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FORORD 

Det forsta nordiska planmyndighetsmotet arrangerades år 1970, alltså 35 år sedan. 
Den relativt långa raden av nordiska planmyndighetsmoten ger en intressant bild 
om samhallsplaneringens problem och utveckling under de sista årtiondena i de 
nordiska landema. Detta intressanta faktum har lett till iden att samla ihop materia
let och att gora en forst redogorelse om behandlade frågor i planmyndighetsmoten 
under åren 1970-2005. 

Efter nastan alla moten har en matesrapport forberetts. Dessa rapporter och de av 
landema forberedda lansrapportema utgor ett unikt material om den fysiska plane
ringens och administrationens historia och forandring i Norden anda från 1970-talets 
borjan. Rapportemas innehåll och struktur har i viss mån blivit forandrat under 
tidens gång men i stort satt har rapporteringen hela tiden foljt samma grundlinjer. 

Avsikten har varit att i denna forsta redogorelse samla ihop rapportema av alla 
planmoten och att gora några mera oversiktliga observationer om den fysiska pla
neringens och administrationens utveckling samt om de diskuterade aktuella plan
frågoma i planmotena under sista 35 åren. I redogorelsen har man koncentrerat sig 
på frågor, i vilka det finns gemensamma intressen i flera lander. Observationema i 
denna redogorelse begransas på en allman nivå. Några djupare analyser har det inte 
varit mojligt att gora. Redogorelsen stravar alltså inte att vara någon vetenskaplig 
undersokning om den fysiska planeringen i Norden från 1970-talet anda till forsta 
åren på 2000-talet. Redogorelsen kan vara en inkomingsport till djupa re analyser. Det 
finns vissa 6verlappningar i vissa delar i redogorelsen, men detta borde å andra sidan 
hjalpa till att hitta den mångfaldiga informationen som rapportema innehåller. 

Denna redogorelse om Nordiskt Planmote -samarbetet har foljande mål: 
• att gora ett sammandrag om Nordiskt Planmote -samarbetet under åren 1970-2005 

baserande på årsrapporter 
• att komplettera rapportema med intervjuar av några nyckelpersoner som har 

deltagit i moten under flera årtionden 
• att gora sammandrag om motenas huvudteman och om de viktigaste aktuella 

frågoma som landema har presenterat i sina rapporter. 

Jag ar tacksam for stadet som jag fått av det finska miljoministeriet och av flera 
nordiska kolleger. 

Esbo, den 15 mars 2006 

Risto Karkkainen 
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1 Planmotets borjan 

Det forsta nordiska planmyndighetsmotet avholls den 24--25 september 1970 i Stock
holm. Generaldirektor Lennart Holm från Statens Planverk i Sverige hade inbjudit 
motet. 

Två av det då tida nordiska planvasendets administratorer hade diskuterat nordis
ka samarbetet då de traffades i ett intemationellt mote år 1969. Byggnadsrådet Mikko 
Mansikka från det dåvarande inrikesministeriet i Finland minns att i ett ECE-mote 
(United Nations/Economic Commission for Europe) han och Tomas Friberger från 
det dåvarande Statens planverket i Sverige hade haft ett samtal om att aka nordiska 
kontakter på tjanstemannanivå i planarenden. Friberger hade efter Geneve -motet 
diskuterat om iden med hans chef Lennart Holm som hade kontaktat avdelningschef 
Vagn Rud Nielsen i Kopenhamn. Efter att ha fått positiv signal från Danmark hade 
man på den svenska sidan varit beredda att arrangera ett nordiskt mote. Enligt den 
skrivna motesrapporten hade Lennart Holm i oppningen erinrat om att motet initie
rats av planverkets foregående chef overdirektoren Erik Nilsson. 

Att frågan om nordiskt samarbete verkligen hade blivit aktuell på flera håll visar 
också ett PM-utkast från den 22 april 1969 som hade forberetts for det intemationella 
utskottet under delegationen for planlaggnings- och byggnadsarenden inom det 
finska inrikesministeriet (3). I PM-utkastet skrevs det bl.a. att det har funnits regel
bundet nordiskt samarbete inom formen av inofficiella planmoten. Det sades vidare 
att i alla de nordiska landema har man genomfort eller man håller på att genomfora 
en revidering av planlagstiftningen och att administrationen ar under kraftig utveck
ling. Darfor skulle det vara nyttigt att utveckla nordiskt samarbete i planfrågor mot 
en fast och regelbunden form. Som exempel av nordiskt samarbete namns Nordiska 
Ministerrådets NKB (Nordisk kommitte for byggarenden). PM-utkastet foreslog att 
man borde forsaka lyfta frågan upp i Nordiska Rådet. Forberedande moten mellan 
de ansvariga nordiska administrativa enheter skulle vara nodvandiga. 

Tankama att åstadkomma nordisk samarbete i planfrågor hade alltså varit uppe i 
slutet av 1960-talet på flera håll åtminstone i Finland och Sverige. 

Statens planverk i Sverige tog det forsta praktiska steget och inbjod det forsta 
motet, som då kallades for "de nordiska planmyndighetemas konferens". Fore kon
ferensen hade man haft preliminara kontakter mellan myndighetema och något 
material hade på forhand utvaxlats mellan deltagarna. 

Det hade foreslagits fyra amnen for overlaggningama i den forsta konferensen: 
1. Ansvarsfordelning mellan kommun och stat for den regionala fysiska planering

en. 
2. Den fysiska planeringens instrument och stallning i forhållande till omgivande 

planeringssektorer. 
3. Former av medborgar insyn i sarnhallsplaneringen. 
4. Former for de nordiska planmyndighetemas fortsatta samarbete. 
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Deltagarna i det forsta motet (eller konferensen som den kallades då) var: 

Danmark: 
Avdelningschef Vagn Rud Nielsen 
Kontorschef Bent Andersen 
Kommiteert Edmond Hansen 

Finland: 
bverdirektor Tapani Jatkola 
Byggnadsråd Mikko Mansikka 
Byråchef Arto Salmela 

Island: 
Byplanchef Zophonias Palsson 

Norge: 
Expeditionschef Thor Skrindo 
Chefarkitekt Borre Skaslien 
Byråchef Svein Hofstad 

Sverige: 
Generaldirektor Lennart Holm 
Byråchef Tomas Friberger 
Byråchef Nils Anegren 
Byråchef Peter Heimburger 
bveringenjor Gunnar Essunger 
Avdelningsdirektor Erik Berggren 
Sekretariat: Avdelningsdirektor Tom Rosander och fru Lillemor Wiberg 

I det forsta motet enades man "efter en kortare overlaggning" om foljande form for 
det fortsatta informationsutbytet: 
• Periodiciteten bor tills vidare sattas till 1 gång/ år 
• Motena skall ha en anspråkslos form och syfta till snabbt informationsutbyte om 

aktuella ting 
• Enkel administration, inget fast sekretariat 
• Endast planmyndighetema som berorts derma gång engageras 
• Vardlandet står for amnesval (alla kan sanda in forslag), referatsprotokoll och kan 

eventuellt ge en grundligare information om sina administrativa ram 
• Framtiden får utvisa om det finns behov av gemensamma arbetsgrupper eller 

dy lika for exempelvis normarbete. 

Man har senare under over 30 år foljt egentligen ganska noggrant de ovannamnda 
linjerna: 
• Periodiciteten: det har blivit vana att hålla motet 1 gång/ år, normalt i augusti men 

några få gånger har man haft motet senare på hosten. 
• Anspråksliis form och snabbt informationsutbyte: Från Sveriges sida hade man 

år 1986 forberett ett standarprogram for planmotet. Forslaget godkandes och sedan 
dess har man foljt ganska noggrant standardprogrammet. Formen ar inte mera all
deles anspråkslos, sarskilt motesplatserna och rundturer har ofta varit på den mera 
exklusiva sidan. lnformationsutbyte i motet spelar fortfarande en viktig roll men 
man kan konstatera att numera har också det okande internationella samarbetet 
i EU och i andra sammanhang botjat få roll i informationsutbyte också mellan de 
nordiska landerna. 
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• Enkel administration inget sekretariat: Har har linjen hållit. Kontaktpersonnat
verket har kunnat genornfora de nodvandiga sekretariatsfunktionema. Vad som 
korn till var s.k. forberedande moten av kontaktpersoner som man borjade ha från 
mitten av 1980-talet. Man slopade <lessa moten i borjan av 2000-talet. 

• Endast planmyndigheterna engageras: Linjen har hållit. Några gånger har det 
diskuterats om narmare kopplingar till Nordiska Ministerrådet, men man har 
inte fattat beslut om narmare kontakter. Finland har varit mest aktiv att ta upp 
kopplingar till Nordiska Ministerrådet. Det kanske har haft sina fordelar att inte 
gora forandringar: man har kunnat sjalv bestamma samarbetets innehåll. Men det 
finns också nackdelar: motesresomas finansiering har ofta vari t svårt i nå gra lander, 
seminarier måste finansieras sjalv, kopplingar till andra grenar i Nordiska Minister
rådet (miljo, regional politik, trafik) har varit ganska svaga. Det har (åtminstone 
vid kaffebordet) diskuterats om de baltiska kollegernas deltagande, men man har 
hittills varit forsiktiga att oppna samarbetet utanfor Nordens granser. 

• Vardlandet står for amnesval (alla kan sanda in forslag), referatsprotokoll och 
kan eventuellt ge en grundligare information om sina administrativa ram: Gal
lande amnesval har man åtminstone redan från 1980-talet anvant forberedande 
moten och teman har valts gemensamt. Referatsprotokoll var i borjan ett diskus
sionsprotokoll, men småningom (från år 1981) har man borjat producera en rapport 
som innehåller också landemas årsrapporter, temainlagg och ofta ett sammandrag 
om beslut. Diskussioner har refererats mycket litet eller inte alls i rapportema 
efter borjan av 1980-talet. De forsta referaten inneholl normalt 20-30 sidor rnedan 
efter år 1980 har motesrapportema borjat innehålla 100 sidor eller mera for att 
landsrapportema finns med. Ett problem med rapportema har då och då varit 
att de har komit ut mycket sent efter planmotet, ofta forst till nasta mote alltså ett 
år senare. Vardlandema har givit information om sina administrativa ramar och 
andra aktuella frågor från år 1973 då man hade den forsta exkursionen. 

• Det tog en langre tid innan behovet av gemensamma arbetsgrupper eller dy lika 
for exempelvis normarbete blev aktuellt: Tanken att diskutera ett aktuellt tema 
mellan tjansteman vacktes år 1981 av Norge. Det forsta konkreta forslaget att hålla 
ett special seminarium kom dock forst år 1986, också från Norge. Darefter har se
minarieaktiviteten varit stor. Behovet att bilda gernensamma arbetsgrupper fick 
mogna betydligt langre. År 2000 kom det fram ett forslag att etablera natverk for 
regional planering, igen från Norge. Natverket grundades samma år och darefter 
har man etablerat natverk for kommunal planering och planjurister. 
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2 Motesrapporter och landernas 
rapporter som kalla 

I det forsta motet år 1970 fattade man beslut om att vardlandet skall forbereda referat 
om motet. Senare har man mycket noggrant genomfort detta beslut. Detta har gjort 
det mojligt att efteråt granska frågor som berorts. Anteckningar om de behandlade 
frågoma och landemas skriftliga årsrapporter utgor en vardefull historisk kalla nar 
man skall utreda samhallplaneringens utmaningar och valda linjer i Norden från 
1970-talet till 2000-talet. 

De forsta referaten liknar normalt motesprotokoll innehållande aven diskussions
anteckningar. Senare från år 1980 vaxte innehållet i referaten då man borjade till
lagga de skriftliga landsrapportema till motesrapporten. De olika landsrapportemas 
innehåll varierar i viss mån men ger en bra bild om årliga aktuella frågor betraff ande 
planarenden i de nordiska landema. Fora tt harmonisera motesrapportemas innehåll 
beslot man 1986 att motesrapporter "skall vara korta med tyngdpunkten på en kort 
resume av den diskussion som forts vid behandlingen av huvudtemat". Vidare beslots 
att landemas rapporter och mojligen andra anforanden av speciellt intresse bor vara 
med som bilagor. Det rekommenderades också att motesrapporten borde utsandas 
till deltagama senast 2 månader efter motet. 

Man har i praktiken inte sarskilt noggrant foljt alla de ovannamnda besluten. Mo
tesrapportema har ganska ofta kommit bara några månader fore det foljande motet 
eller har blivit utdelade forst i det nasta motet. Landemas rapporter har varit med i 
varje motesrapport från och med 1980 men resumen av diskussioner om huvudtemat 
hittar man inte alltid sarskilt i de senaste motesrapportema. 

Redan innan det forsta motet hade man samlat från alla lander synpunkter till 
diskussionsamnen. Normalt har man i motendiskuteratom det foljande motets tema. 
Temat har man sedan slagit fast i det forberedande motet eller genom andra kontakter 
av kontaktpersoner några månader fore planmotet. For att stimulera motesdiskus
sioner har inlagg om huvudtemat forberetts. I de fles ta motena under senare tiden har 
man velat breda ut synvinklar på sådant satt att varje land har varit ansvarig for ett 
kortare inlagg under huvudtemat. Normalt har det har funnits ett huvudtema men 
i några moten har det funnits 3-5 teman. 

Landsrapportemas tyngd punkter har i viss mån forandrats under tiden. Typiskt for 
1980-talets rapporter ar att beskrivningen om lagforandringar får mycket utrymme. 
På 1990-talet borjar presentationen av planfrågor, både nationella och intemationella, 
få mera och mera utrymme. Forandringen ar mycket tydlig sarskilt i de norska och 
svenska rapportema. 
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3 Planmotets organisering, 
program, dagordning och 
deltgare genom åren 

Borjan 

Forsta nordiska plarunyndighetemas konferens -som planmotet då kallades- avholls 
den 24-25 september 1970 i Stockholm. Fore konferensen hade man haft preliminara 
kontakter mellan myndighetema. Material hade också på forhand utvaxlats mellan 
deltagarna. 

I det forsta motet 1970 fastslog man principer som har hållit sedan dess Gmf "Plan
motets borjan"). Konferensen var tankt i borjan att vara ett årligen återkommande 
informationsutbyte av informell art om den aktuella situationen i de olika landema. 
Konferensema borde ske med deltagande av de ansvariga chefsmyndighetema for 
planeringen. 

Motesstallen 

Det forsta motet avholls i Byggnadsstyrelsens sessionssal i Stockholm. Moten under 
den forsta motesomgången avholls alla i huvudstader. Efter huvudstadsrundan hade 
man redan 1974 motet utanfor huvudstad, namligen i Sundsvall. Darefter har moten 
avhållits i hela 26 olika kommuner i Norden (Bilaga 2). Moteslokalen i huvudstader 
har man ofta haft ministeriet men annars i vardkommunemas lokaler eller hotellens 
konferenslokaler. 

Eftersom budgeter av organisatorer tycks ofta i flera lander ha haft vissa restriktio
ner nar det galler gastfrihet, har man hittat olika vardar for moten. Som vardar har 
man haft ministerier, ambetsverk, regioner och kommuner. 

Motenas program/dagordning 

Dagordningen for det forsta motet var foljande: 
24 september 1970: 10.00 bppning; 10.10-12.00 Overlaggningar, Lunch; 13.30-17.00 
Overlaggningar; 19.00 Middag 
25 september 1970: 9.30-12.00 Overlaggningar, Lunch; 13.00-14.30 Overlaggningar; 
14.30 Kaffe/ avslutning 

Den forsta dagordningen tycks ha varit val genomtankt eftersom man har foljt detta 
principiella schema genom åren. Denna ar den korta varianten. Om motet har varit 
i kommuner, som ar inte så latt att komma åt, har man ofta samlats redan kvallen 
innan det egentliga motet och fått t.ex. vardkommunens eller regionens informa
tion om deras planfrågor. Man har några gånger kunnat hora ganska omfattande 
redogorelser om regionens aktuella problem och utvecklingstrender. Till exempel i 
motet 1981 i Tromso var en hel dag reserverad for Tromsa-regionens utveckling och 
problema tik. 
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I motet 1986 presenterades och antogs ett standardprogram for planmotet. For
slaget hade forberetts av Tomas Lindencrona (Sverige). Denna tredagars variant har 
man foljt ganska noggrant sedan dess. 

Efter att man hade haft i de tre forsta motena en bred diskussion om flera amnen av 
den fysiska planeringen, hade man for motet 1972 for forsta gång valt ett huvudtema 
for diskussioner namligen "landsplanlaggning". Darefter har man valt ett huvudtema 
for nastan alla moten. Dartill har det ofta funnits ett eller flera sidoteman, som med 
huvudteman har mycket bra reflekterat de aktuella frågoma inom planvasendet i 
Norden. 

Planmotets agenda fick en ny punkt i slutet av 1990-talet. I planmotet 1999 god
kande man det danska forslaget om nordiskt planministermote. Gnmden till detta 
forslag var att då i alla nordiska landema hade miljoministrama ansvaret också for 
planfrågoma och att planlaggning ansågs vara ett viktigt redskap i miljopolitiken. 
Enligt beslutet skulle motet hållas i direkt koppling till Nordiska Ministerrådets miljo
ministermotet. Planministermotet skulle forberedas av planmyndigheter. Man tyckte 
att det forsta motet kunde hållas i borjan av år 2000 då Danmark hade ordforandeska
pet i Nordiska Ministerrådet. Denna oppning betydde en klar profilhojning for det 
nordiska plansamarbetet. Efter 1999 års planmote har ministermotets forberedelser 
varit permanent på planmotets agenda. 

Fore det forsta planmyndighetsmotet 1970 hade man haft kontakter mellan Hin
dema. Pekka Alanen (Finland) foreslog i motet 1972 att man borde ha i varje land en 
person som skulle fungera som kontaktperson i det praktiska samarbetet. Forslaget 
godkandes. 

Det framgår inte av motesrapportema narde forberedande motena av s.k. kontakt
personer kom med till bilden. Kanske har man borjat med <lessa moten i mitten av 
1980-talet. Det framgår i alla fall av motesrapporten att i motet 1986 foreslog Sverige 
att i samband med ett "NÅRP forberedelsegruppmotet" på hosten 1986 forbereda 
också 1987 års planmote. Senare blev det praxis att ha det forberedande motet i maj
juni anda till år 2003 var efter man inte har haft forberedande moten. 

Rapportering 

Referatet av det forsta motet ar gjort av Tom Rosander från Statens planverk (Sverige) 
och det innehåller 9 sider. De forsta referaten liknar normalt motesprotokoll innehål
lande aven diskussionsanteckningar. Senare från och med år 1981 vaxte innehållet nar 
man borjade tillagga de skriftliga landsrapportema till motesrapporten. 

Anteckningar om diskussioner har man gjort mycket noggrant från borjan anda 
till år 1983 men darefter blev de småningom kortare och forsvann så småningom. I 
några rapporter har det funnits ett sammandrag av diskussionen som foljt i motet 
efter landsrapporter. Motesrapportema har redan lange haft over 100 sidor, den 
langsta hittills ar från 1998 i Hveragerdi med 187 sidor. 

De olika landsrapportemas innehåll varierar i viss mån men ger en bra bild om 
årliga aktuella frågor betraffande planarenden i de olika nordiska landema. Man har 
under åren i viss mån harmoniserat innehållet men t.ex. organisationer och lagstift
ning har behandlats varje år redan från borjan. I några motesrapporter finns också 
kopier av overhead-bilder eller annat material som utdelats i moten. 

For att harmonisera rapportemas innehåll beslot man i motet 1986 att motesrap
porter eller motesreferat "skall vara korta med tyngdpunkten på en kort resume 
av den diskussion som forts vid behandlingen av huvudtemat". Vidare beslots att 
landemas rapporter och mojligen andra anforanden av speciellt intresse bor vara 
med som bilagor. Det rekommenderades också att motesrapporten borde utsandas 
till deltagarna senast 2 månader efter motet. Detta beslut har man inte foljt sarskilt 
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bra ty rapportema har ofta kommit forst till det nasta motet och från de senaste mo
tesrapportema har också resumen av diskussionema forsvunnit. 

Deltagare (Bilaga 3) 

Deltagare har normalt varit personer i ledande positioner i deltagarlandemas cen
traladministration. Det finns från vatje land personer som har deltagit lange. Från 
de danska deltagarna har langst varit med Inger Vaaben hela 32 gånger mellan åren 
1971- 2005 och Niels Ostergård har varit med 22 gånger mellan 1984-2005. Från den 
finska sidan har oftast varit med Mikko Mansikka narnligen 25 gånger rnellan 1970-
1997 och Lauri Nordberg 18 gånger mellan 1970-1988. Från Island har mest varit 
med Stefan Thors tillsammans 19 gånger rnellan 1986-2005 och Zophonias Palsson 14 
gånger rnellan 1970--1985. Från Norge "seniorer" ar Rasmus Forsmark som har varit 
med 20 gånger rnellan 1971-1990 och Frode Sandvik 16 gånger rnellan 1978-1994. 
Från Sverige har mest varit med Peter Heimbiirger hela 19 gånger rnellan 1970-1988 
och Gosta Bliicher 13 gånger rnellan 1971- 1997. 

Några få gånger har man haft ministem med i motet. For forsta gången var minister 
med 1977 i Bergen narden dåvarande norska rniljorninistem Gro Harlem Bruntland 
deltog i motet. År 1992 var Sveriges mark- och planminister Gorel Thurdin narva
rande i motet. 

Exkursioner 

Man har tillagt exkursion till rnotesprogramrnet redan från 1973. Under den forsta 
exkursionen bekantades det med orngivningar av Helsingfors. Det har funnits stora 
variationer hur exkursionen har organiserats. Det har funnits buss- eller båtturer i 
historiska landskap, kryssningar i skargården, rundvandringar i historiska stadsdelar 
eller visit till fiskodling etc. 

Seminarier och natverk 

Hans Chr. Bugge från Norge tog upp 1981 frågan om oformell kontakt rnellan tjans
ternan for att en gång i år diskutera ett aktuellt terna. Forslaget ledde inte till omedel
bara aktioner. Några år senare botjade diskussionen om serninarier på nytt. Sverige 
tog ernot utrnaningen och lovade stå som vard for kustplaneringsserninariurn på 
vårvintem 1984. I praktiken anordnade Sverige under hosten 1984 fyra serninarier 
om utnyttjande och skydd av havsresurser. Inbjudan hade sants till alla lander. Det 
planerades också en konferens i juni 1985 i dessa frågor och inbjudan till alla lovades 
i motet 1984. 

Frode Sandvik (Norge) presenterade 1986 ett notat om forhållandet till Nordiska 
Ministerrådet som behandlade också seminariefinansiering. Han skrev att det skulle 
vara onskvart att utveckla kontakter och natverksutbildning alltså olika slags av 
fackliga aktiviteter. Nasta år (1987) foreslog han ett seminarium om "Ny teknik" som 
skulle hållas på hosten 1988. Serninariet anordnades sedan den 13-15 februari 1989. 

Intresset for seminarieverksarnhet vaxte på 1980-talet och Mikko Mansikka (Fin
land) foreslog 1987 ett seminarium "Sambandet mellan planering av markanvand
ning och byggande och rniljoverkningamas evaluering" att hållas på hosten 1988. Det 
blev forseningar och senare foreslog man att ha det på vintem 1989 /90. 

I motet 1988 korn upp flera nya ideer: Turism och planering, Ekologi och planering, 
Byggnadsskydd-stadsrniljo, lnformation-vagledning-utbildning. I motet 1992 var de 
narvarande overens om att fortsatta traditionen att ordna seminarier for experter vid 
sidan om planrnyndighetsrnotena. Man tyckte också i det samrna motet att bilaterala 
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och informella kontakter bor uppmuntras. Kontaktpersoner tycktes vara lampiga 
inkorsportar till myndighetema i respektive land. 

Seminarieverksamhet har sedan på 1990- och 2000-talet varit nastan en permanent 
informationspunkt på motesagendan. Seminarieverksamhet har på 2000-talet ut
vecklats mot ett natverksamarbete. År 2000 etableras nattverk for regionala problem
stallningar. Norge tog initiativet och ansvaret for det forsta natverkmotet. Samma år 
etablerades det också natverk for EDB-frågor och Norge tog ansvaret. Senare har det 
etablerats två natverk till: natverk for kommunal planering, natverket for plan- och 
byggjurister. 

lnformell eller formell planmyndighetsmote 

Aven om det var tankt att motet skulle vara informell diskuterades formaliseringen 
for den forsta gången redan år 1972 Qmf "Samarbetets organisering i Norden") under 
diskussionen om "vidare nordiska samarbete". I diskussionen kom upp frågan hur 
starkt borde planmyndighetemas samarbete formaliseras: borde man rapportera till 
Nordiska Rådet? Resultatet var att man skall behålla tillsvidare den nuvarande fria 
och oformella kontaktformen. Men diskussion fortsattes redan i det nasta motet 1973. 
Rune Olsson (Sverige) hade forberett ett inledningsanforande om nordiskt samarbete. 
Han konstaterade bl.a. att det inte finns någon ambetsmannakommitte for fysiska 
planeringsfrågor. I diskussionen betonade Vagn Rud Nielsen (Danmark) betydelsen 
av informella grupper dar man byter information om konkret arbetet och vamade for 
en onodig formalisering. Mikko Mansikka (Finland) ansåg att de nordiska planmyn
dighetemas forhållande till Nordiska Ministerrådet borde undersokas narmare och 
foreslog att Sverige till nasta planmote utreder saken. Thor Skrindo (Norge) tyckte att 
Nordiska Ministerrådet och ambetsmannakommitteema ar en ordning som kommit 
att starma och stedde forslaget att narmare utreda saken. Lermart Holm (Sverige) 
stallde sig tveksam till en formalisering men framholl att man från svensk sida gor 
en redovisning till nasta mote. Detta beslut också fattades. I nasta motesrapport från 
motet 1974 namns dock ingenting om derma fråga. 

Från Finlands sida tog Olavi Syrjanen i motet 1978 upp frågan om planmotet kunde 
ordnas inom Nordiska Ministerrådets (NMR) organisation på ett smidigt satt. Vagn 
Rud Nielsen (Danmark) påpekade att derma fråga hade diskuterats tidigare och att 
det då hade varit en overvagande stamning emot sådant arbete genom att det kunde 
leda till okad byråkrati. 

Igen från den finska sidan diskuterade Juhani Maljonen 1993 mojligheten att plan
motet skulle bli del av Nordiska Ministerrådets ambetsmannakommittes for miljo 
(ÅK-miljo) aktivitetsområde eller om situationen skulle hållas oforandrat. Hrafn 
Hallgrirnsson (Island) ville framhava att det inte har funnits någonting som heter 
ÅK-plan och redogjorde om diskussioner som har forst och som utgår att overfora 
planmotet tillAK-miljo. Jan Sandal (Norge) sade att han inte ville ha andringar. Risto 
Karkkainen (Finland) ansåg det vara på många satt formånligt om planmotet skulle 
ansluta sig till en viss del av ÅK-miljo. Niels Ostergård (Danmark) ansåg att plan
motet borde fortsatta utan någon formell anknytning till ÅK-miljo. Han tyckte att 
de plansporsmål som eventuellt kan hora under ÅK-miljo borde vara på expertnivå 
men inte på myndighetsnivå. 
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4 Motesteman genom åren 1970-2005 

1970-talet i notskal 

• Temat i de forsta två planmoten var ett brett informationsutbyte om planlagg
ningen och plansystem i de nordiska landema. Efter en kort startperioden hade 
man borjat valja ett huvudtema for motet. For forsta gång hade man 1972 i Oslo 
ett huvudtema; "landsplanlaggning". Dartill fanns det ett sidotema som var" Ny 
planlaggningslagstiftning och administrativa reformer i de nordiska landema". 

• Speciella teman angående innehåll eller plansystem kom med som huvudtema år 
1972 och år 1973. 

• Darefter kom igen två år 1974-1975 med mera allmanna, hela den fysiska plane
ringen angående teman. 

• Motet 1976 var utan huvudtema men darefter kom speciella teman med igen. 
• Intemationella frågor var med på dagordningen redan från 1974 och darefter 1975 

och 1976. 
• Nordiska samarbetsfrågoma dok upp 1973 och mot slutet av 1970-talet i tre moten 

(1976, 1978, 1979). 

Moteslista och teman (mojligt huvudtema och sidoteman) 

1970 Stockholm (forsta mote) 

• Den fysiska planeringens instrument och stallning i forhållande till omgivande planerings
sektorer (redovisning från alla lander). 

• Medborgarinsyn i samhallsplaneringen (redovisning från alla lander). 

• Ansvarsfordelningen mellan kommun och stat for den regionala fysiska planeringen (re
dovisning från alla lander). 

1971 Kopenhamn 

• Obebyggd mark (redovisning från alla lander). 
• Planreform (redovisning från alla lander). 
• Miljo (redovisning från alla lander). 

• Dispositionplaner (redovisning från alla lander). 

