklingsråd. Gruppen har
repræsentanter fra erhvervslivet, organisationer, landsbyerne, foreningslivet mv. fra de
4 kommuner og skal sikre
fremdriften i gennemførelsen
af strategien. Strategien iværksættes ved at byer og landsbyer
laver en lokal udviklingsplan
for deres eget område.

Fælles strategi for landdistrikter
Rammebetingelser
• Kraftig regionalisering.
• Centralisering af arbejdspladser og specialiseret service i de store byer.
• Udtynding i områdets byer.
• Mosaikpræget billede af høj- og lavstatusområder.
• Velfungerende lokale netværk afgørende i landsbyerne.
• Befolkningsfremgang i byerne.
• Befolkningstilbagegang i landsbyer og landområder.
• Lav andel af børn, unge og erhvervsaktive.
• Høj andel af ældre.
• Unge flytter fra området.
• Familier flytter til området.
• Mange selvstændigt erhvervsdrivende.
• Styrker indenfor bla. turisme, fiskeri, landbrug og havnevirksomhed.
• Lavt uddannelsesniveau.

Vision
Udvikling af området ved udnyttelse af dets
naturlige og menneskelige ressourcer
og ved brug af ny teknologi og
nye organisationsformer.

Mål for byerne
Helhedsorienteret indsats styret af projektgrupper:
• Hovedvægt på opbygning
af styrkepositioner.
• Et godt og kreativt
udviklingsmiljø.
• God indtjening og nye
arbejdspladser.

Mål for landområderne
Helhedsorienteret indsats styret
af projektgrupper:
• Attraktive bosætningssteder.
• Et stærkt landbrug i balance
med omgivelserne.

Kilde: Udviklingsplan for landdistrikter, Vendsyssel Udviklingsråd. April 2001
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Strategi og bæredygtig byomdannelse
Eksempel Ringkøbing Kommune

Fra nederlag til sejr
En god strategi for omdannelse af havnen har vendt nederlaget da Nordsøværftet lukkede, til en sejr. Byomdannelsen i Ringkøbing er også et
eksempel på bæredygtig byudvikling. Et forladt byområde
genbruges og bliver til en levende bydel med blandede anvendelser.
Nordsøværftet lukkede

Det hæderkronede skibsværft
Nordsøværftet var en af de
største arbejdspladser i Ringkøbing Kommune. Da værftet
lukkede i 1997 gik 400 arbejdspladser tabt. Lukningen
var en et alvorligt slag for
Ringkøbing Kommune.
Strategi og handlekraft

På grund af havnearealets betydning for Ringkøbing var
Byrådet ikke i tvivl om strategien. De forladte havnearealer
skulle hurtigst muligt ryddes
og udnyttes, og Byrådet var
villig til at bruge de nødvendige ressourcer.
Byrådet valgte at være både
planlægger, katalysator og investor for at sikre at omdannelsen kom hurtigt i gang.

butikker, kontorer mv. i
den centrale og bynære del
og let og tung industri på
“Erhvervsøen”.
• at skabe god sammenhæng
med Ringkøbings bevaringsværdige bykerne.
• at give borgerne og områdets mange turister et attraktivt byrum med Beddingen som trækpladser og
med sti gennem hele området og rundt om Erhvervsøen.
Masterplanen giver plads til
ca. 40 boliger og 4.600 m2
butikker, kontorer mv.
Effekter

Inden kommunen overtog
arealet købte Vestas Nordsøværftets nyere værftsbygninger
på Erhvervsøen. Her har
Vestas etableret en ny fabrik,
der udnytter nogle af de kom-
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petencer inden for jern- og
metalbranchen, som Nordsøværftet havde opbygget.
Samtidig styrker den nye
havnefront Ringkøbings profil
som en attraktiv by med en
smuk og velbevaret bykerne.
Den nye havnefront øger
Ringkøbings konkurrencedygtighed som turistby og
som en aktiv erhvervsby, hvor

Masterplanen for Ringkøbing Havnefront

Masterplan

For at styre omdannelsen
udarbejdede Ringkøbing
Kommune en masterplan for
det samlede havneområde.
Masterplanen lagde vægt på
• at åbne Ringkøbing mod
vandet og give byen en ny
og spændende havnefront,
• at skabe en ny og levende
bydel med blandede anvendelser i form af boliger,

