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FORORD
Planlægning handler om at give nye udviklings- og investeringsmuligheder. Det handler også om, at have en tæt dialog med de borgere og virksomheder som arbejder,
lever og færdes tæt på de arealer, hvor de fysiske omgivelser forandrer sig. I kommunerne tilstræber vi at være både effektive, grundige og i god dialog med borgerne om
vores lokalplanlægning.
Men vi ved også, at sagsbehandlingstiden på en lokalplan i dag kan være meget lang,
og det er et problem for dem, der venter på at komme i gang med et projekt. Vi ved
også, at hvis vi ikke får afstemt forventningerne med borgere og andre om, hvad der
skal ske, så kan planlægning blive en rigtig træls sag for kommunen. Vi kan og skal
derfor hele tiden blive bedre til at optimere lokalplanlægningen – både når det gælder
den tid, vi bruger og den kvalitet og holdbarhed, som planerne får.
Planloven er i fokus i disse år, blandt andet som følge af KL’s og kommunernes ønsker
om mere lokalpolitisk beslutningskompetence på planområdet. Med kataloget ”Danmark i vækst og balance – 32 konkrete løsningsforslag til den fysiske planlægning” fra
2015 gav KL en række konkrete forslag til, hvordan bl.a. planloven kunne styrkes og
moderniseres, så den matcher de aktuelle krav og udfordringer, den skal bidrage til at
håndtere. Med planlovsændringerne i foråret 2017, samt den forventede implementering af samtlige frikommuneforsøg på planområdet, er bolden nu givet op til kommunerne, og vi glæder os til at komme i gang.
Med den reviderede planlov introduceres også en række ændringer med betydning
for kommunernes lokalplanlægning. Derudover findes der allerede i dag nogle redskaber i loven, som kommunerne med fordel kan bringe i spil. Vi vil gerne opfordre
til, at man bruger den nye lov til at give sin egen lokalplanpraksis et servicetjek. Man
kan med fordel lade sig inspirere af katalogets mange gode eksempler fra den kommunale praksis.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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INDLEDNING
Lokalplaner er – og skal fortsat være – et vigtigt og effektivt kommunalt styringsredskab.
Med planlovsændringerne i foråret 2017 samt den varslede implementering af
frikommuneforsøget om byzonetilladelser, får kommunerne nye muligheder for at
kvalitetsforbedre og optimere planlægningen. De nye redskaber er samtidig en oplagt
anledning for kommunerne til at give egen planpraksis et servicetjek.

Kommunernes planlægning muliggør
lokal vækst og investeringer. God planlægning er med til at sikre, at væksten
foregår i balance med miljø og omgivelser, klimahensyn, borgernes rekreative
muligheder osv.
I lokalplaner fastsætter kommunerne de
bindende rammer for, hvad investorer og
borgere kan foretage sig i et givent område. Lokalplaner er på den ene side et

særdeles vigtigt og effektivt styringsredskab til varetagelse af samfundsmæssige
interesser. På den anden side har lokalplaners processer og indhold stor betydning for hvordan, hvor meget og hvor
hurtigt både offentlige og private parter
kan udvikle i et givent område.

i lokalplanlægningen har forventning
om handlekraft og hurtige processer. Det
stiller krav til, at kommunerne bruger
ressourcerne med omtanke. Vi tror, at
flere nye redskaber i planlovsændringerne kan bane vejen for en mere effektiv
lokalplanlægning.

Lokalplaner skal fortsat være et stærkt og
effektivt kommunalt styringsredskab. Politikere, bygherrer og andre interessenter

Udover de allerede vedtagne ændringer,
ser vi frem til, at regeringen som varslet implementerer de forenklings- og

Indledning
Læsevejledning
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›› Figur 1 // Aktuelle udfordringer for kommunernes planlægning. Flere forhold i disse år gør det påkrævet for
kommunerne at forholde sig til, om lokalplanlægningen foregår hensigtsmæssig, smidigt og effektivt.

... stiller krav til

Udfordring ...
Kompleksiteten øges

Balancering af fagligheden med knap tid

Tid er en mangelvare

Rutiner, men også fokus på det der giver værdi

Ændringer sker med større hast

Eﬀektivitet

Øget kamp om indﬂydelse i processen

Nye planlæggerroller, metoder og processer

Pressede organisationer på ressourcer

Hensigtsmæssigt brug af ressourcer

Autoritet udfordres - kompetente aktører
Øget konkurrence mellem områder og projekter

afbureaukratiseringstiltag på planområdet, der er blevet afprøvet i frikommuneforsøgene. Særligt byzonetilladelser vil
bidrage til at mindske afstanden mellem
lokalplaner og de efterfølgende udstyknings- og byggesager.
Med dette inspirationskatalog opfordres
kommunerne til at gribe bolden og anvende de nye muligheder, samt bruge
dem som anledning til at få kigget sin
egen lokalplanpraksis efter i sømmene.
•• Bruger vi lokalplanredskabet, hvor
det er relevant, men uden at overbruge det?
•• Er vi effektive nok i vores processer?
•• Bruger vi tid og ressourcer på det, der
skaber værdi?
•• Er indsatsen tilpasset den givne situation?
•• Og får vi sikret den nødvendige kvalitet i og ejerskab til planerne?
I nogle kommuner laves der op til tre
gange så mange lokalplaner som i andre,
også selvom kommunerne er relativt ens
ift. geografi, bystrukturer, befolkningstæthed mv. Der er også markante forskelle i tidsforbruget til tilvejebringelse
af den enkelte plan.

Åbenhed og ærlighed om intentioner og valg
Parathed og smidighed

Dette inspirationskatalog er ikke et forsøg på at fastlægge bestemte normer
for, hvor lang tid det skal tage at lave en
lokalplan. Eller hvor mange lokalplaner, der bør laves. Kataloget udspringer
heller ikke af et ønske om, at fremme
bestemte holdninger til, hvad en rigtig
lokalplan skal indeholde, eller hvordan
man bedst samarbejder med bygherrer
og borgere.
Ambitionen er at inspirere kommunerne
til fortsat at lave god planlægning på den
mest ressourceeffektive måde. Inspirationskataloget kan bruges som afsæt til at
kaste et kritisk blik på egne processer og
arbejdsgange og udfordre vanetænkning
og eventuelle fastgroede forestillinger
om, hvad der er god planlægning, og
hvordan den tilvejebringes.
Med afsæt i viden fra kommunernes aktuelle planlægning gives inspiration til
anvendelse af de nye lovrammer, ligesom
der anvises konkrete metoder og eksempler på udvikling og procesoptimering af
lokalplanredskabet.

Om dette inspirationskatalog
Kataloget er lavet som et udviklingsprojekt i
et samarbejde mellem 11 kommuner og KL
og udviklet på en række workshops i løbet
af 2016. Man kan læse mere om projektet på
www.kl.dk/bedrelokalplaner
Kataloget indeholder en lang række konkrete
forslag til øget kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen, herunder en lang række
eksempler fra kommunernes planlægning. Se
en oversigt på de næste sider.
Overordnet slår kataloget til lyd for, at lokalplanlægning i langt højere grad tilpasses
den givne plansituation – det gælder både
indhold og proces. Gennem differentieret,
fokuseret lokalplanlægning vil ressourcerne i
højere grad kunne bruges på de vigtige planopgaver, mens mindre betydende lokalplaner
håndteres enklere. Det er effektivt og kvalitativt og giver mere mening for de involverede
– frem for en standardiseret lokalplanlægning
ud fra devisen ”vi plejer at...” .
Emnemæssigt fokuserer kataloget først på
lokalplanprocessen, herunder særligt den
indledende planfase og de enkelte centrale
aktører i lokalplanlægningen. Derefter følger
lokalplanens indhold og fokus på planer, der
skaber værdi.
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OVERSIGT
OVER KATALOGETS TILTAG
›› Figur 2 // Tegnforklaring til katalogets tiltag

Forslag /anbefaling

Tiltaget har effektiviseringspotentiale

Eksempel

Tiltaget kan fremme kvaliteten i planlægningen

Undersøgelse
Metode

LOKALPLANPROCESSEN
Tema

Udfordringer

Differentierede, fokuserede
planprocesser

Mange lokalplanprocesser
kører som standardprocesser
og tilpasses ikke den konkrete
situation.
I mange lokalplaner drøftes
de relevante planlægningsemner ikke tilstrækkeligt med
bygherre, interessenter og
politikere.
I de hidtidige regler har der
været krav om lang høringsperiode til selv mindre betydende lokalplaner.

Reel planlægning sker i den
indledende
planfase

Der er for lidt fokus på afklaring af politiske spørgsmål i
planlægningens indledende
fase
Manglende interessentinddragelse og politisk afklaring
i starten af planprocessen
kan vanskeliggøre planens
videre liv

Politisk delegering kan
effektivisere
planprocesser

Mange politiske behandlinger
af den samme lokalplan medfører, at planlægningen tager
for lang tid.
Lokalplaner uden væsentligt
politisk indhold sættes alligevel gentagne gange til politisk
behandling.

Tiltag

Hvad

Hvorfor

Side

FORSLAG 1

Afklar plansituation, interessenter, proces og
hovedindhold

17

FORSLAG 2

Vurdér høringsfristens længde ud fra den konkrete
plan

17

FORSLAG 3

Etabler fast og gennemskuelig praksis for valg af
høringsprocesser

17

METODE

Diagram for differentierede, fokuserede
lokalplanprocesser

18

FORSLAG 4

Brug muligheden for dispensation til midlertidig
anvendelse

19

METODE

Diagram for redskaber og høringsperioder

19

EKSEMPEL

VIBORG: Forsøgsprojekt med kortere høringsfrist

20

FORSLAG 5

Styrk opstartsgrundlaget

23

METODE

Diagram for indledende lokalplanfase og
interessentinddragelse

24

FORSLAG 6

Screen planen for kerne-interessenter

25

FORSLAG 7

Skærp fokus gennem opstartsredegørelser

25

EKSEMPEL

KØBENHAVN: Kortfattet startredegørelse til politisk accept af hovedidé

26

EKSEMPEL

AALBORG: Grundig startredegørelse til afgrænsning af planens indhold

27

UNDERSØGELSE

Delegering af lokalplanvedtagelser

29

FORSLAG 8

Minimer tidsforbruget gennem delegering af
beslutningskompetence

31

EKSEMPEL

KOLDING: Opdeling i A-B-C planer med forskellig
politisk involvering

32

EKSEMPEL

MARIAGERFJORD: Hurtig politisk afklaring af den
endelige vedtagelse

33

EKSEMPEL

GRIBSKOV: Delegering af planforslag og endelig
vedtagelse

33
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Bygherre
som part i
planlægningen

Uklare aftaler og manglende
forventningsafstemning med
bygherre kører planprocesser
af sporet.
Lange planprocesser er en
økonomisk udfordring for
bygherre og projektet.

Borgerinddragelse der giver
mening

Planlæggeren som
koordinator og
samskaber

Borgerinvolvering tilpasses
ikke den konkrete situation.
Involvering uden mulighed
for indflydelse svækker planens legitimitet og forankring.
Øget kompleksitet og flere forventninger stiller nye krav til
planlæggerens kompetencer.
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EKSEMPEL

ODENSE: Samarbejdsaftale med bygherre

34

FORSLAG 9

Fokuser på konsensus om planens mål

35

FORSLAG 10

Lav klar arbejdsdeling mellem bygherre og
kommune

35

FORSLAG 11

Sikr bygherres investeringssikkerhed så tidligt som
muligt

35

EKSEMPEL

GRIBSKOV: Bygherre som omdrejningspunkt for
konsensus

36

FORSLAG 12

Screen for relevant inddragelse af interessenter

37

FORSLAG 13

Involver borgerne hvor de kan få reel indflydelse

37

EKSEMPEL

AALBORG: Metode for relevant borgerinddragelse

38

FORSLAG 14

Arbejd aktivt med at udvikle nye planlægger
kompetencer

39

FORSLAG 15

Tydeliggør de ledelsesmæssige mål i arbejdet med
lokalplaner

40

FORSLAG 16

Hav fokus på mental omstilling og introducer konkrete redskaber

40

EKSEMPEL

KOLDING: På vej mod nye planlæggerroller

41

EKSEMPEL

SKANDERBORG: Kommunen 3.0 - kommunens
nye rolle som samskaber

41

LOKALPLANENS INDHOLD
Tema

Udfordringer

Differentieret,
fokuseret planindhold - hvad
skaber værdi

Mange lokalplaner udformes som standardvarer og
tilpasses ikke den konkrete
situation.
Nogle lokalplaner indeholder
for meget fokus på regulering,
der ikke giver værdi.

Markedsmæssige kvaliteter
som del af
lokalplanlægningen

Planens politiske kvaliteter –
omsætning af
mål /strategier

Planlægningsmæssige kvaliteter – tilpas
reguleringsgraden

Planer, der mangler økonomisk bæredygtighed ender
ofte i skuffen uden at kunne
realiseres.

Det er vanskeligt at sikre
”den røde tråd” fra de politiske visioner og strategier helt ned i lokalplanens
enkeltbestemmelser.

Mange lokalplaner indeholder for meget detailregulering,
der ikke skaber reel værdi.
Uensartet udformning af
lokalplaner gør det vanskeligt
at fremsøge bestemmelser og
medfører øget ressourceforbrug ved udarbejdelsen.

Hvad

Tiltag

Hvorfor

Side

FORSLAG 17

Screen planens nødvendige situationsbestemte
kvaliteter

43

FORSLAG 18

Hold fokus på planens værdiskabende kvaliteter

44

METODE

Diagram for lokalplanens værdiskabende
kvaliteter

44

FORSLAG 19

Fokuser på økonomisk bæredygtighed i
lokalplanudarbejdelsen

45

FORSLAG 20

Sikr synergi med andre byinvesteringer

46

METODE

Metode: 4 niveauer i markedsvurderinger af plan

46

EKSEMPEL

FAVRSKOV: Markedsvurdering af påtænkt
omdannelsesplan

47

EKSEMPEL

LOOP CITY: Synergi mellem offentlige og private
investeringer

48

FORSLAG 21

Indarbejd overordnede mål og formidl tydeligt
planens kvaliteter

49

FORSLAG 22

Brug mellemplaner til at tydeliggøre mål og
strategier

49

EKSEMPEL

KØBENHAVN: Realisering af strategier i lokalplan

50

FORSLAG 23

Hold fast i formålet med planen og tilpas
reguleringen

51

FORSLAG 24

Brug fælles struktur og fraselager i udarbejdelsen
af planer

52

EKSEMPEL

7-KOMMUNESAMARBEJDET: Fælles fraselager

53
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LOKALPLANREDSKABET
Lokalplanen er en hjørnesten i det danske plansystem. Her forenes national- og lokalpolitiske
målsætninger med en bygherres planer for et konkret område, samtidig med at myndigheder,
foreninger og lokalsamfund har mulighed for at øve indflydelse på udviklingen.
Lokalplanen udmønter politiske visioner
En lokalplan er et politisk styringsredskab, hvor overordnede politiske strategier og mål udmøntes. Udvikling af et
attraktivt erhvervsområde, varetagelse
af landskabelige hensyn, eller sikring af
rekreative stiforbindelser er pludselig
ikke længere en flot politisk ’skåltale’,
men skal nu ’oversættes’ til en helt konkret placering og fysisk udformning af
bebyggelse og anlæg. Dette er på den
ene side en planfaglig disciplin, der skal
give et bud på konkrete funktionelle og
arkitektoniske løsninger. Derudover er
lokalplanlægning også en øvelse i at forhandle og balancere forskellige interesser
til flertallets tilfredshed, og dermed også
en disciplin i fremsynethed, demokrati
og konsensus.
Lokalplanen skaber værdi
Hovedparten af lokalplaner giver grundejeren mulighed for at bygge mere, end
hvad der ellers er tilladt som følge af
det almindeligt gældende bygningsreglement. Investorer giver udtryk for,
at lokalplaninstrumentet er garant
for en byggeret, og at lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang

– bygningshøjde og bebyggelsesprocent
– har afgørende betydning. Lokalplanen
sikrer således direkte grundlag for investeringer i udvikling af vores byer og
infrastruktur.
Det er ikke kun gennem retten til at
bygge flere etagemeter, at lokalplanlægningen skaber værdi. Også planernes sikring af bynær natur og mangfoldighed
i bylivet har en direkte indvirkning på
ejendomsværdien. I projektet ”Byliv, der
betaler sig” viser en stor statistisk undersøgelse, at planlægningen af bymiljøets
blødere kvaliteter også indvirker direkte
på ejendomsværdier. Dertil kommer, at
indirekte effekter af f.eks. et velfungerende by- eller landsbymiljø influerer på
borgernes livskvalitet og dermed lyst til
at bosætte sig og arbejde i et område.