1972 Oslo 

• Huvudtema: Landsplanlaggning, vilken form och betydelse skall den ha (redovisning från 
alla lander). 

• Ny planlaggningslagstiftning och administrativa reformer i de nordiska landerna (redovis
ning från alla lander. 

1973 Helsinki/Helsingfors 

• Huvudtema: Byggnaders narmiljo (redovisning från DK, FIN, N, S). 

• Ny lagstiftning och administrativa reformer i de nordiska landerna (redovisning från vatje 
land). 

• Det nordiska planeringssamarbetet (inledning/S/Olsson). 
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1974 Sundsvall 

• Huvudtema: Reformforslag om fysisk planlaggning (DK: Forslag till Lov om kommunplan

laegning; FIN: Riktlinjer for ny byggnadslagstiftning, Planlaggningsdelegationens princip

betankande; N: Arbetet med ny planlaggningslag; S: Riktlinjer for ny planlagstiftning, Bygg

lagutredningens principbetankande; Den fysiska planeringen i Sundsvalls kommun). 

• Reformer på områden av betydelse for den fysiska planeringen (redovisning från DK, FIN, 
N,S). 

• Forberedelser for nordisk medverkan i intemationellt samarbete (inledning/S/Holm). 

1975 Reykjavik 

• Huvudtema: Sambandet mellan decentralisering och uniformering i den fysiska planeringen 
(inledning/5/Holm). 

• Erfarenheter av den fysiska riksplaneringens utveckling i de nordiska landema (redovisning 
DK, S, N, ISL). 

• Nordisk planterminologi (inledning/S/ Åberg). 

• Reformer och reformforslag inom den fysiska planeringen och angransande områden (re
dovisning från S, N, FIN, DK). 

• Fysisk planering på Island (ISL/Gudjonsson). 

• Forberedelser for nordisk medverkan i intemationellt samarbete. 

1976 Aabenraa 

• Stymingsmedel for den nationella planlaggningen i relation till den regionala och lokala 
(fysiska) planlaggningen (inledning/N /Hofstad). 

• Planlaggningens innehåll (inledning/FIN/Mansikka). 

• Nordiskt samarbete i intemationell sammanhang. 

1977 Bergen 

• Trafikplanlaggning (inledning/S/Bliicher). 

1978 Naantali/Nådendal 

• Huvudtema: Planering for fritidsbebyggelse och rekreation (inlagg från vatje land). 
• Det nordiska samarbetet (inledning/FIN/Sytjanen). 

1979 Uppsala 

• Huvudtema: Detaljplanemas genomforande (inlagg från S, N, DK, FIN). 

• Jamforelse mellan gallande och foreslagna plansystem i de nordiska landema (redovisning/ 
FIN /Nordberg). 

• Samarbete mellan de nordiska landema (diskussionsinledning/S, DK, N). 

1980-talet i notskal 

• 1980-talet botjades med planlagstiftningsfrågor som inneholl jamforelse om likhe
ter och olikheter i landemas planlagstiftning. Planmyndighetemas samspel mellan 
olika plannivåer var i fokus 1987. 

• Kommunal planeringen var for forsta gången med som huvudtema 1981. Senare 
i slutet av 1990-talet hade man kommunplanering och speciellt stadsfrågor flera 
gånger på agendan. Landsbygden hade inte glomts, den var som huvudtema 
1986. 

• Byggnadskydd var två gånger på listan, forst 1982 och senare 1989. 
• Kvalitet var med på agendan i motet 1988. 
• Plantekniska frågor och dess koppling till den teknologiska utvecklingen diskute

rades 1984 och dess forståelig presentation 1985. 
• Kustplanering var huvudtemat 1983 och nasta gång darefter 2000. 

16 Det Nordiska Planmotets historik • Moten 1970-2005 i notska/ 



• Sarnarbetet och koppling till Nordiska Ministerrådet fanns som sidotemat 1982, 
1986, 1987, 1989 Gmf "Samarbetets organisering i Norden/nordiska organisatio
ner"). 

• Diskussion om seminarier hade botjat 1981 och mognade mellan 1987-1989 och 
seminarieverksamhet botjade sedan blomstra på slutet av 1990-talet Gmf "Plan
laggningens speciella gemensamma/ aktuella frågor"). 

Mateslista och teman (mojligt huvudtema och sidoteman) 

1980 Frederikshavn 

• Huvudtema: Likheter och olikheter i landemas planlagstiftning (inledning/DK/Vagn Rud 
Nielsen). 

1981 Tromso 

• Huvudtema: Kommunal oversiktsplanering - likheter och olikheter mellan de nordiska 
landema (diskussion). 

• Presentation av Tromso fylkeskommunen och kommun (en dag). 

• Ovrigt: Hans Chr. Bugge (N) tog upp frågan om oformella kontakter mellan tjansteman for 
att diskutera ett aktuellt tema. 

1982 VaasaNasa 

• Huvudtema: Byggnadsskydd och fortatning av befintlig bebyggelse vid planlaggning (inlagg 
från varje land). 

• Aktuella samarbetsfrågor (inlagg: FIN/Syrjanen, S/Holm, N/Bonesmo). 

1983 Kungålv 

• Huvudtema: Kustplanering (inlagg från varje land). 

1984 Bornholm 

• Huvudtema: Fysisk planlaggning och den teknologiska utvecklingen (inledning/DK/ 
Ostergård). 

1985 Trondheim 

• Huvudtema: Forståelig planpresentering (huvudinlagg/N / Asmervik; inlagg/DK, N, S, 
FIN). 

1986 Kuopio 

• Huvudtema: Planering av landsbygden (inlagg från varje land). 

• Standardprogram for plankonferensema (inlagg/S/Lindencrona). 
• Ovrigt: Forhållandet till Nordiska Ministerrådet (inlagg/N /Sandvik). 

1987 Stockholm 

• Huvudtema: De centrala planmyndighetemas samspel med myndighetema på regional och 
lokal nivå. Ny lagstiftning - nya roller (inlagg: S/Gyllensvard; DK/Hummelmose; FIN/ 
Kangas; ISL/Thors; N/Fosmark och Sandvik). 

• Ovriga frågor: Samarbetet med Nordiska Ministerrådet; Eventuella seminarier kring ge
mensamma frågor. 

1988 Akureyri 

• Huvudtema: Kvalitet i planeringen, (inlagg: !SL/Thors; N/Bonesmo; S/Engstrom; DK/Ost
ergård; FIN/Mansikka). 

• Ovriga frågor: Nordiska seminarier; Plan- og byggelovgivning i de nordiske lande; Vest
nordenprojekt. 
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1989 Kopenhamn 

• Huvudtema: Planlaggning och "bybevaring" (inlagg: S /von Platen; N /Endresen; ISL/'Thors; 
FIN/Metsaranta; DK/ Algreen-Ussing). 

• Intemationellt arbete och det nordiska samarbetet (inlagg: DK/Hvidtfeldt; N/Sandvik; 
S/Ling). 

• Nordiska seminarier. 

1990-talet i notskal 

• Hållbar utveckling och dess koppling till planfrågoma kom som huvudtema 1990 
och igen 1998 for att sedan leda som en grund till planministersamarbetet i borjan 
av 2000-talet. 

• Miljo var ett av temana redan 1971. Efter en !angre paus fick den en stor roll i två 
moten namligen 1992, 1995 Gmf "Planlaggningens speciella gemensamma/aktu
ella frågor"). 

• Trafik hade varit tidigare år 1977 som huvudtema och kom igen år 1991. 
• Intemationella frågor fick en central roll i flera moten. Man borjade 1993 med 

huvudtemat "Norden i Europa år 2000" och fortsatte med synvinklar om natio
nella och intemationella mål 1994. Som sidotema var de intemationella frågoma 
praktiskt taget uppe i alla moten på 1990-talet ofta i koppling med diskussion om 
det nordiska samarbetet. 

• Stadsfrågoma fick mycket uppmiirksamhet under sista åren på 1990-talet. I tre 
moten 1996, 1997, 1999 hade man som huvudtemat kopplingar till stadspolitik. 
Samtidigt hade stadsutvecklingen fått också stor vikt i diskussioner i EU-kretsar. 

• Seminarieverksamhet blev niistan en permanent informationspunkt på motesa-
gendan Gmf "Planliiggningens speciella gemensamma/ aktuella frågor"). 

Moteslista och teman (mojligt huvudtema och sidoteman) 

1990 Oslo 

• Huvudtema: Strategier for bruk av plansystem i hållbar utveckling (huvudinlagg/S/Eng
strom; inlagg/DK, N, FIN, ISL). 

• Nordiskt samarbete: Avhållna seminarier, rapport FIN; Foreslagna seminarier, presentation 
S och DK; Internationellt samarbete, rapport DK; Nordplan, rapport N. 

1991 Helsinki/Helsingfors 

• Huvudtema: Trafik- och miljosituation i storstadsområdena - nationella strategier for åtgarder 
och deras konsekvenser for regional och kommunal trafik- och samhallsplanering (inlagg: 
DK, ISL, N, S). 

• Information om seminarier. 

• Ovrigt: Nordplan; Intemationella strategier. 

1992 Karlskrona 

• Huvudtema: Planlaggning och miljoskyddsamordning av två synsatt (inledning/DK, case
studies: N, ISL, FIN, S). 

• Nordiskt samarbete: Seminarier for 1992/93; Fortsatt samarbete mot bakgrund av forand
ringar i resp land och omvarlden; Bilaterala kontakter - en overblick av behov. 

1993 Vestmannaoama 

• Huvudtema: Norden i Europa år 2000 (huvudinlagg/lSL Gudmundsson, inlagg: DK, N, FIN, 
S). 

• Nordiskt samarbete: Nordplan; Planmote/ ÅK-miljo; CEMAT; EU/CSD; Habitat Nairobi. 
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1994Skagen 

• Huvudtema: Den overskitliga planeringen som redskap for nationella och intemationella 

mål. Den fysiska planlaggningens effektivitet och trovardighet (inlagg: S/Engstrom, N/ 
Neumann). 

• Praktiskt samarbete: Seminarier. 

1995 Håholmen-Molde 

• Huvudtema (1): Kopcentra, strategiska synpunkter (inlagg: N, DK). 
• Huvudtema (2): MKB for strategiska planer (inlagg FIN). 

• Huvudtema (3): Gronstruktur (inlagg S). 

• Ovrigt: Praktiskt intemationellt samarbete: EU /DK; Habitat/S; Seminariet om turism och 
planlaggning/ISL. 

1996 Håmeenlinnaffavastehus 

• Huvudtema (1): Stadspolitik, kommunplanlaggning (inledning: DK/Vintersborg, FIN/Man
sikka). 

• Huvudtema (2): ESDP och Norden (inlagg/ S/Engstrom). 

• Ovrigt: Internationellt samarbete; Nordplan. 

1997 Borgholm 

• Huvudtema: Den modema kommunplanen (4 underteman: tema I inlagg/N, S, ISL; tema Il 

inlagg/ISL,S; tema Ill inlagg/FIN; tema IV /inlagg DK). 

• Ovrigt: Internationellt samarbete; Seminarier; Nordregio. 

1998 Hveragerdi 

• Huvudtema: Hur kan den fysiska planlaggningen bidra till hållbar utveckling (FIN: "ESDP 

och den rumsliga planeringen i Norden"; N: "Samordning af transport- og arealplanlaeg

ning"; DK: "Baeredygtig byudvikling og arealrummelighet"; S: "Hållbarhet og planlaeg
ning"). 

• Ovrigt: MKB/DK; Planjurister /N och S; Kommuneplanseminar /DK; Demokrati/S; Nord

regio/DK/Ostergård; Planmotets framtid. 

1999 Odense 

• Huvudtema: Stadspolitik/planlaggning (Erfaringer med planers virkeliggorelse: N/"Virke

midler for en bedre arealudnyttelse i byerne"; S/"Bykernes fornyelse med aktiv deltagelse"; 

ISL/"Gennemforelse af en vaekspolitik for hovedstadsregionen"; FIN/"Okonomiske og 

skattemaessige problemer i forhold til byudviklingen"; DK/"Kommuneplanlaegning og 
erhvervslokalisering"). 

• Ovrigt: Seminarier: Kommuneplanseminar/DK; Kvindeseminar/DK; Juraseminar/ DK; 
Forslag til seminarier; Detaljhandelmote; MKB-seminarium. 

2000-talets borjan i notskal 

• Den stora nyheten i 2000-talets botjan var att man hade botjat arrangera nordiska 
planministermoten i samband med miljoministermoten. Som huvudtema har man 
inte haft ministermoten men som sidotema i alla moten Gmf "Nordiskt planminis
termote"). 

• "Planlaggning for hållbar utveckling i Norden/handlingsprogram 2001-2004" blev 
ett viktigt resultat av planministermoten. Programmet har varit på agendan från 
år 2001 och fått en forlangning till och med 2006. 

• 1990-talet slutade med tyngdpunkten i stadsfrågor och man fortsatte med detta 
tema i botjan av 2000-talet. Utkantkommunemas problema tik i storstadsregionema 
var huvudtemat 2001 och stadsutveckling 2002. 
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• Seminarieverksamhet blev nastan en permanent informationspunkt på motesagen
dan Gmf "Planlaggningens speciella gemensamma/ aktuella frågor"). Verksamhe
ten rullar aktivt vidare. 

• Intemationella frågor fick en stor roll i alla moten. Som sidotema var de intema
tionella frågoma uppe i flera moten. 

• Efter att kustplaneringen hade varit huvudtemat år 1983 blev den igen huvudtema 
år 2000. 

• Planlaggningssystemet kom till fokus under åren 2003-2004 efter att det tidigare 
hade varit lika tydligt framme nastan for 25 år sedan (1979-1981). 

Moteslista och teman (mojligt huvudtema och sidoteman) 

2000 Lofoten 

• Huvudtema: Kustområden (inlagg från varje land). 
• Planministermote (inledning DK). 

• Samnordiska frågor: CEMAT, URBAN, EU-initiativ. 

• Ovrigt: Seminarier: Juraseminar avhållit 2000 /DK invitation 2001 /S; Kommunplanseminar 

avhållit 2000/DK och N, invitation 2001/S; Kvinnoseminar avhållit 2000/DK; Etableras 
natverk for regionala problemstallingar/ansvar N och natverk for EDB/ansvar N. 

2001 Porvoo/Borgå 

• Huvudtema: Utkantkommunemas problematik i storstadsregionerna (inlagg från varje 
land). 

• Nordiskt planministersamarbete (inlagg från varje land). 

• Ovrigt: EU; CEMAT + VASAB; Nordregio; Seminarier (Natverk for regional planering avhållit 

mote 2000/N och 2001/FIN och skall avhållas 2001/DK, Kommunplaneringseminar skall 
hållas 2001 /S, Juristmotet skall hållas 2002/S). 

2002 Goteborg 

• Huvudtema: Stadsutveckling (exempel och diskussionsfrågor från varje land: Stadspoli

tik-hållbar utveckling av stader/N; Kopenhamns charter/DK, ISL; Utvecklingsplaner for 
regioner/FIN; Hållbar stadsutveckling i politiken och praktiken/S ). 

• forberedelser for planministermotet: Planlaggning for hållbar utveckling i Norden/hand
lingsprogram 2001-2004 

• Aktuella frågor: Vindkraft/DK; Ramdirektivet for vatten/S; Tillganglighetsfrågan/N). 
• Ovrigt: CEMAT och VASAB/N; Planering i praktiken/Goteborgs regionen; Natverk for 

regional planering mote avhållit 2002/ISL skall avhållas 2002/S; Natverk for kommunal 
planering avhållit mote 2001/S skall avhållas 2002/FIN; Natverket for plan- och byggju
rister avhållit mote 2002/S nasta FIN; Nordisk MKB-konferens 2003/ISL; Stadsfornyelse 
2002/DK; Stadsplanera 2002/S. 

2003 Akureyri 

• Huvudtema: Planlaggningssystemets administrativ struktur och fordelning av uppgifter 

(inlagg från varje land): Mede! i den nationella planeringen; Sammanjamkning av planer 
horisontalt och vertikalt; Sammanjamkning av sektorplaner och den fysiska planlaggningen 
samt roller av olika aktorer i planlaggningssystemet. 

• Planlaggning for hållbar utveckling i Norden/handlingsprogram 2001-2004: Planminister
motet i februari 2004. 

• VASAB -samarbetet. 

• Ovrigt: Natverk for regional planering har avhållit mote i december 2002/S nasta skall 
avhållas 2003/N och 2004/FIN; Natverk for plan- och byggjurister har avhållit mote i juni 

2003 /S nasta 2004/FIN; Natverk for kommunal planering har avhållit mote i juni 2003 /FIN 
och nasta 2004/ISL. 
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2004 Schackenborg 
• Huvudtema: Kommunemas och statens uppgifter i planeringen av markanvandning (Inled

ning/ S/Micaela Schulman: en jamforelse av planeringssystemen i de nordiska landerna). 

• Planlaggning for hållbar utveckling i Norden/handlingsprogram 2001- 2004. 
• Ovrigt: Natverk for regional planering skall avhålla motet i november 2004/FIN; Natverk 

for plan- och byggjurister har nasta mote i oktober/ november 2004/ FIN; Natverk for kom

munal planering har avhållit seminarium 2004/ISL. 

2005 Svalbard 

• Miljoutredningar/konsekvensutredningar av planer - hur har de olika landema imple
menterat EU-direktivet och vilka gemensamma nordiska fordringar och mojligheter finns 
i uppfoljningen (inlagg från S och FIN). 

• Hur iaktta nationella in tressen i ett stadigt mera decentraliserat plansystem. Balansen mellan 
det kommunala sjalvstyrandet, den regionala samordningen och det statliga ingripandet 
- genomforandet av national politik (inlagg från DK, ISL och N). 

• Forvaltning och planlaggning på Svalbard: Svalbardrniljolagen, planlaggning och forvalt
ning med anknytning till vildmark och landskap, flora, fauna och kulturminnen - i forhål

lande med turism, forskning, bosattning etc. 

• Handlingsprogrammet 2001-2006 - planlaggning som instrument for hållbar utveckling i 
Norden - uppfoljning (rapporter av de ansvariga for delområdena: S, N, DK, FIN). 
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5 Behandlade frågor i moten 
A. Informationsutbyte 

Planlagstiftning 

Allmanna observationer 

Planmotesserien botjades med information om de nordiska landemas planlagstift
ning. Darefter har planlagstiftning och dess forandringar varit på framme i lands
rapportema vatje år. Som motets huvudtema har man behandlat planlagsfrågoma 
endast i moten 197 4, 1980 och 1987. En jamforelse av de nordiska planlagstiftningama 
presenterades i motet 1979. 

Om storre forandringar eller forberedelser har man informerat i motes- eller lands
rapporter på foljande satt: 

Danmark:1973--1974,1977, 1989, 1990-1992,2003--2005 
Finland:1974,1976-1978,1980-1981,1983--1987,1989,1990,1993--1999 
Island:1974,1978-1979,1983,1986-1989,1990-1992,1994,1996-1997,2002-2005 
Norge: 1974,1977,1980-1986,1988-1989, 1990, 1999,2002-2005 
Sverige:1973--1974,1979,1980-1987,1989, 1993--1996,1998,2002-2005 

I landsrapportema har det normalt informerats också om mindre lagreformer. Dessa 
har inte enbart varit reformer i plan- och bygglagstiftningen utan också reformer av 
"narliggande lagar" såsom naturvårdslag, marktaktlag, expropriationslag, region
politiska lagar etc. Det finns stora skillnader hur mycket det har givits information 
om olika landemas reformer av namnda lagar. Norge har kanske varit den aktivaste 
informatoren om narliggande lagar. 

Man kan saga att separata juristseminarier har kommit i stallet for temabehandling 
i moten mellan åren 1998-2001 och darefter har det bildats juristnatverk från och 
med 2002. 

1970-talet i notskal 

• Planmotesserien botjades 1970 med en allman informationsrunda om planlagstift
ning i alla de nordiska landema. År 1971 fortsatte man med en mera detaljerad 
redovisning från alla lander angående foljande frågor: obebyggd mark, planreform, 
miljo, dispositionsplaner. 

• Som huvudtema var lagfrågoma endast 1974. Som sidatema (i motesrapporten 
som rubrik) var lagstiftning daremot flera gånger: 1972, 1973, 1975 och 1979. 

• Alla lander informerade om forandringar som hade åstadkommits eller som var 
på gång och vilka man kan klassificera att vara stora: 
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Danmark: 1973,1974,1977 
Finland: 1974, 1976-1978 
Island: 1974, 1978--1979 
Norge: 1974, 1977 
Sverige: 1973, 1974, 1979 

• De storsta forandringama på 1970-talet tycks ha varit på gång i Danmark. Det ser 
ut i rapportemas ljus att sarskilt mitten av 1970-talet, senare borjan av 1990-talet 
och några åren i borjan av 2000-talet har varit perioder for stora foriindringar i 
Danmark. 

• Om liindema inte informerade så ofta om stora lagforiindringar fanns det daremot 
mycket uppgifter om mindre nyheter som har en nar anknytning till planlag
stiftning. Under hela 1970-talet informerade Danmark tillsammans om 9 mindre 
nyheter, Finland om 18 nyheter, Norge om 27 nyheter och Sverige om 8 nyheter. 

• Lennart Holms (Sverige) slutsatser i motet 1974 har dokumenterats på foljande satt: 
"Lennart Holm sade sig under diskussioner lagt marke till ett intressant fenomen, 
namligen att lagstiftningen i de nordiska liindema syftar till decentralisering av 
beslutsfunktionema i samhallsbyggnadsprocessen, samtidigt som man efterstravar 
en allt storre likhet mellan landema - alltså nationell decentralisering och intema
tionell koordinering." 

• Lennart Holms avslutning 1975 rapporterades på foljande satt: "Lagstiftningen 
utmarks inte av någon stravan mot en ' falles ' enkelhet, utan man drar i olika 
riktningar. Alla arbetar med delreformer. Holm menade att - trots alla 'sekto
rentusiaster' - åstadkomma någorlunda reda inom den fysiska planlaggningens 
ram ... Var och en måste anpassa sig till maktstrukturen, innovationer och politiska 
'spektakel'. Planlaggningsorganisationens forsak att bringa reda och samordna 
forsvåras allt mer under <lessa omstiindigheter. Holm menade dock att de nordiska 
planmyndighetemas overlaggningar innebar att man blir varse <lessa olikheter och 
att erfarenhetsutbytet på långre sikt kan medverka till en innehållmassig samord
ning och enhetlighet i det nordiska arbetet." 

• I motesrapporten av motet 1979 skrevs att Lennart Holm "konstaterade i sin sam
manfattning av motet att i de nordiska liindema pågår en process som syftar till 
att eika demokratin och medborgarinflytandet inom planvasendet. De vagar som 
valjs ar emellertid olika - och blir allt mera olika ... ". Holm menade att man vid 
nasta mote borde diskutera likheter och olikheter samt om det finns någon rimlig 
anledning att harmonisera planlagstiftningen." Vagn Rud Nielsen (Danmark) "holl 
med om att olikhetema blir allt storre i enskildheter, men att likheter tycks bli allt 
storre nar det galler den ideologiska och principiella synen på planeringen och hur 
den skall bedrivas". 

Planlagstiftningens storre forandringar i 1970-talets motesrapporter 
(landsrapporterna finns inte med i motesrapportema) 

1970 Stockholm (forsta mote) 

• lnformationsutbyte (redovisning från alla lander). 

1971 Kopenhamn 

• Diskussion: Obebyggd mark (redovisning från alla lander), planreform (redovisning från 
alla lander), miljo (redovisning från alla lander), dispositionsplaner (redovisning från alla 
lander). 

1972 Oslo 

• Sidotema: Ny planlaggningslagstiftning och administrativa reformer i de nordiska landema 
(redovisning från alla lander). 
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1973 Helsinki/Helsingfors 
• Sidotema: Ny lagstiftning och administrativa reformer i de nordiska landema (redovisning 

från vatje land). 
• Danmark: (motesrapport) Information om lagen lands- och regionplanlaggning, lagen om 

regionplanering i huvudstadsområdet, lagen om miljoskydd av den 13 juni 1973. 
• Sverige: (motesrapport) Riksdagen antog den 16 december 1972 riktlinjer for hushållning 

med mark och vatten. 

1974 Sundsvall 
• Huvudtema: Reformforslag om fysisk planlaggning (DK: Forslag till Lov om kommunplan

laegning; FIN: Riktlinjer for ny byggnadslagstiftning, Planlaggningsdelegationens princip
betankande; N: Arbetet med ny planlaggningslag; S: Riktlinjer for ny planlagstiftning, Bygg
lagutredningens principbetankande; Den fysiska planeringen i Sundsvalls kommun). 

• Danmark: (motesrapport) Redogorelse over lagforslaget om kommunal planlåggning. Lagen 
innehåller: kommunemas dispositionsplanlaggning, fysiska lokalplaner, byggnadsregle

rande bestammelser. Forslaget har lagts fram infor Folketinget under forsommaren och ar 

på remiss. 
• Finland: (motesrapport) Redogorelse over planlaggningsdelegationens principbetankande. 

Riktlinjer for en ny byggnadslagstiftning. Man har botjat experimentera med det nya plan
systemet det skickats ut två cirkular angående regionplaner och generalplaner. 

• Island: (motesrapport) År 1974 tillsattes en kommitte med uppdrag att utarbeta forslag till ny 
byggnadslag. Antagandet skulle ske vintern 74/75. Samma kommitte har också uppdrag att 
eventuellt revidera planlaggningslagen från 1964. Det namns att lagstiftningen i de ovriga 
nordiska landerna anses vara alltfor detaljerad och svåroverskådlig. 

• Norge: (motesrapport) Presentation om det fortsatta arbetet med fornyelsen av planlagg
ningslagstiftningen. Det ges information bl.a. om riktlinjer for arbetet och stravandet at få 

i stånd en starkare ekonomisk-fysisk planlaggning. 
• Sverige: (motesrapport) Presentation om Bygglagutredningens principbetankande. Lag

tekniska losningen skulle vara tre olika lagar: markanvandningslag, byggnadslag, lag om 

kommunala vagar m m. 

1975 Reykjavik 
• Sidotema: Reformer och reformforslag inom den fysiska planeringen och angransande 

områden (redovisning S, N, FIN, DK). 

1976 Aabenraa 
• Finland: (motesrapport) Två ambetsmannakommitteer ar tillsatta den 1 oktober 1975 for 

forberedelser av plan- och bygglag. 

1977 Bergen 
• Danmark: (motesrapport) Sedan 1972 stort och omfattande planreformarbetet har varit på 

gång. Den nya kommunplanlagen, som tradde i kraft den 1 februari 1977 tillsammans med 

lagen om "lands- og regionplanlaegning från 1973, ger ramar for planarbetet. 
• Finland: (motesrapport) Information om slutforingen av den reviderade "markpolitiska 

lagstiftningen""Lag om markanvandningsplaneringen". 
• Norge: (motesrapport) Den nya planlaggningslagen ar ute på remiss. 

1978 Naantali/Nådendal 
• Finland: (motesrapport) Forslaget till totalrevideringen behandlas i planlaggnings- och 

byggnadsrådet. 
• Island: (motesrapport) Information on den nya byggnadslagen. Ersatter lagen från 1905. 

Trader i kraft den 1 januari 1979 (men ar inte planlag). 
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1979 Uppsala 

• Sidotema: Jamforelse mellan gallande och foreslagna plansystem i de nordiska landema 
(redovisning/FIN /Nordberg) 

• Island: (motesrapport) Ny byggnadslag tradde i kraft den 1 januari 1979 (men ar inte plan
lag). 

• Sverige: (motesrapport) Information om innehållet av den nya PBL (Plan- och Bygglag) 
under forberedelse. 

1980-talet i notskal 

• 1980-talet botjades med lagfrågor och huvudtemat var "Likheter och olikheter i 
landemas planlagstiftning". Inledaren var Vagn Rud Nielsen från Danmark. Man 
fortsatte i motet 1981 med en diskussion att jamfora oversiktplanering under rub
rik "Kommunal oversiktsplanering - likheter och olikheter mellan de nordiska 
landema". 

• År 1987 hade man igen lagfrågor som huvudtema: "De een trala planmyndigheter
nas samspel med myndighetema på regional och lokal nivå. Ny lagstiftning - nya 
roller. Det fanns ett inlagg från vatje land: Sverige/Gyllensvard, Danmark/ Hum
melmose, Finland/Kangas, Island/Thors, Norge/Fosmark och Sandvik. 

• År 1988 hade man under motets ovriga frågor lagstiftning under rubrik "Plan- og 
byggelovgivning i de nordiske lande". 

• Alla lander informerade om forandringar som har åstadkommits eller som var på 
gång och vilka man kan klassificera att vara stora på foljande satt: 

Danmark: 1989 
Finland: 1980- 1981, 1983--1987, 1989 
Island: 1983, 1986-1989 
Norge:1980-1986,1988-1989 
Sverige: 1980-1987,1989 

• Det ser ut att i Finland, Island, Norge och Sverige kan årtiondet kannetecknas som 
tidevarv av stora forandringamas forberedelse. 