Værftets lukning var et stort
problem og en stor mulighed. Byrådet var fra starten
helt klar på, at en ny anvendelse af området krævede en
helhedsplan og store investeringer. Masterplanens ide
om en ny bydel med en

Tegning: Europlan Arkitekter as

blanding af boliger, erhverv
og rekreation opfyldte byrådets ønsker. Den var samtidig så konkret udformet, at
der kunne styres efter den i
detaljer. Og det bliver der.
Den nye bydel tegner sig nu
på havnen som beskrevet i
masterplanen. Den nye bydel udtrykker overgangen
fra industrisamfund til videns- og oplevelssamfund og
blander med det gode fra
fortiden med det spændende
fra fremtiden.
Hans Østergård
Borgmester

det er vigtigt at kunne tiltrække medarbejdere.
Den tidligere forureningsbelastning fra værftet er væk
og erstattet af miljøvenlige
anvendelser. Jordforureningen
er fjernet og materialerne fra
nedbrydningen af bygninger
m.v. blev genbrugt bl.a. som
fyld under områdets nye befæstede arealer.

Strategi og partnerskab
Eksempel Københavns Kommune

Valby industriområde ligger op
til Valby Station på et stort areal
der kan indgå i Valby bymidte.
Aktiviteterne i det store område
havde i flere år været under afvikling og forandring. Under det
københavnske bydelsforsøg brød
mange års uenighed om den
fremtidige anvendelse frem. Efter
aftale mellem Københavns Kommune og miljø- og energiministeren iværksatte kommunen
et eksempelprojekt for området,
og der blev dannet en gruppe af
grundejere, developer, Valby Bydelsråd, Københavns Kommune
og med Miljøministeriets
Landsplanafdeling som formand.
For at skabe fremdrift i dialogen tilknyttedes en neutral planlægger der sammen med gruppens sekretariat med mellemrum
tegnede planer for området der
viste hvad der blev talt om.
Planskitserne var til stor gavn for
diskussionen og forholdet til offentligheden. Det lykkedes at
fremlægge en vision og et realistisk planlægningsgrundlag. Det
består af fælles mål og en helhedsplan med uddybende tekster
og rumlige tegninger.
Planlægningsgrundlaget blev udstillet, fulgt op i den lokale avis
og drøftet på et borgermøde. Planen blev accepteret af Valbyborgerne og dannede derefter
grundlag for kommunens lokalplan.
Forud for den endelige aftale
mellem planlægningsmyndighed, grundejere og developer om
at gøre planen til virkelighed blev
der ført intense drøftelser om at
koordinere de kommunale
sektorers planer i bydelen så også
kommunens servicebehov kunne
tilgodeses. Det skabte nye løsninger, og de blev sikret i kommunens budget.

Valby er et eksempel
på at tidlig inddragelse
af væsentlige parter og
en god proces kan bidrage til byrådets strategi og føre til realistiske planer og en bedre
bykvalitet, blot kravet
om kvalitet holdes fast
gennem hele dialogfasen.

Eksempelprojektet har
skabt nye tanker – og enighed mellem de private og
offentlige interesser. Begge
sider bidrager til at vi nu
får udvidet bymidten i
Valby med nye veje, gader,
stier, bygninger, torve og
friarealer. Det lykkes at
genanvende historiske industribygninger og at indpasse butikker, boligtyper,
ældreboliger, skole, fritid
og kultur. Samtidig kan vi
udnytte nærheden til Valby
Station.

Jens Kramer Mikkelsen
Overborgmester

Tegning: Dybbro og Haastrup ApS

Det centrale Valby udvides og fornys...
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Strategi for bymidte og detailhandel
Eksempel Sorø Kommune

Bymidten i Sorø har gennemgået en fornyelse. Vi
står i dag med en smuk bymidte som understreger at
vi lægger vægt på kvalitet,
kunst og kultur. Det er gen-

Strategi for detailhandel
Sorø Kommune har i flere år
arbejdet strategisk på at styrke
Sorøs detailhandel, der er i
hård konkurrence med større
byer og butikscentre.
Detailhandlen er klemt

Sorø er en gammel købstad
med ca. 6.500 indbyggere.
Byen ligger smukt ved Sorø
Sø.
Tæt på Sorø er der flere
større og stærkere indkøbsbyer
og butikscentre. Der er kun
15 km til Slagelse (Bilka og
Vestsjællandscentret med
OBS) og 25 km til Næstved
Storcenter.
Ligesom i mange andre
mindre og mellemstore byer
afspejler den regionale konkurrence sig i at detailhandlen
i Sorø står svagt inden for
udvalgsvarer, men stærkt inden for dagligvarer.
Strategi for detailhandlen

Sorø Byråd nægtede at acceptere at byen efterhånden mistede sin detailhandel og livet
i byen som helhed. Sorø valgte
at satse på “kulturkvalitet”
som middel til at modvirke
effekten af de hårde udefrakommende rammebetingelser.

