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Partnerskaber  
i planlægningen
Byudvikling på tværs af grænser

Plan22+
Klima skal ind i planlægningen
Lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier er vigtige redskaber 
for landets kommuner i arbejdet med bæredygtig udvikling. Det er 
en del af afsættet for Plan22+, der drives af et partnerskab mellem 
Bolig- og Planstyrelsen og den filantropiske forening Realdania. 

Af Charlotte Odgaard Sjælland, Dansk Byplanlaboratorium

Britt Vorgod Pedersen er nyansat 
sekretariatschef for Plan22+ og 
 hendes budskab er klart. 

– Vi skal have klima ind i planlæg-
ningen, og der skal være et fælles 
sprog og mål for, hvordan vi arbejder 
med klima i den fysiske planlægning. 
Britt har solid erfaring som planlægger  
fra Københavns Amt, Miljøministe-
riet og senest som bychef i Gladsaxe 
Kommune og har dermed indgående 
kendskab til planlægning på flere 
niveauer. Sekretariatet for Plan22+ for-
ankres hos Dansk Byplanlaboratorium

Mange veje til målet

Plan22+ har grundlæggende til 
formål at vise, hvordan den kommu-
nale planlægning kan bidrage til den 
grønne omstilling og samtidig sikre 
rammer for at udvikle byer og land-
områder med høj livskvalitet.  Britt ser 
frem til at tage fat på udfordringen 
sammen med kommunerne og de 
mange forskellige interessenter og 
aktører på feltet.  

– Vi har fokus på, at Danmarks by- 
og landområder er meget forskellige 
og har vidt forskellige vilkår. Der vil 
derfor være mange veje til at nå målet, 
og kommunerne vil have forskelligt 
fokus, når det gælder at få styrket kli-
mahensynet i den fysiske planlægning. 
Det afgørende er, at kommunerne i 

deres planlægning både udstikker ret-
ningen for at reducere udledningerne 
og fastholder et helhedsorienteret blik, 
hvor alle de hensyn og interesser, som 
planlægningen skal varetage, afvejes 
for at skabe gode rammer for livet i 
by- og landområder, siger Britt Vorgod 
Pedersen.

Kickoff-seminarer i september

I september måned inviterer Plan22+ 
de kommunale planlæggere til 3 
kickoff-seminarer. Her bliver konkrete 
planer og deres klimaaftryk drøftet og 
evalueret, ligesom der bliver lejlighed 
til at komme med input til prioritering 
af arbejdet i Plan22+. Man kan også 
møde Plan22+ på Byplanmødet d. 
6. oktober og høre mere om selve 
indsatsen. 

Plan22+ har til formål at...

✔ Understøtte og styrke 
 kommunernes anvendelse 
af helheds orienteret plan-
lægning som et aktivt  redskab 
til den forebyggende klima-
indsats.

✔ Fremme vidensgrundlaget 
og styrke kompetencerne i 
 kommunerne gennem kon-
krete eksempelprojekter, net-
værk og formidling om anven-
delse af helheds orienteret 
fysisk planlægning til at indfri 
konkrete klima målsætninger 
på tværs af sektorområderne. 
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