• Finland informerade i mitten av 1980-talet årligen om totalrevideringens forbere
delser men den blev lagt på hyllan 1987, darefter fortsatte man år 1989 att informera 
om delreformer. 

• I Norge blev den nya planlaggningslagen godkant och faststallt år 1981, men 
blev upphavt med lagen från året 1982. Darefter berattades det vatje år om en ny 
plan- och bygglag anda till slutet av 1980-talet. År 1989 fick man information att 
lagproposition "Lov om endringer i plan- og bygningsloven og visse andre lover 
om arealdisponering" hade godkants och skall trada i kraft den 1 juli 1989. 

• Island kom med till den "nordiska planlagsreformgruppen" genom att informera 
i 1986 års motet att "man raknar med att det skall framlaggas for folketinget en 
proposition till ny planlag senare under året". Men det tog annu flera år innan 
lagen var godkant på 1990-talet. 

• Sverige skrev i landsrapporten 1980 att arbetet med en ny plan- och bygglag hade 
fortsats och att den vantas trada i kraft den 1 januari 1985. I rapporten från 1983 
skrevs det att "allt talar nu for att ett samlat forslag kommer att lamnas till lagrådet 
i september 1983 och van tas till riksdagen på hosten 1984, beslut på våren 1985 och 
lagen kan trada i kraft den 1 januari 1987". Lagen tradde i kraft den 1 juli 1987. 

• Vid sidan av stora lagforandringar fanns det också ganska mycket uppgifter om ny
heter angående mindre lagreformer som har en nar anknytning till planlagstiftning. 
Under 1980-talet informerade Danmark om tillsammans 22 mindre lagreformer, 
Finland om 19 reformer, Island om 3 reformer, Norge om 40 reformer och Sverige 
om 25 reformer. 
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• Lagreformarbetet var alltså mycket aktivt på 1980-talet både nar det gallde stora 
forandringar och mindre justeringar. Man kan konstatera att arbetet med stora 
reformer hade borjat ta tid på 1980-talet. Det forekom i alla lander fortfarande 
overraskningar som ledde ofta till forseningar. Detta gallde sarskilt Finland (nar 
lagforslaget hade lagts på hyllan) och i mindre grad Norge och Island. Daremot i 
Sverige holl tidtabellen betydligt battre. I Danmark borjade lagreformen forst sent 
på 1980-talet och information man gav i motet 1989. 

• Lennart Holm (Sverige) konstaterade i diskussion om huvudtemat i motet 1987 
bl.a. att "i alla nordiska lander stiftade arbetarregeringar nya planlagar for ca 20 år 
sedan. Nu har mycket andrats planeringen varderas numera mycket olika av olika 
politiska partier. Ju mera åt hoger man kommer desto mera okar misstron ... En 
viktig uppgift måste dårfor vara att losa framtidsfrågor, en process i vilken olika 
politiska åsikter kan speglas och rymmas." 

Planlagstiftningens storre forandringar i 1980-talets motes- eller landsrapporter 

1980 Frederikshavn 

• Huvudtema: Likheter och olikheter i landemas planlagstiftning (inledning/DK/Vagn Rud 
Nielsen). 

• Finland: (motesrapport) Information om totalrevideringens lage. 

• Norge: (landsrapport) Information om forslaget till ny planlag. Arbetet har pågått sedan 
1973. 

• Sverige: (landsrapport) Arbetet med en ny plan- och bygglag fortsatter. Avsikten ar att Jamna 
ett samlat forslag till lagrådet sommaren 1982. Lagen vantas trada i kraft den 1 januari 
1985. 

1981 Tromso 

• Huvudtema: Kommunal oversiktsplanering - likheter och olikheter mellan de nordiska 
landerna. 

• Finland: (landsrapport) Arbetsgruppema utgav den 2 juni 1981 sitt slutgiltiga forslag till ny 
plan- och bygglag. 

• Norge: (landsrapport) Den nya planlaggningslagen har godkants av stortinget och faststallt 
av kungen den 5 juni 1981. Lagen skall tidigast trada i kraft på sommarens 1983. 

• Sverige: (landsrapport) Det har utarbetats ett reviderat forslag till plan- och bygglag. Lagen 
vantas trada i kraft den 1 januari 1985. 

1982 Vaasa/Vasa 

• Norge: (landsrapport) Information om att lagen från den 5 juni 1981 blev upphavt med lagen 
den 26 mars 1982. En ny lag skall trada i kraft år 1985. 

• Sverige: (landsrapport) Information om att arbetet med ny plan- och bygglag har pågått se
dan 1969. Remissvaren har publicerats 1982. Den nya lagen skall trada i kraft den 1 januari 
1985. 

1983 Kungalv 
• Finland: (motesrapport) Information i diskussionen att man vantar att totalrevideringen skall 

under hosten tas upp for avgorande - "nu ar det politikema som måste ta stallning". 
• Island: (motesrapport) Information i diskussionen att den planlagstiftning som Vagn Rud 

Nielsen (DK) hjalpte till att gora 1964 fortfarande fungerar val- ingen revidering hittills har 
varit nodvandig. 

• Norge: (landsrapport) Ett nytt planlagforslag har varit på resrniss och avsikten ar att Stor
tinget skulle få den till behandling på våren 1984 och att den nya lagen skulle trada i kraft 
på våren 1985. 
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• Sverige: (landsrapport) Forberedelsearbete efter 1979 har bedrivits under fyra regeringar. 
Allt talar nu for att ett samlat forslag kommer att lamnas till lagrådet i september 1983 och 
vantas till riksdagen på hosten 1984, beslut på våren 1985 och lagen kan trada i kraft den 1 
januari 1987. 

1984 Bornholm 

• Finland: (landsrapport) Miljoministeriets forslag till ny planlaggnings- och bygglag publice
rades den 16 mars 1984. Forslaget grundar sig på ambetsmannagruppens forslag från 1981 
- med vissa andringar. 

• Norge: (landsrapport) Propositionsarbetet har bli vit forsenat. Avsikten ar att lagga fram pro
positionen våren 1985, lagen skulle trada i kraft på våren 1986. Det skall nu bli gemensam 
plan- och bygglag. 

• Sverige: (landsrapport) Regeringen har ambitionen att den nya Iagstiftningen skall trada i 
kraft den 1 januari 1986, ett år tidigare an tidigare planerats. 

1985 Trondheim 

• Finland: (landsrapport) Forslaget från den 16 mars 1984 har fått hård kritik. Nytt forslag ar 
daterat den 5 juli 1985. En mojlig regeringsproposition inte hinner behandlas i riksdagen 
fore nasta val i mars 1987. Då forfaller propositionen! 

• Norge: (landsrapport) Ny plan- och bygglag blev godkant i Stortinget den 6 juni 1985 och 
faststallt av Kungen den 14 juni 1985 och trader i kraft på våren 1986. Lagen ersatter tre lag 
från 1965, 1967, 1971. 

• Sverige: (landsrapport) Ny plan- och bygglag och lag om hushållning med naturresurser 
har forelagts Riksdagen. Debatten har framst kretsat kring <lessa två stora lagkomplex. 

1986 Kuopio 

• Finland: (landsrapport) Ett lagforslag till ny plan- och bygglag kan inte avlåtas i tid for att 
hinna bli slutbehandlad av riksdagen fore vaiet i mars 1987. 

• Island: (motesrapport) Information i diskussionen att man raknar med att det skall framlag

gas (av socialministern) for folketinget en proposition till ny planlag senare under året. 
• Norge: (landsrapport) Målet var att den nya lagen skulle hatrat i kraft den 1 juni 1986, men 

den blev godkant av Stortinget så sent som den 17 juni 1986 och faststallt den 20 juni 1986. 
Regeringsskifte hade skett i slutet av april 1986. 

• Sverige: (landsrapport) I maj 1986 presenterade socialdemokraterna och centerpartiet en 
overenskommelse att tillstyrka lagforslaget hosten 1986. De aktuella lagarna (plan- och 
bygglag, PBL; naturresurslag, NRL) skullekunna trada i kraft den 1 juli 1987. 

1987 Stockholm 

• Huvudtema: De een trala planmyndigheternas samspel med myndigheterna på regional och 
lokal nivå. Ny Iagstiftning - nya roller. (inlagg: S/Gyllensvard; DK/Hummelmose; FIN/ 
Kangas; ISL/Thors; N /Fosmark och Sandvik. 

• Finland: (landsrapport) Planerna på en totalrevidering har tills vidare lagts på hyllan. I det 
fortsatta reformarbetet kommer inom narmaste tiden att koncentrera sig på delreformer. 

• Island: (landsrapport) Den tidigare socialministern hade framlagt for Folketinget ny plan 
lag 1986. Den nuvarande lagen ar från år 1964. 

• Sverige: (landsrapport) Under hosten antog riksdagen de nya PBL och NRL. PBL-Iagen 
tradde i kraft den 1 juli 1987. 

1988 Akureyri 

• Ovriga frågor: Plan- og byggelovgivning i de nordiske lande. 

• Island: (landsrapport) Lagforslaget till en ny planlag ligger i behandling i Altinget. 
• Norge: (landsrapport) Lagproposition for Stortinget den 25 mars 1988 "Lov om endringer i 

plan- og bygningsloven og visse andre lover om arealdisponering". 
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1989 Kopenhamn 

• Danmark: (landsrapport) Den 1 augusti 1988 utsandes en debattversion om ny planlagg-
ningslag. Den 1 juli 1989 blev lagforslaget sent ut for remiss. 

• Finland: (landsrapport) Totalrevidering på hyllan. Information om de forsta delreformer. 
• Island: (landsrapport) Information om utskottet som skall gå genom planlagforslaget. 
• Norge: (landsrapport) Lagproposition "Lov om endringer i plan- og bygningsloven og visse 

andre lover om arealdisponering". Godkant den 30 mars 1989, fastsallt den 16 juni 1989, 
trader i kraft den 1 juli 1989. 

• Sverige: (landsrapport) PBL och NRL lagamas omfattande utvardering. 

1990-talet i notskal 

• På 1990-talet hade man inte lagstiftning som huvudtema. I lands- och motesrap
portema andrades tyngdpunkten mot intemationella frågor och planeringens 
substansfrågor, men i alla fall fanns det rikligt information om lagfrågor. Landema 
informerade om forandringar som hade åstadkommits eller som var på gång och 
vilka man kan klassificera att vara stora på foljande satt: 

Danmark: 1990-1992 
Finland:1990, 1993--1999 
Island:1990-1992,1994,1996--1997 
Norge:1990, 1999 
Sverige: 1993--1996, 1998 

• Danmark sande på sommaren 1989 ett forslag till ny planlaggningslag på remiss. 
Lagen blev jamforelsevis snabbt behandlat och den tradde i kraft den 1 januari 
1992. 

• Från Finlands del informerades att det fanns en proposition till en ny plan- och 
bygglag, men att II det råder osakerhet om mottagandet. 11 Man hoppades att lagen 
kunde trada i kraft den 1 januari 1995. Det behovdes dock en ny kommitte, som 
hade som uppgift att ha forslaget fardigt i slutet av år 1997. Slutligen kom det 
genombrott efter 30 års reformarbete och år 1998 kunde man rapportera att en ny 
markanvandnings- och bygglag kommer att trada i kraft den 1 januari 2000. 

• Island hade for forsta gången informerat om planlagreformen år 1986. Darefter 
hade forberedelser framskridit och 1990 skrevs det i rapporten att det slutliga for
slaget till ny plan- och bygglag ar gjort. I motesrapporten från år 1992 namndes att 
det fjarde forslaget hade framlagts till Folketinget. År 1997 informerades det om 
genombrott och att Folketinget hade godkant den nya plan- och bygglagen efter 
13 års forberedelser och att lagen skall trada i kraft den 1 januari 1998. 

• Norge rapporterade år 1990 om andringar i plan- och bygglag. Flera år senare fick 
man information om att regeringen hade utnamnd i oktober 1998 planlagutskottet 
som skall genomgå planlaggningsbestammelsema. 

• Sverige berattade i rapporten år 1993 att en oversyn av plan- och bygglagen var på 
gång. Informationen fortsatte år 1994 så att den namnda oversynen av plan- och 
bygglagen fortsatte och att utredningen arbetade i fyra steg. Den forsta andringen 
vartanktatt trada i kraft den 1 januari 1995, den andra varpåremiss och stegen 
tre och fyra var under forberedelse. Det blev senare i utredningsserien två steg 
till. År 1998 kunde det rapporteras att riksdagen antog i juni miljobalk, som skall 
trada i kraft den 1 januari 1999. Det fanns alltså andringar också i plan-och bygglag 
foranledda av miljobalken. 

• Landema hade informerat ganska mycket om stora lagforandringar men det fanns 
också en hel del uppgifter om mindre reformer som hade en nar anknytning till 
planlagstiftning. Under 1990-talet informerade Danmark om 13 mindre reformer, 
Finland om 5 reformer, Island om 9 reformer, Norge om 40 reformer och Sverige 
om 8 reformer. 
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• På 1990-talet aktiverade man också seminarieverksamhet av planjurister och in
formation om seminarier finns i motesrapportema. 

Planlagstiftningens storre forandringar i 1990-talets motes- eller landsrapporter 

1990 Oslo 

• Danmark: (landsrapport) Lagpaketet (1 juli 1989) har fått hård kritik. Behandlingen i Folke-
tinget ar på gång. 

• Finland: (landsrapport) Information om två delreformer som trader i kraft år 1990. 
• Island: (landsrapport) Det slutliga forslaget till ny plan- och bygglag ar gjort. 

• Norge: (landsrapport) Lag om andringar i plan- och bygglag, godkant den 5 juni 1990, fast
stallt den 15 juni 1990. 

1991 Helsinki/Helsingfors 

• Danmark: (landsrapport) Information om den nya planlagen den 6 juni 1991, som skall tradda 
i kraft den 1 januari 1992. 

• Island: (landsrapport) Ett nytt utskott forbereder plan- och bygglag forslaget på nytt. 

1992 Karlskrona 

• Danmark: (landsrapport) Information om genomforandet av ny planlag, i kraft den 1 januari 
1992. 

• Island: (landsrapport) Det 4. forslaget till plan- och bygglag har framlagts till Folketinget. 

1993 Vestmannaoarna 

• Finland: (motesrapport) Proposition till en ny plan- och bygglag. Det råder osakerhet om 
mottagandet. Man hoppas att lagen kan trada i kraft den 1 januari 1995. 

• Sverige: (motesrapport) En oversyn av plan- och bygglagen på gång. 

1994 Skagen 

• Sverige: (landsrapport) Sedan januari 1993 har oversynen av plan- och bygglagen varit på 
gång. Utredningen arbetar i fyra steg. Fi:irsta andring trader i kraft den 1 januari 1995, andra 
på remiss, tredje och fjarde forberedes. 

• Finland: (landsrapport) behandlingen/ forberedelser pågår. 
• Island: (landsrapport) behandlingen/forberedelser pågår. 

1995 Håholmen-Molde 

• Finland: (landsrapport) Från regeringprogrammet: regeringen fortsatter med revideringen 
av byggnadslagen "nar <lammet har lagt sig". 

• Sverige: (landsrapport) Det 1994 narnnda utredningsarbetet skall avslutas senast i juli 
1996. 

1996 Hameenlinna/Tavastehus 

• Finland: (landsrapport) En ny kommitte har fått uppdrag att forbereda en heihetsrevidering. 
Forslaget måste vara fardigt i slutet av 1997. 

• Island: (landsrapport) Ett forslag till ny plan- och bygglag har frarnlagts for Altinget den 15 
december 1995. Saken hoppas bli behandlats under efteråret 1996. 

• Sverige: (landsrapport) Det blir i utredningsserie 5. och 6. delbetankande. Några reformer i 
PBL tradde i kraft den 1 januari 1996. 

1997 Borgholm 

• Island: (landsrapport) I maj 1997 godkande folketinget den nya plan- och bygglagen efter 
13 års forberedelse. Lagen trader i kraft den 1 januari 1998. 

• Finland: (landsrapport) Historik om lagfornyelser. 
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1998 Hveragerdi 

• Finland: (landsrapport) Forslaget till ny markanvandnings- och byggnadslag ar fardig. Den 
skall trada i kraft den 1 januari 2000. 

• Sverige: (landsrapport) I juni antog riksdagen miljobalk, som skall trada i kraft den 1 januari 
1999. Det finns andringar också i plan- och bygglag foranledda av miljobalken. 

• Seminarium: (matesrapport) Information om seminarier av planjurister/N. Nasta semina
rium i Sverige foråret 1999. 

1999 Odense 

• Finland: (landsrapport) Information om ny markanvandnings- och byggforordning. 
• Norge: (landsrapport) Regeringen har utnamnd i oktober 1998 planlagutskottet som skall 

gen omgå p lanlåggningsbeståmmelserna. 

• Seminarium: (matesrapport) Information om "Juraseminar" /DK avhålls i Danmark i sep
tember 1999. 

2000-talets forsta åren i notskal 

• Under 2000-talets borjan har man inte haft lagstiftning som huvudtema. I lands
och motesrapporterna har tyngdpunkten varit i internationella frågor och plane
ringens substansfrågor. 

• Under motets aktuella frågor hade man haft lagstiftning 2002 når det diskuterades 
om EU:s ram direktiv for vatten. 

• Landerna harinformeratom stora forandringar som har åstadkommits eller som 
arpå gång: 

Danmark:2003-2005 
Island: 2002-2005 
Norge 2002-2005 
Sverige: 2002-2005 

• I Danmark hade Folketinget godkant den nya planlagen den 17 juni 2005 som en 
del av kommunreformen. Lagen kan betraktas som en planlagreform. Lagen skall 
trada i kraft från borjan av 2007. 

• Från Island sida skrevs det i motesrapporten att i maj 2002 fattade miljoministeriet 
beslut att satta igång en revision av plan- och bygglag. Lagesrapport av arbetet har 
givits 2003, 2004 och 2005. 

• Norge gav i landsrapporten information om andringar i plan- och bygglagen. 
Planutvalget hade levererat sitt forsta delbetankande i januari 2001, det andra 
var tankt att bli fardigt vid årsskiftet 2002/2003. Delutredning overlamnades den 
13 maj 2003. Regeringen beslutade i mars 2005 att arbetet med ett planforslag till 
plandelen av plan- og bygningsloven skall borjas. 

• Sverige informerade att regeringen beslutade den 27 september 2002 att tillkalla 
en parlamentariskt sammansatt kommitte for att se over plan- och bygglag. Infor
mation om laget har givits 2003, 2004 och 2005. 

• Alla lander utom Finland har informerat alltså om stora revisionstankar. Det har 
funnits också uppgifter om mindre reformer och utredningar som har en når an
knytning till planlagstiftning. Under 2000-talets borjan (2000-2005) har Danmark 
informerat om 8 mindre reformer, Finland om 9 reformer, Island om 12 reformer, 
Norge om 11 reformer och Sverige om 7 mindre reformer. 

• I borjan av 2000-talet fortsatte seminarieverksamhet av planjurister. Information 
om seminarier har givits i motesrapporterna. 
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Planlagstiftningens storre forandringar i 2000-talets motes- eller landsrapporter 

2000 NORGF/Lofoten 
• Seminarium: (motesrapport) "Juraseminar" avhållits i Danmark, invitation till seminariet 

2001 i Sverige. 

2001 FINLAND/Porvoo/Borgå 

• Seminarium: (motesrapport) Juristmotet skall hållas 2002 i Sverige. 

2002 SVERIGE/Goteborg 
• Island: (landsrapport) I maj 2002 fattade miljoministeriet beslut att satta igång en revision 

av plan- och bygglag. 

• Norge: (landsrapport) Information om andringar i plan- och bygglagen. Planutvalget har 
levererat sitt forsta delbetankande i januari 2001, det andra skulle bli fardigt vid årsskiftet 
2002/2003. 

• Sverige: (landsrapport) Regeringen beslutade den 27 september 2002 att tillkalla en parla
mentariskt sammansatt kommitte for att se over plan- och bygglag. 

• Aktuella frågor: (motesrapport) EU/Ramdirektivet for vatten, inledning/Sverige 

• Seminarium/Natverk (motesrapport): Natverket for plan- och byggjurister avhållit mote 
2002 i Sverige, nasta avhålls i Finland. 

2003 ISLAND/Akureyri 
• Danmark: (landsrapport) Ett forslag till andring av planlagen blev framlagt i december 2002. 

Lagen tradde i kraft den 1 juli 2003 
• Island: (landsrapport) Det finns utskott som skall framlagga forslaget till en ny sjalvstandig 

bygglag och utskott for planlag. 
• Norge: (landsrapport) Delutredning overlamnades den 13 maj 2003. Tre mindre forandringar 

i plan- och bygglagen. 
• Sverige: (landsrapport) PBL-kommitten skall lamna sitt slutbetankande i december 2004. Ett 

delbetankande har lamnats den 30.6.2003 och andra skall lamnas den 31 december 2003. 

• Seminarium/Natverk: (motesrapport) Natverk for plan-och byggjurister har avhållit mote 
i juni 2003 i Sverige, nasta avhålls 2004 i Finland. 

2004 DANMARK/Schackenborg 
• Danmark: (landsrapport) forslag till andring av planlagen skall sandas ut for rerniss fore 

december 2004 och kan framlaggas i Folketinget senast i februari 2005 och skulle godkannas 
i maj-juni 2005. 

• Island: (landsrapport) Två utskott som skall framlagga forslaget till en ny sjalvstandig bygg
lag och planlag arbetar vidare. 

• Norge: (landsrapport) Revision av planbestammelsema har varit på remiss under 2003. 
Bygningslovutvalgets installning vantas. 

• Sverige: (landsrapport) PBL-kommitten skall lamna sitt slutbetankande i juni 2005. Ett del
betankande har lamnats den 30 juni 2003 och andra lamnades i april 2004. 

• Seminarium/Natverk: (landsrapporter) Natverk for plan- och byggjurister skall ha mote i 
Finland i oktober/november i Finland. 

2005 NORGE/Svalbard 
• Danmark: (landsrapport) Folketinget har godkant den nya planlagen den 17 juni 2005 som 

en del av kommunreformen. Lagen kan betraktas som en planlagreform. Lagen skall trada 
i kraft från botjan av 2007. 

• Island: (landsrapport) Revideringen av plan- och bygglagen har varit i gång sedan 2003. 
Ministeriet planerar att framlagga forslagen till Alltingets nasta session, mojligheten att 
lagen skulle trada i kraft den 1 januari 2007. 
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• Norge: (landsrapport) Regeringen beslutade i mars 2005 att arbetet med ett planforslag till 
plandelen av plan- og bygningsloven skall borjas. Bygningslovutvalget gav ut sin install

ning på sommaren 2005 och lagarbetet med denna del kan efter horing borjas. Kopplingen 
mellan <lessa två delar av lagen skall ske i samarbetet mellan Miljoverndepartement och 
Kommunal- og regionaldepartementet. 

• Sverige: (landsrapport) PBL-kommittens arbete har dragit något ut på tiden. Slutbetankande 
skall lamnas i oktober 2005. Miljobalkskommitten fick 1999 uppdrag att utvardera miljobal
ken och kommitten samarbetar med PBL-kommitten kring vissa frågor. Slutbetankandet 
har lamnats i juli 2005. Vidare informeras om fyra utredningar. 

• Seminarium/Natverk: (landsrapporter) Natverk for plan- och byggjurister" har haft motet 
på hosten 2004 i Finland. 
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5 Behandlade frågor i moten 
A. Informationsutbyte 

Plansystem - planapparat 

Allmanna observationer 

Som huvudtema har man under åren koncentrerat på plansystem/ apparat i flera 
motet. Som sidotema har detta varit nastan permanent. Presentationer av kommu
nemas och regionemas planfrågor borjades 1974 och darefter har man i nastan alla 
moten haft mojlighet att få hora synpunkter från planeringens vardag. 

Plansystemens och planapparatemas utveckling var av stort intresse nastan under 
hela 1970-talet for att endast i två moten namligen 1977- 1978 var detta amne inte 
på agendan som huvud- eller sidotema. Kommunemas praktiska planeringsfrågor 
behandlades for forsta gången i motet 1974 då man fick hora en presentation av 
(vard)kommunen Sundsvall. Generellt kan sagas att man hade, åtminstone i borjan 
av 1970-talet, en stor fortroende på statens och kommunemas stora planapparater 
men att mot slutet av decenniet borjade attityder forandras. 

Intresset att behandla plansystem- och planapparatfrågor tycks ha varit mindre på 
1980-talet an på 1970-talet eftersom i tre moten (1982, 1983, 1986) var detta amne inte 
alls på agendan som huvud- eller sidotema. Det syns att fortroendet på planeringen i 
samhallet och i de politiska kretsama var under 1980-talet betydligt mindre an under 
det forra decenniet. Man kunde t.ex. från svensk sida i motet 1987 hora hårda ord om 
central forvaltning! I planmoten fokuserades intresset på 1980-talet betydligt mera 
på kommunal planering eller detaljplanering an på 1970-talet. Ånda till 1980-talets 
mitt hade man haft normalt bara ett inlagg i huvudtemat. En ny koncept oppnades 
1985 nar man hade temainlagg från flera lander. 

Miljoaspekter och kommunemas planeringsfrågor har varit mycket framme i 1990-
talets moten. Endast i två moten {1993, 1995) var detta funne inte på agendan som 
huvud- eller sidotema. Intresset for seminarieverksamhet borjade vaxa i slutet av 
1990-talet och kommunplanseminarier namns i motesrapportema från 1998 och 1999. 
Det skedde stora forandringar i statens centraladministration i alla lander i borjan 
av 1990-talet. 

Kommunemas planeringsfrågor fanns flera gånger på agendan i 2000-talets borjan 
och flera kommunplanseminarier hade hållits. Orsaken till det att stadsplaneringen 
dyker upp kan ha varit aktiviteter i EU: s Committee on Spatial Development (CSD) 
och att Sverige arrangerade under sitt EU-ordforandeskap ett EU-seminarium om 
stadsfrågor. 

Nordisk seminarieverksamhet påborjades i borjan av 1980-talet. Expertnatverk for 
regionplanering etablerades år 2000 och natverk for kommunalplanering år 2002. Alla 
expertnatverkens aktivitet har varit hog och man har haft moten varje år. 
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Olika EU-aktiviter borjade komma upp i samband med planfrågor i borjan av 
2000-talet. Integrated Coastal Zone Management (ICZM) kom upp i landsrapporter 
och i diskussionen flera gånger under åren 2001-2005. År 2002 diskuterades EU:s 
Ramdirektivet for vatten efter Sveriges inledning och år 2005 var på agendan miljo
utredningar /konsekvensutredningar av planer och hur de olika nordiska landema 
har implementerat EU-direktivet. 

1970-Talet i notskal 

• 1970 var på agendan två teman betraffande plansystem/planapparat: 
- Den fysiska planeringens instrument och stallning i forhållande till omgi

vande planeringssektorer (redovisning från alla lander). 
- Ansvarsfordelningen mellan kommun och stat for den regionala fysiska 

planeringen (redovisning från alla lander). 
• 1971 fick man från alla lander redovisning om planreform och dispositionspla

ner. 
• 1972 hade man som huvudtema "Landsplanlaggning, vilken form och betydelse 

skall den ha" som redovisades från alla lander. Under sidotemat "Ny planlagg
ningslagstiftning och administrativa reformer i de nordiska landema" fick man 
också redovisning från alla lander. 

• 1973 var som sidotema ny lagstiftning och administrativa reformer i de nordiska 
landema, som redovisades från varje land. 

• 1974 var huvudtemat "Reformforslag om fysisk planlaggning". Man fick hora 
foljande presentationer: Danmark/Forslag till Lov om kommunplanlaegning; Fin
land/Riktlinjer for ny byggnadslagstiftning, Planlaggningsdelegationens prin
cipbetanlande; Norge/ Arbetet med ny planlaggningslag; Sverige/Riktlinjer for 
ny planlagstiftning, Bygglagutredningens principbetankande; Den fysiska pla
neringen i Sundsvalls kommun (som var vard). I motet hade man som sidotema 
"Reformer på områden av betydelse for den fysiska planeringen" med redovisning 
från Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

• 1975 hade man som huvudtema "Sambandet mellan decentralisering och unifor
mering i den fysiska planeringen", som inleddes av Lennart Holm (Sverige). Motet 
hade flera sidoteman: 

- Erfarenheter av den fysiska riksplaneringens utveckling i de nordiska lan
dema med redovisning från Danmark, Sverige, Norge och Island. 

- Nordisk planterminologi som inleddes av Fritz Åberg (Sverige). Han 
konstaterade bl.a. att "det ar inte osannolikt att det i framtiden kommer att 
genomforas gemensamma nordiska planeringsforetag. Planeringsuppgifter 
som genomfors på internordisk bas och som stracker sig over gransema 
underlattas om planforslag och tankegångar kan presenteras i termer som 
gor dem begripliga på omse sidor om gransema". 