34

nem den prioritering at Sorø
går ind i konkurrencen med
de større kommuners discountcentre.
Med bl.a. byfornyelse, nyt
boligbyggeri og trafikforbedringer i bymidten har Sorø
bevaret et attraktivt handelsmiljø der er krydret med
kunstneriske oplevelser. Hertil
kommer Holberg-Arkaden der
indvies ultimo 2001 med et
glasoverdækket indkøbsmiljø
og kulturelle aktiviteter.
Borgmester Ivan Hansen

Strategien er siden blevet
iværksat gennem en lang
række initaitiver.
Trafikken omlagt

Kulturen fremmes

Kulturoplevelser er et væsentligt element i strategien, hvor
kulturtilbud og butiksliv supplerer hinanden. Der er udarbejdet en plan for en “kulturkarré” opbygget om bl.a. det
eksisterende bibliotek og Sorø
Museum.
Detailhandlen koncentreres

Sorø Kommune arbejder på,
at koncentrere de tilbageværende butikker mest muligt i
det centrale byområde. Det

væsentligste enkeltelement er
at etablere en butiksarkade
med et glasoverdækket
indkøbsmiljø der har adgang
fra byens hovedstrøg. Efter et
større forberedende arbejde
hvor Sorø Kommune har spillet en aktiv rolle, er butiksarkaden nu under opførelse.
Arkaden kommer til at indeholde en række nye butikker
og kulturelle indslag og vil
give de samme muligheder for
indendørs oplevelser og aktivitet som de større omkringliggende byer tilbyder.

Butiksarkaden

Den gennemkørende trafik i
bymidten er flyttet fra hovedgaden til en bagvedliggende
parallelgade, og de centrale
gader er forskønnet. Der er
også skabt god tilgængelighed
fra det nye overordnede vejnet
til velbeliggende parkeringspladser, og busstationen ligger
centralt placeret i kanten af
bymidten.
Nye boliger i bymidten

Det blev besluttet at koncentrere det offentligt støttede
boligbyggeri i bymidten. I løbet af en periode på ca. 15 år
er det via bl.a. byfornyelse lykkedes at få opført 250 boliger
i bymidten på arealer hvor der
tidligere overvejende har ligget
erhverv.
Krav til facader og arkitektur

Sorø Kommune stiller store
krav til facader og arkitektur i
bymidten ud fra et ønske om
at sikre et helstøbt bymiljø af
høj kvalitet. Det sker gennem
lokalplaner, byfornyelse og
facadevejledning.

Tegning: Arkitektfirmaet Tegnestuen, Steudel og Knudsen Pedersen A/S

Strategi for bevaring og udvikling
Eksempel Ribe Kommune

I Ribe by har vi et enestående bymiljø der gør det til
noget helt særligt at besøge
byen. Seværdighederne er
mange, og fra politisk side
gør vi hvad vi kan for at
værne de mange, smukke
bygninger og miljøer der er
Store bevaringsinteresser

Ribe har sin oprindelse i det
6. århundrede og er Danmarks ældste by. Samtidig er
den en af de bedst bevarede
byer. Ribe opstod som en
vikingeboplads ved Ribe å og
har langt tilbage været et vigtig handelssted og domkirkeby
fra 1200-tallet.
Den gamle middelalderby
er et stort turistmål med ca. 1
mio. gæster årligt.
Plads til udvikling

