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PLANLOVEN

• Den sammenfattende planlægning skal

– forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen 

– medvirke til at værne om natur og miljø

– sikre at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag,

– ske i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af 
dyre- og plantelivet.

Offentligheden skal i videst muligt 

omfang inddrages i planlægningsarbejdet 
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PLANSYSTEMET



HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?

• Overordnede mål og retningslinjer  for kommunens 
udvikling samt arealudlæg 

• Gælder i princippet for en periode på 12 år

• Planen skal løbende revideres ( hvert 4. år)

• Rammer for udarbejdelse af lokalplaner 

• Retningslinjer = grundlag for sagsbehandling

– administration af det åbne land 

– ansøgninger om byggetilladelse

– Tilladelser efter anden lovgivning
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HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?

Mål, handlingsplaner og arealudlæg til: 

– By- og boligudvikling

– Naturbeskyttelse

– Fritidsformål

– Trafik- og tekniske anlæg

– Erhverv og detailhandel 

– Kultur og historie

– Vand - grundvand, spildevand, vandløb og søer

– Klima
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HVORDAN BRUGES 
KOMMUNEPLANEN?

• Byrådet SKAL arbejde for kommuneplanens 
realisering……..
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KOMMUNEPLANENS OPBYGNING

Redegørelse

Rammer

(Lokalområ
der)

Hovedstruktur

(Temaer)

Kommuneplan

Miljøvurdering
Kort





Over 500 
undersider

1.130 
rammer

181 
lag



KOMMUNEPLANREVISION 2017

• Næste gang i 2017 inden kommunalvalg.

• Revisionen skal omfatte nye, kendte 
interesser i arealanvendelsen, og forsøge at 
forudsige behovet de næste 12 år.

• Det tager ca. 1½ år at revidere en 
kommuneplan.

10



INTERESSENTER

Redegørelse

Rammer

Hovedstruktur

Kommuneplan

Forvaltninger

Interne 

Erhvervslivet

Landbruget

Foreninger

Borgere

Eksterne

Politikere 
– udvalg 
og byråd

… og så videre

Organisationer

Lokalråd

Andre 
myndigheder



FØR KOMMUNEPLANEN…

Strategien  revideres hvert 4. år : 

– Indkalde ideer og forslag til 
kommuneplanrevisionen

– Oplyse om planlægning, gennemført siden 
sidste revision

– Beslutning om revision af kommuneplanen

–Fuldstændig revision

–Delvis revision: tematisk eller geografisk

– (Ingen revision)

– Fastlæggelse af fokusområder
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Plan-
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HVAD SKAL REVIDERES I 2017?

• Politikerne har endnu ikke besluttet sig for 
revisionens indhold, men…

• Ny, statslig grundvands-kortlægning:

– Nogle byer er omfattede af udpegningerne af 
”nitratfølsomme indvindingsoplande” – det vil sige 
områder, der er særligt sårbare overfor forurening.

– Her skal vi i visse tilfælde ændre i 
byvækstarealerne.



NFI: Eksempel - Kragelund
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NFI: Eksempel - Voel
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Tidsplan

• November 2015: 
Lokalrådskonference

• Maj 2016: 

• Forhøring – ideer og forslag

• Februar 2017: 

• Offentlig høring af forslag

• (Borgermøder)

• Juni 2017: 

• Endelig vedtagelse

• August 2017:

• Offentliggørelse
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Politisk proces Offentlighed
O

Godkende kommisorium N
Programfase D
Løbende politisk behandling 2016 Løbende orientering af 

 i fagudvalg J lokalråd via byansvarlige

F Interessentinddragelse

M Proces med Ungebyråd

Godkende forhøring A
M Forhøring 4 uger

J
J
A
S Interessentinddragelse

Byrådsseminar O
N
D

2017
Foreløbig vedtagelse J
 (forslag) F Offentlig høring 8 uger

M Borgermøder

A
M

Endelig vedtagelse J
J

Offentliggørelse A Offentliggørelse



HVOR ER VI LIGE NU?

• Direktionen, ØKE og Byråd godkender 
kommissorium for Kommuneplan 2017-2028 
i november.

• Programmeringsfase med politisk udvælgelse 
af emner til revisionen – ligger fast i 
december.



LOKALRÅDENES ROLLE I 
KOMMUNEPLANLÆGNINGEN

• Indhente lokale ideer og forslag

• Oplyse administrationen om forhold af 
betydning for planlægningen

• Afholde borgermøder
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Forvaltning Beboere i 
lokal-
områderne

Lokalråd



Vi har et forslag til kommuneplanen 
– hvad gør vi?

• Gå til den byansvarlige med forslaget -
han/hun ved hvordan forslaget skal gribes 
an.

• I høringsperioderne kan I også sende forslag 
eller kommentarer direkte som et 
høringssvar.

• I bliver automatisk informeret når 
høringsperioderne går i gang.



Spørgsmål ? 
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