- Reformer och reformforslag inom den fysiska planeringen och angransan
de områden med redovisning från Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

- Fysisk planering på Island med inledning av Magnus Gudjonsson. 
• 1976 fanns två sidoteman: 

- Stymingsmedel for den nationella planlaggningen i relation till den regio
nala och lokala (fysiska) planlaggningen med inledning av Svein Hofstad 
(Norge) 

- Planlaggningens innehåll med inledning av Mikko Mansikka (Finland) 
• 1979 var huvudtemat "Detaljplanemas genomforande" med inlagg från Sverige, 

Norge, Danmark och Finland. Sidotemat var "Jamforelse mellan gallande och fo
reslagna plansystem i de nordiska landema" med redovisning av Lauri Nordberg 
(Finland). 

34 Det Nordiska Planmotets historik • Moten 1970--2005 i notska/ 



1980-talet i notskal 

• 1980 var huvudtemat "Likheter och olikheter i landemas planlagstiftning" med 
inledning av Vagn Rud Nielsen (Danmark). 

• 1981 hade motet som huvudtema "Kommunal oversiktsplanering - likheter och 
olikheter mellan de nordiska landema". I motet anvande man en dag for presen
tation av Tromso fylkeskommunen och kommun och deras planeringsfrågor. 

• 1984 var huvudtemat "Fysisk planlaggning och den teknologiska utvecklingen". 
Inledningen presenterades av Niels Ostergård (Danmark). 

• 1985 var huvudtemat "Forståelig planpresentering" med huvudinlagg av Asmer
vik (Norge) och tillaggsinlaggen fick man hora från Danmark, Norge, Sverige och 
Finland. 

• 1987 fick man hora Lennart Holms (Sverige) pessimistiska ord om central forvalt
ningens fortsatta roll. Huvudtemat var "De centrala planmyndighetemas samspel 
med myndighetema på regional och lokal nivå. Ny lagstiftning- nya roller". Det 
fanns inlagg från varje land: Gyllensvard (Sverige), Hummelmose (Danmark), 
Pekka Kangas (Finland), Stefan Thors (Island), Fosmark (Norge) och Frode Sandvik 
(Norge). 

• 1988 var huvudtemat "Kvalitet i planeringen" och man hade inlagg från varje land: 
Stefan Thors (Island), Astrid Bonesmo (Norge), Carl-Johan Engstrom (Sverige), 
Niels Ostergård (Danmark) och Mikke Mansikka (Finland). 

• 1989 årets huvudtema var "Planlaggning och 'bybevaring' och inlagg fanns från 
alla lander: Fredrik von Platen (Sverige), Endresen (Norge), Stefan Thors (Island), 
Pirkko Metsaranta (Finland) och Algreen-Ussing (Danmark). 

1990-talet i notskal 

• 1990 var huvudtemat "Strategier for bruk av plansystem i hållbar utveckling". 
Huvudinledningen var från Sverige (Carl-Johan Engstrom), sidoinledningar från 
Danmark, Norge, Finland och Island. 

• 1991 hade man som huvudtema "Trafik- och miljosituation i storstadsområdena 
- nationella strategier for åtgarder och deras konsekvenser for regional och kom
munal trafik- och samhallsplanering". Inlagg hordes från Danmark, Island, Norge 
och Sverige. 

• 1992 hade man som huvudtema "Planlaggning och miljoskyddsamordning av två 
synsatt". Inledningen kom från Danmark och det presenterades case-studies från 
Norge, Island, Finland och Sverige. 

• 1994 var huvudtemat "Den overskitliga planeringen som redskap for nationella 
och intemationella mål. Den fysiska planlaggningens effektivitet och trovardig
het". Det hade forberetts inlagg från Sverige (Carl-Johan Engstrom) och från Norge 
(Hans-Jacob Neumann). 

• 1996 var huvudtemat "Stadspolitik, kommunplanlaggning". Inledningen hordes 
från Danmark (Kirsten Vintersborg) och sidoinlagg från Finland (Mikke Man
sikka). 

• 1997 hade man som huvudtema "Den modema kommunplanen". Temat behandla
des under 4 underteman. Tema I hade inlagg från Norge, Sverige och Island; tema 
Il hade inlagg från Island och Sverige; tema Ill hade inlagg från Finland; tema IV 
hade inlagg från Danmark. 

• 1998 hade man som huvudtema "Hur kan den fysiska planlaggningen bidra till 
hållbar utveckling" . Man hade forberett foljande inlagg: Finland/"ESDP (Euro
pean Spatial Development Perspective) och den rumsliga planeringen i Norden"; 
Norge /"Samordning af transport- og arealplanlaegning"; Danmark/"Baered ygtig 
byudvikling og arealrummelighet"; Sverige/"Hållbarhet og planlaegning". 
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• 1999 var huvudtemat "Stadspolitik/ planlaggning" som fokuserade på "Erfaringer 
med planers virkeliggorelse". Foljande inlagg hade forberetts: Norge/"Virkemidler 
for en bedre arealudnyttelse i byeme"; Sverige/"Bykernes fornyelse med aktiv 
deltagelse"; Island/"Gennemforelse af en vaekspolitik for hovedstadsregionen"; 
Finland/"Okonomiske og skattemaessige problemer i forhold til byudviklingen"; 
Danmark/ "Kommuneplanlaegning og erhvervslokalisering". 

2000-talets borjan i notskal 

• 2001 var stadsplaneringens frågoma i fokus och huvudtemat var "Utkantkom
munemas problematik i storstadsregionerna" med inlagg från varje land. 

• 2002 var huvudtemat "Stadsutveckling". Man fickhora exempel och diskussionsfrå
gor från varje land: Stadspolitik-hållbar utveckling av stader /Norge, Kopenhamns 
charter /Danmark, Exempel från Island, Utvecklingsplaner for regioner /Finland, 
Hållbar stadsutveckling i politiken och praktiken/Sverige. Två EU-aktiviteter vål
lade bekymmer for plansystemet. I motet diskuterades namligen Ramdirektivet for 
vatten efter Sveriges inledning och Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 
kom också upp i diskussionen. 

• 2003 kom plansystemet till agendan. Huvudtemat var "Planlaggningssystemets 
administrativ struktur och uppgifter" med inlagg från varje land. Det behandlades 
medel i den nationella planeringen, sammanjamkning av planer horisontalt och 
vertikalt, sammanjamkning av sektorplaner och den fysiska planlaggningen samt 
roller av olika aktorer i planlaggningssystemet. 

• 2004 var huvudtemat "Kommunemas och statens uppgifter i planeringen av mark
anvandning". Som inledning presenterade Sverige (Micaela Schulman) en jarnfo
relse av planeringssystemen i de nordiska landema. I tabellform presenterades: 
1) Plannivåer och planformer, 2) Uppgifter och roller i den fysiska planeringen, 3) 
Statlig inflytande och kontroll. 

• 2005 var på agendan två teman betraffande plansystem/planapparat: 
- Miljoutredningar/konsekvensutredningar av planer - hur har de olika 

landema implementerat EU-direktivet och vilka gemensamma nordiska 
fordringar och mojligheter finns i uppfoljningen (inlagg från Sverige och 
Finland). 

- Hur iaktta nationella intressen i ett stadigt mera decentraliserat plansys
tem. Balansen mellan det kommunala sjalvstyrandet, den regionala sam
ordningen och det statliga ingripandet - genomforandet av national politik 
(inlagg från Danmark, Island och Norge). 
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5 Behandlade frågor i moten 
A. Informationsutbyte 

Planorganisationer 

Allmanna observationer 

Tyngden i motesrapportema nar det galler organisationer har under åren varit på 
statens centraladministration. Reformer i organisationer har normalt haft nara kopp
lingar till planreform.er Gmf "Informationsutbyte/plansystem-planapparat). 

Som huvudtema har planorganisationer varit ganska sallan, men praktisk taget 
varje år har det på moten informerats mer eller mindre om forandringar i organisa
tioner. I det forsta motet 1970 redovisade alla lander om ansvarsfordelningen mel
lan kommun och stat for den regionala fysiska planeringen. I motet 1972 var som 
sidotema "Ny planlaggningslagstiftning och administrativa reformer i de nordiska 
landema". År 1973 fortsatte man med samma tema. Huvudtemat 1975 var "Sam
bandet mellan decentralisering och uniformering i den fysiska planeringen". Som 
sidotema hade man 1979 "Jamforelsen mellan gallande och foreslagna plansystem i 
de nordiska liindema". 

På 1980-talet har man haft planorganisationer som huvudtema två gånger. År 
1980 var huvudtemat "Likheter och olikheter i landemas planlagstiftning" och 1987 
var huvudtemat "De centrala planmyndighetemas samspel med myndighetema på 
regional och lokal nivå. Ny lagstiftning - nya roller." 

Man har haft stora forandringar i organisationer i borjan av 1990-talet i alla lander. 
Daremot som huvudtema har man inte haft de organisatoriska frågorna på 1990-
talet. 

Motesdeltagare har från borjan komrnit, enligt de forsta tankarna, från landemas 
centraladministration. Några gånger redan från borjan av 1970-talet har det funnits 
deltagare också från någon sakkunnigorganisation beroende på motets tema och 
plats. 

Den storsta organisatoriska frågan i alla lander har under åren kanske varit grun
tlandet av miljoministerier. Dessutom har man i alla lander gått genom ganska stora 
intema organisationsforiindringar i ministerier eller ambetsverk. 

1970-talet i notskal 

Danmark gav 1972 information om en ny avdelning for "forurensingsbekjempelse". 
År 1973 kom information om nyorganisering av rniljo- och planlaggningsadministra
tion. Ett nytt miljoministerium inrattades från september 1973, organisationen sades 
likna mycket det norska systemet. I motet 1975 fick man information om forslaget 
till miljoministeriets ny organisation: fem styrelser och en av dem ar planstyrelsen. 
År 1976 rapporterades det att erfamingar om rniljoministeriet ar stort satt positiva. 
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Ministeriet var sedan den 1 november 1975 uppdelat i ett departement och fem sty
relser, av vilka en var skogvasen och fysisk planlaggning. 

Finland redogjorde 1970 om den fysiska planeringens organisation. Den hogsta 
myndigheten var inrikesrninisteriet och vissa uppgifter på den fysiska planeringens 
område tillkom i lansstyrelserna. År 1972 informerades om huvudlinjer av miljo- och 
naturskyddsorganisation. Det hade etablerats rniljovårdavdelning i inrikesministeriet 
och naturskyddsavdelning i jord- och skogsbrukministeriet. I motet 1973 informera
des det att till statsrådets (regeringens) kansli hade komrnit en ny planeringsavdel
ning (regionalpolitik) men att inrikesministeriet handhade den fysiska planeringen 
på riksnivå. År 1976 svarade man i diskussionen på frågan om gruntlandet av miljo
ministeriet att det "knappast kommer snart och det samma galler också gruntlandet 
av planstyrelse". År 1978 fick man information om komrnittearbete dar frågan om 
gruntlandet av rniljorninisterium hade behandlats. 

Norge gav 1972 information om miljoverndepartementets organisation och igen i 
motet 1976 om miljoverndepartementets alternativa organiseringsmodeller. 

Sverige informerade 1971 att på departementsnivå har man i en rapport/un
dersokning komrnit till resultat att "man udmaerkt kunne samle planlaegning i en 
funktion på tvaers af sektorerne". År 1973 gav man information om "Riktlinjer for 
hushållning med mark och vatten", omorganisering i planverket och att civildepar
tementet ger anvisningar till lansstyrelserna. I landsrapporten 1974 skrevs det att den 
svenska departementsreformen hade som syfte bl.a. att samrnanfora bostadsfrågorna 
och den fysiska planeringen till bostadsdepartementet. År 1975 rapporterades det att 
i utredningen om byggadministration skall studeras mojligheten av sammanslagning 
av Planverket och Bostadsstyrelsen. I motet 1976 rapporterade man att Planverket 
och Bostadsstyrelsen skall fore den 1 oktober 1976 komrnentera en utredning om 
samrnanlaggning. Planverket hade varit positiv men Bostadsstyrelsen mera betank
sam. År gav man 1978 information om Planverkets pågående omorganisation och 
Bostadsdepartementets omorganisation. 

Deltagare på 1970-talet enligt motesrapporter kom från foljande organisationer 
(från flera rapporter fattas organisationens namn och oversattningar till svenska kan 
variera från år till år): 

• Danmark: 1970-1972 Boligministeriet; 1973- Miljoministeriet (från 1975 
styrelse for skogvasen och fysisk planlaggning, 1977-1978 namns plansty
relse); Sakkunnigorganisationer t.ex. Landsutvalgetssekretariat 1972. 

• Finland: 1970- Inrikesministeriets planlaggnings- och byggnadsavdelning. 
• Island: 1970-1971 Statens byplankontor; 1972- 1973 Statens planverk; 

1977-1978. Socialministeriet /Statens Stadsplanstyrelse. Expertorganisa ti o
ner t.ex. Naturvernrådet 1972. 

• Norge: 1970-1971 Kommunal- og arbejdsdepartementet; 1972 Kommunal
departementet och Miljoverndepartementet; 1973 Miljoverndepartementet; 
1977-1978 Miljoverndepartementet; Expertorganisation t.ex. Vegdirektora
tet 1977. 

• Sverige: 1970-1971 Statens planverk; 1972-1973 Statens planverk och Civil
departementet; 1977-1978 Statens planverk och Bostadsdepartementet. 

1980-talet i notskal 

Danmark gav 1980 information om planstyrelsens omstrukturering, sårskilt hade 
det varit frågan om samordningen av areal och miljodata. År 1982 informerade man 
att planstyrelsen behandlar sektorarenden och har svårt att slå igenom narden ingår 
i ett stort ministerium. Planstyrelsen fick ny struktur den 1 februari 1984. Det rap
porterades 1986 att ministeriets styrelsestruktur skall andras: två nya styrelser och 
tre skall nedlaggas. I motet 1987 fick man information om omvandlingen av Plansty-

38 Det Nordiska Planmiitets historik • Miiten 1970--2005 i niitskal 



relse. Planstyrelsen hade fått ny organisationsstruktur den 1 oktober 1987. År 1989 
rapporterade man att Planstyrelsen hade fått nya uppgifter; "stoj fra trafikanlaeg og 
trafikmidler". 

Finland rapporterade 1981 att det pågår en diskussion om grundandet av miljo
ministeriet. Det var tillsvidare oklart vilka iirenden skulle behandlas av ministeriet. 
År 1982 berattade man om grundandet av miljoministeriet. Det hade funnits olika 
alternativ, snav eller vidstrackt. Ministeriet skulle grundas den 1 oktober 1983. År 1983 
informerade man om det nya miljoministeriet och dess organisation: det vidstrack
are alternativet genornfors. I motet 1985 rapporterades det om omorganisationen av 
vatten- och miljoforvaltningen. 

Island informerade 1980 i landsrapporten om administration och att socialminis
teriet har ansvaret under vilket det finns Planeringsstyrelsen och Statens planerings
kontor. Det rapporterades år 1989 att regeringen hade beslutat att uppratta ett nytt 
miljoministerium den 1 januari 1990. Detta skulle inte påverka Statens plankontor 
som fy Her 50 år. 

Sverige rapporterade 1980 att Bostadsdepartementet ar omorganiserad och att 
Planverkets frågor ar under bostadsministem och bitradande bostadsministern som 
ar också planminister. År 1981 rapporterade man att bostadsministern hade ledningen 
av hela Bostadsdepartementet. År 1986 skrevs det i landsrapporten om principbeslut 
om sammanlaggning av Bostadsstyrelsen och Planverket och att sammanslagning 
beraknas vara genomford den 1 juli 1988. Det informerades år 1987 att Planverket 
skall nedlaggas den 30 juni 1988 och ersattas av Plan- och bostadsverket den 1 juli 
1988. Det gavs en detaljerad information om planerad organisation. Antal årsarbeten 
skulle skaras ned från 355 till 278-318. I motet 1988 kom mera uppgifter: ornloka
lisering till Karlskrona skall ske år 1989. Vidare gavs det information om Plan- och 
bostadsverkets organisation och att personal skars ned från 357 till 280-320 årsarbeten. 
År 1989 informerade man att Boverket hade bildats. Personal var 150 av vilka endast 
var 20-30 "gamla". 

Deltagare på 1980-talet enligt motesrapporter kom från foljande organisationer 
(från flera rapporter fattas organisationens namn och oversattningar till svenska kan 
variera från år till år): 

• Danmark: 1985, 1987, 1988 Miljoministeriet/planstyrelse. 
• Finland: 1985, 1987, 1988 Miljoministeriet. 
• Island: 1985, 1987 Skipulag rikisins; 1988 Statens Plankontor och Socialmi

nisteriet. 
• Norge: 1985, 1987, 1988 Miljovemdepartementet. 
• Sverige: 1985, 1987 Statens planverk och Bostadsdepartementet; 1988 Plan

och bostadsverket, Planverket och Bostadsdepartementet. 

1990-talet i notskal 

Danmark gav 1990 besked att Planstyrelsen fortsatter det organisatoriska omstall
ningsarbete som borjades i borjan av 1990. År 1992 informerade man att Planstyrelsen 
skall nedlaggas i slutet av 1992. En ny avdelning skall bildas i Miljoministeriet for 
planfrågor och klagoarenden skall overforas till Naturklagenaevnet. I motet 1993 
kom det information om den nya Landsplanavdelningens och Naturklagenaevnet's 
organisation och uppgifter. I foråret 1994 genomforde man en omorganisation i Mil
joministeriet. År 1995 skrevs det i landsrapporten att den nya regeringen hade slagit 
ihop Miljoministeriet och Energiministeriet. Landsplanavdelningen fanns kvar inom 
organisationens "departementslådan". År 1996 rapporterade man att en forsknings
center "Center for Bymiljo og Planlaegning" hade bildats. År 1998 informerades det 
om avtalet att etablera "Videncenter for planlaeggning i det åbne land". I motet 1999 
informerade man om vissa justeringar i ministeriets organisation men strukturellt 
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var den oforandrat. Man sade också att ministeriets resurser skall reduceras i de 
kommande åren. 

Finland gav 1992 information om utredning om utvecklingen av miljoforvaltning
en och sammanstållandet av bostads- och byggnadsforvaltningen och om minister
utskottets forslag om utveckling av forvaltningen som galler också Miljoministerium 
med vissa villkor. Bostadsstyrelsen skulle omorganiseras år 1993 och att Vatten- och 
miljostyrelsen måste genomgå stora forandringar. I motet 1993 fick man information 
om Miljoministeriets omorganisation: planfrågoma hor till markanvandningsav
delning. Regional politisk planering overfors till landskapsforbunden. Vatten- och 
miljostyrelsens ombildas senast 1995 till en forsknings- och utvecklingscentral. På 
regional nivå samlas miljofrågor till regioncentra. I motet 1994 informerades det att 
regionalpolitik på landskapsnivå hor till landskapsforbund (tidigare regionplansfor
bund). Vatten- och miljostyrelsen ombildas till en forsknings- och utvecklingscentral. 
I motet 1995 rapporterade man om miljoforvaltningens reform som trådde i kraft 
den 1 mars 1995; Finlands miljocentral och regionala miljocentraler hade bildats och 
Miljoministeriet arbetar for att integrera miljosynvinkeln i hela forvaltningen och 
samhallet samt i det intemationella samarbetet. År 1997 informerade man om refor
mering av lånsforvaltningen och att omlaggning av Miljoministeriets organisation 
bereds, målet år att effektivera den miljopolitiska planeringen och koordineringen. 
Det rapporterades i motet 1998 att organisationen av markanvandningsavdelningen 
hade andrats. 

Island informerade i motet 1990 att Miljoministeriet grundades den 1 maj 1990. 
År 1991 rapporterade man att från och med den 1 januari 1991 hor Plankontoret till 
Miljoministerium. I motet 1998 rapporterades det om den nya organisationen for 
Planverk (Planstyrelse). 

Norge rapporterade 1992 om en undersokning om behovet av "Plandirektorat". 
Det anbefalldes att inte bilda direktorat utan ett utvecklingssekretariat. År 1995 rap
porterade man att Planavdelningen hade omorganiserats. 

Sverige rapporterade 1991 att Boverket år nu vid ingången av sin forsta treårsbud
get som ar ca 30 % mindre an sina två foregångare. Det sades att allt talar att verket 
inte blir storre. År 1992 fanns det i landsrapporten att Bostadsdepartementet hade 
avskaffats och att det istallet hade ansvaret for plan-, bostads- och byggfrågor lagts 
ut på sju olika departement. I november 1992 skulle utredaren lagga fram forslag till 
andrade uppgifter samt eventuell andrad organisation och dirnensionering av ver
ket. I motet 1993 informerade man att Boverket har foråndrat organisationen, verket 
har fyra sakavdelningar. Personal minskar från 225 till 183. Treårsbudget innebar 
nedskåming med 9 % fram till budgetåret 1994/1995. I motet 1994 fick man hora om 
anpassningen av Boverkets organisation till foljd av riksdagens beslut våren 1993, 
den 1 juli 1994 har personalen minskat från 225 till 186. Rollen som stabsorgan hade 
forstårkts genom en rad regeringsuppdrag till Boverket. I motet 1995 sade man att 
anspråken på Boverket ar hoga genom EU och oversynen av plan- och bygglagen. 
Tidigare hade man haft huvudman inom sju olika departement, nu inom sex. Det 
rapporterades år 1996 att uppdrag från regeringen hade sammanfattats i tre te
man: Europa, Miljo, Regelutveckling. Lejonparten av Boverkets frågor hade samlats 
i Inrikesdepartementet, i Miljodepartementet t.ex. hållbar samhallsutveckling och 
intemationella arbetet blir splittrat på flera departement. I motet1999 rapporterades 
det om omorganisering inom regeringskansliet: Miljodepartementet har plan- och 
miljofrågor. Narings- och handelsdepartementet ombildades till Nåringsdeparte
mentet som har bl.a. regionalpolitik. 

Deltagare på 1990-talet enligt motesrapporter kom från foljande organisationer 
(från flera rapporter fattas organisationens namn och oversattningar till svenska kan 
variera från år till år): 
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• Danmark: 1991-1993 Miljoministeriet/planstyrelse; 1994 Miljoministeriet, 
Natuklaegenaevnet; 1995 Miljo-och energiministeriet, Naturklaegenaevnet; 
1997-1999 Miljo-och energiministeriet, Naturklaegenaevnet. 

• Finland: 1991-1995, 1997-1999 Miljoministeriet. 
• Island: 1991-1992 Statens Plankontor; 1993-1995 Plandirektoratet, Miljomi

nisteriet; 1997-1999 Planstyrelsen, Miljoministeriet. 
• Norge: 1991-1995 Miljovemdepartementet; 1997- 1999 Miljovemdeparte

mentet. 
• Sverige: 1991 Boverket, Bostadsdepartementet, Miljodepartementet; 1992 

Boverket, Miljo- och naturresursdepartementet; 1993 Boverket, Miljo- och 
naturresursdepartementet, Bostadsdepartementet, Stadsmiljoråd; 1994 
Boverket, Miljo- och naturresursdepartementet; 1995 Boverket, Miljodepar
tementet, Stadsmiljoråd; 1997-1998 Boverket, Miljodepartementet, Inrikes
departementet; 1999 Boverket, Miljodepartementet. 

2000-talets borjan i notskal 

Danmark rapporterade 2002 att ministeriet blev slankare, energi-, byggnadsskydd
och miljobistånd blev flyttade. Ny struktur hade bildats. Personal på Landsplanav
delning skall under 2002-2003 reduceras med 12%. I motet 2003 rapporterades det 
om besparingar, 16 % personalbesparingar 2002-2006 och motsvarande reduktion i 
driftsbudgeten. Landsplanavdelningen har fått en ny struktur från den 2 juni 2003. 
Miljoministeriet har omorganiserats. Driftsfunktioner har samlats i en ny styrelse. 
Landsplanavdelningen ar i Skov- og Naturstytrelsen. I motet 2005 informerade man 
om miljoministeriets ny organisation. Med kommunreformen nedlaggs amtema och 
Hovestadens udviklingsråd. Staten, regionema och kommunema overtar deras upp
gifter nar det galler Miljoministeriets arbetsområde. Det skall bildas 7 nya decentrala 
statliga miljocentra. Skov- og Naturstyrelsen omorganiserades från och med den 1 
september 2005. Kantoren nedlaggs och i stallet bilades 4 s.k. områdena av vilka ett 
ar "Landsplan". 

Finland informerade 2001 om en allman centralforvaltningsreform som beror 
narmast ministeriemas samarbete. I motet 2002 informerade man att miljominister 
avgick som protest mot karnkraftverkbeslutet och att planfrågoma och bostadsfrå
goma inte under den nya rniljoministem. Det rapporterades år 2003 att man har i 
miljoforvaltningen overfort uppgifter till regional och lokal nivå i samband med 
den nya markanvandnings- och bygglagen. I rapporten 2005 skrev man att miljo
forvaltningen fyllde 10 år. Miljoforvaltningen består av Finlands rniljocentral och 13 
regionala rniljocentraler. 

Island rapporterade 2001 om avtal mellan Miljoministeriet och Planstyrelsen om 
resultatstyming som innehåller bl.a. definitionen om Planstyrelsens roll. I motet 2002 
rapporterade man att en ny Miljostyrelse etablerats men att den handhar inte plan
frågor. I motet 2003 informerade man att Planstyrelsen skall få en ny organisation 
från och med den 11 september 2003. 

Norge informerade i motet 2003 om en mindre omorganisation av planavdelning
en. I landsrapportema från 2004 och 2005 fanns schema av den nya organisationen. 

Sverige informerade i motet 2000 om Boverkets omorganisation. Det rapporte
rades i motet 2005 att man från årsskiftet 2004 genomforde en for Boverket vasent
lig reform betraffande departementens ansvarsområden. Det bildades Miljo- och 
samhallsbyggnadsdepartement och kopplingen mellan verket och regeringen blev 
mycket klarare. 

Deltagare i 2000-talets botjan enligt matesrapporter kom från foljande organisatio
ner (från flera rapporter fattas organisationens namn och oversattningar till svenska 
kan variera från år till år): 
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• Danmark: 2000-2002 Milj6-och energiministeriet, Naturklaegenaevnet; 2003 
Miljorninisteriet; 2004-2005 Skov- og Naturstyrelsen. 

• Finland: 2000-2005 Miljorninisteriet. 
• Island: 2000-2005 Planstyrelsen, Miljorninisteriet? 
• Norge: 2000-2003 Miljovemdeparternentet; 2004-2005? 
• Sverige: 2000-2003 Boverket, Miljodeparternentet; 2004-2005 Boverket och 

?departementet. 
• Nordregio: 2002-2003. 
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5 Behandlade frågor i moten 
A. Informationsutbyte 

Planlaggningens speciella 
gemensamma/aktuella frågor 

Allmanna observationer 

Som huvudtema eller sidotema har man behandlat nastan i vatje mote sådana aktuella 
frågor angående planlaggningens innehåll, som har varit av gemensamt in tresse i alla 
nordiska lander. I denna historik har man varit tvungen att begransa informationen 
om diskuterade aktuella frågor på en allman nivå. Har nedan namnda frågoma har 
plockats från rubrikema i motes- eller landsrapportema. Utover <lessa har manna
turligtvis i moten haft diskussioner om flera frågor som inte syns i motesrapportema 
eftersom man inte har nedtecknat dem. 

I fiesta fall har man haft inlagg i moten om någon aktuell fråga från flera lander. 
Avsikten har varit att få saken belyst från olika synvinklar. Planlagsfrågoma har fått 
det storsta utrymmet på 1970-talet nar det galler temana i moten. Speciella teman om 
planeringens innehåll botjade forekomma forsiktigt och man botjade diskutera dem 
i okande grad på 1980-talet. Speciella temanas genombrott angående planeringens 
innehåll skedde sedan på 1990-talet. 

For forsta gången diskuterades mojligheten att anordna speciella seminarier år 1981 
nar Hans Chr. Bugge (Norge) tog upp frågan om oformell kontakt mellan tjansteman 
for att en gång i år diskutera ett aktuellt tema. Som huvudtema i moten har semina
rieverksamhet aldrig varit. Man kan dock konstatera att moten har på satt och vis 
hela tiden tjanat som "seminarier" for att diskussionema på grund av information 
av årsrapportema har alltid varit livliga och larorika så som en motesdeltagare har 
konstaterat på 1980-talet. Deltagandet i moten per land har dock varit begransat till 
ett mindre antal (3-4) tjansteman. Under åren har dock från vardlandet ofta varit 
flera representanter och observatorer. Seminarieverksamhet botjade forst efter året 
1984. Sverige anordnade fyra seminarier om utnyttjande och skydd av havsresurser 
på vårvintem 1984. I planmotet 1986 foreslog Frode Sandvik (Norge) att en liten ar
betsgrupp skulle narmare fundera over konkreta projekt och eventuella seminarier 
som Nordisk Plankonferens kunde soka anslag for ifrån NÅRP. Efter år 1987 har 
seminarieverksamhet varit uppe i alla moten. Inom "ovrigt" i rapportema har det 
funnits information om avhållna och planerade seminarier. 

