COWI INVITERER TIL OPLÆG OG DEBAT

PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER I
KOMMUNE- OG LOKALPLANLÆGNINGEN
Den moderniserede planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Den giver kommunerne øget råderum
i deres fysiske planlægning, men også et større ansvar for at balancere forskellige hensyn.
Vækst og udvikling er blevet en del af formålsparagraffen, og det betyder bl.a. at
kommunerne skal tage større hensyn til og beskytte produktionsvirksomheder mod
skærpede krav til støj, støv, lugt og luftforurening som følge af ændret arealanvendelse.
Endvidere indeholder planloven en ny dansk planlægningsmodel, der under opfyldelse
af en række betingelser muliggør planlægning for nye boliger på centralt beliggende
varigt støjbelastede arealer, såkaldte transformationsområder. Tilsammen udgør reglerne en værktøjskasse, som kommunerne kan og i visse tilfælde skal gøre brug af i
kommuneplanlægningen. Det bliver derfor endnu vigtigere, at der er fokus på at styrke
samarbejdet mellem offentlige og private aktører, når vi planlægger for udvikling af erhvervsområder til andre byfunktioner.
Intentionen med mødet er at samle centrale offentlige og private aktører, som har interesse i
at få bedre indblik i de nye regler og drøfte konsekvenserne af dem. COWI sætter sammen
med Erhvervsstyrelsen scenen og sørger for, at deltagerne får et fælles videngrundlag.

PROGRAM
14.45

Dørene åbner
Der serveres kaffe og lidt sødt

15.00

Velkomst
Anders Richelsen, sektionsleder, COWI

15.05

Baggrunden for og intentionerne med de nye regler om beskyttelse
af produktionsvirksomheder
Kirstine Marchman Rønne, Erhvervsstyrelsen

15.20

Hvordan anvendes reglerne i specifikke situationer?
Sophie Rex Hultquist, juridisk konsulent, COWI

15.35

Hvad betyder de nye regler for produktionsvirksomheders
fremtidige udviklingsmuligheder?
Lokal produktionsvirksomhed (fastlægges)

15.50

Hvilke muligheder og udfordringer giver ændringerne i Odense Kommune?
Odense Kommune

16.05

Spørgsmål og debat
Panel med oplægsholderne

16.30

Netværk og forfriskning

TID OG STED

Torsdag
17. maj 2018

15.00-17.00

COWI Odense
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense

TILMELDING
Af hensyn til vores planlægning bedes du tilmelde dig
senest torsdag den 10. maj 2018 til:
MALENE BANG
MLBG@cowi.com
Du er velkommen til at videresende invitationen til produktionsvirksomheder i din
kommune, som du vurderer det vil være relevant deltager