Lokalplanredskabet giver mulighed for
at inddrage forskellige parter gennem
strategisk brug af forskellige inddragelses- og høringsmetoder.
Både i lokalplanens bestemmelser og i
processen er det muligt for kommunen
at balancere forskellige hensyn i arealudnyttelsen – typisk mellem almene, lokale
og private interesser, f.eks.:
•• Benyttelse kontra beskyttelse af arealer, bygninger og bymiljø.
•• Investors udnyttelsesgrad kontra
nabointeresser og almene hensyn til
f.eks. trafik.
•• Attraktivitet for fremtidige beboere
kontra hensynet til eksisterende beboere.
•• Overordnede udviklingsmål for byen
kontra lokale interesser i bydelen.

Lokalplanen giver
borgeren indsigt og indflydelse
Lokalplanlægning er offentlighedens
mulighed for at få indsigt i og påvirke
den planlagte udnyttelse af et område.
Større bygge- og anlægsarbejder skal ikke
kunne realiseres, uden at de, der efterfølgende bor og færdes i området, får mulighed for at blive hørt.

›› Figur 3 // Lokalplaninstrumentets kernefunktioner, som grundstenen i det danske plansystem.

BALANCERER
PRIVATE,
LOKALE OG
ALMENE
INTERESSER

Almene interesser

Private interesser

Lokale interesser

>
>
>

UDMØNTER POLITISKE VISIONER

- udviklingsmål om f.eks. bosætning, vækst og arbejdspladser
- servicemål om f.eks. institutioner, forsyning og infrastruktur
- klimamål om f.eks. grøn energi, bæredygtighed og klimatilpasning
- beskyttelsesmål om f.eks. grundvandsbeskyttelse, kulturmiljø, natur og miljø

GIVER INVESTERINGSSIKKERHED

- sikring af udviklingsmuligheder
- beskyttelse af konkrete grundejerinteresser, herunder i forhold til
naboejendomme

GIVER BORGERNE INDSIGT OG INDFLYDELSE

- information om et større bygge- og anlægsarbejde i lokalområdet
- mulighed for at vurdere lokale gener
- mulighed for bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser
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›› Figur 4 // Antal lokalplaner vedtaget i de seneste 5 år, 2012-2016.
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LOKALPLANLÆGNING
– HVOR MEGET, HVORNÅR OG HVORFOR
Der er stor forskel på, hvor mange lokalplaner, der laves rundt i landet. Variationen bør give
anledning til refleksion over, hvornår og hvordan lokalplanredskabet anvendes i den enkelte
kommune.
Lokalplanlægningen
afspejler samfundskonjunkturerne
Der vedtages 600-700 lokalplaner om
året i Danmark, og antallet har ligget nogenlunde konstant siden den økonomiske krise. I opgangstiderne før krisen var
niveauet noget højere med ca. 1000 lokalplaner om året. Tallet var støt stigende
i årene op til strukturreformen og kulminerede med ca. 1500 lokalplaner i 2006.
Siden blev antallet af lokalplaner til boligformål halveret, men er siden 2013
steget kraftigt igen og er stadig den hyppigste anledning til at lave en lokalplan.
Omtrent 1/3 af alle lokalplaner er nu
til rene boligformål. Lokalplaner til
erhvervsformål er faldet med 15 % og
lokalplaner til sommerhuse/fritidsformål er faldet med over 30 %. I de senere
år er der til gengæld sket en stigning i
lokalplaner til blandet bolig og erhverv,
butiksformål og tekniske formål som
f.eks. vindmøller, varmeværker og biogasanlæg.

Kommunal praksis har også
betydning for lokalplanomfanget
Den geografiske spredning i statistiske
tal fra 2012-16 viser imidlertid, at også
kommuner uden for landets vækstområder vedtager mange lokalplaner. F.eks.
vedtager Frederikshavn og RingkøbingSkjern Kommuner lige så mange lokalplaner som Aalborg, og flere end Odense,
Roskilde og nogle af Trekantområdets
kommuner. Generelt vedtager de sjællandske kommuner et lavt antal lokalplaner sammenlignet med jyske og fynske
kommuner.
Noget tyder derfor på, at også kommunernes egne processer og planpraksis har
betydning for, hvor mange lokalplaner
en kommune vedtager. Dette kan f.eks.
handle om forskellig praksis for, om
kommunen udarbejder lokalplan
for større områder ad gangen
eller for mere afgrænsede
områder (”frimærker”).

Statistikken afspejler en tydelig sammenhæng mellem lokalplanproduktionen i
Danmark og den økonomiske situation
i samfundet som helhed. I opgangstider
vil optimisme og stor aktivitet i erhvervslivet og byggebranchen medføre behov
for et stort antal lokalplaner til nye
projekter. Modsat i krisetider. Med en
erhvervsudvikling koncentreret i nogle
få storby-regioner og en stadigt stigende
urbanisering vil det være naturligt at
antage, at der vedtages flest lokalplaner i
kommunerne omkring de større byer.

›› Figur 5 // Ydre og indre parametre, der kan indvirke på
omfanget af kommuners udarbejdelse af lokalplaner.

Det kan også handle om forskelle i vurderingen af, hvornår et projekt kræver
en lokalplan (”lokalplanpligten”). Eller
det kan skyldes forskellige tolkninger af,
om der kan dispenseres til en projektændring inden for en eksisterende plan,
eller om det kræver en helt ny lokalplan.
Endelig kan der være forskellig praksis
for, i hvor høj grad lokalplanbestemmelser udformes meget snævert omkring et
specifikt projekt, så der oftere skal udarbejdes ny lokalplan, når et projekt udvikler sig. Mange kommuner angiver, at
de udarbejder en del ”pligt-lokalplaner”,
f.eks. for mindre ændringer til gældende
planer. Det indikerer et behov for at revurdere sin planlægning, så man undgår
unødvendigt detaljerede reguleringer.
Kommunerne skal være opmærksomme
på at sikre en tilpas rummelighed i
lokalplanen, så planen holder
i længere tid.
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›› Figur 6 // Antal vedtagne lokalplaner
opdelt på anvendelse, 2007-2016.

›› Figur 7 // Antal lokalplaner 2000-2016.
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›› Figur 8 // Blåvandshuk / bevarende lokalplan for en række enkeltejendomme.

Lokalplanen er et fleksibelt
redskab til mange situationer
Kommunerne udarbejder ikke alene
lokalplaner, når der er pligt til det, men
i mange situationer udnyttes retten til
at lave lokalplaner når det ellers findes
hensigtsmæssigt. Det fremhæves ofte,
at processen omkring en lokalplanudarbejdelse er god for de involverede parter
til afklaring af en lang række forhold af
politisk, økonomisk eller fysisk/teknisk
karakter.
Der kan være mange motiver bag ønsket
om at udnytte retten til at udarbejde en
lokalplan, f.eks.:
•• Øget borgerinddragelse eller information.
•• Afklaring af projekt i offentlig proces.

•• Sikre funktionelle sammenhænge i
udbygningen af et område, f.eks. hvis
der er flere grundejere.
•• Regulering af byggeriets udformning.
•• Forbedring af administrationsgrundlaget for byggesagsbehandlingen.
•• Udpegning af bevaringsværdige bygninger og miljøer.
•• Fokus på et tema, f.eks. skilte og facader.
•• Etablering af væsentlig vej- eller stiforbindelse.
•• Oprydning af servitutrettigheder i et
ældre udbygget område.
Listen viser, at lokalplanen er et meget
rummeligt og fleksibelt redskab, der kan
anvendes til regulering af meget forskelligartede temaer.

›› Figur 10 // tv. / Enghave Brygge, København / Lokalplan for ny bydel til 2000 indbyggere.
›› Figur 11 // th. / Vejle / Lokalplan for fem indfaldsveje og tilgrænsede arealer.

›› Figur 9 // Skagens Museum / Lokalplan for
udvidelsesprojekt.
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DIFFERENTIEREDE, FOKUSEREDE
PLANPROCESSER
Udviklingsønsker og behov er forskellige, og det samme er lokalplaners indhold og kredsen
af interessenter. Det kræver differentierede og fokuserede planprocesser, der tilpasses den
givne plansituation. Med ændringen af høringsfristerne i planloven i foråret 2017 er der skabt
yderligere muligheder for at skræddersy processerne.

FORSLAG //
1 / Afklar plansituation,
interessenter, proces og hovedindhold
Lokalplaninstrumentet er fleksibelt og
kan anvendes i mange forskelligartede
situationer. Interessenterne varierer ligeledes fra situation til situation. Derfor
bør lokalplanprocesser heller ikke være
standardprocesser, hvor alle planer følger samme procedure. Der er et stort effektiviseringspotentiale i at tage bestik af
plansituation, interessenter og indhold,
og tilrettelægge planprocessen derefter.

2 / Vurdér høringsfristens
længde ud fra den konkrete plan
I årtier har der været fast krav om minimum 8 ugers høringsperiode for alle
typer planforslag. Med ændring af planloven i foråret 2017 er der givet mulighed for, at kommunen kan fastsætte en
høringsperiode på minimum 4 uger for
forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg, mens de 8 uger stadig
gælder for øvrige, ”større” kommuneplantillæg.

En tidlig afklaring skal være med til at
sikre, at fokus er rigtigt fra starten, og at
processen tilpasses den konkrete situation.

Ved lokalplaner af mindre betydning kan
kommunen fastsætte en frist på mindst
2 uger for fremsættelse af indsigelser mv.
Sidstnævnte ændring er især rettet mod
mindre ændringer i eksisterende lokalplaner (f.eks. ”lokalplantillæg”), men bestemmelsen kan også anvendes ved nye
lokalplaner.

Det betyder, at kommunen og andre parter kan fokusere på planer, der har stor
udviklingsmæssig betydning, stor kompleksitet eller væsentlige konsekvenser
for et område. Planer, der er mere simple
og med begrænset påvirkning kan til
gengæld håndteres mere enkelt.
Se diagram næste side som inspiration til
hvordan plansituation, indhold og interessenter kan bruges i afklaring af, hvor
tyngden i lokalplanprocessen bør ligge.

Med lovændringen præciseres det, at det
er kommunens opgave at sikre sig, at høringsperioden er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden,
herunder offentlighedens mulighed for
forberedelse og reel deltagelse i processen.
De differentierede høringsperioder i
planloven giver kommunerne mulighed

for at effektivisere lokalplanlægningen
yderligere.
3 / Etabler fast og gennemskuelig
praksis for valg af høringsprocesser
Lovændringen lægger op til en høj grad
af kommunalt skøn i vurderingen af,
hvornår hvilke høringslængder er relevante og nødvendige. Derfor kan det
være en god ide, at kommunen etablerer
en fast og gennemsigtig administrationspraksis for, hvordan man ønsker at
anvende de nye muligheder i sin planlægning – på samme måde som nogle
kommuner har beskrevet, hvordan de
implementerer kommunalbestyrelsens
delegationsmulighed i lokalplanprocessen, jf. afsnittet om Politisk delegering
(s. 29). I Viborg Kommune har man allerede i et frikommuneforsøg arbejdet
med at differentiere mellem planerne, og
tilrette høringsfristen efter tyngden i den
enkelte lokalplan. Se eksemplet s. 20.
En administrationspraksis for valg af høringsproces kan med fordel også inddrage spørgsmålet om, hvordan man ønsker
at håndtere borgerinddragelse i sin planlægning, jf. afsnittet om Borgerinddragelse
der giver mening (s. 37).
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METODE // Diagram for differentierede, fokuserede lokalplanprocesser
›› Figur 12 // Diagram for afklaring af rette lokalplanproces på basis af afklaring af plansituation, indhold og interessenter.

Plansituation

Afklaring af plansituationen:
Indholdsafklaring

LOKALPLANTYPE

VÆRDISKABENDE KVALITETER

INDHOLD

Projektlokalplan
(Større bygge- og anlægsarbejder)

Politiske kvaliteter
(Omsætning af mål og strategier)

Afklaring af:
1. Planens formål og
væsentligste emner

Udviklingslokalplan
(Byudvikling, -omdannelse eller
særligt store projekter og anlæg)

Planlægningsmæssige kvaliteter
(Afvejning af benyttelse og beskyttelse)

2. Planens kompleksitet,
særlige bindinger og
områdehensyn

Område-/temalokalplan
(Landsby-, bydelsplan, bevaring )

Markedsmæssige kvaliteter
(Mulighed for omsætning og afkast af
private og offentlige investeringer )

Interessentafklaring

BYGHERRE
PROCES

GRUNDEJER

3. Afklaring af interessent-inddragelse:
• Hvem

INTERESSEORG.

• Hvorfor
• Hvor meget

POLITIKERE

• Hvornår
• Hvordan

FORVALTNING

HØRINGSFASE

ENDELIG PLAN

AFKLARINGSFASE

PLANFORSLAG

PLANLÆGNINGSFASE

PLANUDKAST

OPSTARTSFASE

PLAN GRUNDLAG

PROJEKT IDÉ

Lokalplanfaser:
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4 / Brug muligheden for
dispensation til midlertidig anvendelse
Normalt kan der ikke meddeles dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, da de er en del af lokalplanens principper. Ændringen af planloven
giver nu mulighed for dispensation med
henblik på at muliggøre en midlertidig
anden anvendelse af ubenyttede arealer
og bygninger end lokalplanen foreskriver.

fra samtlige bestemmelser i lokalplanen.
Dog må dispensationen ikke stride imod
uforenelige hensyn f.eks. i forhold til
støj eller nærhed til risikovirksomheder.
Der kan stilles vilkår om, at eventuelle
bygninger, anlæg mv. der opføres på en
midlertidig tilladelse, fjernes uden udgift
eller andre omkostninger for det offentlige ved dispensationens udløb. Hvis
den midlertidige anvendelse indebærer
større bygge- og anlægsarbejder, vil det
fortsat kræve udarbejdelse af en ny lokalplan.