Nar natverkaktivitet senare kom med in bilden i borjan av 2000-talet ar det svårt att 
skilja seminarier och natverksmoten från varandra. Man borjade anvanda begreppet 
"natverk" aktivt i planmotet 2000. Fore den egentliga natverksverksamheten hade 
man borjat med vissa fackliga moten t.ex. juristmote 1998. Kommunplanseminarium 
tycks ha forvandlats i praktiken till natverksamarbetet redan år 1998. I planmotet 2002 
informerades redan om aktiviteter av tre natverk och att dartill skulle det upprattas 
maillistor i tre aktuella frågor. 

Det Nordiska Planmotets historik • Moten 1970-2005 i notska/ 43 



Diskuterade speciella aktuella frågor 

Byggnadsskydd 
Byggnadsskydd och stadsmiljo har varit aktuellt tema en gång på 1970-talet och ett 
par gånger på 1980-talet. Som huvudtema har man haft "Byggnaders narmiljo" 1973 
med redovisning från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I motet 1982 var hu
vudtemat "Byggnadsskydd och fortatning av befintlig bebyggelse vid planlaggning" 
med inlagg från vatje land. Några år senare 1989 hade man huvudtemat "Planlagg
ning och bybevaring"' som inleddes av Fredrik von Platen (Sverige), Kris Endresen 
(Norge), Stefan Thors (Island), Pirkko Metsaranta (Finland), GregersAlgreen-Ussing 
(Danmark). 

Fritidsbebyggelse 
Fritidsbebyggelse har ofta varit uppe i diskussioner men har varit endast en gång som 
tema i motet. Huvudtemat 1978 var "Planering for fritidsbebyggelse och rekreation" 
med inlagg från vatje land. 

Hållbar utveckling 
Hållbarutveckling kom till agendan som tema på 1990-talet. Huvudtemat i motet 
1990 var "Strategier for bruk av plansystem i hållbar utveckling" med huvudinled
ning av Carl-Johan Engstrom (Sverige) och sidoinlagg från Danmark, Norge, Fin
land och Island. Några år senare 1998 hade man huvudtemat "Hur kan den fysiska 
planlaggningen bidra till hållbar utveckling". Man hade fyra inlagg: "ESDP och 
den rumsliga planeringen i Norden" inlagg Finland; "Samordning af transport- og 
arealplanlaegning" inlagg Norge; "Baeredygtig byudvikling og arealrummelighet" 
inlagg Danmark; "Hållbarhet og planlaegning" inlagg Sverige. I motet 2002 bland 
stadspolitikens fyra underteman hade man rubrikema "Stadspolitik-hållbar utveck
ling av stader" med inledning från Norge och "Hållbar stadsutveckling i politiken 
och praktiken" med inledning från Sverige. 

Kustplanering 
Kustplanering har varit i fokus som huvudtema ett par gånger. Huvudtemat 1983 
var "Kustplanering" som inleddes från vatje land. I det samma planmotet lovade 
Lennart Holm (Sverige) att stå som vard for kustplaneringsseminarium på vårvin
tem 1984. Det planerades från svensk sida också en konferens i havsresursfrågor att 
hållas i juni 1985. År 1994 informerade Sverige om seminariet "Kustzonsplanering" 
som skulle arrangeras senare samma år. Den andra gången var kustplaneringen som 
huvudtema 2000 då temat kallades "Kustområden" och igen hade man inlagg från 
vatje land. Den 17-18 november 2004 i motet av natverket for regional planering var 
huvudtemat planlaggning i kustområden och det behandlades också genomforandet 
av EU:s ICZM-rekommendation. 

Landsbyggden 
Landsbyggden och glesbebyggda områden har kommit upp ett par gånger som spe
ciellt tema. Frågoma angående obebyggd mark diskuterades 1971 bland fyra teman 
och man hade en redovisning från alla lander. År 1986 var huvudtemat "Planering 
av landsbygden" med inledning från vatje land. 

Medborgardeltagandet 
Medborgardeltagandet forekommer som motestema endast en gång i motesrap
portema. Detta betyder dock inte att de enskilda landsrapportema inte skulle ha 
behandlat frågan. I motesrapporten från 1970 ar deltagandet ett tema bland tre teman 
och kallades "Medborgarinsyn i samhallsplaneringen". Man hade i motet troligen 
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haft redovisning från alla lander. Lisbeth Fall (Sverige) informerade 1998 att frågor 
om demokrati och jamstalldhet hade diskuterats ett formote och det skall hållas mote 
omkring detta tema i Norge i november 1998. 

Miljo och miljokonsekvensbedomning 
Man kan konstatera att miljofrågoma borjade bli aktuella bland planfolket ganska 
tidigt. For forsta gången var miljo 1971 på agendan bland fyra kamamnen i motet och 
man fick hora redovisning från alla lander. Planlaggningen och miljo fanns sedan på 
motesagendan flera gånger på 1980- och 1990-talet. Man hade 1991 som huvudtemat 
"Trafik- och miljosituation i storstadsområdena". Miljoskyddsfrågor blev huvudte
mat 1992 med rubrik "Planlaggning och miljoskydd - samordning av två synsatt". 
Inledningen kom från Danmark och case-studies från Norge, Island, Finland och 
Sverige. Huvudtemat 1995 var "Gronstruktur" och inleddes från Sverige. 

År 1987 foreslog Mikko Mansikka (Finland) seminarium "Sambandet mellan pla
nering av markanvandning och byggande och miljoverkningamas evaluering" att 
hållas på nasta host. Beslutet var att Finland skall komma med ett preciserat program 
som kan forberedas gen om samarbete mellan landemas kontaktpersoner. Seminariet 
avholls sedan på vintem 1990. Miljokonsekvensbedomning (MKB) blev senare aktuell 
flera gånger. Som huvudtemat 1995 var "MKB for strategiska fysiska planer" med in
lagg av Risto Karkkainen (Finland). Under agendans ovriga frågor har man diskuterat 
MKB-frågor 1998 efter inlagget från Danmark. Ett MKB-seminarium avholls 1999 i 
Sverige och en MKB-konferens har hållits i Island år 2003. Ett av två teman i motet 
2005 var "Miljoutredningar /konsekvensutredningar av planer - hur har de olika 
landema implementerat EU-direktivet och vilka gemensarnma nordiska fordringar 
och mojligheter finns i uppfoljningen" med inlagg från Sverige och Finland. 

Stadspolitik och kommunplanering 
Stadspolitik blev ett aktuellt tema på 1990-talet. Huvudtemat 1996 var "Stadspolitik, 
kommunplanlaggning" med inledning av Kirsten Vintersborg (Danmark) och Mikko 
Mansikka (Finland). Ett år senare 1997 var huvudtemat "Den modema kommunpla
nen" som behandlades under fyra underteman: tema I inlagg från Norge, Sverige, 
Island; tema Il inlagg från Island, Sverige; tema Ill inlagg Finland; tema IV inlagg 
Danmark. Kirsten Vintersborg informerade 1998 att samma år i maj hade kommun
planering behandlats i ett seminarium. Det nasta seminariet om kommunplanering 
holls i Danmark i september 1999. Man kom igen tillbaka till stadsfrågor 1999 med 
huvudtemat "Stadspolitik/ planlaggning'' och man koncentrerade på erfarenheter om 
planemas genomforande. Temat behandlades under fem underteman: "Virkemidler 
for en bedre arealudnyttelse i byeme" /inlagg från Norge; "Bykemes fornyelse med 
aktiv deltagelse" /inlagg från Sverige; "Gennemforelse af en vaekspolitik for hove
dstadsregionen" /inlagg från Island; "Okonomiske og skattemaessige problemer i 
forhold til byudviklingen" /inlagg från Finland; "Kommuneplanlaegning og erh
vervslokalisering" /inlagg från Danmark. 

Stadspolitik har fortfarande varit aktuell i 2000-talets borjan. Huvudtemat i motet 
2001 var "Utkantkommunemas problematik i storstadsregionema" med inlagg från 
varje land. Igen efter ett år senare år 2002 hade man "Stadsutveckling" som huvud
tema. Exempel och diskussionsfrågor hade forberetts från varje land: "Stadspolitik 
- hållbar utveckling av stader" /inlagg från Norge; "Kopenhamns charter" /inlagg 
från Danmark och Island; "Utvecklingsplaner for regioner" /inlagg från Finland; 
"Hållbar stadsutveckling i politiken och praktiken" /inlagg från Sverige. 

Trafik 
Trafik dyker upp ett par gånger som tema. Den forsta gången var den på agendan 
1977 då man behandlade frågan (Trafikplanlaggning) efter Gosta Bliichers (Sverige) 
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inlagg. I motet 1991 var huvudtemat "Trafik- och miljosituation i storstadsområdena 
- nationella strategier for åtgarder och deras konsekvenser for regional och kom
munal trafik- och samhallsplanering" med inlagg från Danmark, Island, Norge och 
Sverige. 

Ovriga aktuella frågor 
• 1995 var huvudtemat "Kopcentra, strategiska synpunkter" med inlagg från Norge 

och Danmark. Frågan om stora kopcentra hade redan diskuterat tidigare på 1970-
talet. 

• 2002 hade man på agendan forberedelser for det nordiska planministermotet. Ut
kastet till dokumentet "Planliiggningfor hållbar utveckling i narden/handlingsprogram 
2001- 2004" diskuterades. År 2003 behandlades handlingsprogrammet igen och 
man beslot att situationen och vidare åtgarder skall tas fram i planministermotet i 
februari 2004. I planmotet 2004 rapporteras det att programmet hade diskuterats 
i planministermotet i mars 2004 och det namns också att det har varit svårigheter 
med Nordregio. Programmet fick forlangning och utokning till år 2006 i minister
motet den 25 mars 2004. Handlingsprogrammet var på planmotets agendan också 
2005. 

• 2002 diskuterades ramdirektivet for vatten efter inledning från Sverige. Danmark 
inledde diskussionen om vindkraft och Norge om tillgiinglighetsfrågan. 

• Planlaggningssystemet har komm.it till fokus under åren 2003-2005 efter att tidi
gare varit lika tydligt i fokus nastan 25 år sedan under åren 1979-1981. År 2005 var 
som diskussionstema "Hur iaktta nationella intressen i ett stadigt mera decentra
liserat plansystem. Balansen mellan det kommunala sjålvstyrandet, den regionala 
samordningen och det statliga ingripandet- genomforandet av national politik". 

Information om seminarier och natverksamarbete i motesrapportema 
• 1984 anordnade Sverige fyra seminarier om utnyttjande och skydd av havsresurser 

på vårvin tem. Seminarier var kanske mera nationella men inbjudan hade sånts till 
alla lander. 

• 1987 kom ett forslag av Frode Sandvik (Norge) om seminarium "Ny teknik". Semi
nariet avholls i februari 1989. Seminariet har troligen varit den storsta och dyras te, 
om inte MKB-seminariet 2003 i Island varit storre och dyrare? 

• 1987 foreslog Mikko Mansikka (Finland) seminarium "Sambandet mellan plane
ring av markanvandning och byggande och miljoverkningamas evaluering" att 
hållas på nasta host. Seminariet avholls på vintem 1990. 

• 1991 den 6-7 mars avholls seminariet om EG-erfarenheter med deltagare från alla 
nordiska lander. 

• 1992 togs vid formotet fram bl.a. foljande forslag på seminarier: Tillpassning till 
EF (Norge), Kustzonens planering (Sverige), Turism och planlåggning (Danmark), 
Europe 2000 och Norden. 

• 1994 diskuterades två seminarier: "Kustzonsplanering" att hållas efteråret 1994 i 
Sverige och "Seminariet om turism och planlåggning" att hållas i Island 1995. 

• 1998 informerade Kirsten Vintersborg (Danmark) om "Kommunplanseminarium" 
-motet i maj och att samma krets skall motas i Danmark i foråret 1999. Lisbeth Fall 
(Sverige) informerade om "Demokrati och jamstalldhet" -motet i Sverige och att 
det skall hållas mote i Norge i november 1998. 

• 1999 informerade man att: "Kommunplanseminarium" skall hållas i september 
1999 i Danmark, "Kvinnoseminarium" skall hållas i oktober 1999 i Danmark, 
"Juristseminarium" skall hållas i september 1999 Danmark, "Detaljhandelsmote" 
skall hållas snarast, "MKB-seminarium" skall hållas i november 1999 i Sverige. 

• 2000 informerade man att: "Juristseminarium1
' avhållits i september 2000 i Dan

mark och inviterades till Sverige 2001, "Kommunplanseminarium" avhållits i 
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september 2000 Danmark och i maj 2000 i Norge och inviterades till Sverige 2001, 
"K vinnoseminarium" avhållits 2000 i Danmark. Det etableras natverk for regional 
planering och Norge skall ha initiativet. Det etablerades natverk for informations
system och EDB-bruk och Norge skall ha initiativet. 

• 2001 informerade man att "Natverk for regional planering" har avhållit mote i 
december 2000 i Norge och i maj 2001 i Finland och skall ha annu ett mote i 2001 
Danmark. "Kommunplaneringsseminarium" skall hållas i september 2001 i Sverige 
och "Juristmotet" skall hållas 2002 i Sverige. 

• 2002 informerade man att "Natverk for regional planering" avhållit motet i maj 
2002 i Island och skall avhållas ett mote i december 2002 i Sverige, "Natverk for 
kommunal planering" haft mote i september 2001 i Sverige och skall ha mote i ok
tober 2002 i Finland, "Natverket for plan- och byggjurister" hade mote i juni 2002 
i Sverige. Kring frågoma Vindkraft, GIS, Tillganglighet beslutades att natverks
grupper via maillistor upprattas. Nordisk MKB-konferens skall hållas i augusti 
2003 i Island. Stadsfomyelse -seminarium skall hållas i november 2002 i Danmark. 
Stadsplanera -konferenser skall hållas under hosten 2002 i Sverige. 

• 2003 informerade man att "Natverk for regional planering" har avhållit mote i de
cember 2002 i Sverige och att nasta skall avhållas 2003 i Norge och 2004 i Finland, 
"Natverk for plan- och byggjurister" har avhållit mote i juni 2003 i Sverige och 
nasta hålls 2004 i Finland, "Natverk for kommunal planering" har avhållit mote i 
juni 2003 i Finland och nasta hålls 2004 i Island. 

• 2004 informerade man att "Natverk for regional planering" skall avhålla motet i 
november 2004 i Finland, "Natverk for plan- och byggjurister" har nasta mote i 
oktober /november 2004 i Finland, "Natverk for kommunal planering" har avhållit 
seminarium 2004 i Island. 

• 2005 informerade man att "Natverk for regional planering" har avhållit motet 
den 17-18 november 2004 i Finland, "Natverk for plan- och byggjurister" motet 
i månadsskiftet september/ oktober 2004 i Finland och "Natverk for kommunal 
planering" har avhållit motet den 27-29 april 2005 i Danmark. 
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5 Behandlade frågor i moten 
B. Samarbetsfrågor 

Samarbetets organisering i norden, nordiska 
organisationer, Ostersjo- och Nordsjo-organisationer 

Allmanna observationer 

Tyngdpunkten i den hår avsnitten harlagtspå Nodiskt planministermote, planmyn
dighetsmote, Nordiska Ministerrådet (NMR), Nordisk ambetsmannakommitten for 
regionalpolitik (NÅRP), Vision and Strategies around the Baltic Sea (VASAB) samt 
Interreg/Ostersjo och lnterreg/Nordsjo. 

Som huvudtema har samarbetets organisering i Norden varit endast 1989 under 
rubrik "lntemationellt samarbete i anslutning till planfrågoma". Samarbetsfrågoma 
har dock diskuterats nåstan i alla moten och som sidotema har de sårskilt nordiska 
samarbetsfrågoma varit i flera moten: 1973/Det nordiska planeringssamarbetet, 
1978/Det nordiska samarbetet, 1982/ Aktuella samarbetsfrågor, 1986/Forhållandet 
till Nordiska ministerrådet, 1987 /Samarbetet med Nordiska Ministerrådet, 1989/ 
Internationellt arbete och det nordiska samarbetet, 1990/Nordplan, 1991/Nord
plan, 1993/Nordplan, Planmote/ ÅK-miljo, 1996/Nordplan, 1997 /Nordregio, 1998/ 
Nordregio, planmotets framtid, 2000/Planministermote, 2001/Nordiskt planminis
tersamarbete, 2002/Forberedelser for planministermotet, 2003/planministermotet, 
2004-2005 /"Planlåggning som instrument for hållbar utveckling i Norden" - hand
lingsprogram 2001-2004" och forlångning och dess utokning 2004-2006. 

Diskussioner om planmotets status hade man i flera moten redan i borjan av 
1970-talet. I motet 1973 fattades det beslut att Sverige skall forbereda årendet till 
nåsta mote. Någon redogorelse kan man dock inte hitta i referatet av det nåsta motet. 
Man återkom till frågan i motet 1978 men Danmark stållde sig kritiskt. Nåsta gång 
behandlades samarbetet med Nordiska Ministerrådet (NMR) i moten 1986 och 1987. 
Man kom till slutsats att en samarbetskommitte inte kan etableras under NMR. 

De baltiska statema hade blivit sjalvståndiga under åren 1990-1991. Redan år 1992 
etablerades "Vision and Strategies around the Baltic Sea" eller s.k. VASAB-samarbetet 
på Ostersjoområdet. Sverige hade tagit de forsta kontaktema i juni 1992 och det forsta 
VASAB-motet på hag nivå hade man redan i augusti 1992. 

En stor oppning skedde år 2000 då Danmark hade NMR-ordforandeskapet och 
man hade det forsta nordiska planministermotet Gmf Nordiskt planministermote). 
Mojligheten till detta oppnades når alla nordiska miljoministrar var ansvariga också 
for planfrågor. Det forsta planministermotet avholls den 22 februari 2000 i Kopen
hamn i samband med miljoministermotet och det andra motets avholls redan samma 
år på Bornholm. 

I borjan av 2000-talet har man fått stod från NMR for flera projekt som hade god
kants av de nordiska planministrama i "Planlåggning som instrument for hållbar 
utveckling i Norden"- handlingsprogram 2001-2004" -dokumentet. Programmet 
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har fått forlangning och utokning for åren 2004--2006. Stod av NÅRP har fåtts for 
ett projekt aven under forlangning. 

Nordiska konferenser eller seminarier har kommit till motesagendan som II ovriga 
frågor11 från och med 1980-talet. For forsta gången hade Hans Chr. Bugge (Norge) 
redan 1981 tagit upp frågan om oformella kontakter mellan tjansteman for att dis
kutera ett aktuellt tema. Sedan dess har man behandlat arrangeringen av seminarier 
i flera moten. I borjan av 2000-talet har seminarieverksarnheten va rit aktivt. Det har 
också etablerats flera permanenta natverk. Natverkaktivitet har varit stort vilket 
framgår bl.a. av Sveriges landsrapport 2005. 

1970-talet i notskal 

• 1970 var bland diskussionsamnen bl.a. "1972 års FN-konferens11 och 11mojlighe
tema till nordiskt samarbete nar det galler normer for fysisk planering". 

• 1972 hade man diskussion om 11vidare nordiska samarbete11
• I diskussion kom 

upp frågan hur starkt borde planmyndighetemas samarbete formaliseras: borde 
man rapportera till Nordiska Rådet? Resultatet var att man skall behålla tillsvi
dare den nuvarande fria och oformella kontaktformen. DANMARK (A. Svarre; 
Landsplanutvalgets sekretariat) informerade om ett ad-hoc nordiskt utskott som 
skulle stoda nordiska samarbetet i regionalpolitik och att detta hade lett till ett 
nordiskt handlingsprogram enligt Nordiska Rådets riktlinjer. FINLANDs (Pekka 
Alanen's) forslag om kontaktpersoner i planmotearenden blev godkant. SVE
RIGE (Lennart Holm) informerade om det nordiska samarbetet inom byggteknik, 
speciellt om standardisering. 

• 1973 fortsatte man diskussion bl.a. om II det nordiska planeringssamarbetet11 med 
inledning från SVERIGE (Rune Olsson). I inledningsanforandet fick man en over
sikt om de nya organisatoriska forutsattningama. Det namndes att inga planmi
nistermotet har hållits, ingen ambetsmannakommitte for fysiska planeringsfrågor 
finns och att planmyndighetema berors av en mangd frågor som behandlas av 
olika ambetsmannakommitteer. Lennart Holm (Sverige) stallde sig tveksam till 
formalisering av planmyndighetemas samarbete. Han tyckte att man dock gama 
foljer ministerrådets arbete och att man borde speciellt uppmarksamma relationer 
mellan Nordisk kommitte for byggarenden (NKB) och ambetsmannakommitten 
for byggindustrin. Det foreslogs från FINLAND (Mikko Mansikka) att forhål
landet till nordiska ministerrådet borde undersokas narmare. Sverige borde ut
reda till nasta konferens vad som pågår i de olika ambetsmannakommitteema. 
NORGE (Thor Skrindo) understodde forslaget att narmare utreda ministerrådets 
arbete, eftersom ambetsmannakommitteer var en ordning som kommit att stanna. 
Enligt honom hade planmyndighetema ett vidare falt an NÅRP och arbetet borde 
småningom systematiseras och att det var viktigt att plankonferensen skulle 
fortsatta men att man skulle inte bortse de ovriga organisationer med liknande 
amnesområden. I motets sammanfattning konstaterades det att SVERIGE skall 
forbereda arendet till nasta mote. 

• 1975 hade man diskussion om nordisk planterminologi. SVERIGE (Fritz Åberg) 
hade forberett inlagget. Han konstaterade bl.a. att ... " det ar inte osannolikt att det 
i framtiden kommer att genomforas gemensamma nordiska planeringsforetag. 
Planeringsuppgifter som genomfors på internordisk bas och som stracker sig over 
gransema underlattas om planforslag och tankegångar kan presenteras i termer 
som gor dem begripliga på omse sidor om gransema.11 

• 1978 tog FINLAND (Olavi Syrjanen) upp frågan om det nordiska planmotet 
kunde ordnas inom Nordiska Ministerrådets organisation på ett smidigt satt. 
DANMARK (Vagn Rud Nielsen) påpekade att derma fråga hade diskuterats 
tidigare och att det då hade varit en overvagande stamning emot sådant arbete 
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genom att det kunde leda till okad byråkrati. Så begravdes frågan for en lång period 
ånda till år 1986. 

• 1979 niimnde DANMARK NÅRP:s storstadsprojekt som alla lander deltog i. 

1980-talet i notskal 

• 1980 informerade SVERIGE att Nordiska Ministerrådet hade fattat beslut att från 
och med år 1979 inleda en verksamhet med nordiskt tjanstemannautbyte. Norge 
tog upp i diskussion aktionsplanen for Nord Norge. Det kom upp frågan hurudan 
år sammanhangen mellan aktionsplanen och Nordkalott-kommittes arbete. Svaret: 
inte direkt men genom sammanarbetet med kommunaldepartementet. 

• 1981 informerade DANMARK att den deltar i NÅRP:s storstadsprojekt. NÅRP
aktiviteter tycks inte ha varit sårskilt hogt prioriterade i de fiesta landemas plan
organisationer ty Danmark var det ånda landet som informerade om t.ex. NÅRP: 
s storstadsprojektet i sina landsrapporter. Alla andra lander deltog också, men ur 
någon anledning informerades det inte om detta projekt i deras motesrapporter. 

• 1982 behandlades Nordplan-institutets aktuella problem. SVERIGE (Lennart 
Holm) konstaterade att antalet ansokningar till Nordplan for forsta gången hade 
minskat. Han viidjade att myndighetema borde påverka att hålla liv i derma verk
samhet. NORGE (Astrid Bonesmo) påpekade att Nordplan existerar litet på sidan 
av det arbete som pågår i praxis. Hon tyckte att Nordplan kunde fungera som ett 
samarbetsforum i Norden. 

• 1984 informerade SVERIGE att en nordisk konferens "Utnyttjande och skydd av 
havets resurser" planeras att hållas den 11-13 juni 1985. 

• 1986 foreslag NORGE (Frode Sandvik) att man borde niirmare fundera over kon
kreta projekt som kunde soka anslag från NÅRP. 

• 1987 niimnde man i motets ovriga frågor att man från norsk sida år 1986 hade 
foreslagit att frågan om ett samarbete med Nordiska Ministerrådet skulle over
viigas. DANMARK (Inger Vaaben) hade tagit kontakt till NMR. Svaret var att en 
samarbetskommitte inte kan etableras men att dåremot stod for mindre konferenser 
kan sokas. NORGE (Ame Petter Breirem) niirnnde att NÅRP kommer att diskutera 
Skagerrak-projektet. I projektet skulle behandlas bl.a. kustzonsplanering. Borde 
inte planrnyndighetema delta? Beslut: planmyndighetema får avvakta, men pro
jektforslaget foranleder for niirvarande ingen åtgard. 

• 1988 informerade DANMARK om fast forbindelse over Oresund. Det redogjor
des att "Faste Oresundsforbindelser" -rapporter hade kommit ut. En kommitte 
skall forbereda vidare sina undersokningar med en jarnviigforbindelse mellan 
Kopenhamn och Malmo. Rapporten skall vara fiirdig i oktober 1988. ISLAND pre
senterade "Viistnorden - projektet" som år ett samarbete mellan Gronland, Island 
och Fiiroama. Projektets tite! år: "Undersogelse af falles problemstillinger for den 
fysiske planliiggning i Vastnorden med siirlig henblik paa koordineringsmuligheter 
med en erhvervplanlaggning". En rapport borde komma ut så småningom. 

• 1989 var huvudtemat i motet "lntemationellt samarbete i anslutning till planfrå
goma". DANMARK (Henrik Hvidtfeldt) hade samrnanfattat diskussionema och 
landemas rapporter. Huvudkonklusionen var att samarbete kan bli storre. Man 
ville icke formalisera samarbetet. Dock kunde man mera aktivt konsultera varan
dra fore moten och konferenser. Varje land borde från sak till sak overvåga om en 
gemensam nordisk syn år mojlig. Danmark niirnnde också nordiska arbetet: NÅRP, 
NORDREFO, BAS-projektet, Nordplan, planmote. FINLAND niimnde seminariet 
"Sambandet mellan den fysiska planeringen och evalueringen av de storre bygg
nadsprojektens verkningar på miljon och den fysiska strukturen" som skall hållas 
på vintem 1989/90. NORGE niimnde planmotet, Nordplan, NÅRP, NordReFo, 
BAS-projektet och skrev att det for intemationellt arbete knappast kan siittas mera 
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resurser. Samarbete med andra nordiska Hinder kan hjalpa resursunderskott. SVE
RIGE namnde ÅK-Bygg. 

1990-talet i notskal 

• 1990 redogjorde NORGE (Astrid Bonesmo) om situationen angående Nordplan. 
Hon var bekymrad for pressen som institut var utsatt for. Hon uppmanade plan
myndighetema att stetta Nordplan for att institutet ar viktigt for det nordiska 
samarbetet. DANMARK (Niels Ostergård), NORGE (Jan Sandal) och SVERIGE 
(Fredrik von Platen) ståtte henne. 

• 1991 skrevs det i måtesrapporten att Nordplanens framtid ar fortfarande osakert. 
Nordiska ministerrådets sekretariat samlar uppfattningar om Nordplan. Man an
såg det vara viktigt att yttra uppfattningar om Nordplanens betydelse i olika 
sammanhang. Det framkom också iden att Nordplan kunde fungera som ett forsk
ningscentrum på ett bredare intemationellt basis. DANMARK fick uppdraget att 
koordinera aktiviteter. 

• 1992 på hosten borjade VASAB-samarbetet efter ett initiativ av mark- och plan
minister Gorel Thurdin (Sverige) som var också narvarande i planmotet. I mo
tets slutsatser konstaterade man bl.a. att bilaterala och informella kontakter bor 
uppmuntras. Planmyndighetemas kontaktpersoner ar lampiga inkorsportar till 
myndighetema i respektive land. 

• 1993 behandlade man i diskussionen det nordiska samarbetet. Det forslogs att ett 
speciellt seminarium som skulle mojligen hållas vid årsskiftet 1993-94. Semina
rieamnet skulle vara kustområdenas planering. Det namndes också att stormen 
omkring Nordplan ar over och att undervisningsprogrammet hade andrats mot 
Europa-inriktning. FINLAND (Juhani Maljonen) tog upp frågan om planmotet 
skulle kopplas till ÅK-Miljos aktivitetsområde. Risto Karkkainen stedde iden. 
NORGE (Jan Sandal) ville inte hanågra forandringar. Också DANMARK (Niels 
Ostergård) ansåg att planmotet borde fortsatta utan någon formel anknytning till 
ÅK-M men att expertsamarbete med ÅK-M skulle vara mojligt. 