Samtidig med at Ribe er en
meget bevaringsværdig by, skal

bevaret. Vores største udfordring er at kombinere bevaring af middelalderbyen og
samtidig sikre udvikling. Vi
hilser nye initiativer velkommen, men i Ribe sker udviklingen med respekt for det
bestående og i dialog med
borgere og forretningsdrivende. Ribe er Danmarks
ældste by, og nogle kalder
den også den smukkeste, andre igen for verdens mindste
storby. Efter min mening er
den alle tre ting.
Borgmester
Preben Rudiengaard

der også være plads til at Ribe
kan udvikle sig.
Den tidlige bevaringsindsats

Ribe Kommunes første bevaringsværktøj var en bevaringsdeklaration fra 1963. Den sikrede at alle ydre ændringer
skulle godkendes af Byrådet.
I 1969 blev der udarbejdet
en bevaringsplan for Ribe.
Planen var ikke bindende,
men den støttede borgere og
myndigheder i deres arbejde
med bevaring.
Næste skridt blev taget i
1990 hvor Ribe Kommune

Ribe Byferie

Ribe Byferie styrker den byarkitektonisk noget ødelagte sydlige byfront,
forstærker byens identitet og styrker livsgrundlaget.

udarbejdede et kommuneatlas
i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelse.

Udvikling

Udfordringen er at udnytte
potentialet i Ribes bevaringsværdier på en sådan måde at
En ny strategi
de nye historiske “lag” af by,
der lægges uden på og oven i
Gennem arbejdet med komden eksisterende, bidrager til
muneatlas blev Ribe Kommune opmærksom på behovet at styrke byens identitet, kvalifor en samlet strategi for beva- teter og livsgrundlag.
Ribe Kommune valgte i
ring og udvikling i Ribe.
forlængelse
af kommuneatlasBevaring og udvikling kan
arbejdet
at
nedsætte
grupper
betragtes af og til som to modom
udviklingsarbejdet
med
satrettede interesser, men i
bl.a.
erhvervsfolk.
Grupperne
Ribe er bevaring og udvikling
forenet. Potentialet i byens hi- udarbejdede målsætninger for
et nyt bykoncept og en række
storiske kvaliteter er også byens styrke og kilden til udvik- projektforslag til udviklingen
af byen og dens erhverv.
ling.
I forlængelse heraf har Ribe
arbejdet
målrettet på at styrke
Bevaring
turismen med udgangspunkt i
Strategiens bevaringsdel består
bevaringsværdierne. Vikingei at sikre de eksisterende bevamuseet er en ny stor attrakringsværdier. Til brug for det
tion og Ribe Byferie styrker
har Ribe Kommune en række
overnatningstilbudet. Ribe
bevaringsværktøjer.
Byferie er opført i overensKommuneplanen indeholstemmelse med retningslinider de overordnede mål om
erne for opførelse af ny bebygbevaring.
gelse. Bebyggelsesstrukturen,
Kommuneatlas beskriver
husenes proportioner og mabevaringsværdierne.
terialevalget har lighedspunkDeklarationen fra 1963 og
ter med historiske bebyglokalplaner fastlægger spillegelsesprincipper, mens den
regler.
måde som de enkelte elemenHerudover har Ribe Komter bruges på signalerer at bygmune udarbejdet en række vejgeriet er nutidigt.
ledninger om fx tilbygning,
renovering og vedligeholdelse
Ribe byplan
af huse, skiltning, belysning og
butiksfacader, indpasning af ny I Ribe Byplan fra 1999 er
bebyggelse, byens parker, alléer bevaringsstrategien sammenfattet. Ribe Byplan indeholder
og private friarealer samt ofstatus, politiske mål og de
fentligt design.
indsatsområder der skal arbejBevaringsarbejde udvikles
til stadighed med finpudsning des med de kommende år,
af værktøjerne, men det er ef- samt konkrete projekter som
terhånden velkendt stof. Deri- skal indgå i kommunens videre arbejde med bevaring og
mod er det offensive udvikudvikling.
lingsarbejde en stor udfordring.
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Strategi for trafik- og byplanlægning
Eksempel Nakskov Kommune
I Nakskov Kommune fungerer kommuneplanen som
et aktivt styringsinstrument
eksempelvis i forbindelse
med trafik- og byplanlægningen. Med Nakskovs begrænsede ressourcer handler
det om at finde løsninger
som udstråler god kvalitet
og lang holdbarhed. Byens
rum er ansigtet til byens
borgere og gæster. Nakskov
Kommune ofrer derfor
mange ressourcer på at vedligeholde byens gaderum og
pladser. Cykelsti-projektet
og renovering af havne-

Plangrundlag
Planlægningen i Nakskov
Kommune tager udgangspunkt i et ønske om at planlægge for en bæredygtig udvikling, hvor planlægningen så
vidt muligt foretages med et
helhedssigte og på tværs af
sektorer. For trafikplanlægningen i kommunen betyder
det bl.a. at aktiviteterne koordineres med den samlede byplanlægning. I praksis benyttes kommuneplanen meget
aktivt som det overordnede
plangrundlag.
Kommunen har udarbejdet
en trafiksikkerhedsplan og en
trafik- og miljøhandlingsplan
som begge er indarbejdet i
kommuneplanen.