Dispensationen kan gives for en periode
af op til 3 års varighed med mulighed
for forlængelse, og der kan dispenseres

Med lovændringen kan der fremover
gives dispensation til etablering af
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midlertidige aktiviteter i områder, hvor
en ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men endnu ikke erstattet af en ny
plan, f.eks. nedlagte erhvervs- og havneområder, der skal byomdannes. Dispensationsmuligheden kan også anvendes i
områder, hvor der er lokalplanlagt for en
anvendelse, som først forventes realiseret senere.
Som eksempler på anlæg og aktiviteter,
der efter omstændighederne vil kunne
tillades midlertidigt, kan nævnes øvelokaler, kunstudstillinger, parkering på terræn, musikarrangementer, teater, sportsaktiviteter, lokaler til iværksættere og
andre virksomheder samt midlertidige
studieboliger mv.

METODE // Diagram for redskaber og høringsperioder – med angivelse af nyheder i planlovsrevision foråret 2017.
›› Figur 13 // Diagram af planlægningsredskaber og høringsperioder.

Redskab

Situation
Projekt kræver ikke lokalplan eller er i overensstemmelse med eksisterende lokalplan.

Ingen lokalplan

Mindre afvigelser fra eksisterende lokalplan,
herunder midlertidig (tidsbegrænset) anvendelse.

DISPENSATION
fra lokalplan

Høringsperiode minimum

2 uger

Nyt!

Mindre ændringer af gældende lokalplan, eller
tilvejebringelse af lokalplan af mindre betydning.

Nyt!

LOKALPLAN
- mindre betydende

2 uger

Nyt!

Alle øvrige lokalplaner samt
mindre kommuneplantillæg.
Lokalplaner med større
kommuneplantillæg. *)

Nyt!

LOKALPLAN
“almindelig”

4 uger

KOMMUNEPLAN

8 uger

* For de lokalplaner, der kræver et større kommuneplantillæg, der er omfattet af høringskrav på min. 8 uger, vil
det være naturligt også at lave en 8 ugers høringsfrist på lokalplanen.
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EKSEMPEL // Frikommuneforsøg med kortere høringsfrist

VIBORG KOMMUNE
FORMÅL
At forenkle proceduren for lokalplaner, der alene indeholder mindre ændringer af gældende lokalplaner.

UDFORDRING
I mange tilfælde udarbejdes en række
tidskrævende ændringer af gældende
lokalplaner (f.eks. lokalplantillæg), der
ikke medfører væsentlige konsekvenser for områdets karakter eller miljø.

TILTAG
Forsøget omfattede mindre ændringer til en lokalplans formåls- eller
anvendelsesbestemmelser eller i den
fastlagte struktur. Ændringer som
efter gældende vejledning og praksis
i planloven vedrører planens principper, og derfor ikke ville kunne gennemføres uden en helt ny lokalplan.
Som forudsætning for anvendelsen af
den korte høringsfrist gjaldt at:
• Ændringen ikke ville medføre
væsentlige ændringer i det bestående miljø,
• Ændringen ikke i sig selv er lokalplanpligtig,
• Ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Tiltaget var en del af Viborg Kommunes frikommuneforsøg i perioden
2013-2016. Forsøget svarer til den nye
mulighed i planloven, hvor der for
lokalplaner af mindre betydning kan
fastsættes en frist på mindst 2 uger for
fremsættelse af indsigelser m.v. Mens
planlovsændringen i foråret 2017 gælder alle lokalplaner, omfattede forsøget i Viborg kun ændring af gældende
planer.

ERFARING
Proceduren fungerer godt for disse
mindre lokalplantillæg, og er godt
modtaget hos politikere og borgere,
og naturligvis bygherre, der opnår
mindre ventetid på en ny lokalplan.

›› Figur 14 // Eksempler på Viborg Kommunes brug af kortere høringsfrist ved lokalplanændringer.
Ændring af lokalplan for
institutionsområde
›› Den korte høringsfrist er anvendt til at
overføre ca. 1.600 m2 fra park til legeplads
i tilknytning til eksisterende institutioner.
Der er sket en ændring af afgrænsning
mellem institutionsområde og park, udeladt byggefelter, men samme bebyggelsesprocent er bevaret. Endelig er der sket en
præcisering af byggemuligheden for småhuse ift. skel. Der kom ingen høringssvar.

Ændring af lokalplan for et centerområde
›› Den korte høringsfrist er anvendt ifbm.
ændring af anvendelsesmulighederne for
del af centerområde i den centrale del af
Viborg, således der ikke dikteres boliger i
stueetagen. Desuden blev P-kravene generelt opdateret i overensstemmelse med
Kommuneplanen. Der kom ét høringssvar.

Ændring af lokalplan for landbrugsskole
›› Den korte høringsfrist er anvendt til en udvidelse af byggefelt ved en landbrugsskole.
Der er sket en justering af materialekrav,
så ny bebyggelse kan få et mere tidssvarende udtryk. Endelig er det sikret, at ny
bebyggelse indpasses i terrænet ved at
stille krav om at kælderetager fritlægges
mod lavest liggende terræn. Der kom ingen
høringssvar.
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Flere frikommuneforsøg
med effektiviseringspotentialer
Det er mange kommuners erfaring, at
der er et stort behov for at sikre, at lokalplanlægningen ikke bliver for ressourcekrævende, og at lokalplanredskabet kun
skal bringes i spil i de tilfælde, hvor der
er behov for at varetage egentlige planlægningsmæssige hensyn. Sidstnævnte er
dog ikke altid tilfældet i dag, idet planloven i nogle situationer stiller krav om at
der skal tilvejebringes en lokalplan, selvom der ikke reelt er behov for at varetage planhensyn. Det gælder f.eks. i visse
situationer, hvor der i dag laves byggeretsgivende lokalplaner for enkelt-ejendomme, samt i tilfælde hvor lokalplanen
alene udarbejdes, fordi der skal ske en
zoneoverførsel fra land- til byzone.
Der har i perioden 2012-2015 været gennemført en række frikommuneforsøg på
planområdet, blandt andet med henblik
på at imødekomme behovet for større
fleksibilitet i sådanne situationer. Regeringen besluttede i november 2016 at
gennemføre samtlige frikommuneforsøg
på planområdet. Imidlertid mangler der
fortsat at blive implementeret fire ud af
i alt seks forsøg, og heraf er særligt to af
dem relevante for lokalplanlægningen,
nemlig forsøg med byzonetilladelser
samt forsøg med zoneoverførsel uden
lokalplaner.
Begge forsøg har vist sig at rumme væsentlige effektiviseringspotentialer i
forhold til at reducere i indholdet af den
kommunale planopgave. Forsøgene har
samtidig vist sig at medføre både reduktion af bygherres direkte omkostninger
samt en markant hurtigere sagsbehandling for ansøger. Det er derfor forventningen, at de manglende frikommuneforsøg implementeres snarest muligt, således at oplagte effektiviseringsgevinster
høstes, og der skabes bedre vilkår for
vækst og udvikling.

!
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FAKTA – BYZONETILLADELSER

I flere kommuner har man afprøvet et forsøg med i visse situationer at udstede
en byzonetilladelse i stedet for at udarbejde en lokalplan. Byzonetilladelsen kan
bruges i tilfælde, hvor man ønsker at muliggøre enkeltprojekter i byzone, og
hvor de overordnede planlægningsmæssige hensyn allerede er fastlagte i kommuneplanen. Kravene til indholdet i en byzonetilladelse er markant mindre end
til en lokalplan. Byzonetilladelse kan karakteriseres som en ”udvidet byggesagsbehandling”, hvor der kan stilles vilkår, der regulerer relevante forhold som i en
landzonetilladelse. Forsøgshjemlen er blandt andet blevet brugt til at tillade en
dagligvarebutik, en erhvervsbygning, en etageboligejendom mv. uden tilvejebringelse af en lokalplan.
Det har vist sig, at der er væsentlige ressourcer at spare for kommunerne ved at
udstede en tilladelse fremfor at lave en lokalplan. Desuden sparer bygherre bl.a.
de omkostninger der er forbundet med at udarbejde materiale til planen.
Eksempel, Viborg Kommune – forsøg med byzonetilladelse
›› En bygherre ønskede at bygge en dagligvarebutik på en ejendom i Viborg bymidte.
Projektet var i overensstemmelse med kommuneplanen, men det ville normalt have
taget mindst 9 måneder at gennemføre en lokalplan. Ved i stedet at meddele en byzonetilladelse på basis af en mindre afgrænset høring på 14 dage, blev ressourceforbruget og sagsbehandlingstiden væsentligt mindre.
›› Kommunen kunne således tilvejebringe plangrundlag med færre ressourcer end ved
en lokalplan, og bygherre var naturligvis meget tilfreds med den kortere sagsbehandlingstid.
›› Naboerne fik det konkrete projekt i høring i stedet for en lokalplan, og på den måde
kunne borgerne bedre forholde sig til, hvad der reelt blev givet tilladelse til, og kommunen kunne i højere grad efterkomme beboernes bemærkninger. Der blev bl.a. stillet krav til trafikafviklingen i byzonetilladelsen. Kommunikationen med borgerne blev
derved mere præcis og forståelig.

!

FAKTA – OVERFØRSEL TIL BYZONE UDEN LOKALPLAN

Nogle kommuner har afprøvet et forsøg der gav mulighed for at overføre arealer fra landzone til byzone uden at lave en lokalplan. I dag er der pligt til at tilvejebringe en lokalplan i forbindelse med zoneoverførsel fra land til by uanset
projektets størrelse og påvirkning af omgivelserne i øvrigt. Med forsøget kan det
i stedet ske via det mindre omfattende kommuneplantillæg, hvilket muliggør
f.eks. mindre udvidelser af virksomheder eller begrænset boligbyggeri i kanten
af byzonen.
Det har vist sig, at der er væsentlige ressourcer at spare for kommunerne ved at
zoneoverføre via et kommuneplantillæg fremfor at lave en lokalplan. Desuden
sikres en hurtigere sagsbehandling for borgere og virksomheder.
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REEL PLANLÆGNING
SKER I DEN INDLEDENDE FASE
Startredegørelser kan være en god måde at sætte rammerne for lokalplanen og trække
de politiske spørgsmål op i områder med stor kompleksitet, mange interesser og politisk
bevågenhed. De skal dog bruges med omtanke, da redegørelserne også forlænger
lokalplanprocessen og er ressourcekrævende og tidsforlængende. Men det kan være en fordel
at bruge den indledende planfase til at føre en åben og reel diskussion om lokalplanens
indhold, fremfor i den senere obligatoriske høringsfase.

FORSLAG //
5 / Styrk opstartsgrundlaget
Enhver lokalplan bygger på et plan
grundlag – det kan være et bygge- og anlægsprojekt eller en udviklingsplan – der
i lokalplanprocessen gradvist konkretiseres fra idéskitser til det egentlige plangrundlag. Den indledende lokalplanfase
kan typisk inddeles med tre milepæle og
faser:
•• Projektidé -> Opstartsfase
•• Plangrundlag -> Planlægningsfase
•• Planudkast -> Afklaringsfase
Efter disse indledende faser kan planforslaget offentliggøres i høringsperiode
inden planen vedtages endeligt.
Hele planlægningsforløbet – herunder
den endelige lokalplan – styrkes, hvis
man sætter fokus på de indledende etaper.
For nogle lokalplaner er plangrundlaget
relativt hurtigt afklaret. For andre lokalplaner vil der tidligt vise sig forskellige
synspunkter og holdninger til planens

hovedindhold, f.eks. til anvendelser,
vejadgang, bebyggelsens omfang og
højde, eller planens forhold til særlige
bindinger og interesser i og omkring
arealet. I disse situationer bør den indledende planlægningsfase bruges til at
diskutere og afklare reelle planlægningsspørgsmål – hvad enten det er politikere,
fagforvaltninger, bygherre eller interesseorganisationer, lokalforeninger mv.
Når kerneinteressenter involveres passende tidligt i lokalplanprocessen, er det
med til at sikre konsensus og ejerskab til
planens indhold, som i den sidste ende
styrker planens robusthed og levetid.
Projektidé -> Opstartsfase
Ofte vil en lokalplan starte ved, at en bygherre kontakter kommunen med en idé
til et projekt.
I opstartsfasen er fokus på idégrundlaget,
arealets anvendelse og den overordnede
disponering. Det er vigtigt at blive enige
om formålet med lokalplanlægningen,
som udover den ønskede anvendelse

også kan handle om andre hensyn, der
ønskes sikret i planlægningen, f.eks. volumenmæssig indpasning i omgivelserne
eller sikring af rekreative forbindelser
m.v.
Idégrundlaget kan kvalificeres af yderligere skitser, analyser og redegørelser,
såfremt det er relevant i den pågældende
plansituation. Ligeledes er det vigtigt
med en tidlig afklaring af arealbindinger
tillige med klarhed over ejerforhold og
ejerinteresser.
Disse indledende afklaringer kan være
afgørende for udnyttelsesmulighederne
på arealet og dermed for lokalplanens
hovedindhold.
Det er vigtigt for en god proces, at der
sker en forventningsafstemning med relevante parter. Dels forventninger til planens indhold, men også forventninger
til tidsplan, proces og eventuelt samspil
med øvrige relevante godkendelser, herunder hvilken involvering af bygherre,
politikere og interessenter, der skal ske.
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Plangrundlag -> planlægningsfase
Når projektidéen er bearbejdet udgør
den grundlaget for lokalplanens indhold. I dette trin er der klarhed over, at
der kan udarbejdes en lokalplan, hvilket
i flere kommuner bruges som en egentlig
politisk opstartsbeslutning – se forslag 9
(s. 35). Her indledes den egentlige udarbejdelse af lokalplanen med redegørelse,
bestemmelser og kort.

De idémæssige skitser fra opstarten skal
muligvis underbygges og verificeres,
f.eks. i form af visualiseringer, skyggediagrammer mm., hvilket kan føre til revurdering af planindholdet. Ligeledes kan
det være, at områdets udnyttelse skal afstemmes med en endelig afklaring af særlige emner, hvilket alt efter situationen
f.eks. kan være trafikale løsninger eller
miljømæssige konsekvenser som f.eks. at
grænseværdier for støj kan overholdes.

Planudkast -> Afklaringsfasen
Når der er udarbejdet et samlet udkast
til lokalplan indeholdende redegørelse,
bestemmelser og kort, er det vigtigt at få
gennemgået og afklaret, om det detaljerede udkast passer med parternes billede
af lokalplanens hovedindhold og de nærmere reguleringer. Dette kan gøres med
en høring af bygherre, relevante myndigheder og interne sektor-interesser i kommunen.