• 1994 informerade DANMARK om Oresundsforbindelsens landanlaggning och 
forberedelser for kust till kust anlaggning. Den 16 augusti hade det underskri
vits ett avtal mellan Sverige och Danmark om genomforandet av ett gemensamt 
regionalt miljoprogram for Oresundsregionen. FINLAND rapporterade att "Fin
land 2017"- vision ar kopplad bl.a. till forandringar i Finlands narområden och 
den europeiska integrationen. Det rapporterades också om miljopolitik i Finlands 
narområden. Norge ansåg att troligen EU och nordiskt samarbete får den hogsta 
prioriteten i intemationella frågor från deras sida. I SVERIGE hade man en viss 
koppling mellan "Sverige 2009" - nationell vision och Ostersjovisionen. Sverige 
hade bekostat ett gemensamt sekretariat for VASAB-arbetet och Boverket hade 
bidragit både med underlag och forslag till slutskrivningar. 

• 1995 rapporterade DANMARK om samarbetet i Oresundregionen. Oresundskom
mitten har blivit i år 1994 godkant av EU-kommissionen som Interreg Il-region och 
att programmet ligger i kommissionen for godkannandet. FINLAND var fardig 
att stada fortsatta VASAB-projekt i den form som beslots VASAB-motet i juni 1995. 
SVERIGE sade att man steder de startade VASAB -projekten. 

• 1996 tyckte DAN MARK att man bor ta for Interreg ne i Ostersjoområdet utgångs
punkten från VASAB. De långsiktiga målen bor också bygga på erfamingar från 
VASAB, ESDP (European Spatial Development Perpective), NÅRP - samarbetet 
och North Sea 2000 plus-rapporten. FINLAND var sarskilt intresserat av två sam
arbetsområden: Interreg ne for Ostersjoområdet och samarbetsområdet for den 
nordliga periferin. For Ostersjos lnterreg ne skulle utgångspunkten vara VASAB 
2010 och innehållet hade också beretts av NÅRP. SVERIGE informerade att det 
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fjarde VASAB - planministermotet skall hållas i Stockholm den 22 oktober 1996. 
Det niirnndes också strukturfond for romslig planering och Interreg IIC. Från den 
svenska sidan tog Gosta Bliicher upp frågan om den fysiska planeringens alltid 
svagare roll i det nya institutet Nordregio. 

• 1997 blev forberedelser av Ostersjos Interreg IIC -programmet fardiga och DAN
MARK skulle ha det forsta ordforandeskapet i Ostersjo Interreg ne -styrkommit
ten. Danmark informerade om Interreg ne i Danmark och att forberedelser av 
Nordsjo - Interreg och Ostersjo - Interreg botjade narma sin avslutning. FINLAND 
hade i olika skede av ESDP-arbetet poangterat att EU-extema lander borde kopplas 
in på arbetet. Vidare informerades att programmet av Interreg IIC i Ostersjoområ
det hade godkants och att projektideer har samlats i landskapsforbunden. Miljo
ministeriets syfte var att projekten skulle genomfora VASAB-strategier. NORGE 
rapporterade om det nordiska samarbetet under NMR:s ad-hoc-gruppen om MKB 
som hade varit nyttigt. SVERIGE informerade om deltagandet i Ostersjo-samarbe
tet (Council of Baltic Sea States/CBSS, VASAB). I CBSS-motet i Visby fick Sveriges 
statsminister Goran Persson i uppdrag att tills vidare koordinera O~tersjo-sam
arbetet. Ostrersjomiljarden har tillskapats. Sverige hade bidragit Interreg ne for 
Ostersjon och Nordsjon. Ostersjoområdets sekretariat var lokaliserat till Rostock 
och Karlskrona. Nordregio sades vara ett nytt institut for regional utveckling och 
planering. 

• 1998 fattades det beslut om att planmotets formote skulle nasta år ta stallning till 
mojliga forandringar i planmotesamarbetet. DANMARK hade ordforandeskapet 
i Ostersjo Interreg ne styrkommitte. Danmark informerade om flera aktiviteter: 
Interreg IIC/Nordsjo och Interreg nC/Ostersjo, VASAB och dess deltagande i 
Baltic 21-processen, ordforandeskapet i VASAB-kommitten och okat integration i 
Oresundregionen gallande naringsfrågor. FINLAND namnde foljande aktiviteter: 
Interreg ne i Ostersjo området, samarbetet i Baltikum med Lettland och genomfor
andet av Baltic 21/turismdelen. NORGE sade att man foljer Interreg IIC/Nordsjo 
och ingår också i Interreg IIC/Ostersjo. Storre vikt hade man på VASAB-samarbe
tet. Stod gavs for Interreg-projekt Oslo-Goteborg-Malmo/Kopenhamn. SVERIGE 
informerade att svenska regioner deltar i två Interreg IIC-projekt. Sverige hade 
ansvaret for VASAB-projekt "Maritime spatial planning in the Baltic Sea Region". 
Från svensk sida informerade man också om Nordregios aktiviteter. 

• 1999 blev forslaget om nordiskt planministermote godkant. DANMARK skulle ha 
ordforandeskapet i NÅRP år 2000 och det informerades ganska detaljerat om ord
forandeskapsprogrammet, i vilket man hade understrukit bl.a. samarbetet mellan 
regionema i Norden, sarskilt aktiviteter i Ostersjoområdet. En del av diskussionen 
skall på peka betydelsen av sammanhanget mellan fysisk planlaggning och narings
utveckling. N ordregio skall styrkas som centrum for fysisk planlaggning och regio
nalpolitik. Interreg IIC/Ostersjo-programmet sades ha varit en succe och att alla 
amter och flera ministerier och styrelser deltar. EU-stod ger också nya perspektiv 
for VASAB-samarbetet. VASAB hade fått Interreg IIC finansiering for tre projekt. 
Danmark skall tillsammans med VASAB-sekretariatet representera VASAB i BAL
TIC 21 (Baltic Agenda 21) Senior Officals Group. Danmark deltar också i Interreg 
IIC/Norsjo-programmet. Det informeras ganska långt om Oresundsregionen. Den 
fasta forbindelsen skall oppnas år 2000. Den danska och den svenska regeringen 
har ambitiosa visioner for regionen. Det skall forberedas ett miljoprogram under 
Oresundskommittens regi med stod av Interreg ne. FINLAND hade ordforande
skapet i Ostersjo Interreg IIC-styrkommitten och informerade om Interreg IIC/Ost
ersjo, Baltic 21 och samarbetet i Baltikum med Estland och Litauen. NORGE tyckte 
att en mojlighet kunde vara att be Nordregio att samla erfarenheter om ESDP och 
nationellt planarbete. I lnterreg-programmet låg huvudvikten i Nordsjoprogram
met. Det fanns stort in tresse i regioner for programmet. Norge skulle ta over ordfo-
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randeskapet i VASAB på hosten. Huvuduppgiften kommer att vara "VASAB 2010 
Plus", som skall uppgradera visionen från 1994. Horingsutkastet skall presenteras 
av den norska planministem i CEMAT:s (The European Conference of Ministers 
Responsible for Regional/Spatial Planning) planministerkonferensen år 2000. 

2000-talets borjan i notskal 

• 2000 informerade DANMARK att på Nordiska Ministerrådets miljoministermote 
den 10 november 1999 i Stockholm foreslog Danmarks miljo- och energiminister 
Svend Auken att hålla ett planministermote i samband med miljoministermotet 
under den danska ordforandeperioden. Grunden till denna ide hade varit att i 
de nordiska landema miljoministrama hade ansvaret också for planfrågoma och 
att planlaggning var ett av de viktigaste redskapen i miljopolitiken. Det forsta 
planministermotet avholls den 22 februari 2000 i Kopenhamn. Man beslot att det 
nasta ministermotet skulle hållas i september 2000. Forberedelser skulle goras i 
samarbete mellan nordiska planmyndigheter. Vidare informerade Danmark om 
foljande aktiviteter: Interreg IIC/Nordsjo, Interreg IIC/Ostersjo, VASAB, Interreg 
IIIB, Huvudstadsregionen och Oresundsregionen och NÅRP, Nordregio. FIN
LAND rapporterade om Interreg IIC/Ostersjo, forberedelser av Interreg IIIB och 
samarbete i Baltikum med Estland, Lettland och Litauen. ISLAND namnde fol
jande aktiviteter: Nordregios MKB seminarium den 17-18 september 2000 i Rey
kjavik. NORGE namnde foljande aktiviteter: Interreg (Nordsjo, bstersjo), VASAB 
och det nordiska samarbetet generellt. SVERIGE namnde VASAB. 

• 2001 godkande VASAB:s Wismar ministermote den 20-21 september 2001 "Wis
mar-deklarationen". DANMARK namnde foljande aktiviteter: NÅRP, Nordiskt 
planministermote som i moten hade behandlat frågor angående detaljhandel samt 
planlaggning och hållbar utveckling. Vidare namndes VASAB, Huvudstadsregio
nen och Oresundsregionen. FINLAND hade haft NÅRP-ordforandeskapet. Det 
namndes foljande aktiviteter: VASAB, Interreg IIIB, NÅRP och samarbete i Balti
kum med alla tre lander. NORGE namnde foljande aktiviteter: Interreg, VASAB 
och det nordiska samarbetet generellt. SVERIGE namnde VASAB. 

• 2002 hade DAN MARK haft ordforandeskapet i Ostersjo Interreg IIIB styrkommit
ten och namnde foljande aktiviteter: nordiska planministeravtalet, Interreg och 
VASAB. FINLAND namnde VASAB, Interreg IIIA och IIIB, Norden generellt och 
samarbetet med alla baltiska landema. NORGE hade haft NÅRP-ordforandeska
pet 2002 och namnde lnterreg Ill och VASAB. SVERIGE namnde VASAB. 

• 2003 informerade DANMARK att man under senaste åren hade prioriterat grans
regionalt samarbete. I NÅRP:s regi hade man genomfort ett projekt som egentligen 
hade sin bakgrund i det nordiska planministeravtalet. Dartill lade man vikt på 
Nordregio. Om Interreg namndes att Danmark hade ordforandeskapet i två styr
kommitteer. FINLAND hade haft ordforandeskapet i VASAB från juni 2002 till juni 
2003. VASAB hade tillsammans med HELCOM och Baltic 21 grundat ett forum 
for samarbete om ICllvl -frågor kring Ostersjon. En arbetsplan for VASAB skulle 
forberedas for åren 2003-2005. Samarbetet med Estland och Litauen hade fortsatt 
på bilateral basis. Sarnarbetet med Lettland hade varit nedlagt men skall återupp
tas år 2003. NORGE rapporterade att Norge enligt beslutet i planministermotet 
har ansvaret for stadspolitik. Det hade godkants en strategi for arbetet på grund 
av Nordregios rapport "Stadspolitik i Norden - mot en hållbar utveckling av sta
der". Det narnndes också en tvarsektoriell temagrupp for transport och miljo som 
skall genomfora projektet "Bar kraftig mobilitet". Vidare namndes den europeiska 
landskapskonventionen och att Norge hade presenterat i februari 2003 i Nordiska 
Ministerrådet ett nordiskt forprojekt for uppfoljning. Det foreslags hålla ett nord
iskt seminarium om detta 2004. Det hade etablerats en national referensgrupp for 
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Interreg IIIB och IIIC. Norge skulle inte bidra langre VASAB-projektet. SVERIGE 
namnde att i VASAB-projektet pågår forberedelser infor ett sjatte ministermote. 
I tjanstemannakommitten for VASAB hade man under senare åren diskuterat or
ganisationen och inriktningen av det framtida samarbetet. Sverige var aktiv i två 
Interreg IIIB -programmen. Boverket och NUTEK var verksamma i beslutsgrupper 
och overvakningskommitteer. 

• 2004 informerade DANMARK om ordforandeskapet i N.ÅRP år 2005 och om 
tyngdpunkter under ordforandeskapet. Det nya VASAB:s "Policy Document" 
skulle bli en grundlag for Interreg IV for Ostersjo och skall presenteras på minister
mote i etteråret 2005 också VASAB:s framtida roll skall beslutas. Det informerades 
också om Interreg IIIB -projekten. FINLAND hade deltagit aktivt i beredningen 
av VASAB-ministerkonferensens slutdokument och det namndes Finland:; prio
riteringar betraffande konferensen. Det informerades också om samarbetet med 
Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. ISLAND rapporterade att i planminis
termotet i mars 2004 beslot ministrama att forlanga programmet "Planlaggning 
som instrument for hållbar utveckling" till och med år 2006. Samtidigt uti.Skades 
programmet ytterligare med tre projekt: Urban forvaltning, Funktionella stadsre
gioner/-orter i samverkan och Miljo, arkitektur, kultur och identitet som utveck
lingsfaktorer for stadsbygden. NORGE informerade om planministermotet 2004 
och seminariet omkring den europeiska landskapskonventionen. Norge deltog 
inte i VASAB-arbetet. Det informerades om den nationella referensgruppen for 
Interreg IIIB och IIIC. SVERIGE informerade om Interreg IIIB och VASAB samt 
moten av olika nordiska natverk. Vidare namndes planministermotet 2004 och att 
genomforandet skall i huvudsak ske genom Nordregio och finansieringen genom 
Nordiska Ministerrådet. Mot bakgrund av den europeiska landskapskonventionen 
skulle en nordisk konferens arrangeras i Stavanger i september 2004. Vard skall 
vara det norska miljovemdepartementet och Sverige skall medverka. 

• 2005 informerade DANMARK att ha prioriterat tre saker i N.ÅRP:s ambetsman
nakommitte: det gransregionala samarbetet, utvecklingen i Vast-Norden och sam
arbetet i Ostersjoregionen från nordiskt perspektiv. Det nya VASABs strategiska 
dokumentet "Connecting Potentials" kan lyfta upp nya utfordringar for EU:s 
transnationala samarbetsprogram. Det tyckets också att Interreg IIIB -programmet 
for Ostersjo narmar sig den avslutande fasen. FINLAND inforrnerade om program
mets "Planlaggning som instrument for hållbar utveckling i Norden 2001-2004" 
forlangning och natverksverksarnhet samt landets prioriteringar i VASAB-mi
nisterkonferensen i september 2005. Vidare informerades om samarbetet med 
Ryssland och med Estland och Litauen. Situationen i samarbetet med de baltiska 
landema kommer att andras med anledning av de baltiska statemas medlemskap 
i EU. ISLAND rapporterade denna gång inte om nordiskt samarbete. Norge infor
merade om handlingsprogrammets 2001-2004 forlangning t.o.m. 2006 och att pro
grammet for Norges ordforandeskap ar under forberedelse. Det skrevs att Norge 
deltar i Interreg III programmen med nastan samma villkor som EU-landema. 
SVERIGE rapporterade om planministermotets beslut i mars 2004 och moten av 
olika nordiska natverk: Nordiskt planmyndighetsmote, Nordiskt byggmyndig
hetsmote, Nordiskt bostadsadministrativt mote, Nordiskt plan- och byggjurist
mote, Nordiskt natverk for regional planering, Nordiskt natverk for kommunal 
fysisk planering, Nordiskt natverk for Miljobedomningar av planer och program, 
Nordiskt natverksgrupp via maillista om vindkraft, Nordiskt natverksgrupp via 
maillista om GIS. Vidare informerades om Interreg IIIB och VASAB. 
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5 Behandlade frågor i moten 
B. Samarbetsfrågor 

Nordiskt planministermote 

I inledningsanforandet i motet 1973 gav Rune Olsson (Sverige) en oversikt av de 
då tida organisatoriska forutsattningama for planmotet. Han namnde att inga planmi
nistermoten hade hållits och att det inte fanns i Nordiska Ministerrådet ambetsman
nakommitte for fysiska planeringsfrågor. Han påpekade också att planmyndighetema 
berors av en mangd frågor som behandlas av olika ambetsmannakommitteer. 

Det tog en lång period innan planministermotet kom till agendan igen. I planmyn
dighetsmotet 1999 fi:ireslog Danmark atthålla ettnordiskt planministermote. Tillfallet 
var unikt for att alla miljoministrama i Norden var också ansvariga for planfrågor. 
Forslaget om nordiskt planministermote blev godkant. Enligt beslutet skulle motet 
hållas i direkt koppling till Nordiska Ministerrådets miljoministermotet. Planminis
termotet skulle forberedas av planmyndigheter. Man tyckte att det forsta motet kunde 
hållas i borjan av år 2000 då Danmark hade ordforandeskapet i Nordiska Minister
rådet. Man beslot vidare att forslaget betraffande planministermote bor forelaggas i 
det kommande Nordiska Ministerrådets miljoministermotet den 10 november 1999. I 
miljoministermote foreslog sedan Danmarks miljo- och energiminister Svend Auken 
att hålla ett planministermote i samband med miljoministermotet under den danska 
ordforandeperioden år 2000. 

Den danska ministem Svend Aukens och tjanstemannens i rniljoministeriets ak
tiva roll hade en avgorande betydelse nar det gallde att lyfta upp planlaggningens 
mojligheter att aktivt stoda hållbar utveckling. Svend Auken hade stor auktoritet 
bland miljoministrama vilket sakert spelade en stor roll for det positiva mottagandet 
bland ministrama. 

Det forsta planministermotet avholls den 22 februari 2000 i Kopenhamn. I motet 
dryftade ministrama planlaggningen for detaljhandeln som ett konkret exempel nar 
det galler fysisk planlaggning som redskap i miljopolitiken. Ministrama var eniga om 
att utvecklingen av detaljhandeln var ett viktigt amne i alla de nordiska lander och 
att det fanns potential for en vidare dialog t.ex. hur man loser stormarknadsfrågan 
på regiongranser. Ministrarna beslot att det skall utarbetas en redogorelse som be
skriver reglema for planlaggningen av detaljhandeln i de nordiska landema. Dartill 
skulle man utarbeta ett memorandum om goda exemplar betraffande planlaggning 
som redskap i miljopolitik. Man beslot att det nasta ministermotet skulle hållas den 
6-7 september 2000 på Bornholm. Det skulle då forelaggas de två namnda notat for 
diskussion om vidare nordiskt samarbete. Forberedelser skulle goras i samarbete 
mellan nordiska planmyndigheter. Danmark lovade svara for koordineringen. 

I planmyndighetsmotet den 24 augusti 2000 behandlades forberedelser till plan
ministermote på Bornholm. Planmotet godkande de två dokumenten som en tjans
temannagrupp hade forberett och blev enigt om vidare samarbete for forberedelser. 
Notat "Nordisk planlaegning for butiker" beskriver forhållandet i politik och regler 
i varje land. Motet beslot att dokumentet skall oversattas till engelska. Det andra do-
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kumentet "Gode eksempler på planlaegning som redskap i en baeredyktig utvikling" 
gav exemplar från alla nordiska lander. Planmotet foreslog att ett fordjupande doku
ment skulle forbereddas i nordiskt samarbete och att dokumentet skulle innehålla 
ett forslag till ett nordiskt handlingsprogram for hållbar utveckling. Detta dokument 
skulle vara ett supplement till den nordiska strategin for hållbar utveckling "En ny 
kurs for Norden". Planmyndighetsmotet skulle anvandas for att dryfta saker for 
behandling i planministermotet. Kontaktnatverket skulle forbereda ministermoten. 

På planministermotet den 6 september 2000 fattade ministrarna beslut om att 
ett memorandum om planlaggningens betydelse for en hållbar utveckling skulle 
utarbetas. Samtidigt skulle det också utarbetas ett nordiskt handlingsprogram om 
planlaggning som instrument for hållbar utveckling. Bakgrund till detta var att 
Nordiska Ministerrådet hade år 2000 godkant strategin for hållbar utveckling. Når 
det gallde genomforandemojligheter hade namligen planlaggningens betydelse for 
hållbar utveckling inte behandlats. Syftet från planmyndigheternas sida var också 
att lyfta upp planlaggningens roll och mojligheter att stoda hållbar utveckling. Plan
laggningen hade namligen hamnat i viss mån i skuggan av natur- och miljoskydd. 
Avsikten alltså var att kunna erbjuda ett effektivt tillagg till strategins instrument for 
genomforandet. 

År 2001 hade Finland ordforandeskapet i Nordiska Ministerrådet och var också 
ansvarig for forberedelser av ministermoten. Utkastet till dokumentet "Planlaggning 
som instrument for hållbar utveckling i Norden-handlingsprogram 2001-2004" dis
kuterades i planmyndighetsmotet den 24 augusti 2001 och man beslot att presentera 
dokumentet for godkannandet i det nasta planministermotet. På planministermotet 
den 30 oktober 2001 godkandes handlingsprogrammet och man beslot att dokumen
tet skulle oversattas också till engelska. Programmets genomforande fick senare finan
siellt stod av NÅRP och ÅK-miljo. I detta skede ville man agera snabbt for att kunna 
behålla momentet eftersom det skulle vara parlamentsvalet i Norge och Danmark på 
hosten 2001. Det kan konstateras att mest intresserade i planministersamarbetet var 
under de forsta åren just ministrarna från Danmark och Norge. 

Norge hade ordforandeskapet i Nordiska Ministerrådet år 2002. På planminis
termotet den 19 februari 2002 beslutade ministrarna att en "Nordisk deklaration 
om stadspolitik" skulle tas fram for att diskuteras på nasta ministermote. Norge 
hade tagit fram ett utkast av rapporten "Stadspolitik i Norden - mot en hållbar 
utveckling av stader" for diskussion i planmyndighetsmotet den 23 augusti 2002. 
Nordregio hade varit konsult i detta arbete. Planmyndigheterna beslot att efter vissa 
justeringar och kompletteringar presentera dokumentet i det nasta ministermotet. I 
planministermotet den 27 oktober 2002 godkandes dokumentet och en strategi for 
vidare samarbete. 

I planmyndighetsmotet den 27-29 augusti 2003 behandlades genomforandet av 
handlinsprogrammet 2001- 2004. Finland hade tagit ansvaret for delprojektet "Me
todutveckling och forskning - planlaggning for hållbar utveckling" och konsult var 
Nordregio. I motet konstaterade man att det behovs fortsatt arbete i detta delprojekt 
och avsikten var att få rapporten fardig till nasta planministermote. 

Island hade ordforandeskapet i N ordiska Ministerrådet 2004. I planministermotet 
den 25 mars 2004 fattade ministrarna beslut att forlanga programmet "Planlaggning 
som instrument for hållbar utveckling - handlingsprogram 2001-2004" till och med 
år 2006. Samtidigt utokades programmet ytterligare med tre projekt med stadsutveck
lingen i fokus: 1) Urban forvaltning, 2) Funktionella stadsregioner /-orter i samverkan 
och 3) Miljo, arkitektur, kultur och identitet som utvecklingsfaktorer for stadsbygden. 
Genomforandet skulle i huvudsak ske genom Nordregio och finansieringen genom 
Nordiska Ministerrådet. Den av Nordregio bestallda rapporten "Metodutveckling 
och forskning - planlaggning for hållbar utveckling" kunde inte presenteras i mi
nistermotet. 
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I planmyndighetsmotet den 18-21 augusti 2005 diskuterades genomforandet 
av handlinsprogrammets forlangning och utokning 2004-2006. Finland hade tagit 
ansvaret for delprojektet "Metodutveckling och forskning - planlaggning for håll
bar utveckling" och ett utkast till delutredningen var klart. Projektet "Funktionella 
stadsregioner - orter i samverkan" genomfordes i samarbete mellan en dansk och 
finsk konsult med NÅRP:s finansiering. Sverige var ansvarig for projektet "Urban 
forvaltning" och man beslot att soka finansiering från Nordiska Ministerrådet. Norge 
och Island var ansvariga for projektet" Milj6, arkitektur, kultur och identitet som 
utvecklingsfaktorer for stadsbygden". 

Det Nordiska Planmotets historik • Moten 1970-2005 i notska/ 57 



5 Behandlade frågor i moten 
B. Samarbetsfrågor 

EU och andra internationella organisationer 

Allmanna observationer 

Tyngden i den har avsnitten laggs framst på: Forenta Nationer (FN), United Nations 
Conference on Human Settlements (Habitat), FN /Economic Commission for Europe 
(ECE), Europeiska Gemenskapen (EG), Europeiska Unionen (EU), European Spatial 
Development Perspective (ESDP), The European Conference of Ministers Responsible 
for Regional/Spatial Planning Europarådet (CEMAT) och Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD). 

I mitten av 1970-talet i moten 1974 och 1975 hade man på agendan forberedelser 
for vissa intemationella konferenser och diskussion om gemensamma nordiska stall
ningstaganden. Sårskilt i motesrapporten av motet 1974 dokumenterades diskussio
ner mycket noggrant. Lennart Holm från Sverige var mycket aktiv i intemationella 
arenden och nordiskt samarbete kring dessa frågor. Sverige betona de byggnadsfrågor 
mera an de andra landema. På 1970-talet tycks Danmark och Sverige ha haft mera 
intemationella kontakter an de andra landema och dessa lander informerade flera 
gånger om aktivteter i olika intemationella organisationer (OECD, EG). Finland 
hade problem med projekt under Europarådet for att landet inte var medlem i denna 
organisation ur politiska skal. Island informerade inte om intemationella frågor i 
landsrapportema under 1970-talet. 

EG/EU kom for forsta gången till i bilden 1981 då Danmark skrev i landsrap
porten om "Faellesmarkedet" och att det spelade en betydande roll nar det gallde 
utformandet av vissa foreskrifter. Om det intemationella samarbetet skrevs ganska 
litet i motesrapportema på 1980-talet. I praktiken deltog dock åtminstone Danmark, 
Finland, Norge och Sverige aktivt bl.a. i arbetet inom FN /ECE. I motet 1989 hade man 
som huvudtemat "lntemationellt samarbete i anslutning till planfrågoma". Danmark, 
Norge och Sverige hade forberett rapport om samarbetet. Danmark presenterade 
en klar uppfattning om EG/EU-frågomas stigande betydelse också i planfrågoma. 
Island informerade inte om intemationella frågor sina i rapporter på 1980-talet. 

I oktober 1990 deklarerade den svenska regeringen att den siktar på fullt med
lemskap i EG. Det svenska beskedet var en overraskning i Finland och vackte viss 
irritation i politiska kretsar. Året 1991 blev ett år av snabba handelser. I juli lamnades 
den svenska ansokan in i EG. På hosten 1991 tillat Finlands president Koivisto en 
gradvis omorientering av EG-politiken. Avsikten blev att hinna med i samma runda 
med medlemsforhandlingar som Sverige och Osterrike. I mars 1992 overlamnades 
Finlands ansokan i Bryssel. Också Norge larnnade EG-ansokan år 1992. I de norska 
rapportema från 1991 och 1992 finns det dock ingenting om EG. EU /ESDP-arbetet 
fick sin start år 1993 på EU-ministermotet i Liege. Under 1990-talet okade diskus
sionen om det nordiska samarbetet i intemationella planfrågor. Detta gallde sarskilt 
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EU och EU:s planfrågoma som kom till motesrapportema med stor kraft under åren 
1993-1994 efter att ESDP-arbetet hade fått fart. Planmotet 1993 var en stor oppning i 
europeiska planfrågor med huvudtemat "Norden i Europa år 2000". Från Norges del 
kan man konstatera att nar landet sedan inte blev medlem i EU, borjade landet satsa 
på bred intemationellt biståndsarbete men också mycket på VASAB. Men EU tycks 
hela tiden ha andå varit i tjanstemannens tankar eftersom de foljde mycket noggrant 
aktiviteter i EU:s planfrågor. Mot slutet av 1990-talet fick ESDP och EU /Interreg IIC 
en alltjamnt storre del i motesrapportema. Vid sidan av ESDP fick också Agenda 21, 
EU /EIA och EU /SEA plats i landsrapportema. Island visade inte sarkilt stort in tresse 
i EU-frågor på 1990-talet. 

I borjan av 2000-talet tycks 1990-talets EU-entusiasm i planfrågor ha borjat avta. 
Intresset i EU-kommissionen i ESDP-frågor har också blivit mindre. Under det danska 
ordforandeskapet år 2002 diskuterades framtidens EU-samarbete i planfrågor i ett 
tjanstemanna mote. Det arrangeras bara få moten på ministemivån, en ny start kan 
mojligen ha varit Hollands ordforandeskap under den senare half ten av 2004 och man 
stravar mot en godkant territorial agenda for EU i borjan av 2007. Det har informerats 
brett om EU /Interreg-programmen och andra EU-aktiviteter. Norge och i viss mån 
också Sverige tycks ha lyft upp aktiviteter utanfor EU-ramen. 

1970-talet i notskal 

• 1970 i det forsta planmyndighetsmotet var bland diskussionsamnen "1972 års 
FN-konferens". Några anteckningar betraffande ovannamnda diskussionsamnen 
finns dock inte i motesrapporten. 

• 1971 redogjorde DANMARK om de senaste aktiviteter betraffande landets moj
liga intrade i EG. Man fick hora från dansk sida att man forbereder sig for den 
eventuella ingången till EG. Det har utarbetats vissa lagforandringar betraffande 
kontrollmojligheter av oppen land. 