Trafikken i Nakskov
Omkring Nakskovs gamle
centrum er i dette århundrede
opbygget ring- og radialveje.
Senest er anlagt en omfartsvej
nord om byen i god afstand til
bymæssig bebyggelse. Byen
har i det store hele et harmonisk og funktionelt vej- og
stisystem.
Selvom Nakskov i de seneste årtier har mistet mange af
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fronten er eksempler på projekter som har bidraget til at
gøre Nakskov til en mere attraktiv by at bo og arbejde i.
Borgmester Flemming
Bonne Hansen

sine større og mindre virksomheder, er optimismen bevaret. Det er synliggjort i den
omfattende trafiksanering i
byens centrum, en stor indsats på byfornyelsesområdet,
og senest i den smukke kajrenovering i Havnegade.
I Nakskov har bilismen,
som i mange andre danske
byer, præget planlægningen.
Den udvikling har Nakskov
gjort store anstrengelser for at
vende. Nu er fokus i stedet
rettet mod færdselssikkerhed
og bedre miljø.
Cykelrute-projektet er banebrydende for denne udvikling i Nakskov Kommune.

blevet et positivt aktiv hvor
der både kan måles en større
tilfredshed hos trafikanterne
og et fald i antallet af færdselsuheld. I 1992 førtes cykelruten et stykke ud mod Rosnæs. Strandpromenaden ved
Møllebugten blev istandsat
både til vand- og landsiden.
Langs vandsiden blev der etableret en dobbeltrettet cykelsti.
I disse år anlægges den sidste
del af cykelruten i byens centrum.
I kølvandet af renoveringen
af vandsiden i Havnegaden
følger nu renovering af selve
Havnegade.

Havnen
Havnen er beliggende tæt ved
fjorden og lige ved Nakskovs
gamle bycentrum, hvilket gør
at den kan udnyttes som et
aktiv til rekreative formål af
både turister og lokalbefolkning. Med den seneste renovering af Havnegadekajen har
kommunen søgt at skabe nyt

liv i havneområdet. Fra at være
et sted fuldt af liv er Havnegade gennem årene blevet reduceret til en uoverskuelig, larmende og uheldstynget færdselsåre. En økonomisk svækkelse med flere virksomhedslukninger har medført at byen
ikke har haft økonomi til at
vedligeholde arealet.
Vendepunktet kom i 1995,
hvor kommunen med støtte fra
forskellige offentlige myndigheder, fik mulighed for at renovere havnearealet og en delstrækning af Havnegade. Ambitionen var at få havn og by til
igen at tale sammen. Med et
godt plangrundlag og et
anlægsbudget på 20 mio. kr.,
er det lykkedes at skabe rekreative og attraktive gader og pladser. Planlægningen har
fokuseret meget på vandsiden
af havnegade. Indtil videre er
det kun en strækning på 150m
af havnegade, der er renoveret,
men på sigt er det planen at
renovere hele strækningen.

Cykelrute-projektet
Cykelruten i byens centrum
blevet anlagt i perioden 198891 med støtte fra Trafikpuljen. Siden er projektet udvidet til at handle om hele
byen og har også her opnået
støtte fra Trafikpuljen i 1995
og 1996.
Cykelrute-projektet er gennemført efter et konsekvent
designprogram. Det gav
bymiljøet et løft og har bidraget til en generel byforskønnelse. Selve cykelruten er

Udsigt over det renoverede område ved havnen

Nye udfordringer og lokale potentialer
Eksempel Nykøbing-Rørvig Kommune

Planstrategi
Nykøbing-Rørvig har i august
2000 offentliggjort en planstrategi der består af to dele et husstandsomdelt hæfte om
Byrådets strategi og en statusdel. Kommuneplanen er vedtaget endeligt i juni 2001.
Styrkepositioner og rammer