METODE // Diagram for lokalplanfaser og interessentinddragelse
›› Figur 15 // Diagram for afklaring af inddragelse af interessenter i lokalplanprocessen.

Afklar involvering i den indledende lokalplanfase:
Interessent-

BORGERE / MYNDIGHEDER

BORGERE / MYNDIGHEDER

og proces-

Evt. idéfase/høring

Høring

afklaring

INTERESSENTER

INTERESSENTER

Evt. høring/møde/
workshop

Evt. møde

SCREENING:

Milepæle og
grundlag

Projektidé:

BYGHERRE

BYGHERRE

BYGHERRE

Møde(r)

Evt. møde

Evt. møde

Evt. møde

POLITIKERE

Evt. vedtagelse
af planforslag

Evt. endelig
vedtagelse

FORVALTNINGER

FORVALTNINGER

FORVALTNINGER

Evt. afklaringer

Evt. afklaringer

Evt. intern høring

OPSTARTSFASE

Formål
Anvendelse
Hoveddisponering

Plangrundlag:

PLANLÆGNINGSFASE

Bearbejdet idé
Yderligere skitser
Suppl. om funktioner,
æstetik m.v.
Evt. analyser

Planudkast:

AFKLARINGSFASE

Bearbejdet
plangrundlag
Evt. yderligere skitser og analyser

Planforslag

HØRINGSFASE

Bearbejdet
planudkast
Evt. yderligere skitser og redegørelser

ENDELIG PLAN

POLITIKERE

Evt. beslutning
om opstart, fokus
og proces

PLANFORSLAG

POLITIKERE

PLANUDKAST

milepæle

BYGHERRE

PLAN GRUNDLAG

Faser og

PROJEKT IDÉ

Fokusområder
Særlige bindinger
Kerne-interessenter

Endelig plan:

Evt. justeringer af
planforslag som
følge af input i
høringsperioden

Lokalplanprocessen
Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

25

FORSLAG //
6 / Screen planen for kerne-interessenter
Tilrettelæggelse af processen for den enkelte lokalplan bør ske på baggrund af en
tidlig afklaring af plansituationen, hvor
der skabes klarhed over fokusområder
og særlige bindinger og interesser i og
omkring arealet, jf. diagram s. 16.

Ligeledes vil den politiske involvering
i processen kunne tilrettelægges ud fra
hvor stor politisk interesse, der er for
planen. Se mere i afsnittet om Politisk delegering (s. 19).

På det grundlag er det vigtigt at afklare
hvilke interessenter, der kan være relevante at involvere i processen, herunder
hvornår og hvordan de skal involveres.

Erfaringen er ofte, at en tidlig involvering
af interessenter kan kvalificere planens
indhold og ikke mindst sikre, at alle får
en oplevelse af en god lokalplanproces.
Se mere i afsnittet om Borgerinddragelse
der giver mening (s. 37).

For simple lokalplaner, hvor indholdet
er tidligt afklaret og interessen begrænset, kan involveringen af interessenter
begrænses. For mere komplekse lokalplaner med væsentlig offentlig interesse,
skal der tages stilling til yderligere involvering af interessenter.

7 / Skærp fokus gennem
opstartsredegørelser
Flere kommuner samler plangrundlaget i et formaliseret dokument – f.eks.
”Startredegørelse”, ”Synopsis” eller ”Plangrundlag” – eller simpelthen en opstartsdagsorden.

Er lokalplanen baseret på et bygherreprojekt, vil et eller flere møder undervejs
med bygherre naturligvis være relevante.

Uanset navn og form, kan startredegørelser tilgodese flere formål, f.eks.

Hvis der er andre relevante kerne-interessenter kan det være en god idé med en
indledende høring (fordebat) og møder,
hvor interessenter kan blive orienteret
og eventuelt bidrage til planen. Det kan
f.eks. være grundejere, naboer, lokale
foreninger eller interesseorganisationer
(NGO’er).

•• Forventningsafstemning / ”aftaledokument” i forhold til bygherre om
lokalplanens hovedindhold.
•• Afstemning af faglige interesser, f.eks.
i forhold til andre myndigheder eller
i forhold til sektorinteresser i kommunen.
•• Politisk accept af lokalplanens hovedindhold og eventuelle særlige mål og
hensyn.

Brugt rigtigt kan startredegørelser være
et godt instrument til at foretage en
helhedsafvejning af interesser omkring
en lokalplan. Det er også her, at de principielle planlægningsspørgsmål kan
komme på bordet og blive afvejet imod
hinanden tidligt i processen, inden lokalplanlægningen bliver konkret og detaljeret, og inden et egentligt lokalplanforslag
er udarbejdet.
København og Aalborg er to af de kommuner, der har valgt at lade startredegørelser indgå som en del af deres lokalplanproces. Startredegørelserne har
forskellig form, indhold og fokus – se eksempelbeskrivelserne på de næste sider.
I København er det generelt de større
projekter, der tilknyttes en startredegørelse. Men i Aalborg er det de ’afvigende’
projekter, der får en startredegørelse.
Startredegørelserne offentliggøres på
begge kommuners hjemmesider, ligesom der findes beskrivelser af, hvordan
startredegørelserne indgår i processen.
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Kortfattet opstartsredegørelse til politisk accept af lokalplanens

EKSEMPEL // hovedidé og opmærksomhedspunkter.

KØBENHAVNS KOMMUNE
FORMÅL
At kvalificere lokalplanens opstartsgrundlag.

UDFORDRING
Lokalplanlægning med manglende
politisk forankring kan resultere i
unødigt ressourcespild for de involverede.

TILTAG
En startredegørelse er et dokument
til politisk beslutning i udvalg om opstart af lokalplan. I startredegørelsen
præsenteres projektets eller planens
hovedidé sammen med eventuelle fokuspunkter i lokalplanen.
I startredegørelsen er der fokus på visuel præsentation og kvalitativ beskrivelse af projektet, samt information
om anvendelse, etageantal, bebyggelsesprocent og parkering mv.
Derudover er der en kortfattet gennemgang af relevante mål og planer
for området og projektet, herunder
fra kommuneplanen og andre politikker om f.eks. arkitektur, bæredygtighed, byliv mv.
Startredegørelsen bruges til at sikre
en politisk forankring og opbakning
til projektet og lokalplanens udarbejdelse.

ERFARING
Startredegørelsen fungerer godt til at
sikre en tidlig politisk opmærksomhed om projekter, der er på vej. Dette
giver politikerne mulighed for tidlig
indflydelse på projekterne, som samtidig fungerer som en lakmusprøve
på, om der er politisk opbakning til
projektet.
Erfaringen er, at tidlig politisk opbakning også giver investorerne en form
for investeringssikkerhed for projektets gennemførelse.

›› Figur 16 // Eksempel på startredegørelse fra Københavns Kommune.
Fra Startredegørelsens anbefalinger
(uddrag):
Der kan udarbejdes lokalplan, der forøger områdets bebyggelsesprocent.
Fokuspunkter til lokalplanlægningen:
›› Samspil med områdets mangfoldighed
mht. byliv, anvendelse, arkitektur og
pladser.
›› Fortætning med bedre udnyttelse af
herlighedsværdier i området omkring.
›› Ny plads skal udformes så støjgener
minimeres.
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EKSEMPEL // Grundig opstartsredegørelse til afgrænsning af lokalplanens indhold

AALBORG KOMMUNE
FORMÅL
At kvalificere lokalplanens opstartsgrundlag og evt. stoppe projekter
uden politisk opbakning tidligt.

UDFORDRING
Manglende fælles billede af lokalplan
ens indhold, herunder afvejning af
kommunens sektorinteresser, kan give
problemer senere i lokalplanprocessen,
hvis dette ikke sker tidligt i processen.

TILTAG
En startredegørelse er et dokument
til politisk beslutning i udvalg om opstart af lokalplan. I startredegørelsen
beskrives bygherres projektidé og forvaltningens anbefalinger til lokalplanens hovedindhold.
I startredegørelsen beskrives bl.a. kommuneplanens intentioner for området,
sammen med øvrige politikker og planer om f.eks. byrum, kulturarv, trafik og
klimatilpasning mv. Endvidere beskrives bindinger og interesser i området.
Startredegørelsen bruges til en tidlig
afvejning af forskellige interesser, der
kan være relevante for at realisere
projektet. På den måde sættes fokus
på væsentlige indholdspunkter i den
kommende lokalplanlægning. Dermed fungerer den som en tidlig afvejning af interne og eksterne faglige
interesser, samt til kommunikation til
bygherre. Startredegørelsen kan også
danne grundlag for en politisk beslutning om ikke at gå videre med lokalplanlægningen for projektet.

ERFARING
Startredegørelsen fungerer godt til
at afveje faglige interesser i forhold
til konkret geografi og projektidé, så
lokalplaner fra starten bliver helhedsorienterede.
Startredegørelser er positivt modtaget
hos politikerne, der sikres en tidlig
involvering.

›› Figur 17 // Eksempel på startredegørelse fra Aalborg Kommune.
Fra Startredegørelsens anbefalinger
(uddrag):
Det er afgørende, at der sikres gode sammenhænge til de tilstødende byområder.
Fokuspunkter til lokalplanlægningen:
›› Bebyggelsens skala og visuelle sammenhænge (volumenstudier).
›› Byliv i området og sammenhæng med
havnepromenade m.m.
›› Kulturarv og fredede bygninger.
›› Infrastrukturaftale om vejadgang m.m.
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›› Figur 18 // Kommuner der anvender delegering af lokalplanvedtagelser.
”Ja” angiver at både vedtagelse af lokalplanforslag og endelig plan er delegeret fra Byrådet
til enten Udvalg eller administration. ”Delvist” angiver at den ene af vedtagelserne er delegeret.

›› Figur 19 // Andele af kommuner, der anvender delegering af lokalplanvedtagelser.

Ja

25 %

Delvist
14 %

Nej
61 %
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POLITISK DELEGERING
KAN EFFEKTIVISERE PLANPROCESSER
Hovedparten af alle lokalplaner har op til 4 politiske behandlinger undervejs, og der er et stort
effektiviseringspotentiale i at delegere beslutningskompetencen. Men det skal ske uden at det
politiske engagement og ejerskab svækkes.

UNDERSØGELSE // ANVENDELSE AF POLITISK DELEGERING I LOKALPLANPROCESSEN
Delegering af lokalplanvedtagelser
I 2012 vedtog Folketinget en ændring af
planloven, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at delegere lokalplanbeslutninger til udvalg eller forvaltning.
En rundringning til alle kommuner
ultimo 2015 viste, at ca. 40 % af kommunerne anvender delegering ved lokalplanvedtagelser. Ca. 15 % anvender kun
delegering ved én af de politiske vedtagelser, mens ca. 25 % anvender delegering ved både vedtagelse af planforslag
og endelig plan.
Der er en vis geografisk spredning. Storbykommuner og kommuner især i Østjylland og omkring hovedstaden anvender i mindre grad delegering end andre
kommuner.

›› Figur 20 // Andele af kommuner, der anvender henholdsvis administration, udvalg og byråd
til vedtagelse af fire situationer i en lokalplanfase.
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›› Figur 21 // Diagram af typisk lokalplanproces med markering af de politiske behandlingers rolle og indflydelse på processen.

For-debat 0,5 - 1,5 md.

Høring

0,5 - 2 md.

OPSTART

UDARBEJDELSE

1 md.

1 md.

1. Politisk behandling

2. Politisk behandling

> igangsætning

Endelig plan

Planforslag

Anmodning

Plangrundlag

1-3 md.

1. Igangsætning.
I ca. 70 % af kommunerne er
det en politisk beslutning at opstarte en lokalplan – normalt en
udvalgsbeslutning.

> For-debat

PLANFORSLAG

ENDELIG

1-2 md.

3. Politisk behandling
> planforslag

1-2 md.

3-6 md.

4. Politisk behandling
> endelig plan

3. Planforslag.
I ca. 65 % af kommunerne er det
byrådet, der behandler planforslag,
mens det i ca. 20 % er udvalget.

4. Endelig plan.
Ca. 70 % af kommunernes byråd
vedtager den endelige lokalplan,
mens det i ca. 20 % er udvalget.

Den politiske behandlingsrolle:

Den politiske behandlingsrolle:

Den politiske behandlingsrolle:

2. For-debat.
For-debat (også kaldet 1. offentlighedsfase, idéfase m.v.) er sjældne
ved almindelige lokalplaner, men
når det sker, bruger ca. 80 % af kommunerne politisk behandling inden
igangsætning.

■■ politisk forankring af planen

■■ politisk forankring af planen

■■ afklaring af politisk vilje til planen/

Den politiske behandlingsrolle:

■■ politisk afklaring af præcist indhold

■■ politisk afklaring af præcist indhold

■■ politisk signal om platform for

■■ politisk signal til høringsperioden

■■ politisk signal til høringsperioden

projektet
■■ politisk forankring og rygdækning
for forvaltningens udarbejdelse
■■ orientering og opsamling af
politiske signaler

debatten
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FORSLAG //
8 / Minimer tidsforbruget gennem
delegering af beslutningskompetence
Undersøgelsen viser, at mange lokalplanprocesser omfatter 3-4 politiske vedtagelser undervejs, uden at dette er lovkrav.
De typiske politiske behandlinger omhandler:
•• Beslutning om opstart af lokalplan.
•• Beslutning om igangsætning af indledende offentlig for-debat (også kaldet
1. offentlighedsfase, idéfase mv.).
•• Evt. beslutning om fortsættelse efter
for-debatten.
•• Vedtagelse af lokalplanforslag til offentlig høring.
•• Endelig vedtagelse af lokalplan.
Erfaringerne fra kommunerne viser, at
en byrådsbehandling med forudgående
intern proces og udvalgsbehandlinger typisk tager mellem 3-8 uger.

!

Samlet kan den politiske beslutningsproces udgøre 3-6 måneder af en lokalplanproces.
Kommunerne vil derfor i mange tilfælde
kunne opnå en betydelig tidsmæssig effektiviseringsgevinst i lokalplanprocesserne ved at delegere beslutninger til forvaltningen. Lokalplaner uden væsentlig
politisk indhold bør derfor underlægges
kortere og mere effektive processer.
Det er vigtigt at huske, at en beslutning
om delegering ikke ændrer ved, at en politiker til enhver tid kan forlange en sag
taget op i byrådet, herunder en vedtagelse af en lokalplan. Men en delegering er
et klart politisk signal om, at forvaltning
eller udvalg som udgangspunkt kan varetage lokalplanlægningen.

Om det er hensigtsmæssigt at anvende
delegering af lokalplanvedtagelser kan
være en afvejning af flere hensyn. Både
politikere, forvaltning og borgere kan
have interesse i, at politikerne har ejerskab til lokalplaner, der er under udarbejdelse eller som er offentliggjort og
debatteres i lokalområdet.
Politisk behandling undervejs i en planproces kan være en fordel for såvel forvaltningen som for bygherre, som derved i processen får sikkerhed for, at der
er politisk vilje/ejerskab til lokalplanen.
Flere kommuner har gjort erfaringer
med at finde den rette snitflade mellem
politisk involvering og effektive lokalplanprocesser – se eksemplerne på de
følgende sider.