• 1973 påpekade FINLAND, efter Sveriges forslag om samarbete kring Europarådets 
byggnadsvårdsår, att Finland deltar i Europarådets arbete endast som observator 
och att en gemensam nordisk beredning av ECE-seminarium 1975 i Helsingfors 
(riks- och regionplanering) vore onskvard. SVERIGE tyckte att ett tema i nasta 
mote borde vara forberedelser for Vancouver-konferens 1976 (stadsbyggnadsfrå
gor) och gemensamma forberedelser for Europarådets byggnadsvårdsår 1975. 

• 1974 hade man som diskussionstema: "Forberedelser for nordisk medverkan i in
temationellt samarbete". På agendan var fyra intemationella moten: Europarådets 
byggnadsvårdsår 1975, FN:s konferens om stadsbyggandsfrågor i Vancouver 1976, 
ECE-seminarium om riks- och regionplanering i Helsingfors 1975, Ministerrådet i 
Rom 1976 (Europarådet). Alla lander utom Island rapporterade om forberedelser 
for <lessa moten. DANMARK var mycket tveksam angående Europarådets mote 
i Rom 1976. FINLAND konstaterade igen att landet inte ar medlem i Europarådet. 
Darfor finns det inte planer och aktiviteter enligt Europarådets - byggnadsvårds
årets program. Samarbetet borde kanaliseras via UNESCO. Mikko Mansikka 
orienterade om ECE 1975-seminarium att Finland och Sverige har forfattat "ba
sic papers" och att "response papers" behovs från Danmark, Island och Norge. 
NORGE rapporterade att det finns problem med ECE och att man har varit forhål
landevis passiv inom ECE/HBP som ar resurskravande och byråkratisk men att 
OECD arbetar mera pragmatiskt i stadsfrågor. SVERIGEs Lennart Holminledde 
diskussionen om Europarådets byggnadsvårsdår 1975. Det rådde oklarhet både 
om konferensens innehåll och utstallningens gestaltning. Sverige hade samord
ningsansvaret av utstallningsprojektet. Konklusionen var att inte ha någon storre 
debatt och frågan lamnades till ansvariga organ i respektive lander. Lennart Holm 
inledde diskussionen också om Vancouver 1976 (Habitat). Konklusion var att ett 
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mote dar formalia och sakinnehåll i det nordiska framtradandet kunde diskuteras 
borde behållas innan Finland och Sverige deltar i "Preparatory Committee" -motet. 
Sverige tar ansvaret. Om ECE-seminariet 1975 sades att man har prioriterat semi
nariet hogt. Rune Olsson gav en allman oversikt om Europarådets mote 1976. Alla 
nordiska lander hade varit med i forberedelsearbetet inom "Committee of Senior 
Officials". Det hade foreslagits att NÅRP borde kunna samordna de nordiska in
satsema nar det galler regional obalans och stadstillvaxt. Från nordisk sida hade 
man understrukit att materialet kan ham tas från OECD, EG, etc och darfor finns det 
inte någon anledning for Europarådet att ta fram eget material till konferensen 

• 1975 fortsatte man diskussionen om forberedelser for nordisk medverkan i in
temationellt samarbete. Den tycks ha koncentrerat på forberedelsema for FN
kommittens mote i Nt!w York som skulle forbereda Vancouver konferens 1976. 
DANMARK informerade att det finns en skiss till nationalrapport. FINLAND 
sade att det finska projektet framskrider friktionsfritt. NORGE hade oklarhet i 
detaljema och det informerades om det norska projektet. SVERIGE informerade 
om forberedelser infor IFHP:s konferens 1978. 

• 1976 varpå agendan igen diskussionen om nordiskt samarbete i intemationell 
sammanhang. Det sades om FN /Habitat-konferensen att det finns enighet om att 
satsa mera på FN:s regionala organisationer (ECE). Det diskuterades också OECD: 
s stadsfornyelse år och åsikten var att amneskretsen borde begransas. SVERIGE 
skulle samordna de nordiska landemas uppfoljning i ECE. Europarådets minister
mote skulle behandla regionalpolitik den 22 oktober 1976 men breda resolutioner 
borde begransas. DANMARK tyckte att Europarådets arbete ar i många områden 
identiskt med EG-arbetet och att det fanns enligt behov for samordning. 

• 1979 hade man diskussion om Europarådets kampanj "Urban renaissance" och 
samarbetet mellan de nordiska landerna kring kampanjen. Från DANMARKs 
sida namndes NÅRP:s storstadsprojekt och att det finns liknande arbete i OECD. 
FINLAND konstaterade igen att landet inte ar medlem i Europarådet men att 
ECE ar viktig. NORGE sade att landet deltar i Europarådets kampanj om inte i 
samma omfattning som tidigare och att ett gemensamt nordiskt påtradande vare 
en fordel. SVERIGE informerade att landet kommer att vara aktiv i kampanjen. 
En gemensam overlaggning fore europarådsmotet skulle behov as och samordning 
av de nordiska verksamheterna borde vara målet nar det galler intemationella 
engagemang 

1980-talet i notskal 

• 1980 i diskussionen om medborgarinflytande hanvisade man till seminariet i Split 
(Jugoslavien) som diskuterade samma amne. SVERIGE namnde i diskussionen 
att energipolitiska riktlinjer behandlas i två seminarier: "Habitat/ energy saving" 
som skulle hållas i Sverige år 1982 och ett ECE-seminarium år 1983. 

• 1981 informerade DANMARK i landsrapporten att landet deltar i Storby-projekt 
och i OECD:s motsvarande projekt. "Faellesmarkedet" (EG) spelar en betydande 
roll nar det galler utformandet av vissa foreskrifter. 

• 1982 informerade FINLAND om ECE seminarium "Integrated planning" som 
skulle hållas i juni 1983 i Rovaniemi i Finland. 

• 1984 gav NORGE information att planering av kustzoner har tagits med till den 
norska planlaggningen och utvecklingsarbetet bl.a. på grund av Europarådets 
rekornmendationer. 

• 1988 informerade DANMARK om uppfoljningen av Bruntland-kommissionens 
rapport. 

• 1989 hade man som huvudtemat i motet "Intemationellt samarbete i anslutning 
till planfrågoma". Henrik Hvidtfeldt (Danmark) hade sammanfattat diskussioner 
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och landemas rapporter. Huvudkonklusionen var att samarbete kunde bli storre. 
Man ville inte formalisera samarbetet. Dock kunde man mera aktivt konsultera 
varandra fore moten och konferenser. Varje land borde från sak till sak overvaga 
om en gemensam nordisk syn ar mojlig. 
DANMARK hade forberett en omfattande landsrapport. Från innehållet kan man 
plocka: 

• Samarbetet hittills och pågående arbete: Bruntland-rapportens rekommen
dationer, EG, FN/UNEP 

• EG: miljoprogram, EIA, regionalfond och utarbetning av regionala utveck
lingsplaner, socialfond/27 små oar 

• Andra intemationella relationer: ECE/HBP comrnittee, UN/Habitat, 
OECD, IFHP, ICOMOS, CEMAT, CDPH (Steering Committee for Integrated 
Conservation of the Historie Heritage), OECD/stadspolitik, Europa Nostra 

• Systemexport 
• Problemen och perspektiven: EG kan komma också till planfrågor. De 

nordiska relationema får en storre betydelse. Beroende på små resurser 
måste aktiviteter prioriteras. Samarbetet med EG -landema okar. 

FINLAND presenterade i sin rapport intemationellt forskningssamarbete som 
inneholl två rapporter: 

• Oversikt over det markpolitiska laget i Finland (for OECD:s arbetsgrupp 
for stadsarenden). 

• Katalog over undersokningar som gjorts eller påbotjats i Finland under 
åren 1980-1986 i anslutning till stads- och regionplanering (for ECE). 

NORGE hade forberett en omfattande rapport. Från innehållet kan man plocka: 
• Konkret deltagande: FN/ECE, FN/HBP, FN/Working Party on urban and 

regional planning and research, FN/Group of experts on EIA, UN/Habitat, 
WCED/Bruntlandkommissionen, OECD/Group on Urban affairs, OECD/ 
Working Party on regional development policies, Europarådet/CEMAT, 
Europarådet/Steering Committee for integrated conservation of the Histo
rie Heritage, IFHP, ICOMOS, Systemexport/kunskapsexport 

• Prioritering: For intemationellt arbete kan knappast sattas mera resurser. 
Samarbete med andra nordiska lander kan hjalpa resursunderskott. 

I SVERIGES rapport namndes: ECE/HBP-committee, ECE-seminarium "Fordel
ningsfrågor i bostadspolitiken", OECD/Committee on Urban affairs, ECE-kom
rnitte for lantmaterifrågor, EG-frågoma (forsta hand byggbestammelser, intressant 
ar att få del av DK:s erfarenheter av planfrågoma i EG) 

1990-talet i notskal 

• 1990 konstaterade FINLAND att genomforandet av en barkraftig utveckling kraver 
intemationellt samarbete. SVERIGE poangterade att inom byggområdet pågår ett 
omfattande arbete med harmonisering av byggbestammelser och typgodkannande 
inom ramen for EFTA/EG-samarbete. 

• 1991 diskuterade planmotet intemationella strategier. Det foreslogs från Finland 
(Mikko Mansikka) att man kunde samarbeta på tre ornråden; bistånd, Ost-Europa, 
Europa i ovrigt (EFTA, ECE, OECD, Europarådet). Mikko Mansikka och Frode 
Sandvik (Norge) skulle forbereda arendet vidare. I juli lamnades SVERIGEs an
sokan om EG-medlemskap. I den svenska landsrapporten skrevs " ... Detta har 
inneburit enn y ekonomisk politik med bl.a. medlemskapsansokan till EG ... ". FIN
LAND informerade i landsrapporten att i detta skede gors ingen medlemsansokan 
for EG. Mellanhavanden med EG skulle ordnas genom EES (EEA). Diskussionen 
om behoven av andringar i den finska lagstiftningen derma host sades vara knuten 
till den europeiska integrationen. 
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I DANMARKs motesrapport skrevs att strategisk fysisk planlaggning år på den 
intemationella agendan och att i EG hade man påborjat "Europe 2000" -rapportens 
forberedelser. 

• 1992 i planmotets slutsatser skrev man att ideer for framtiden kunde vara bl.a. 
intemationell koordinering i syfte att rationalisera de nordiska landemas insatser 
i organ som FN, ECE etc. DANMARK informerade om rapporten "Danmark på 
vej mod år 2018" och om Danmark i det nya Europa och grundlag for EF-samar
betet i fysisk planlåggning. FINLAND rapporterade om livliga intemationella 
kontakter och att frå gan om utlånningars markågorått har varit aktuell. Den finska 
motesrapporten konstaterar: "Den europeiska integrationen kråvde en ansenlig 
arbetsinsats. Vid beredningen av lagstiftningen i anslutning till EES-avtalet eva
luerades verkningama av integrationen på samhallsplanering och byggenskap. 
Också verkningama av ett eventuellt EG-medlemskap diskuterades." ISLAND 
informerade om Folketing och EES. SVERIGE rapporterade att under året har 
EES-avtalet analyserats och en febril anpassning av svenska regler till EG pågår. I 
den nya regeringsforklaringen betonades bl.a. att fullt fora in Sverige i EG. 

• 1993 hade man temadiskussion om "Norden i Europa år 2000". Det kom fram att 
Nordplans undervisningsprogrammet har åndrats mot Europa-inriktning. DAN
MARK hade haft EU-ordforandeskapet i den forsta delen av 1993 och EU /CSD
kommitten hade haft sina tredje och fjårde moten och det informerades om EU:s 
projekt i planfrågor. Man hade också haft aktuella globala och regionala intema
tionella aktiviteter inom FN, UNCHS/DANIDA, ECE, CEMAT, IFHP. FINLAND 
hade borjat forhandlingar om medlemskap i EU. I diskussionen redogjordes om 
Habitat-konferensen i Nairobi och sades att de nordiska låndema kunde ha varde
fullt bidrag for nå.sta konferens t.ex. glesbyggden som en styrka. ISLAND inledde 
temadiskussionen "Norden i Europa år 2000". NORGE hade ratificerat Espoo-kon
ventionen (MKB). SVERIGE rapporterade om Ostersjovision - Nationell vision, 
EU och strategisk MKB. I diskussion stå.ilde Gasta Bliicher stora forhoppningar på 
det europeiska samarbetet i planfrågor och talade om oppnade nya visioner. 

• 1994 i EU-ministermotet på Korfu hade ESDP diskuterats och man hade godkant 
den overskitliga strukturen for ESDP. I ministermotet i Leipzig godkandes tre mål 
for ESDP. Ansokningslåndema Sverige, Norge, Finland och Osterrike deltog som 
observatorer i CSD-kommitten. 
DANMARK informerade om EU:s fågelskyddsområden och att EU-direktiv om 
MKB skall implementeras. EU /CSD-kommitten hade koncentrerat sig på "Europa 
2010" och ESDP. Rapporten "Europa 2010" var en uppfoljning av rapporten "Eu
ropa 2000". EU-plankompendiet skulle offentliggoras i efteråret 1994. Astrategy for 
co-regional planning - ett hollandskt-tyskt-danskt samarbete var ett nytt projekt 
som startas 1994. I FINLAND skall man ha folkomrostningen om EU-medlem
skap i nå.sta oktober. "Finland 2017"-visionen var kopplad bl.a. till foråndringar 
i Finlands nårområden och till den europeiska integrationen. Planering och be
slutsfattande på global och ovemationell nivå sades få en allt storre betydelse. Det 
rapporterades också om miljopolitik i Finlands nårområden. NORGEs syn var att 
troligen EU och det nordiska samarbetet får den hogsta prioriteten i intemationella 
frågor. Det fanns planer att utlosa mede! från EU:s strukturfond. "Norge mot år 
2005" fanns som svar på "Europa 2010". Norge hade utarbetat ett bidrag till EU:s 
plankompendiet. SVERIGE hade i april 1994 kommit overens med EU om villko
ren for medlemskap och ett omfattande och forcerat anpassningsarbete av svensk 
lagstiftning pågick. Man fick information om "Sverige 2009" - en nationell vision 
/ Ostersjovisionen. 

• 1995 i EU-ministermotet (Strasbourg) presenterades bl.a. kartor om "ESDP:s trends
cenario". Årets andra ministermote avholls i Madrid. DANMARK informerade att 
i samarbetet med EU-kommissionen anordnades konferensen "The European City 
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- Sustaining Urban Quality". Det rapporteras om Natura 2000 och jordbrukamas 
protest. FINLAND hade blivit EU-medlem från botjan av året 1995. EU-kompen
diet sades ge en allman bild av medlemslandemas markanvandningsplanering 
men vissa saker ar ur mellaneuropeiskt perspektiv. ESDP:s trendscenarier hade 
lyckats relativt bra. Arbetet borde nu ha inriktas mot ett utvecklingspolitiskt sce
nario. Behandling av detta scenario borde ske tillsammans med vissa europeiska 
delområden t.ex. Ostersjoområdet. Finland och Sverige hade gemensamt utarbetat 
kompletteringar for Natura 2000. NORGE hade inte blivit medlem i EU. Man in
formerade att CEMAT-konferens (Europarådet) hade hållits i september 1994 i Oslo 
och att man hade godkant tre resolutioner bl.a. strategier for hållbar utveckling av 
stadsområden. SVERIGE blev medlem i EU från botjan av året 1995. Sverige stallde 
i ministermotet i Leipzig (september 1994) sig bakom stravan att arbeta fram ESDP. 
Ånnu sades det råda osakerhet och skepsis från samhallsplaneringens aktorer om 
nyttan med ett overnationellt perspektiv på frågor som ror rumslig utveckling. 

• 1996 skulle det forsta ESDP -utkastet ha framlagts under det italienska ordforan
deskapet. For EU-ministermotet i Venedig hade man forberett detaljerade ESDP 
-kartor. Det andra EU-ministermotet i Irland koncentrerade mest på regional poli
tik. I planmotet hade man temadiskussion "ESDP och de nordiska landema - finns 
forutsattningar for en samsyn i metodfrågar". DAN MARK bera ttade om forslaget 
till landsplanredogorelse "Danmark og europaeisk planpolitik". FINLAND sade att 
ha stott ESDP-arbetet. Man såg fram att diskussionema om alternativa europeiska 
utvecklingstrender kundeforaspå bred bas. For Finland var ESDP -kartoma, som 
presenterades i Venedig, alltfor detaljerade. Det informerades också om Natura 
2000. SVERIGE rapporterade att det forsta året som EU-medlem kannetecknades 
av ett hektiskt anpassningsarbete. Strukturfondsprogrammen forcerades fram med 
regional och lokal kritik som foljd. EU:s arbete med ESDP hade lett till det att det 
pågick ett arbete att starta forsak med nya samrådsformer for att smalta samman 
synsatten i EU-arbetet med den svenska planeringstraditionen. 

• 1997 på EU-ministermotet i Nordwijk i Holland diskuterades och godkandes det 
forsta officiella utkastet av ESDP. Under den andra halften hade Luxemburg EU
ordforandeskapet. Avsikten var att fatta beslut om grundandet av ESPON men for 
att Spanien inte kunde acceptera det forhandlade forslaget måste man avstå från 
etableringen av ESPON. DANMARKs landsplanredogorelse 1997 hade rubriken 
"Danmark og europaeisk planpolitik". Endast med genom en demokratisk dia
log kan man bygga en bro mellan den danska och den europeiska planpolitiken. 
Sålunda borde skapas sammanhang i planpolitiken over granser. FINLAND rap
porterade att i Finland delar rniljoministeriet och inrikesministeriet på ansvaret for 
ESDP-arbetet. Man hade i olika skede av ESDP arbetet poangterat att EU-extema 
lander borde kopplas in på arbetet. Avsikten var att den kommande ESDP-debat
ten i Finland skulle foras i landskapsforbunden. NORGE informerade att Espoo
konventionen trader i kraft den 10 september 1997 och att Norge skall hålla det 
forsta partsmotet i maj 1998. SVERIGE informerade att man skall verka for "En 
vitbok for hållbar utveckling". Bland Sveriges åtaganden var initiativ for rniljo och 
uthållig utveckling och FN:s initiativ for boende, bebyggelse och stadsutveckling. 
Erfarenheterna från såval ESDP-arbetet som utvecklingen av EU:s strukturfonder 
hade visat på behovet av att nya samarbetsformer måste tillskapas. 

• 1998 blev ESDP-utkastet diskuterat i ministermotet i Glasgow. Osterrike hade EU
ordforandeskapet under den andra halften och man koncentrerade på utvidgad 
EU. Overraskande borjade Tyskland på hosten omarbeta ESDP-utkastet. DAN
MARK hade ESDP temana i den danska landsplanredogorelsen 1997 och ESDP
homing skulle ske under 1998. I FINLAND var ESDP-dokumentet (Nordwijk 
1997) på remiss. Huvudsakligen hade installningen varit positiv. Det namndes 
också den nordliga dimensionen och Natura 2000. NORGE sade att man kommer 
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att kommentera ESDP. Bidrag skulle ges till CEMAT-riktlinjemas forberedelser. 
SVERIGE informerade att det ar Boverket som foljer arbetet med EU:s struktur
fonder i Sverige. 

• 1999 blev ESDP -dokumentet godkant i ministermotet i Potsdam i maj. Finland 
hade EU-ordforandeskapet under den andra halften 1999 och ESDP Action Pro
gramme blev godkant i ministermotet i Tampere. På den regionalpolitiska sidan 
av motet blev ett stadspolitiskt program godkant. I EU byttes kommissionen på 
sommaren. Den avgående OG Regio -kommissaren Monica Wulff-Mathies hade 
varit intresserat i att koppla "spatial planning" och "regional development" och 
OG Regio stotte aktivt ESDP-arbetet. DANMARK sade att nar ESDP nu har blivit 
godkant skulle det nu galla det att konkretisera tankama och gora nytta av visio
nen bl.a. i nordisk sammanhang i Nordsjon och Ostersjon. Man lyfte fram sarskilt 
foljande frågor: hur kan tillganglighet okas (trafik/informationsteknik) utan att 
oka miljoproblem, kan man stoppa den gransoverskridande utvecklingen av de
taljhandel, kan man skapa polycentrisk stadsstruktur, kan planlåggningen ha en 
starkare roll i skyddet och anvandningen av kustområden. Interreg-programmen 
skulle bli en viktighomsten når det galler att få ESDP:s goda mål inforda i det lo
kala och regionala arbetet. Det sades vara spånnande att se om man kunde kopp la 
erfarenheter från strukturfondemas Interreg-projekt och sammanhanget till ett i 
framtiden reviderat ESDP. Det informerades också om Local Agenda 21. 
FINLAND beråttade om landets EU-ordforandeskap, forberedelserna for EU
planministermotet i Tampere och att ESDP Action Programme skulle godkanns på 
ministermotet. Vidare nåmndes det Ostersjos Agenda 21 och EU /TERRA-projekt 
i landskapet Satakunta. NORGE informerade om deltagandet i utvecklingen av 
regional planlåggning i Europa genom ESDP och CEMAT. Bidrag till CEMAT:s 
ministermote år 2000 sades vara en viktig element. Det informerades om arbetet 
med landsdelanalyser som hade samma teman som ESDP. Norge skulle komma 
att oka aktiviteter att klargora europeisk planpolitik for deras planeringsmiljo. 
En mojlighet kunde vara att be Nordregio att samla erfarenheter om ESDP och 
nationellt planarbete. Norge skulle jobba med "VASAB 2010 Plus", som borde 
uppgradera visionen från 1994. Horingsutkastet skulle presenteras av den norska 
planministem i CEMAT /planministerkonferenssen år 2000. Det nåmndes också 
att EU -arbetet om SEA har aktualiserat motsvarande arbete i Norge. Vidare skulle 
Norge vara aktiv på området som galler gransoverskridande miljokonsekvenser 
(Espoo-konventionen). For Local Agenda 21 gavs mycket utrymme i rapporten. 
SVERIGE nåmnde ESDP, EU:s expertgrupp for stadsmiljo, EU:s strukturfonder 
2000-2006. Vidare informerade man att etableringen av Nåringsdepartement hade 
tagit ESDP bort från Miljodepartementet. 

2000-talets borjan i notskal 

• 2000 på ministermotet i Lille under Frankrikes ordforandeperiod behandlades 
stadsfrågor. Portugal hade EU-ordforandeskapet under forsta hålften men var 
passiv i planfrågor. I EU-kommissionen var spatial planning inte i hog prioritet 
och man botjade omstruktureringen i OG Regio och etableringen av CDCR/SUD. 
DANMARK nåmnde i landsrapporten ESDP -handlingsprogrammet och det inter
nationella stadspolitiska initiativet (ESDP, EU-stadspolitik, Urban, EU-stadsmiljo). 
FINLAND nåmnde FN/CSD, CEMAT, EU-planministermotet i Tampere, ESDP 
Action Programme (Tampere programme), Helsinki Millenium, EU:s bostadsmi
nistermote och SEA/EU. NORGE rapporterade om EIA/ECE, CEMAT, FN/ECE 
och bistånd (Palestina, Mosambik, Syd-Afrika, Laos). SVERIGE namnde Habi
tat-agendan, ESDP, stadsutvecklingen (UNGASS), SEA och att ESDP -frågor hade 
under 1999 flyttats till Naringsdepartementet. 
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• 2001 hade Sverige EU-ordforandeskapet under den forsta halften och det hade 
hållits ett seminarium i stadspolitik och mote med kandidatlander och granlander. 
Belgien hade EU-ordforandeskapet under andra halften med planministermote i 
Namur dar komissar Bamier betonade stadsfrågor och kustområdenas problema
tik. VASAB-ministermote avholls den 20-21 september 2001 i Wismar. DANMARK 
tog fram i landsrapporten EU-samarbetet, miljobistånd och lstanbul+S. FINLAND 
namnde EU, ICZM och ESPON. NORGE namnde CEMAT, EU, FN/ECE, bistånd 
(Palestina, Mosambik, Syd-Afrika, Laos). SVERIGE namnde ESDP, ICZM och 
landets ESDP-sekretariatet. 

• 2002 hade Spanien EU-ordforandeskapet under den forsta halften men var passiv 
i planfrågor. 
Danmark hade EU-ordforandeskapet under den andra halften 2002 och man ar
rangerade CSD-round table diskussion och en stads- och regionalpolitisk konfe
rens. DANMARK berattade i landsrapporten om EU-ordforandeskapet, Interreg 
och VASAB. FINLAND namnde EU-arbetet generellt. NORGE namnde plan
samarbete med andra lander: EU, CEMAT, FN, bistånd (Palestina, Syd-Afrika, 
Mosambik, Iran). SVERIGE namnde ICZM och ESDP. 

• 2003 informerade DANMARK om sitt EU-ordforandeskap forra året. "Copen
hagen charter" hade diskuterats i stads- och regionalpolitisk konferens. Det hade 
hållits fore stadskonferensen ett speciellt EU-mote om framtidens samarbete i EU 
kring spatial planning. Vidare gav man information om två intemationella konfe
renser: "Johannesburg +Europe" och "Europeiske byer i en global aera-byidentiet 
og regional udvikling". Danmark namnde att Nordregio deltar aktivt i en rad forsk
ningsprojekt både som leadpartner och som projektpartner i EU /ESPON-arbetet. 
FINLAND rapporterade att VASAB, HELCOM och Baltic 21 skall sammankalla ett 
mote "Baltic Sea ICZM Platform", som skulle fungera som diskussionsforum och 
stodja nationella ICZM-strategier i Ostersjolandema. Finland skulle stå 2003 som 
vard for motet. Finska forskningsinstituten var ansvariga for två och medverkade 
ytterligare i två ESPON-projekt. Dartill deltog Finland i sex andra ESPON-projekt 
genom Nordregio. Det informeras vidare om ratificeringen av Europarådets land
skapskonvention och att det har forberetts ratificeringen av Århuskonventionen. 
NORGE informerade att landet deltar i olika EU:s expertgrupper: transport och 
miljo, stadsmiljo, EIA/SEA. Norge deltog också i styrgruppen for det Europeiska 
Transportministerrådet (ECMT). Norge satsade på transportfrågor i OECD och 
ECE och WHO. Vidare namndes CEMAT, FN och bistånd i Syd-Afrika. SVERIGE 
namnde ESPON och det skevs om EU/ vattendirektiv, SEA-direktivet, Bullerdirek
tivet och Sevesodirektivet. 

• 2004 koncentrerade DANMARK i sin rapport mycket på EU:s "territorial cohesion" 
-rapport och aktiviteter omkring den. Vidare namndes att EU /SUD -kommitten 
har ett ambitiost program. Danmark stallde stora forvantningar på det hollandska 
ordforandeskapet och man skrev att det kan vantas på ett nytt program som skulle 
vara en uppfoljning av ESDP:s Tampere-program. FINLAND rapporterade om 
ESPON. Om EU:s territorial agenda sades att vissa åtgarder har efter Hollands 
ordforandeskap foreslagits for Finlands ordforandeskap. Om genomforandet av 
vissa intemationella avtal namndes Århuskonventionen och ratificeringen av Euro
parådets landskapskonvention. ISLAND rapporterade om Nordic Environmental 
Assessment Conference som avholls i augusti 2003 med deltagare från 13 lander. 
Island deltog i EU:s expertgrupp for EIA/SEA och en arbetsgrupp som forberedde 
nya riktlinjer for EIA-direktivet. NORGE informerade som tidigare att landet del
tar i olika EU:s expertgrupper: transport och miljo, stadsmiljo, EIA/SEA. Norge 
deltog också i styrgruppen for det Europeiska Transportministerrådet (ECMT). 
Norge satsade på transportfrågor i OECD och ECE och WHO. Vidare namndes 
CEMAT som Norge ansåg vara viktig och Europarådets landskapskonvention. 
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Om FN namndes CSD och att FN/ECE tillsammans med WHO har etablerat en 
arbetsgrupp for transport, miljo och halsa. Biståndsarbetet i Syd-Afrika fortsatte. 
SVERIGE namnde FN/Habitat-expertmotet i september 2004 och FN/ CSD (Com
misson for Sustainable Development). Sverige såg mycket positivt på FN /ECEs 
utvidgade roll som regionalt forberedande organ for FN:s hantering av hållbarhets
frågoma. Vidare beskrevs ESPON-arbetet och namndes också EU:s temainriktad 
strategi for stadsmiljo, om vilket Kommissionen skall lamna ett forslag i juli 2005 till 
Parlamentet och Rådet. Om direktiven namndes Vattendirektivet, SEA-direktivet, 
Bullerdirektivet och Sevesodirektivet. 