Nykøbing-Rørvig Kommune
ønsker en realistisk strategi.
Derfor tager strategien udgangspunkt i kommunens eksisterende styrkepositioner og
i udvikling inden for de rammer, kommunen kan påvirke.
Udfordringer

Nykøbing-Rørvig Kommune
er meget attraktivt beliggende.
Nykøbing By har et velbevaret
købstadsmiljø der er et rigt
udbud af strand- og naturområder mv. Det er et plus for
turismen og handelslivet, og
det giver mulighed for at tiltrække nye borgere.
I de senere år spores en tendens med ønsker om nærhed
til naturen, sunde og trygge
omgivelser og øget miljøbevidsthed. Kombineret med ITudviklingen der giver større
muligheder for at arbejde
hjemme, forventes det at øge
interessen for at bo i Nykøbing-Rørvig Kommune.
Flere ældre sommerhusejere
vil i de kommende år nå en
alder der giver dem mulighed
for at bo helårs i deres sommerhus, eller de kan flytte ind
i en helårsbolig i kommunen.
Der er et stort overskud
inden for detailhandel, men
kommunens position trues af
udbygning af indkøbsmulig-

hederne i de større byer. Der
er også mange amtslige arbejdspladser, men der er ikke
sikkerhed for at de vil blive
fastholdt i Nykøbing-Rørvig
Kommune.
Byudvikling i NykøbingRørvig Kommune er begrænset af mange bindinger for
bl.a. natur- og kystområder.
Visioner og mål

Byrådet har valgt at lokal
Agenda 21 skal være det overordnede tema i strategien. Bæredygtig udvikling skal være
målet for alle planer og handlinger.
Boligpolitik

Nykøbing-Rørvig Kommune
har valgt en tosidet boligstrategi. Der skal satses på at tiltrække unge familier for at
fremme en mere alsidig
befolkningssammensætning,
og Nykøbing-Rørvig Kommune skal være et godt sted at
bo for de ældre.
Der skal skabes flere attraktive familie- og ældreboliger. Samtidig skal indsatsen rettes mod skoler, fritidsaktiviteter, infrastruktur,
grønne områder mv.

I Nykøbing-Rørvig Kommune har vi gennemført en
en fuld revision af kommuneplanen. Vi har fået en
kommuneplan der tager udgangspunkt i at styrke kommunens position som efterspurgt område for både fastboende og besøgende.
Det har været en frugtbar
proces for Byrådet at formulere en planstrategi, og de
mange aktive borgere fik en
chance for at præge debatten
om kommunens udvikling.
Vi har indarbejdet lokal
Agenda 21 i alle temaer.

Byomdannelse, bymiljøforbedring, bynære grønne
områder, stier mv. er alle
indsatsområder der styrker
kommunen som grøn
bosætningskommune.
Borgmester Vagn Ytte Larsen

Erhverv og turisme

Kulturmiljø og fritidsfaciliteter

Nykøbing-Rørvig Kommune
ønsker at modvirke sårbarheden overfor nedgang i de
dominerende erhverv - handel
og offentlige arbejdspladser.
Der skal satses på at tiltrække nye erhverv, fx inden
for IT og det kreative, som
lægger vægt på beliggenhed
ved natur- og bymiljøer som
fx på Nykøbing Havn.
Turismen skal udvikles på
et bæredygtigt grundlag. Der
er grænser for hvor meget antallet af gæster kan øges i højsæsonen. Udviklingen skal ske
ved kvalitetsforbedringer og
sæsonforlængelse.

Det er Byrådets mål at kvaliteterne i kommunens kulturmiljø og fritidsfaciliteter
styrkes. Det er bl.a. vigtige
elementer i boligpolitikken og
i de erhvervspolitiske mål om
at fastholde detailhandlen og
tiltrække nye erhverv.
Scenarier

Planstrategien indeholder 2
scenarier - Bolig-arbejde scenariet og sommerhus scenariet. Scenarierne illustrerer
forskellige udviklingsveje og
dermed betydningen af at
træffe strategiske valg om
fremtiden.
Proces

Strategien er blevet til under en omfattende involvering af borgerne. Der har
været
• indledende borgermøde
som dialogmøde mellem politikere og borgere.
• målgruppearrengementer for fx børn og unge.
• temaopdelte arbejdsgrupper.

37