FAKTA – PLANLOVENS KRAV

Muligheden for delegering af planvedtagelse blev indført med lov nr. 579 af 18. juni 2012 om ændring af planloven, hvor det
hidtidige delegationsforbud for planforslag blev ophævet med en ændring af lovens § 23 a og § 24. Lovændringen trådte i
kraft 1. juli 2012.
[Link til vejledning fra 2014]
Udgangspunktet efter lovændringen er, at kommunalbestyrelsen kan delegere vedtagelse af planforslag og endelig vedtagelse
af planer til et udvalg eller til forvaltningen. Der gælder undtagelser til den fri delegationsret, idet visse planbeslutninger
anses for at have sådan en væsentlig karakter, at det bør være kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning herom. Det gælder for planstrategier, kommuneplaner og kommuneplantillæg, der forudsætter for-offentlighedsfase efter planlovens § 23c.
Ifølge vejledningen gælder det ligeledes for visse lokalplaner f.eks. for meget store eller væsentlige byggerier. Det er således
kun planforslag af mindre betydningsfuld karakter, som kan delegeres, mens planforslag af mere principiel karakter fortsat
skal vedtages af byrådet som forslag og endelig plan.
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EKSEMPEL // Opdeling i A-B-C planer med forskellig politisk involvering

KOLDING KOMMUNE
FORMÅL
Effektivisering af lokalplanprocessen.

UDFORDRING
For mange planer dagsordensættes
uden politisk indhold.

TILTAG
Screeningsværktøj til tidlig afklaring
af delegering og lokalplanproces for
alle lokalplantyper:
Alle lokalplaner screenes for, om der
er tale om en A, B eller C-plan. Kategoriseringen af planen afgør hvilken
procedure og delegering, der benyttes:
A-planer vedtages altid af Byrådet, og
omfatter bl.a. lokalplaner, hvor der
udarbejdes miljørapport eller muliggør VVM-pligtige anlæg. Lokalplaner
for landsbyer, sommerhuse eller større bebyggede områder er også A-planer. Hvis der er stor borgerinteresse
eller politisk bevågenhed om planen,
eller hvis der afholdes borgermøde er
det ligeledes en A-plan.
B-planer behandles af udvalget som
forslag, mens den endelige vedtagelse
kan ske i forvaltningen, hvis ikke der
kommer væsentlige indsigelser. Det er
f.eks. lokalplaner, der rummer politiske dilemmaer eller hvor der forventes nogen eller mange indsigelser.
C-planer vedtages administrativt både
som forslag og endelig plan. Det er
lokalplaner med begrænset eller uvæsentligt indhold, uden politiske dilemmaer og hvor der forventes få eller
ingen indsigelser.

ERFARING
Erfaringen fra Kolding har været, at over
halvdelen af lokalplanerne har været
delegeret, hovedparten til udvalget,
dvs. som B-planer. I forhold til A-planer
med byrådsbehandlinger, er den tidsmæssige besparelse over 1 måned ved
B-planer og ca. 3 måneder ved C-planer.

›› Figur 22 // Illustration af Kolding Kommunes kriterier for opdeling af lokalplaner i A-, B- og
C-planer med hver sine vedtagelsesprocesser.

Kan du svare ja til et eller ﬂere af følgende udsagn?
> Er det en principiel lokalplan?
> Skal der udarbejdes miljørapport?
> Er det en lokalplan for et VVM-pligtigt anlæg?
> Er det en sommerhuslokalplan?

Ja

A

> Er det en landsbylokalplan?

Nej
Kan du svare ja til væsentlige eller mange af følgende udsagn?
> Er det en lovliggørende lokalplan?

Ja

> Er det et projekt, hvor kommunen selv er hovedinteressent?
> Er der stor politisk bevågenhed omkring projektet eller planen?
> Er der stor borgerinteresse?
> Er der mange lodsejere i eller omkring lokalplanområdet?
> Omfatter lokalplanområdet et eksisterende større bebygget område?
> Er der en forventning om at der skal afholdes borgermøde?
> Har planen store økonomiske konsekvenser for kommunen og/eller bygherre?
> Medfører planen store påvirkninger af omgivelserne?
> Er Forvaltningen og bygherre uenige om væsentlige dele af loklplanens indhold?

Nej

Nej

Kan du svare ja til væsentlige eller mange af følgende udsagn?
> Er planen uden politiske dilemmaer?
> Er der tale om en lokalplan med begrænset eller uvæsentligt indhold?
> Forventer du ingen eller ganske få indsigelser?

Ja

B
C

›› Figur 22 // Kort fra Kolding Kommunes lokalplan 1014-53 for en kulturhave ved Geografisk
Have. Planen har bl.a. til formål at sikre områdets anvendelse til haveanlæg med bevaring af
kulturarvsværdier og offentlighedens adgang.
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EKSEMPEL // Hurtig politisk afklaring af den endelige vedtagelse

MARIAGERFJORD KOMMUNE
FORMÅL
Effektivisering af lokalplanprocessen.

UDFORDRING
Mange lokalplaner har ikke et reelt politisk indhold, men sættes alligevel på
politisk dagsorden i både fagudvalg,
økonomiudvalg og Byrådet.
Erfaringen er, at såvel lokalplanforslaget
som indlæg i høringsperioden ofte kan
håndteres med en betydelig mindre politisk inddragelse.

TILTAG
Procedure for fleksibel afklaring af delegering og politisk involvering.

Ud fra politisk fastlagte retningslinjer
beslutter fagudvalget om lokalplanforslaget bør sendes videre til behandling
i Økonomiudvalget og Byrådet, og om
forvaltningen kan vedtage lokalplanen
endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser.
Hvis der kommer indsigelser, der ikke
er af principiel karakter, sender forvaltningen mail til udvalgspolitikerne om
de indkomne indsigelser og forvaltningens vurdering af dem, herunder
eventuelle ændringer i den endelige
lokalplan. Medlemmerne har herefter 2
døgn til eventuelt at ønske politisk behandling af indsigelser i udvalget eller

byråd. Ellers vedtager forvaltningen
den endelige lokalplan.

ERFARING
Tidsmæssigt forkortes lokalplanprocesser op til 2½ måneder ved delegering,
Omtrent halvdelen af planerne delegeres til Udvalget for Teknik og Miljø,
mens enkelte planer endvidere er endeligt vedtaget af administrationen.
Delegeringen er positivt modtaget hos
bygherrer, borgere og politikere.

EKSEMPEL // Delegering af planforslag og endelig vedtagelse

GRIBSKOV KOMMUNE
FORMÅL
Effektivisering af lokalplanprocessen.

UDFORDRING
For mange planer dagsordensættes
uden politisk indhold.

TILTAG
Enkel model for politisk delegering af
forslag og endelig lokalplaner til forvaltningens godkendelse.
Modellen indebærer, at lokalplanforslag, der ikke har principiel karakter og
som ikke ledsages af kommuneplantillæg, kan godkendes af Plan- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse.

Såfremt der ikke kommer indsigelser
eller ændringsforslag i den offentlige
høring, kan administrationen endvidere
som hovedregel vedtage lokalplanen
endeligt. Hvis der kommer indsigelser
eller ændringsforslag vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og
Miljøudvalget, der vurderer, om høringssvarene har et omfang eller en karakter, der gør det relevant at sende den
endelige vedtagelse i Økonomiudvalget
og Byrådet.

ERFARING
Tidsmæssigt kan lokalplanprocesser
forkortes med 1-2 måneder ved delegering.

Delegering er blevet anvendt ved 5-10
lokalplaner.
Delegeringen er positivt modtaget hos
bygherrer, forvaltning og politikere.
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EKSEMPEL // Samarbejdsaftale med bygherre

ODENSE KOMMUNE
FORMÅL
Effektivisering af lokalplanprocesser.

UDFORDRING
At der kan være uklare forventninger
mellem kommune og bygherre til projektgrundlaget, leverancer i forbindelse
med lokalplanen, samt til lokalplanens
proces og indhold.

TILTAG
Samarbejdsaftalen fungerer som en aftale om gensidige forpligtelser – på den
ene side bygherres levering af nærmere
specificeret plan- og projektgrundlag
og på den anden side kommunens

gennemførelse af lokalplanproces i henhold til en mere specifik tidsplan.
På indledende møder gennemgås samarbejdsaftalen, processen og rammerne
for projektet, herunder projektskitse/
bebyggelsesplan. Samtidig aftales hvilke
leverancer bygherre skal levere til kommunens udarbejdelse af lokalplanen.
I samarbejdsaftalen præciseres lokalplanens formål, område og hovedindhold,
samt behov for eventuel ændring af
kommuneplanens rammer. Erfaringsmæssigt er det værdifuldt at få påpeget
planens kontekst med omgivelserne og
relevante hensyn tidligt, så det bliver
indarbejdet i projektet og planen.

ERFARING
Erfaringen er, at det for begge parter er
værdifuldt, at have en grundig og præcis
aftale om planindhold, fokuspunkter og
gensidige leverancer. Dette gælder især
for samarbejder med mindre bygherrer,
der sjældent er involveret i lokalplanprocesser.
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BYGHERRE SOM PART
I PLANLÆGNINGEN
Samarbejdet mellem kommune og bygherre er centralt i lokalplanprocessen. Vigtige
elementer er konsensus om hovedindhold, respekt for hinandens interesser, en klar
arbejdsdeling og åbenhed om fremdrift.

FORSLAG //
9 / Fokuser på konsensus om planens mål
I dialog med bygherre er det vigtigt at
have et tidligt fokus på idégrundlaget,
arealets anvendelse og den overordnede
disponering. Et vigtigt element er at være
enige om formålet med lokalplanen, som
udover den ønskede anvendelse også kan
handle om væsentlige relevante hensyn,
der ønskes sikret i planlægningen, f.eks.
sikring af rekreative forbindelser eller
særlige arkitektoniske kvaliteter m.v.
Konsensus og fælles ejerskab til planens
formål er grundlaget for en god proces
og en robust plan. Dette kan sikres gennem almindelig dialog, gennem samarbejdsaftaler eller startredegørelser. Det
kan også sikres gennem en proces, hvor
begge parter åbent diskuterer muligheder, f.eks. i forbindelse med en grundig
indledende helheds- eller bebyggelsesplan, hvor sammenhænge og fokuspunkter illustreres.
10 / Lav klar arbejdsdeling mellem
bygherre og kommune
Et godt samarbejde mellem bygherre
og kommune er afhængig af en klar
forventningsafstemning om bygherres leverancer til planen, så der er klarhed over, hvem der gør hvad hvornår.
Nogle kommuner anvender formaliserede samarbejdsaftaler, hvor det
meget præcist fremgår, hvilket plan- og

projektmateriale bygherre skal levere. En
bygherreaftale kan f.eks. omhandle:
•• projektskitser, situationsplan, snittegninger og lignende.
•• illustrationer, 3D-model, visualiseringer og lignende.
•• forundersøgelser af f.eks. jordforurening, geoteknik, trafik- og støjberegninger, servitutundersøgelse m.m.
•• beskrivelse af forventninger/ønsker
til bebyggelsens omfang og udseende, vej- og parkeringsforhold, grønne
arealer og beplantning m.v.
Udover projekt- og plangrundlag kan
bygherres leverance omfatte udarbejdelse af et samlet lokalplanforslag – enten
som udkast, forslag eller til og med endelig lokalplan.
I Fredensborg udarbejdes en fælles logbog for samarbejdet, der beskriver hvem
der gør hvad hvornår. Logbogen ajourføres eventuelt løbende undervejs.
I Odense indgås der en samarbejdsaftale
mellem bygherre og kommunen, hvor
det tydeligt fremgår hvad planens formål
er, hvad parterne hver især leverer og
hvilken proces og tidsplan, der forventes.
Dette kan specielt have værdi i processer
med bygherrer, der kun sjældent er involveret i lokalplanprocesser. Se eksempel-beskrivelse på forrige side.

11 / Sikr bygherres investeringssikkerhed
tidligt
Flere kommuner arbejder med at give
bygherre investeringssikkerhed gennem
forskellige former for aftaler, principgodkendelser og hensigtserklæringer.
Samarbejdsaftaler med bygherrer er ligeledes en tilkendegivelse til bygherre
med forventning om udarbejdelse af en
lokalplan, og kan derfor have værdi som
bygherres investeringssikkerhed.
I Herning gives i visse tilfælde principgodkendelse inden igangsættelse af en
lokalplanproces med det formål at skabe
vækst og fastholde investorer. Principgodkendelse sker efter udvalgsbehandling af bygherres projektansøgning. En
principgodkendelse så tidligt i lokalplanforløbet giver investorer en investeringssikkerhed, så både projektet og den politiske forankring fremmes.
I Favrskov arbejder man med såkaldte
hensigtserklæringer, som er et dokument, der skal sikre projektets realiserbarhed. I dokumentet oplistes hvad
grundejer vil gøre for projektet, og kommunen tilkendegiver, hvad de vil gøre.
(f.eks. hvilke investeringer og hvornår).
Det er ikke en del af høringen, men en aftale mellem bygherre og kommune, der
udarbejdes tidligt i planprocessen.
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EKSEMPEL // Bygherre som omdrejningspunkt for konsensus

GRIBSKOV KOMMUNE
FORMÅL
At skabe bred konsensus mellem
kommune, bygherre og borgerne om
lokalplanlægningen helt frem til realisering af lokalplanens konkrete byggeprojekter.

›› Figur 24 // Ved realisering af en større privat byggeprojekt på den tidligere fjernvarmegrund
i Gilleleje, har Gribskov Kommune involveret bygherrerådgiver i borgerinddragelsen.

UDFORDRING
At sikre accept af et projekts realisering i detaljer efter en gennemførelse
af en lokalplan med stor offentlig involvering.

TILTAG
I visse situationer aftaler kommunen
med bygherre, at dennes rådgiver er
omdrejningspunkt for involverende
projektskitsering frem til ansøgning
om byggetilladelse.
Denne metode blev f.eks. anvendt
på den tidligere fjernvarmegrund
centralt i Gilleleje, hvor kommunen
i 2011 har vedtaget en lokalplan for
omdannelse af grunden til butikker,
boliger og kulturformål mv.
Grundejer er en stor brugsforening,
som har indgået aftale med kommunen om, at bygherrerådgiver løbende
står for borgerinddragelse i forbindelse med realisering af lokalplanens
delområder i en etapevis udbygning.
Denne borgerinddragelse ligger i
forlængelse af et flerårigt udviklingsarbejde på grunden med en række
borgermøder om udarbejdelsen af
en overordnet helhedsplan og lokalplanen. Aftalen om bygherrens rolle
i realiseringen indebærer, at de konkrete projekter fremlægges som skitser, drøftes og justeres i flere omgange
med involvering af borgerne.
Bygherrens opgave er at sikre borgerne indflydelse på det detaljerede
niveau som fortsættelse af involveringen i den forudgående planlægningsfase. Bygherre skal løbende informere kommunens planafdeling og

politikere om status og fremdrift, og det
enkelte projekts konsekvenser for den
samlede helhedsplan.