• 2005 var på agendan i planmyndighetsmotet ett av två teman "Miljoutredningar / 
konsekvensutredningar av planer - hur har de olika landema implementerat EU/ 
SEA-direktivet uch vilka gernensarnrna nurdiska fordringar och mojligheter finns 
i uppfoljningen" med inlagg från Sverige och Finland. Det informerades också att 
natverket for regional planering i motet i november 2004 hade behandlats genom
forandet av EU:s ICZM reko:mmendation. DAN MARK betonade i sin landsrapport 
att samarbetet over granser blir allt mera aktuellt for att kunna losa problem av 
transnational karaktar. EU hade år 2004 satt detta på agendan i den tredje "territo
rial cohesion" - rapporten. Detta kommer vara aktuellt också på Ostersjoområdet. 
Vidare skrevs det om Interreg III och forhandlingar om den kommande struktur
fondsperioden 2007- 2013. FINLAND informerade att man hade deltagit aktivt i 
den s.k. Rotterdam-processen som stravar mot en godkant territorial agenda for 
EU i borjan av 2007. Finland kommer att ha EU-ordforandeskapet i slutet av 2006 
och man kommer att anordna ett tjanstemannamote på hog nivå for att forbereda 
den territoriala agendan. Det informerades också om ESPON-programmet, EU/ 
ICZM-rekommendationemas och Europarådets landskapskonventionens (Firenze
konvetionen) genomforandet. ISLAND namnde i landsrapporten hur EU /SEA-di
rektivet skall genomforas och deltagandet i projektet "Spatial Planning in Northem 
Peripheral Regions" som ingår i EU:s Northem Periphery Programme. NORGE 
informerade att landet deltar i EU:s expertgrupper: transport och miljo, stadsmiljo, 
EIA/SEA och EIA-direktivets revisionsgruppen. Norge deltog också i ESPON
programmet och i alla Interreg III-programmen. Norge satsade på transportfrågor 
i OECD och ECE och WHO. Vidare namndes CEMAT som Norge ansåg vara 
viktig och Europarådets landskapskonvention samt IFHP-konferensen som hade 
hållits i september 2004 i Oslo. Om Forenta Nationer namndes att Norge deltar i 
en arbetsgrupp for transport, miljo och halsa av FN/ECE och WHO. SVERIGE 
rapporterade om FN/Habitat-expertmotet "World Urban Forum Il" och om nasta 
forum år 2006. Det informerades att Sverige medverkar aktivt i FN/CSD-proces
sen (Commisson for Sustainable Development) och att man var mycket positivt 
om FN /ECE:s utvidgade roll som regionalt forberedande organ for FN:s hante
ring av hållbarhetsfrågoma. Det namndes också Interreg IIIB, ESPON-arbetet och 
EU:s temainriktad strategi for stadsmiljo, om vilket Kommissionen skall lamna ett 
forsenat forslag i december 2005 till Parlamentet och Rådet. 
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"SllA:G •OiR 

Bilaga I 

Forkortningar 

Agenda 21 
Baltic 21 
BAS-projekt 
CBSS 
CEMAT 

namnet på FN:s handlingsprogram for miljo och hållbar utveckling, antagen i Rio 1992 
namnet på handlingsprogram for miljo och hållbar utveckling for Ostersjoornrådet 
Nordiska Ministerrådets projekt for insamling av regionalpolitisk data 
Council of Baltic Sea States 

The European Conference of Ministers Responsible for Regional/Spatial Planning 
CDPH Steering Comrnittee for Integrated Conservation of the Historie Heritage 

CDCR/SUD Committee on the Development and Conversion of Regions (EU)/Spatial and Urban Development 
CSD Committee on Spatial Development (EU) 
DANIDA 

DGRegio 
ECE 

ECE I HBP 
ECMT 

EDB 
EES (EEA) 
EF,EG 
EFTA 

EIA 
ESDP 

ESPON 
EU 
FN 

FN/CSD 
GIS 

Habitat 
HELCOM 
ICOMOS 
ICZM 
IFHP 
Interreg 
MKB 
NKB 

NMR 
NordReFo 
NUTEK 
NÅ.RP 
OECD 
SEA 
TERRA 

UNEP 
UNESCO 
UNGASS 
URBAN 
VASAB 
WCED 

WHO 
ÅK-miljo 

Danish International Development Agency 
Regional Policy Directorate-General (EU) 
Economic Commission for Europe (United Nations) 

Committee on Housing, Building and Planning (ECE) 
styrgruppen for det Europeiska Transportministerrådet 
elektronisk databehandling 
European Economic Space Area 
Europeiska Gemenskapen 

European Free Trade Area 
Environment Impact Assessment 

European Spatial Development Perspective 
European Spatial Planning Observation Network 
Europeiska Unionen 
Forenta Nationer 

FN/Commission for Sustainable Development 
Geographic Information System 

United Nations Programme on Human Settlements 
Helsinki Comrnission 

International Council of Monuments and Sites 
Integrated Coastal Zone Management 
International Federation for Housing and Planning 

Community Initiative (EU), Gemenskapsinitiativ 
Miljokonsekvensbedomning 

Nordiska Ministerrådet/Nordisk kommitte for byggarenden 
Nordiska Ministerrådet 

Nordiskt institut for regionalpolitisk forskning 
Naringslivs och teknikutvecklingsverket (Sverige) 

Nordiska Ministerrådet/Nordisk ambetsmannakommitten for regionalpolitik 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Strategic Environment Assessment 

EU program for natverk av regionala och lokala myndigheter ansvariga for "spatial planning" 
United Nations Environment Prograrnrne 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
Habitat-konferens 

ett av EU:s strukturfondprogram 

Vision and Strategies around the Baltic Sea 
"Bruntlandkomrnissionen" 
World Health Organisation 

Nordiska Ministerrådet/ Åmbetsmannakommitte for miljo 
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Bilaga 2 

Motesplatser 

Moten i huvudståder: 

Helsingfors: 1973, 1991 

Kopenhamn:1971, 1989 
Oslo: 1972, 1990 
Reykjavik: 1975, 
Stockholm: 1970, 1987 

Man har hållit sedan 1974 /Sundsvall ett stort antal moten utanfor huvudstader, namligen: 

Danmark 
Aabenraa 1976 

Frederikshavn 1980 
Bornholm 1984 

Skagen 1994 
Odense 1999 
Schackenborg 2004 

Finland 
Naantali/Nådendal 1978 
Vaasa/Vasa 1982 
Kuopio 1986 
Hameenlinna/Tavastehus 1996 
Porvoo I Borgå 2001 

Island 
Akureyri 1988, 2003 

Vestmannoarna 1993 
Hveragerdi 1998 

Norge 
Bergen 1977 
Tromso 1981 
Trondheim 1985 
Håholmen-Molde 1995 
Lofoten 2000 
Svalbard 2005 

Sverige 
Sundsvall 1974 
Uppsala 1979 
Kungalv 1983 
Karlskrona 1992 
Borgholm 1997 
Goteborg 2002 

68 Det Nordiska Planmotets historik • Miiten 1970--2005 i niitskal 



Bilaga 3 

Deltagare i nordiska planmyndighetsmoten 1970-2005 

Deltagarelistan baserar sig på den "officiella" deltagarelistan. På listan finns normalt endast officiella deltagare, dartill 
har ofta funnits flera deltidsdeltagare/ observatorer/ sekreterare från vardlandet. 

DANMARK 

Avdelningschef, Direktor Vagn Rud Nielsen 

Kontorschef,Naevnsformand Bent Andersen 
Kommitteret, Vicedirektor Edmund Hansen 
Fulmaegtig; Kontorschef 
Viceformand Inger Vaaben 

Sekretariatschef A. Svarre 
Ekspeditionssekretear Herulf Nielsen 
Civilingenior Ernst Kristoffersen 
Kontorschef Kaj Borsing 

Ekspeditionssekreter Kirsten Lund-Andersen 
Fulmaektig Anne Birthe Boeck 

Kontorschef Henrik Hvidtfeldt 
Kontorschef Stig Moller 
Fulmaegtig Ole Christiansen 
Overassistent Jytte Doll 
Assistent Ruth Jensen 
Kontorschef Solveig Oster 

Kontorschef Anne Birte Boeck 
Vicedirektor Ole Plouman 

Direktor Mogens Bundgaard Nielsen 
Direktor Henning Hummelmose 
Underdirektor, Vicedirektor,Afdelningschef 
Niels Ostergård 

Fulmaegtig Tove Jensen 
Overassistent Ruth Jensen 
Kontorschef Hans Jurgen Stehr 
Kontorchef Peter Mehlbye 
Kontorchef Sys Hartman 
Kontorchef Hans-Carl Nielsen 

Kontorchef Gregers Algreen-Ussing 
Kontorchef Bent Voss 
Direktor Birgit Herslund 

Civ. ingenior Gert Moltke 
Kontorchef Solveig Oster 

Sekretaer,Kontorfuldmaegtig Pia Voss 

Kontorchef Kirsten Vintersborg 
Civ.ingenior Henrin Larsen 
Landskabschef Anna Studsholt 
Miljominister Sven Auken 
· Departementchef Leo Bjomskov 
Skagen kommun ;6 personer 
Naevnsformand Lars Busck 
Arkitekt Peer Frank 
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77,78,79,80,81,82,83,87,89,91 
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81,84,86,88,89 

82 

83 

84,85,87,88,89 

84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,05 

84 

84,88,89,90,91,92 

86 

87,89,93 

87,89 

89 

89,90 

90 

91 

91 

92,94,95,97,98 

93,94,95,96,97,98 

94,95,96,97,98,99,00,0l,02,03,04,05 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

96 
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Viceformand Karen Aaroe 
Kontorchef Peder Baltzer Nielsen 

Kontorchef Susanne Herfelt 
Byplanchef Jorgen Boe 
Kontorchef Bjarne Lundgaard 

Britt Vorgod Pedersen 

Kirsten Flemming Hanse 
Anette Ladegaard 
Margit Sonne 

Bent Pedersen 

FINLAND 
Overdirektor Tapani Jatkola 
Bitr.avdelningschef ,Overdirektor 

Mikko Mansikka 
5,96,97 

Byråchef;Overinspektor Arto Salmela 
Regeringsrådet Kaarlo Tetri 

KARANEK sekreterare; Regeringssekreterare 
Lauri Nordberg 

Overdirektor Pekka Alanen 
Byråchef Esko Lehtonen 
Overinspektor Pentti Pantzar 
Planlaggningsinspektor Erkki Ruokonen 
Planlaggningsinspektor, Regeringsråd, 
Avd.chef,Overdirektor Pekka Kangas 
Forskare Gunda Åbunde-Wickstrom 

Byråingenjor, Overinspektor 
Byråchef,Byggnadsråd Risto Karkkainen 
Regeringssekreterare Riitta Rainio 
Overdirektor Olavi Syrjanen 
Bitr.avdelningschef Juhani Maljonen 
Planlaggningsinspektor Seppo Hirvonen 
Forskare,Byråchef Auvo Haapanala 
Overinspektor Liisa Tarjanne 
Arkitekt, Forskare Carita Strandell 
Overarkitekti Pertti Meurman 
Byråarkitekt Kaija Santaholma 
Byråchef, Avdelningschef Pekka Karki 
Overdirektor Sirkka Hautojarvi 
Aina Toppinen 
Byråchef Pentti Pantzar 
Byråchef Kirsti Vepsa 
Overinspektor Pirkko Metsaranta 
Overingenjor Mauri Heikkonen 

Planerare Jorma Keva 
Overingenjor Urho Vihavainen 
Overinspektor Jukka-Pekka Flander 

Overinspektor Harri Pitkaranta 
Overarkitekt Ritva-Liisa Kalliokoski 

Overinspektor Harry Berg 
Byråsekreterare Tuula Mattila 
Overarkitekt Elina Raatikainen 

97,98 

99,00,01,02,03,04,0S 

99,00,01,02,03,04 

99 

99 

02 

04 

04 

04 

os 
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70,72, 

71,72,75 
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72,73, 
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73,74, 
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73,74, 

75,78,83,86,90,91,92,93,95,96,97,98,99,00,0l,02 

75, 

76,77,78,79,80,81,82,83,84 

76,78,79,80,81,82,83,86,89,90,92,93,94 

77 

77,84,91 

78 

78,82 

79 

82 

82,89 

85,86,87,88,90,93 

85 

86 

86 

89 

91 

91 

91 

94,95,96 

94,97 

96 

96 

96,01 

97,99 
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Byggnadsråd Matti Vatilo 
Regionplaneringsråd Ulla Koski 
Overingenjor Antti Itjala 
Terhi Trast 

ISLAND 

Byplanchef Zophonias Palsson 
Direktor Ami Reynisson 

Forbundsdirektor Magnus E. Gudjonsson 
Forbundsordforande Pall Linda! 
Professor Sigurd ur Thorarinsson 
Overarkitekt, Vicedir. Sigurd ur Thoroddsen 
Byplanchef, Direktor Stefan Thors 
Arkitekt Gudrun Jonsdottir 

Avdelningschef Holmfridur Snaebjorndottir 
Afdelningsleder Salver Jonsdottir 
Områdesarkitekt Benedikt Bjornsson 
Kontorchef Sigrun Axelsdottir 
Arkitekt,Afd.chef Hrafn Hallgrimsson 
Byplanchef Finnur Birgisson 

Avd.chef Ragnar Jon Gunnarsson 
Projektleder Gudrun H. Gunnarsdottir 
Afdelningschef Sigurd ur Gudmundsson 
Avd.chef Asdis Hlokk Theodorsdottir 

Avd.chef Holmfridur Siguardadottir 
Avd.chef Elin Smaradottir 
Kontorfuldmaektig Elin Noadottir 
Matthildur K. Elmarsdottir 

Malfridur K. Kristiansen 
Sigridur Audur Arnardottir 

NORGE 

Expedisjonssjef Thor Skrindo 
Chefarkitekt Borre Skaslien 

Byråchef; Underdirektor Svein Hofstad 
Chefsingenjor Olav S. Nedenes 
Kontorchef; Underdirektor Rasmus Forsmark 
Ekspedisjonssjef Odd Hansson 
Ekspedisjonssjef Gunnar Germeten 

Ekspedisjonssjef Erik Lykke 
Byråsjef Jan Kristiansen 
Byråsjef William Hals 
Byråsjef,Underdirektor, 

Ekspedisjonssjef Jan Sandal 
Overarkitekt, Byråsjef, 
Avdelningsdirektor Astrid Bonesmo 
Overarkitekt Sabitri Banerji 

Sjefsarkitekt J. Jervell Pettersen 
Avd.arkitekt,Underdir. H.J. Neumann 
Statsråd Gro Harlem Bruntland 
Avdelningsingenior Ketil Omberg 
Forste konsulent, Byråsjef 
Avd.direktor Tom Hoel 
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01,02,03,04,05 

01 

70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85 

72, 

75, 

75, 

75, 

77,80,88,93 

86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,05 
87 

88 

88 

88 

88 

88,93,94,95,97,98,99,00,0l,02,03,04,05 

88 

92 

92,03 

93 

98,00,01,02,03,04 

98,03 

98 

98 

03 

03 

03 

70,71,72,73,75 

70,71,72,74 

70,72,76,77,78,79,81,82 

71,72, 

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 
72,73,74, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72,74,75,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 

73,77,82,88,89,90,91,92 

75, 

76 

76,81,83,93,94,95,97,0l,03,04 

77 

77,84 

77,80,82,83,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,05 

Det Nordiska Planmotets historik • Moten 1970-2005 i nots/cal 71 



Overingenior Gerhard Hjelbak 
Plansjef Johan Jervell Pettersen 
Rakel Nordseth 

Ekspedisjonssef Hans Chr. Bugge 
Sjefsarkitekt,Underdirektor Frode Sandvik 
Underdirektor,Rådgiver Kari Husabo 

Avdelningsarkitekt Ragnhild Haug 
Forstesekretaer Lise Asphaug 
Ekspedisjonssjef Gunnvald Gussgard 
Underdirektor,Avd.direktor Reidar Mork 
Forstekonsulent Ann Elin Bratset 
Underdirektor Åsmund Saether 
Underdirektor Ame Petter Breirem 

Underdirektor Kris Endresen 
Underdirektor Terje Lind 
Underdirektor Siri Elvestad 
Overarkitekt Randi Skjerven 

1. konsulent Bjorn Brekke 
Konsulent Lisbeth Lovstad 
Rådgiver Kjell Spigseth 
Rådgiver Kåre Ivar Melsether 

Konsulent,Rådgiver Erik Vieth Pedersen 
Avd.direktor Leif Landro 
Ekspedisjonssjef Anne Saeterdal 
Forstekonsulent Harald Noreik 
Politisk rådgiver Unni Mathiesen 
Rådgiver,Avd.direktor Wilhelm Torheirn 
Håholm-Molde; 2 personer 

Rådgiver Jarle Jensen 
Rådgiver Dag Hogvard 
Forstekonsulent Liv Hege Skagestad 
Avd.direktor Kurt Ellingsen 
Avd.direktor Sidsel Andersen 
Forstekonsulent Tone Westlie 
Avd.direktor Asle Famer 
Forsker Margrethe Tviberg 
Stig Roar Husby 
Marit Kleveland 
Erling Gunnufsen 

Bjorn Casper Horgen 
Svein Alfheim 
Martine Lovold 

SVERIGE 

Generaldirektor Lennart Holm 
Byråchef Tomas Friberger 
Byråchef Nils Anegren 
Byråchef, Teknisk direktor Peter Heimburger 
Overingenjor Gunnar Essunger 
Avdelningsdirektor Erik Berggren 
Hovrattsassessor Erik Weman 

Avdelningsdirektor, 
Generaldirektor Costa Blucher 
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Byrådirektor Fritz Åberg 
Departementsråd Rune Olsson 
Avdelningsdirektor Erik Casten Carlberg 
Fil.lic. Lennart Myhlback 
Assistent Sylvia Zetterquist 

Byrådirektor Jaak Maandi 
Departementsråd Kjell Svensson 
Avd.direktor Tomas Lindencrona 
Byrådirektor Gunilla Wastlund 

Byrådirektor Malin Holmer 
Avdelningsdirektor Tor Edsjo 
Bostadsminister Birgit Friggebo 
Statssekreterare Ola Nyqvist 

Departementsråd Birger Åstrom 
Avdelningsdirektor Lennart Wiberg 

Byrådirektor Bengt Johansson 
Byråsekreterare Erik Westman 
Rattschef Lars-Uno Didon 
Avdelningsdirektor Jan Kindahl 
Avdelningsdirektor Ivar Eklof 
Avdelningsdirektor Harald Franzon 

Statssekreterare Bengt Owe Birgersson 
1:e byråsekr. Sylvia Zetterquist 

Byrådirektor Katarina Lindgren 
Byråchef Eva Gyllensvard 
Byråchef Ole Reiter 
Avdelningschef Carl-Johan Engstrom 

Expert Harald Franzon 
Avdelningschef Fredrik von Platen 
Planeringsdirektor Bertil Albertsson 
Utredare Urve Lepasoon 

Kanslirådet Hans Ling 
Projektledare Barbro von Platen 

Avdelningssekreterare Lena Olafsson 
Departementssekreterare Per Magnus Nilsson 
Departementssekr. Micaela Schulman 
Departementssekr. Bengt Arwidson 
Expert Ove Eriksson 
Mark- och planminister Gorel Thurdin 

Departementssekr. Lena Dubeck 
Kanslisekreterare Helena Lundin 
Arkitekt,Projektledare,Expert Ulf Troedson 

Jurist,Chefjurist Peggy Lerman 
Projektledare June Årleskog, Lindahl 
Kanslichef Birger Åstrom 
Departementssekr. Paula Nobis 
Projektledare Kerstin Hugne 
Kanslichef Louise Nystrom 
Avd.chef Lisbeth Fall 
Avd.chef Viveca Berntsson 
Expert Lars Husberger 

Departementssek. Margareta Lindqvist 
Verkscontroller Ian Mac Arthur 
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Generaldirektor !nes Uusman 
Kanslirådet Eva Hellsten 
Departementssek. Erik Westman 

Stellan Svedstrom 

Anna Sander 
Dick Larson 
Gunnel Johnsson 
Nordregio; 

Goteborg: 2 personer 
Kungalv; 4 personer 
Ivar Frostenson 
Ann-Mari Svensson 
Sten Jerdenius 
Mårten Duner 
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1975 ~sla1n1dl, IPieykjavik 

Peter Heimbi.iger/S. Bild: Inger Vaaben. 

Tillvanster Erik Casten Carlberg/S. Bild: Inger Vaaben. 

Vagn Rud Nielsen/DK (i mitten i blå skjorta), en av 1970-
talets barande krafter. Bild: Inger Vaaben. 

Lennart Holm/S, en av 1970- och 1980-talets barande 
krafter, inbji:id det fi:irsta motet. Bild: Inger Vaaben. 
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1975 Island, Reykjavik 

Från vanster: Thor Skrindo/N, Inger Vaaben/DK, Jan Sandal/ 
N, Peter Heimburger/S. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster, Inger Vaaben/DK, Jan Sandal/N. Bild: Inger 
Vaaben. 

Tomas Friberger/S. Bild: Inger Vaaben. 

Till hoger Rasmus Forsmark/N. Bild: Inger Vaaben 
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I ~15 Dsla01d, !Reykjavik 

På exkursion. Bild: Inger Vaaben. 

På exkursion. Bild: Inger Vaaben. 
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1989 Danmark, Kopenhamn 

Henning Hummelmose/DK. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Anne Sirte Boeck/DK och Inger Vaaben/DK. 
Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Inger Vaaben/DK, Niels Ostergård/DK, Gosta 
BIOcher/S. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Gosta Bliicher/S och Stefan Thors/lSL. 
Bild: Inger Vaaben. 

Framme till hoger, Gosta Bliicher/S. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Rasmus Forsmark/N och Anne Sirte Boeck/ 
DK. Bild: Inger Vaaben. 
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Mikko Mansikka/FIN presenterar. Bild: Inger Vaaben. 

Den svenska delegationen har overlaggning med minister Gorel Thurdin. Bild: Inger Vaaben. 
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1993, lsland,Vestmannaoarna 

Från vanster: Terje Lind/N, Jan Sandal/N, Carl-Johan 
Engstrom/S, Gosta BIOcher/S, Frode Sandvik/N, Kari 
Husabo/N. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Hans Jakob Neumann/N, Juhani Maljonen/FIN, 
Stefan Thors/lSL, femte från vanster: Terje Lind/N, Jan San
dal/N. Bild: Inger Vaaben. 

På exkursion. Bild: Inger Vaaben. 

På exkursion. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Gosta BIUcher/S, Frode Sandvik/N, Kari 
Husabo/N, sjunde från vanster: Pia Voss/DK, Peter Mehlbye/ 
DK, Niels Ostergård/DK. Bild: Inger Vaaben. 
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1993, ~slancll, Vestmall1l01aoarnia 

Från vanster Sirkka Hautojarvi/FIN och Mikko Mansikka/ 
FIN. Bild: Inger Vaaben. 

På exkursion. Bild: Inger Vaaben. 

På båttur, från vanster Lena 
Olofsson/S och Gosta Blucher/S. 
Bild: Inger Vaaben. 

På båttur, från vanster: Peter Mehlbye/DK, Niels Ostergård/ 
DK, Pia Voss/DK. Bild: Inger Vaaben. 
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1994,Danmark,Skagen 

Lunchpaus. Bild: Inger Vaaben. 

I 

I forgrunden Kirsten Vintersborg/DK, Carl-Johan Engstrom/ 
S. Bild: Inger Vaaben. 

I Skagen museet. Bild: Inger Vaaben. 

Utanfor hotellet, från vanster: 
Kerstin Hugne/S, Carl-Johan 
Engstrom/S, Niels Ostergård/DK, 
Pia Voss/DK. Bild: Inger Vaaben. 
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~ 995, Norge, Hlåholmen-Mo~de 

På båttur, Mikko Mansikka/FIN i forgrunden. Bild: Inger Vaaben. 

På båttur. Bild: Inger Vaaben. 
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1997, Sverige, Borgholm 

På exkursion, från vanster: Bengt Arwidson/S, tredje från 
vanster: Micaela Schulman/S, Hans Jakob Neumann/N. 
Bild: Inger Yaaben. 

På exkursion, den finska delegationen, från vanster: Harri 
Pitkaranta, Elina Raatikainen, Mikko Mansikka, Pekka Kangas, 
Risto Karkkainen. Bild: Inger Vaaben. 

På exkursion, andra från vanster: Tom Hoel/N, Hans Jakob 
Neumann/N, Anne Saeterdal/N. Bild: Inger Yaaben. 

Fore middag, från vanster Anne Saeterdal/N, Tom Hoel/N, 
Mikko Mansikka/FIN och femte från vanster Pia Voss/DK, 
Niels Ostergård/DK. Bild: Inger Yaaben. 

Direktorer, från vanster: Stefan Thors/lSL, Pekka Kangas/ 
FIN, Anne Saeterdal/N, Gosta Bllicher/S, Niels Ostergård/ 
DK. Bild: Inger Yaaben. 

På middag. Bild: Inger Yaaben. 
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I ~97, Sverige, 18orgholm 

På middag. Bild: Inger Vaaben. 

På middag. Bild: Inger Vaaben. 

Från vanster: Inger 
Vaaben/DK, Kirsten 
Vintersborg/DK. 
Bild: Inger Vaaben. 
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Andra från vanster: Wilhelm Torheim/N, Niels 
Ostergård/DK. Bild: Inger Vaaben. 

Den islandska delegationen, från vanster Stefan 
Thors och Hrafn Hallgrimsson. Bild: Inger Vaaben. 



1997, Sveirige, Borgholm 

Deltagare i Borgholm motet. Bild: Inger Yaaben. 

Nastan på pension, Mikko Mansikka/FIN. Bild: Inger Yaaben. Nastan på pension, Gosta BIUcher/S. Bild: Inger Yaaben. 
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Farger i Hveragerdi. Bild: Kerstin Hugne. 

På exkursion, i forgrunden från vanster: Micaela Schulman/S, Niels Ostergård/ 
DK, Risto Karkkainen/FIN, Matti Vatilo/FIN. Bild: Kerstin Hugne. 

Två vardar, från vanster Stefan Thors 
och Hrafn Hallgrimsson. Bild: Kerstin 
Hugne. 
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2000 N oirge, Lofoten 

På båttur. Bild: Kerstin Hugne. Hamnen. Bild: Kerstin Hugne. 

Deltagare i Lofoten motet. 
Bild: Kerstin Hugne. 

Den danska delegationen 
på exkursion, från vanster: 
Peder Baltzer Nielsen, 
Susanne Herfeldt, Kirsten 
Vintersborg, Niels Oster
gård. Bild: Niels Ostergård. 
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Vid floden. Bild: Kerstin 
Hugne. 

På båttur, från vanster 
danskorna Inger Vaaben 
och Susanne Herfeldt. 
Bild: Kerstin Hugne. 

På stadsvandring, Lars Husberger/S och Dick 
Larsson/S. Bild: Kerstin Hugne. 

Tom Hoel/N och sången av "miljo
vernganget". Bild: Kerstin Hugne. 
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Ulf T roedson/S har ordet. 
Bild: Kerstin Hugne. 



2002 Sverige, Goteborg 

lnes Uusmann/S och halsningar från grann
lander. Bild: Kerstin Hugne. 

Deltagare på paus, från vanster Lars 
Husberger/S, Mona Johansson-Rapp/S, 
Gunnel Jonsson/S och Ulf Troedson/S. 
Bild: Kerstin Hugne. 

Hamnen på on Åstol nara Marstrand. 
Bild: Kerstin Hugne. 

Nastan på pension, Risto Karkkainen/FIN. 
Bild: Kerstin Hugne. 
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2003 Osla111d,Aku1ieylii 

Solsken på Island. 
Bild: Kerstin Hugne. 

Danskor på vag hem från morgonba
det, från vanster: Kirsten Vintersborg, 
Susanne Herfeldt. Bild: Kerstin Hugne. 

Hotellet. Bild: Kerstin Hugne. 

Från vanster Ulla Koski/FIN och Dick Larsson/S. Bild: Kerstin Hugne. 
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2004 Danmark, Schackenborg 

På exkursion med ledning 
av Niels Ostergård/DK 
(andra från hoger). Bild: 
Kerstin Hugne 

Från hoger Peder Baltzer 
Nielsen/DK och lnes 
Uusmann/S. Bild: Kerstin 
Hugne. 
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Is på Svalbard. Bild: Antti lrjala. 

Pekka Kangas/FIN. Bild: Antti lrjala. På exkursion, landstigning. Bild: Antti lrjala. 
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2005 Norge , Svalbard 

På exkursion. Bild: Antti lrjala. 

På exkursion, Barentsburg. 
Bild: Antti lrjala. 
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2005 INloll"ge, S,valbairdl 

Den finska delegatio
nen på exkursion, från 
vanster Antti lrjala, Ulla 
Koski, Pekka Kangas, 
Matti Vatilo. Bild: Antti 
lrjala. 

Ulf Troedson/S 
och bjornen. 
Bild: Antti lrjala. 

Jarle Jensen/N. Bild: Antti lrjala. 

Stefan Thors/lSL. Bild: Antti lrjala. 
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Tom Hoel/N. Bild: Antti lrjala. 

Niels Ostergård/DK. Bild: Antti lrjala. 