ERFARING
Erfaringen med metoden er, at processen sikrer bred konsensus om lokalplanlægningen, så den borger-involverende
planlægning fra helhedsplan og lokalplanudarbejdelsen fortsættes helt til ansøgning om byggetilladelse.

Dette er værdifuldt for fuldbyrdelsen
af lokalplanlægningen på den centrale
grund i det mindre bysamfund. Samarbejdsmodellen er anvendt af Gribskov
Kommune ud fra en konkret vurdering
af lokalsamfund, bygherre og projekt,
da projektet har stor bevågenhed i lokalsamfundet. Modellen sikrer, at bygherre
i høj grad står på mål for kvaliteten i
projektet over for byens parter.
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BORGERINDDRAGELSE
DER GIVER MENING
Lokalplaner skal sikre offentligheden indflydelse på udviklingen. Hvilken form for
borgerinddragelse, der giver mest mening afhænger bl.a. af planlægningssituationen, af
områdets eller projektets betydning og af om lokalplanen er opstarten eller afslutningen på en
involverende proces.

FORSLAG //
12 / Screen for relevant
inddragelse af interessenter
Ved opstart af lokalplanlægningen bør
plansituationen afklares, og der bør ske
en screening af, hvilke persongrupper,
der vil have stor interesse i planen. Der
bør ligeledes ske en tilrettelæggelse af,
hvornår og hvordan disse på relevant
måde inddrages i planprocessen.
Relevante overvejelser vil være
•• Er der interessenter, der har særlig interesse i planen?
F.eks. grundejere inden for området, naboer, bydelsråd, borger- eller
grundejerforeninger, interesseorganisationer eller andre.
•• Hvilken form for inddragelse er relevant?
Er det indledende eller løbende inddragelse eller blot ”almindelig” orientering ved planforslag, fælles besigtigelse, eller eventuelt ”hands-on” involvering f.eks. på workshop eller andet,
og skal det være involvering om konkrete skitser eller ”blankt papir”.
Det er vigtigt at ”kridte banen op” for
inddragelsen, så det er klart hvilket indflydelsesrum borgerne har i det konkrete
projekt. Hvad er til diskussion og hvad
ligger allerede fast?

13 / Involver borgerne
hvor de kan få reel indflydelse
Lokalplanen kan enten være opstarten
eller afslutningen på en proces. Hvis der
har været en god dialog med borgere,
f.eks. omkring kommuneplanrammerne
eller evt. bydelsplaner, så vil behovet
ikke nødvendigvis være så stort for
borgerinddragelse ved lokalplaner, der
følger op på den planlægning, der er
besluttet på kommuneplanniveau. Hvis
projektet til gengæld er forholdsvis nyt,
og dermed ikke er behandlet på et mere
overordnet, strategisk niveau, er det nødvendigt, at lokalplanen tager hånd om
borgerinddragelsen.
Aalborg Kommune har arbejdet meget
bevidst med alle niveauerne i plansystemet i forhold til inddragelse af såvel borgere som politikere. En prioriteret indsats betyder, at langt de fleste lokalplaner
kan holdes på den almindelige lovpligtige høring. For inspiration, se eksempel
fra Aalborg på næste side.
En involvering i den indledende lokalplanfase kan bl.a. gøres med det formål
at få borgerne til at bidrage aktivt til
planprocessen – med andre ord en målbevidst og kvalitativ involvering.

Erfaringen er ofte, at lokalsamfundets
interesse er størst, hvis lokalplanen er
en form for områdelokalplan eller temalokalplan. Det vil sige en lokalplan,
der enten planlægger for udviklingen af
en landsby eller en mindre bydel, eller
måske en bevaringslokalplan, som også
vil have betydning for mange grundejeres fremtidige byggemuligheder.
Lokalsamfundet kan også spille aktivt
ind, hvis der er tale om et centralt beliggende område med byfunktioner, der
benyttes af mange af byens borgere. Men
igen er det vigtigt at understrege betydningen af at kridte banen op, så lokalsamfundets ønsker og ideer ikke ender
med at være langt fra den endeligt udarbejdede lokalplan.
Men der findes også planer af en sådan
karakter, som f.eks. nogle store prestigeprægede projekter, hvor forhåndsomtalen er ”løbet i forvejen”, og som de fleste
borgere blot ønsker at blive informeret
om med basale projektinformationer,
og så i øvrigt ikke forventer yderligere
involvering.
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EKSEMPEL // Model for borgerinddragelse i planlægningen

AALBORG KOMMUNE
FORMÅL
Afklaring af relevant borgerinvolvering på det mest optimale niveau i
plansystemet.

›› Figur 25 // Skemaet illustrerer, hvordan inddragelsen af aktører principielt bør fokuseres i
forhold til planniveauet.

UDFORDRING
At sikre en relevant og vedkommende
inddragelse af borgerne.

TILTAG
Model for inddragelse af interessenter,
politikere og borgere på de forskellige
planniveauer.
På de overordnede planniveauer, som
planstrategien og kommuneplanens
hovedstruktur, der har et strategisk
og visionært indhold, er det vigtigt at
sikre den politiske forankring. Derfor
sættes fokuseret ind på at få politikerne i tale i denne del af processen. Det
er eksempelvis i den seneste planperiode lykkedes her at skabe et fælles billede af den fremtidige udvikling, som
alle politikere støtter op om.
Udarbejdelsen af retningslinjer kræver også politisk forankring. Her sker
en mere konkret afvejning af de konkrete interesser. Derfor vil arbejdet
have en politisk karakter. Arbejdet
vil også være af interesse for diverse
interesseforeninger, der ønsker deres
interesser varetaget og implementeret
gennem den formelle kommunale
planlægning.
Først når planlægningen handler om
lokalområderne, begynder borgerinddragelsen for alvor. Borgerinddragelse
sker i forbindelse med udarbejdelsen af såkaldte by- og bydelsplaner.
Kommunen har eksempelvist afholdt
workshops i lokalområderne for at
understøtte ønsket om massiv borgerinddragelse på dette niveau. Borgmesteren har i forbindelse med nogle af
de afholdte workshops valgt at flytte
borgmesterkontoret med ud i lokalområderne for at understøtte dialogen om den lokale udvikling.

Planstrategi
Overordnet, visionær og strategisk
Stærk politisk forankring – stærkt politisk ejerskab
Hovedstruktur

Retningslinjer
By- og bydelsplaner
Rammer

Lokalplaner

Interesseafvejning op mod strategi og Vision
Politisk forankring – politisk ejerskab
Involvering af interessegrupper
Rammen er udstukket politisk af de overordnede strategier og visioner
Udarbejdelse af nye rammer og evt. mellemformsplaner, hvor
der er højtryk på udviklingsbarometret
Stærk lokal involvering – samskabelse
Rammen er udstukket politisk af de overordnede strategier og visioner
– samt byudviklingsplanerne/rammerne
Stor variation i omfang/indhold
Opfølgende lokalplan – lav grad af borgerinddragelse
Større projektlokalplan – høj grad af borgerinddragelse

Det store arbejde med borgerinddragelse på by- og bydelsniveauet betyder, at
der ofte ikke er behov for andet end den
lovpligtige høring, når der efterfølgende
udarbejdes opfølgende lokalplaner.
Dette gælder både for de mindre byer
såvel som Aalborg.
Større projektlokalplaner, der kommer
til efter planudarbejdelsen vil kræve
inddragelse af både borgere og politikere, eventuelt gennem anvendelse af
startredegørelser.

ERFARING
Der er gode erfaringer med at inddrage
borgerne som led i kommuneplanlægningen i forbindelse med by- og bydelsplanerne. De konkrete skitseringer af
byudviklingen appellerer til en aktiv
deltagelse af såvel borgere som politikere.
Ofte vil en tidlig involvering og afklaring mindske behovet for aktiv involvering i lokalplanfasen.
Der kan dog også være behov for en
aktiv inddragelse omkring større projektlokalplaner, især hvis der er gået
lang tid siden borgerinddragelsen om
bydelsplanerne.
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PLANLÆGGEREN
SOM KOORDINATOR OG SAMSKABER
Den kommunale planlæggerrolle er under forandring. I dag skal en planlægger også udfylde
rollen som facilitator, forhandler, relationsbygger mv. Det er vigtigt, at kommunen afstemmer
kompetencer og samarbejdsformer med borgernes og virksomhedernes forventninger.

FORSLAG //
14 / Arbejd aktivt med at udvikle nye
planlæggerkompetencer
Teknik- og miljøforvaltninger oplever i
disse år markante skift i borgernes, erhvervslivets og politikernes forventninger til, hvad fremtidens teknik- og miljøforvaltning kan og skal bidrage med.
Der er et stigende fokus på, hvordan vi
i højere grad bliver i stand til at være
medskabende på de gode løsninger i nye
partnerskaber med borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
Skanderborg Kommune har arbejdet
med samskabelse i projektet Kommunen
3.0, som du kan læse om i eksemplet til
højre.
For lokalplanlægningen betyder det, at
planlæggeren udover at skrive planen
og kende juraen bag, også skal være i
stand til at varetage den indsats der ligger ”rundt om” selve lokalplanen. Det
handler om at kunne aflæse og omsætte
de politiske strategier og overordnede
planer for et område, lave interessentanalyser og planlægge den proces, der
sikrer det størst mulige ejerskab til planen, at opbygge relationer og netværk til
de centrale interne og eksterne aktører i
kommunen, at have stærke forhandlingskompetencer samt kunne kommunikerer med udgangspunkt i modtageren.

Ovenstående krav har altid været
en del af lokalplanlægningen, men
efterhånden som kompleksiteten i
lokalplanlægningen stiger – f.eks. fordi
flere hensyn skal varetages og fordi
borgernes opfattelse af myndighedens
rolle ændres – forstærkes disse krav
markant.
Den voksende efterspørgsel på en mere
bred vifte af kompetencer hos planlæggerne stiller nye krav til ledelsens fokus,
ledelsens kommunikation omkring opgaverne samt den måde resultater måles.
Herunder selvfølgelig også konkrete
tiltag der kan ruste medarbejderne til
at honorere krav, der rækker ud over de
traditionelle roller som myndighed og
fagperson.
Flere kommuner har gjort sig erfaringer
med mere strategisk at arbejde med nye
planlægger-roller. Bl.a. driver KL et udviklingsforløb om fremtidens teknik- og
miljøforvaltning som netop har til formål at ruste både ledere og medarbejder
til at styrke de ikke-faglige aspekter af
opgaveløsningen.
Et centralt omdrejningspunkt i dette
og andre lignende forløb er, at skabe en

større bevidsthed om den værdikæde
som planlægningen, herunder lokalplanlægningen, er en vigtig del af, og hvordan
man som medarbejder bedst bidrager til
den værdiskabelse.
En dedikeret indsats kan til gengæld
resultere i en række positive effekter.
Fra udviklingsforløbet er erfaringen, at
borgernes holdning til og kommunikation med planlæggerne bliver markant
mere positiv, hvilket igen smitter af på
planafdelingens og kommunens image
generelt.
En anden erfaring er, at tydeligere forventningsafstemning mellem ledere og
medarbejdere omkring lokalplanlægningen samt flere sager med en positiv
dialog med borgerne og virksomheder,
booster selvtilliden hos den enkelte planlægger og styrker lysten til at betræde
(flere) nye veje.
Erfaringerne viser på den anden side
også, at det kan være vanskeligt at få alle
medarbejderne med, og at omstillingsprocessen derfor også kan gøre det nødvendigt at omorganisere og differentiere
opgavedelingen, ændre rekrutteringsstrategi mv.
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15 / Tydeliggør de ledelsesmæssige
mål i arbejdet med lokalplaner
Erfaringerne fra bl.a. KL’s kompetenceudviklingsforløb viser, at det kræver en
betydelig ledelsesmæssig indsats, hvis de
ikke-faglige elementer i planlægningen
skal styrkes.
Indsatsen bør rette sig mod både planlæggerne i form af f.eks. øget krav om
nye måder at løse opgaver på, synlighed
omkring resultater mv. Samtidig bør den
også rette sig mod organisationen og de
strategiske målsætninger og sikre, at der
skabes sammenhæng i ’efterspørgslen’
på alle niveauer.

16 / Hav fokus på mental omstilling
og introducer konkrete redskaber
Det er vigtigt at arbejde med det mentale
blik på planlægningsopgaven. Hvis der
er et meget ensidigt fokus på at undgå juridiske fejl i planen, eller at udviklingen
af byrum skal leve op til en bestemt snæver faglige forståelse af, hvad der er den
rigtig løsning, vil der være behov for at
arbejde med den grundlæggende forståelse af hvad der er ”et godt resultat”.

Ligeså vigtigt er det at få introduceret og
trænet konkrete redskaber og virkemidler så planlæggerne rustes til at udfylde
den nye rolle. Det kan f.eks. dreje sig om
træning i kommunikation, forhandling,
relationelle kompetencer, projektledelse
med fokus på lokalplanprocesser mv.
Se eksempel med udviklingsarbejde fra
Kolding, på næste side.

›› Figur 26 // Skemaet illustrerer skiftet i det ”mentale blik” på opgaven, som ligger i fremtidens planlæggerrolle. Den faglige viden og
myndighedsviden er stadig helt grundlæggende forudsætninger for at kunne lokalplanlægge. Dog er det nødvendigt også at kunne indtage
den 3. position, hvis forvaltningen skal lykkedes med den lokalplanlægning, der er efterspørgsel på i dag. Andreas Granhof Juhl, 2015.

Myndighedspositionen

Faglig position

Ny planlæggerrolle

Syn på borgeren

Borgeren og virksomheden har rettigheder og pligter og skal behandles i
henhold til lovens intention.

Borgeren skal oplyses om faglige muligheder.

Borgeren og virksomheden
har viden og ressourcer til
at medvirke til at skabe en
løsning.

Interventions
hensigt

Komme til en afgørelse der overholder
loven. Loyalt følge afgørelsen. Reducere
borgerens handlemuligheder.

Vejledende funktion.

Øger borgerens og virksomhedens viden og dermed
valgmuligheder. Facilitere en
helhedsløsning.

Professionel
selvforståelse

Jeg følger loven og forholder mig til
fakta.

Ekspertviden ansviser løsningerne.

Gøre et godt projekt muligt.

Som udgangspunkt ikke nødvendigt, da
afgørelser baseres på data.

Stille viden til rådighed for en god afgørelse.

Det er i samarbejdet at løsninger opstår, hvorfor samarbejde er altafgørende.

Asymmetrisk – magten ligger hos
sagsbehandleren.

Asymmetrisk – vi ved bedst. Eksperten overfor lægmanden.

(A)symmetrisk – magten er
både hos sagsbehandler og
borger/virksomhed.

Borgeren og virksomheden er skærmet
af for deltagelse i sagsbehandlerens
fortolkning af viden.

Embedsmandens boglige ekspertviden rangerer højere end borgerens/virksomhedens
hverdagsviden og lokale viden.

Borgeren er involveret i fortolkning af data og introduceres løbende for professionelle
vurderinger.

Lukkethed og afskærmning.

Formidling af viden. Lærer/elev.

Samarbejde med
borgeren

Relation

Viden

Transparens og åbenhed.
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EKSEMPEL // På vej mod nye planlæggerroller

KOLDING KOMMUNE
FORMÅL
At skabe bedre service og bedre processer ved at blive skarpere på planlæggerens rolle.

UDFORDRING
Mange faktorer presser planlæggerens
hverdag, bl.a. spørgsmål om tid, tillid og
kompetencer m.v.

TILTAG
Kommunen er begyndt at arbejde
med en fælles forståelse af rollen som
planlægger, for at medvirke til at skabe
bedre trivsel, bedre udnyttelse af de
individuelle kompetencer, og bedre service til borgerne.

Der er altid to personer på hver opgave.
Der er ingen faste regler for, hvilken
rolle eller ansvar de to personer har. Det
aftales fra starten indbyrdes ud fra de
klarlagte individuelle kompetencer. Den
udførte kortlægning af kompetencer ift.
myndighed, faglighed og ny planlæggerrolle er sidenhen suppleret af egentlige
personlighedstest, der supplerer forståelsen.

evalueres de anvendte redskaber på
gruppemøder.

ERFARING
Der er tale om et nyt tiltag, der endnu
ikke er evalueret.

For hver lokalplan indledes desuden
med en beslutning om, hvorvidt det er
nødvendigt med aktøranalyser, kommunikationsstrategier eller målanalyser,
for at komme bedst i mål med planlægningen. Når lokalplanen er vedtaget,

EKSEMPEL // Kommunen 3.0 – Kommunens nye rolle som samskaber

SKANDERBORG KOMMUNE
FORMÅL
At sikre velfærd gennem samskabelse i
planprocesser.

UDFORDRING

medarbejderens, lederens og politikerens roller, og hvordan man sammen
løser opgaverne.

TILTAG

I Kommunen 3.0 er det f.eks. borgeren,
som er ansvarlig for sin egen sag eller
opgave, mens det er medarbejderens
rolle at bidrage til og understøtte, at
sagen/opgaven bliver løst. Målet er at
finde den bedste løsning inden for de
givne rammer.

Kommunen 3.0 er et paradigmeskift –
en ny grundopfattelse af, hvad en kommune egentlig er. Modellen bygger på
en forståelse af kommunen som et fælles ansvar. Med det nye syn på kommunen følger også et nyt syn på borgerens,

Kommunen 3.0 er en bevægelse væk
fra tanken om, at kommunen er en managementstyret servicevirksomhed,
frem til en tanke om, at kommunen er
et politisk ledet lokalsamfund, hvor

Kommunernes og planlæggernes rolle
skal afspejle nutidens krav til kommunen som myndighed og servicefunktion, men også som samarbejdspartner.

borgerne sætter deres ressourcer i spil
sammen med andre.
Kommunen 3.0 er et paradigmeskift,
som kræver meget af medarbejderne.
Derfor har Skanderborg Kommune udviklet en ny og målrettet uddannelse,
kaldet Playmakeruddannelsen.

ERFARING
Det er et langt sejt træk at vende en
kultur, både internt og eksternt i kommunen. Men i og med, at ledelsen og
politikerne går foran og viser vejen, har
modellen langsomt, men sikkert vundet
indpas.
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DIFFERENTIERET, FOKUSERET
PLANINDHOLD
– HVAD SKABER VÆRDI?
Lokalplanens indhold skal afpasses med de konkrete formål og reguleringsbehov i den
konkrete plansituation. Hvad er nødvendigt at regulere så planen bidrager til at skabe den
ønskede værdi?

FORSLAG //
17 / Screen planens nødvendige
situationsbestemte kvaliteter
Lokalplaner bør indholdsmæssigt differentieres, så den enkelte lokalplan regulerer det, der er nødvendigt og relevant i
den pågældende plansituation.

›› Figur 27 // Lokalplanens kernekvaliteter og eksempler på situationsbestemte kvaliteter.

Det gælder uanset om udgangspunktet
er et ønske om at sikre et projekt, en udstykningsplan, bevaring eller andet.
Lokalplanens regulering skal være konkret funderet og afbalanceret i forhold
til det pågældende områdes særlige karakter, bindinger og omgivelser. I nogle
lokalplaner kan det således være vigtigt
at sikre særlige hensyn til f.eks. arkitektur og kulturmiljøinteresser, mens det i
andre kan være hensynet til særlige trafikale løsninger eller rekreative områder.
Det er vigtigt, at lokalplanens indhold
fokuseres og afspejler formålet med
planen og de særlige situationsbestemte
kvaliteter, der er relevante, samt at reguleringen tilpasses herefter.
I nogle situationer kan det være en vigtig
kvalitet blot at informere offentligheden
og give mulighed for inddragelse om områdets fremtidige udnyttelse.

Processen omkring en lokalplanudarbejdelse er god for de involverede parter
til afklaring af en lang række forhold af
politisk, økonomisk, miljømæssig eller
fysisk/teknisk karakter.

En lokalplan er nemlig velegnet til at
sikre de funktionelle sammenhænge i et
område, som f.eks. beliggenheden af veje,
bebyggelse og grønne områder i lokalplan
området og fastlæggelse af anvendelser,
udnyttelsesgrad, udbredelse og højder.
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Det er et krav, at planens juridiske kvalitet skal være i orden. Det betyder, at der
ikke må være indholdsmæssige fejl og
mangler i lokalplanen i forhold til planlovens krav. Samtidig skal udarbejdelsen
være sket efter planlovens krav, og tilhørende relevante krav om f.eks. miljøvurdering af planen, forvaltningsretlige regler om habilitet, partshøringer m.v.
Når lokalplanens grundlæggende funktionelle og juridiske kvalitet er i orden, og
planen samtidig tydeligt afspejler situationsbestemte kvaliteter, er det med til at
gøre lokalplanen mere robust.
18 / Hold fokus på planens
værdiskabende kvaliteter
Det er vigtigt, at lokalplanen i sit indhold
holder fokus på relevante værdiskabende kvaliteter, og at lokalplanens regulering tilpasses herefter.

Det kan være værdier af privat, lokal eller
almen karakter. I nogle tilfælde vil det
være værdiskabende i sig selv, at planen
muliggør et bestemt projekt f.eks. en
institution, butikker eller boliger. Men
lokalplanens greb om hvordan projektet
tilpasses omgivelserne, kan også være
værdiskabende for lokalområdet.
De relevante værdiskabende kvaliteter
vil afhænge af de situationsbestemte forhold, planens formål og det pågældende
område og omgivelser.
Lokalplanen bør forholde sig til, hvilke
værdier, som den pågældende plan kan
medvirke til at skabe:
•• Politiske kvaliteter,
•• planlægningsmæssige kvaliteter, eller
•• markedsmæssige kvaliteter.

Værdiskabende kvaliteter kan eksempelvis omhandle:
•• Økonomiske værdier,
•• forsyningsmæssige kvaliteter, herunder infrastruktur,
•• servicemæssige værdier, herunder rekreative muligheder,
•• bebyggelsesmæssige og bymiljømæssige værdier, eller
•• naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Økonomiske værdier kan omfatte såvel
privatøkonomiske værdier (byggeret,
udnyttelsesmuligheder og investeringspotentiale) samt samfundsøkonomiske
værdier i form af offentlige anlæg, afkast
af offentlige investeringer eller afledte effekter som bosætning, arbejdspladser og
udvikling.

METODE // Diagram for lokalplanens rolle som værdiskabende – på flere niveauer
›› Figur 28 // Lokalplanens værdiskabende kvaliteter.

VÆRDISKABENDE KVALITETER

Politiske kvaliteter

›› Politiske kvaliteter

Omsætning af mål og strategier, f.eks.
• Udviklingsmål om f.eks. bosætning, vækst og arbejdspladser
• Servicemål om f.eks. institutioner, forsyning og infrastruktur
• Klimamål om f.eks. grøn energi, bæredygtighed og
klimatilpasning
• Beskyttelsesmål om f.eks. grundvandsbeskyttelse, kulturmiljø,
natur og miljø mv.

›› Planlægningsmæssige kvaliteter

Konkret afvejning af benyttelse og beskyttelse, f.eks.
•
•
•
•

Disponering af anvendelse og bebyggelse
Udformning af infrastruktur, byrum, pladser og beplantning
Bevaring af værdifulde bebyggelser, landskaber, grønne kiler mv.
Foranstaltninger til at imødegå eventuelle gener af f.eks. trafik,
støj, visuelle forhold mv.

›› Markedsmæssige kvaliteter

Mulighed for omsætning og afkast af investeringer, f.eks.
• Realisering af konkrete projekter og udviklingsmuligheder
• Synergi med større private og offentlige investeringer
• Beskyttelse af konkrete grundejerinteresser

Planlægningsmæssige kvaliteter

Markedsmæssige kvaliteter
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MARKEDSMÆSSIGE KVALITETER
– SOM DEL AF LOKALPLANLÆGNINGEN
Lokalplaner skal være økonomisk bæredygtige – ellers ender planen i skuffen uden at have
skabt merværdi i området.

FORSLAG //
19 / Fokuser på økonomisk
bæredygtighed i lokalplanudarbejdelsen
Traditionelt er kommunernes planer i
høj grad formet af æstetiske, planlægningsmæssige og eventuelt sociale/kulturelle overvejelser, mens de økonomiske betragtninger vedrørende planens
realisering oftest kommer efterfølgende,
når lokalplanen er gennemført og vedtaget. Det kan i lokalplanens ”møde” med
markedet derfor i nogle tilfælde vise sig,
at der ikke er interesse eller basis for at
realisere planen, og at den derfor ender i
skuffen. Eksempler herpå kan være hvis
der er planlagt for boligtyper eller erhverv, som ikke efterspørges, hvis der er
valgt parkeringsløsninger, der viser sig at
være meget dyre at udføre, eller hvis der
ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på
fordyrende elementer, som bl.a. krav til
elevatorer og brand ved etagebyggeri.
Det er derfor vigtigt at inddrage de
markedsmæssige aspekter i planfasen,
så lokalplanen også bliver økonomisk
bæredygtig. Økonomisk bæredygtighed
består grundlæggende i, at indtægter og
udgifter hænger sammen igennem hele
byudviklingsprojektet, og at planen er
realiserbar i forhold til markedet og de
potentielle investorer, der skal aftage
byggeretter og opføre bolig- og erhvervsejendomme mv.

““

De deltagende hold skal i fase 1 redegøre for, hvordan de vil
arbejde med den økonomiske dimension i deres forslag til udviklingsplan. Der skal være et positivt cash-flow for FredericiaC gennem hele udviklingsperioden. (fra udbudsmateriale, FredericiaC)
Erfaringsmæssigt kan de markedsmæssige aspekter især være relevante for større
byomdannelses- eller byudviklingsplaner, hvor der er store udgifter forbundet
med realiseringen, og/eller hvor der er
stort fokus på planens nærmere indretning og udnyttelse.

bebyggelsesprocenter (afhængig af de
lokale forhold, men eksempelvis over
150%) forudsætter meget høje grundprisniveauer, da de forudsætter etablering af parkering i konstruktion. Denne
forudsætning vil ofte ikke være opfyldt i
forstæderne.

Forhold omkring bebyggelsesprocenter,
parkering og anvendelsen af stueetager
ne kan med fordel afklares tidligt i planlægningsforløbet, i dialog med bygherre
eller eventuelt i et konkurrencegrundlag,
som det er sket i FredericiaC, jf. citat her
på siden.

Flere af forundersøgelserne i ”Kickstart
Forstaden version 2.0” indikerer således,
at en afbalanceret fortætning – eksempelvis med bebyggelsesprocenter på 80120%, hvis der er tale om etagebyggeri
– i nogle tilfælde giver en bedre balance
mellem miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og er mere realiserbare end tættere planer. Bl.a. fordi moderate bebyggelsesprocenter gør det muligt
at gennemføre en byfortætning uden at
foretage meget store investeringer i parkeringsløsninger – afhængig af de lokale
forhold. Desuden vil moderate bebyggelsesprocenter i boligprojekter ofte matche den markedsmæssige efterspørgsel
i forstæderne bedre end meget tætte og
meget høje byggerier.

Når fordele opvejer ulemper
Erfaringerne fra såvel Realdanias forstadskonkurrencer som forundersøgelserne i ”Kickstart Forstaden version 2.0”
indikerer, at planer om byfortætning,
der rummer en balance mellem miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, ikke nødvendigvis er planer
med de højeste bebyggelsesprocenter.
Det skyldes, at planer med meget høje
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20 / Sikr synergi
med andre byinvesteringer
Der er i dansk byudvikling et øget fokus
på, at offentlige investeringer skal opfylde flere formål samtidig og skabe
mest mulig værdi for både offentlige og
private parter. En letbane kan styrke den
kollektive trafik, men også skabe værdistigninger i byudviklingsområder langs
letbanen. Et klimatilpasningsprojekt
med nye søer og kanaler kan modvirke
oversvømmelser, men også bidrage til at
øge huspriser og attraktivitet i et byområde.

grundejere og investorer udvides til at
inddrage mere viden om, hvilke konkrete værdier – også økonomiske – der
skabes ved investeringer i byliv og by
kvalitet.
Viden om hvilke investeringer, der kan
være med til at trigge starten af realiseringen af et område er af stor værdi. Ligesom viden om synergi og balance mellem investeringerne er det. Til højre er
oplistet en række eksempler på, hvad der
kan hjælpe realiseringen af et område i
gang.

Et øget fokus på at skabe gevinster af
investeringer i byliv og bykvalitet forudsætter, at dialogen mellem kommuner,

›› Figur 29 // Eksempler på synergier med
økonomisk potentiale (Realdania By).

■■ Kombineret jordforurenings- og
parkeringsløsning.
■■ Biologiske oprensningsmetoder og
afskæring af forurenet jord.
■■ Kanaler som aktiv for håndtering af
jordforurening.
■■ Sammenbinding af ny og gammel by.
■■ Håndtering af regnvand med naturens
hjælp.
■■ Tilpasning til højere havniveau og
stærkere vind.
■■ Regnvandshåndtering og klimasikring,
der skaber bymiljø.
■■ Midlertidig arealanvendelse som
katalysator for udviklingen.
■■ Selvforsyning som mål – branding som
sidegevinst.
■■ Fleksibelt energisystem og
CO2-neutralitet.

Metode // Vurdering af planens markedspotentiale
›› Figur 30 // Fire niveauer til vurdering af planens markedspotentiale.

1. Dialogværktøj.
En forholdsvis simpel metode,
hvor en eller flere lokale ejendomsmæglere bliver bedt om at foretage
et tjek på projektet. Imødekommer
planlægningens efterspurgte behov, og hvilke kvadratmeterpriser
man kan forvente at lokalplanens
bebyggelser kan realiseres til.

2. Nøgletal.
Gennem statistik og andre økonomiske nøgletal vurderes projektets
interne økonomi og dermed realiserbarhed. Kan med fordel udføres
vha. GIS.

3. Markedstjek.
For større projekter kan der med
fordel foretages en helhedsvurdering af projektets økonomi i stil
med en egentlig business case.
Denne beregningsmetode vil også
medregne de afledte effekter, som
husprisstigninger som følge af etablering af f.eks. en dagligvarebutik i
området.

4. Afkastberegning
Endeligt kan der vælges at se økonomien i et udviklingsperspektiv, hvor
tiden kobles på og der kigges på
både de kort- og langvarige investeringer og ditto afkast.

Øget kompleksitet og behov for ny viden og kompetencer
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EKSEMPEL // Markedsvurdering af planlægning

FAVRSKOV KOMMUNE
FORMÅL
At sikre lokalplanlægningens realiserbarhed gennem forudgående markedstjek.

UDFORDRING
At opnå viden om planens markedsmæssige værdi og realiseringspotentiale.

›› Figur 31 // Plan for omdannelse af industrigrund i Ulstrup. Favrskov Kommune endte
efter mæglervurdering med ikke at erhverve grunden med henblik på planlægning.

TILTAG
Mæglervurdering af en ejendoms
salgspotentiale forud for planlægning.
Favrskov Kommune bruger ofte markedsvurderinger i forbindelse med
planlægning. I Ulstrup resulterede det
i, at kommunen ikke købte og lokalplanlagde en tidligere industrigrund
til boliger.
I 2014 gik Favrskov Kommune i gang
med at udarbejde planer for omdannelse af et tidligere virksomhedsområde til et nyt område indeholdende
boliger samt erhvervs- eller etageboligbyggeri.
Ud af fire skitserede scenarier valgte
kommunen ét scenarie til at skulle
markedstjekkes som det mest realistiske. Scenariet omfattede 52 lejligheder i etagebyggeri, 17 parcelhuse samt
et større by- og bevægelsestorv.
Inden lokalplanen blev igangsat bad
kommunen en lokal ejendomsmægler
om at komme med en vurdering af
både ejendommens potentielle salgsværdi og dens mulige lejeindtægter.
Kommunen selv lavede overslag over
nedrivningsudgifter af bygninger og
anlægsudgifter til offentlig infrastruktur, herunder det store fællesareal omkring bevægelsestorvet.
På baggrund af vurderingerne blev
det tydeligt, at man ikke ville kunne få
”regnestykket til at balancere”.

Der blev forsøgt at skalere de forskellige indtægter og udgifter, men det vurderedes ikke realistisk at komme i mål
med alternativerne.
Derfor opgav kommunen planerne for
området.

ERFARING
Favrskov Kommune har positive erfaringer med markedsvurderinger, så
kommunen kan gå ind i en lokalplanlægning med åbne øjne for, hvad der
kan realiseres – eller som eksemplet
her: ikke kan realiseres.
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EKSEMPEL // Synergi mellem offentlige og private investeringer

LOOP CITY
FORMÅL
At opnå synergi mellem store offentlige investeringer og private investeringer.

UDFORDRING
At opnå synergi mellem investeringer
på planlægningsstadiet.

TILTAG
LOOP CITY er et samarbejde om letbane, by- og erhvervsudvikling langs
Ring 3 i hovedstadsområdet mellem
kommunerne, Region Hovedstaden
og staten.
Som led i planlægningen af letbanen
er der udarbejdet en investeringsanalyse, der kortlægger private ejendomsinvesteringer nær letbanen og vurderer på potentialet for at tiltrække
investeringer.
I alt er der på nuværende tidspunkt
planlagt ejendomsinvesteringer for
20 mia. kr. i forventning til den kommende Hovedstadens Letbane, og de
1,6 mia. kr. er allerede investeret. Flere
store virksomheder har etableret sig
med domiciler.
Fra Lyngby til Ishøj er der planlagt 1,6
millioner kvadratmeter privat nybyggeri i områderne tæt på letbanen. Dermed investeres der 30 procent mere i
kommunerne langs den kommende
letbane end i Region Hovedstaden
som helhed. Erfaringerne fra letbaner
i Europa viser, at letbaner tjener sig ind
med 8-20 gange, og et forsigtigt skøn
er, at letbanen set over de kommende
15-20 år vil tiltrække 25.000 nye arbejdspladser og 18.500 nye borgere.

ERFARING
Analysen medvirker til at sikre politisk opbakning til planerne, og til
at tiltrække private investeringer i
planlægningsfasen, som grundlag for
byudvikling og konkret lokalplanlægning langs banen.

›› Figur 32 // Illustrationer fra investeringsanalyse, der viser omfanget af planlagte ejendomsinvesteringer i nærheden af letbanen langs Ring 3. Analysen danner grundlag for planlægningen af by- og erhvervsudvikling. De 10 kommuner er Albertslund, Brøndby, Gladsaxe,
Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.
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POLITISKE KVALITETER
– OMSÆTNING AF MÅL/STRATEGIER
Lokalplanen er udmøntningen af de overordnede politiske strategier og mål. Derfor skal de
politiske intentioner også afspejles klart og tydeligt i planen.

FORSLAG //
21 / Indarbejd overordnede mål og
formidl tydeligt planens kvaliteter
Udvikling af et attraktivt erhvervsområde, varetagelse af landskabelige hensyn,
eller sikring af rekreative stiforbindelser
skal i en lokalplan ’oversættes’ og konkretiseres til en helt konkret placering
og fysisk udformning af bebyggelse og
anlæg.

22 / Brug ”mellemplaner” til at
tydeliggøre mål og strategier
Flere kommuner arbejder med et
”mellem”-niveau mellem kommuneplanens overordnede mål / retningslinjer og
lokalplanlægningen. Det kan enten være
som en formel del af kommuneplanen
eller det kan være mere uformelle ”mellemformsplaner”.

Lokalplanen er en god platform til at
forene overordnede målsætninger på et
areal, og har indbygget fleksibilitet og
styrke i at fastlægge og formidle planens
formål.

Områdeplanlægningen giver mulighed
for at tydeliggøre sammenhængen mellem hovedstrukturens politiske målsætninger og grundlaget for bebyggelses- og
lokalplanlægningen. Og så er ”mellemskalaen” ofte velegnet til at skabe vedkommende debatter i dialog med lokalområderne.

For at forstå baggrunden for lokalplanen
bør lokalplanen tydeligt formidle, hvilke
kvaliteter planen søger at skabe eller
sikre.
Se eksempel på Københavns Kommunes
formidling af mål og strategier i lokalplan på de næste sider.

I områdeplanerne kan kommunen underbygge og konkretisere sine mål for et
område med beskrivelse, skitser og referencefotos. Det tydeliggør intentionerne
med området og klæder kommunens

planlæggere og politikere på til en dialog
med bygherrer og developere om projektudvikling og konkret planlægning.
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EKSEMPEL // Realisering af overordnede strategier i lokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE
FORMÅL
Udmøntning af flere strategier i lokalplan for ny bydel.

›› Figur 33 // Visualisering af samlet plan for Enghave Brygge, hvor det bl.a. er et mål at skabe
attraktive byrum langs vandet.

UDFORDRING
Hvordan udmøntes overordnede politiske mål og strategier i lokalplanen.

TILTAG
Kombination af bestemmelser, planskitser og principsnit til konkretisering af strategi om det fysiske bymiljø.
›› Figur 34 // Byrumstegning for udsnit med principper for byrummenes anvendelse.
I København har man arbejdet med at
implementere byens mange overordnede mål og strategier på flere måder i
lokalplanlægningen. I lokalplanen for
den store nye bydel Enghave Brygge
konkretiserer lokalplanen fysiske visioner fra masterplanen om attraktive
byrum langs vandet.
Lokalplanen for Enghave Brygge tager
udgangspunkt i en helhedsplan fra 2002,
som er bearbejdet til en samlet plan
i et samarbejde mellem kommunen,
grundejere og dennes rådgiverteams.
Enghave Brygge er en del af byudvik
lingsområderne i Københavns Sydhavn,
hvor der planlægges ca. 2.400 boliger
og erhverv med op mod 1.600 arbejdspladser på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader.
Lokalplanen har som masterplanen
fokus på ”at bo ved vandet”, at skabe
attraktive byrum langs havnen samt
på bæredygtighed og miljø. Planens
centrale byrum er den 700 m lange
hovedkanal ”Enghave Kanal”.

ERFARING
Lokalplanen kan også bruges til at formidle politiske visioner om svært definerbare emner som f.eks. attraktive
byrum og rumlige oplevelser af bymiljø. Dette kan gøres ved at konkretisere
disse mål i lokalplanens bestemmelser, skitser og kort, så de i højere grad
sikres realiseret.

›› Figur 35 // Principper for kantzoner fastlægges gennem lokalplanens bestemmelser, snittegninger og med fortolkningsbidrag fra principskitser og referencefotos. Kantzoner er overgangen mellem bygning og byrum langs facader.

Lokalplanens indhold
Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

51

PLANLÆGNINGSMÆSSIGE
KVALITETER
– TILPAS REGULERINGEN
Mange lokalplaner er unødvendigt detaljerede, og især udformningsbestemmelser om
æstetiske forhold udfordrer ift proces, økonomi, udviklingsmuligheder og planens robusthed.
Det er vigtigt at afpasse detaljeringsgraden i planen ift. det politiske formål med planen, og
hvad der reelt skaber værdi at regulere – kort sagt at holde fokus på det væsentlige for den
aktuelle plan og plansituation.

FORSLAG //
23 / Hold fast i formålet med
planen og tilpas reguleringen
Det er vigtigt, at lokalplanen i sit indhold
holder fokus på de relevante værdiskabende kvaliteter, og at lokalplanens regulering tilpasses herefter.

direkte sammenhæng med formålet. Det
giver derfor en mere robust plan, at planens formål er fokuseret på de vigtigste
forhold, da den ellers vil ”låse” dispensationsmuligheden for mindre betydende
forhold, hvis de indgår i formålet.

Et fokuseret formål er vigtigt i forhold til
at gøre en lokalplan robust. En formålsbestemmelse skal ikke være en indholdsfortegnelse for alle efterfølgende bestemmelser, men skal afspejle hovedformålet
med planen og de hovedhensyn, der
varetages i den givne situation. Det kan
f.eks. være bestemmelser om terrænforhold, beplantning og arkitektur i et område med store landskabsinteresser.

Det er endvidere ofte lettere at forstå og
aflæse en lokalplan med et fokuseret og
tydeligt formål, hvilket også kan understøttes af et enkelt og læsbart sprog, hvor
redegørelsen og formålsbestemmelserne
afspejler dette og understøtter hinanden,
jf. eksemplet på næste side.

Samtidig giver et skarpt, prioriteret formål en mere fleksibel plan, idet det er
muligt at dispensere fra lokalplanens
øvrige bestemmelser, der ikke har en

Alt for mange lokalplaner udarbejdes
med for detaljerede udformningsbestemmelser. Det gør udarbejdelsestiden
meget længere og øger risikoen for en
for snæver lokalplan, hvor der efterfølgende opstår behov for dispensationssager eller ny lokalplan.

Der bør være opmærksomhed på at
sikre, at detaljeringsgraden i lokalplaner
ikke bliver større, end situationen tilsiger. Det gælder også i de tilfælde, hvor
det er bygherrens egen projektlokalplan,
hvor det er vigtigt ikke at ’skræddersy’
planen til lige præcis de foreliggende
projektskitser, da disse alligevel kan ændres. En passende detaljeringsgrad vil
give en robust lokalplan, der holder over
tid.
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›› Figur 36 // Eksempel på direkte og enkel formidling af en lokalplans formål – udformet med bestemmelse, redegørelsestekst
og oversigtskort ved siden af hinanden.

24 / Brug fælles struktur og
fraselager i udarbejdelsen af planer
Flere kommuner anvender en form for
skabelon og/eller fraselager i forbindelse
med udarbejdelse af en lokalplan.

For at bevare værdien af et fraselager,
kræver det en kontinuerlig indsats for at
vedligeholde formuleringerne i forhold
til nye klageafgørelser, vejledninger eller
ny lovgivning.

Ved at anvende en fast struktur for opbygning af lokalplanens indhold gives
en større sikkerhed i såvel udarbejdelsen som i brugen af lokalplanen. Både
planlæggeren, byggesagsbehandleren og
andre brugere ved, at eventuel regulering
om dette eller hint skal findes ét bestemt
sted i lokalplanen.

Ulempen ved fraselagre kan være, at et
for stort udvalg af formuleringer om alle
tænkelige forhold, let kan lokke planlæggeren til at indsætte for mange unødvendige bestemmelser i lokalplanerne, der
dermed risikerer at blive unødigt detaljerede og snærende. Risikoen er desuden,
at man kan forsømme at overveje, om
standardformuleringerne nu også er de
mest hensigtsmæssige bestemmelser for
den aktuelle plansituation.

Tilsvarende er det værdifuldt og effektivt
at anvende faste formuleringer i lokalplanens regulering, som er entydige, forståelige og juridisk holdbare.

Eksemplet på næste side fra 7-kommune
samarbejdet er et eksempel på, at man
tilskynder til at anvende faste formuleringer for de centrale og digitaliseringsbare bestemmelser, mens andre bestemmelser formuleres helt frit med udgangspunkt i den konkrete situation.
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EKSEMPEL // Markedstjek af byfortætning splan

7-KOMMUNE SAMARBEJDET
FORMÅL
Effektivisering af lokalplanprocesser
og kvalitetsforbedring af indholdet.

›› Figur 37 // Intro fra 7-kommunesamarbejdets vejledning om strukturen i den fælles model.

UDFORDRING
Tidskrævende administration af lokalplaner og varierende formuleringer af bestemmelser.

TILTAG
Fælles, digital model for lokalplaner i
7 kommuner, der omfatter Ballerup,
Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev,
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.
Projektet går ud på at etablere en fælles struktur for indhold og opbygning
af digitale lokalplaner – såvel af planens opbygning med redegørelse, bestemmelser og kort, som af de enkelte
bestemmelser.
I flere afsnit og bestemmelser er der
fraselagre med forslag til formuleringer, så planlæggerne ikke skal finde på
formuleringer fra plan til plan. Kvalitetsforbedringer vil især komme af, at
der anvendes ensartede og gennemarbejdede formuleringer i planbestemmelserne, herunder et fraselager med
juridisk holdbare formuleringer.
Af hensyn til at høste gevinsten ved en
fælles struktur, udformes en række centrale bestemmelser så de er egnede til
datasøgning i et system med digital byggesagsbehandling, f.eks. vedr. zonestatus,
anvendelser, bebyggelsens højde osv.
Derudover er der mange felter til fri formulering til den konkrete plansituation.

ERFARING
I 2016 er strukturen taget i brug, og
inden for et år forventes også digital
udarbejdelse af lokalplaner.
Erfaringen er, at modellen gør det lettere at navigere i lokalplanerne for såvel
udarbejdere som brugere af planerne.
Fraselageret giver større sikkerhed for
holdbare og anvendelige bestemmelser.

›› Figur 37 // Eksempel fra 7-kommunesamarbejdets vejledning om fraselageret for udformning af lokalplanens § 3 Anvendelse.

Lokalplanens indhold
Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

55

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370
kl@kl.dk
www.kl.dk

