LIFA Plan er planafdelingen i LIFA A/S. LIFA har ca.
130 ansatte på 11 kontorer på Fyn, i Trekantsområdet, i
Hovedstadsområdet og i Aarhus.
LIFA tilbyder rådgivning om hele processen med
planlægning og projektudvikling – fra det indledende
analysearbejde og visionsudvikling over fastlæggelse
af mål, indsatser, handlinger og bestemmelser i
planlægningen til udstykning og ejendomsdannelse.
LIFA Plan’s ydelser bygger på mange års erfaring med
kommunal planlægning. Vore kerneydelser er fysisk
og strategisk planlægning - herunder: kommune- og
lokalplanlægning, tema- og udviklingsplaner samt
dispositionsog
bebyggelsesplaner.
Endvidere
udarbejder vi miljøvurderinger i tilknytning hertil.
Vi lægger vægt på, at planlægningen gennemføres
i et tæt samarbejde med bygherrer, forvaltninger i
kommunen og de politiske beslutningstagere samt med
involvering af andre berørte parter i planlægningen. Vi
prioriterer derfor både planlægningens faglige indhold og
planprocessen. Det mener vi, er en forudsætning for en
handlingsorienteret og holdbar planlægning.
LIFA var blandt pionererne i Danmark inden for
udviklingen af digitale kort og etablering af de geografi
ske informationssystemer, som nu er en vigtig bestanddel
af planarbejdet.

Vi tilbyder
Vi tilpasser rådgivningen til vores kunders behov. Til hver
enkelt opgave udarbejder vi derfor en arbejdsbeskrivelse på
grundlag af en god snak med kunden om opgavens karakter,
en analyse af opgavens indhold samt en arbejdsdeling mellem
kunden og LIFA tilpasset behov og ressourcer. For LIFA Plan
er enhver planlægningsopgave en ny opgave.
Vi tilbyder at holde et uforbindende møde for at præsentere os
selv eller for at drøfte en konkret opgave.

Oplysninger og kontakt
Hvis De ønsker yderligere oplysninger, om LIFA Plan så
kontakt venligst nedenstående kontaktpersoner.
Planlægning:
Johnny Christensen, tlf.: 8693 9300, e-mail: jch@lifa.dk
Digitalt planværktøj:
Ole Runge Madsen, tlf.: 6313 6800, e-mail: orm@lifa.dk

PLAN OG PROJEKT
LIFA favner hele planlægningsprocessen både
planfagligt og teknisk - fra visionsudvikling til
fastlæggelse af bestemmelser og ejendomsdannelse.

De kan finde yderligere oplysninger og referencer på vores
hjemmeside på internettet:
www.lifa.dk

Vi bruger vore erfaringer fra den praktiske planlægning
til at udvikle digitale planværktøjer, som offentlige
myndigheder, organisationer, rådgivere og bygherrer kan
anvende ved udvikling af planlægningen og administration
af planinformationer.

LIFA PLAN
LIFA består af afdelingerne: LIFA Landinspektører, LIFA Bane,
LIFA Forsyning, LIFA Ekspropriation, LIFA Plan, LIFA GIS•IT og
LIFA Surveyors.
LIFA’s primære arbejdsområder ligger indenfor indsamling, bear
bejdning og præsentation af geografiske informationer, herunder
byplanlægning, opmåling ved bygge- og anlægsarbejder mv.,
ejendomsdannelse og ændringer af ejendomsgrænser samt
rådgivning i forbindelse med omsætning og drift af fast ejendom.
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OMRÅDEUDVIKLING

PROCES

• Dispositionsplan
• Strukturplan
• Bebyggelsesplan
• Udviklingsplan

• Borgerinddragelse
• Visionsseminar
• Rundbordssamtale
• Fremtidsværksted
• Borgerpanel
• Debatforum
• Weblog

TEMAPLAN
• Bosætningsstrategi
• Vindmølleplan
• Agenda 21-plan
• Detailhandel
• Landdistriktsudvikling

BYOMDANNELSE
• Havne
• Trafik
• Gamle industriområder
• Miljø
• Interessentanalyse

KOMMUNEPLAN
• Kommuneplanstrategi
• Strategiudvikling
• Masterplan
• Digitale rammer
• Borgerinddragelse

LOKALPLAN
• Erhverv
• Bolig
• Center
• Offentligt område
• Bevaring
• Trafikanlæg
• Landsbyer

DIGITAL
PLANLÆGNING

MILJØ
• VVM-redegørelse
• Miljøvurdering
• Agenda 21
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• Kommuneplan
• Lokalplan
• Analyser
• Planværktøjer
• PlansystemDK

YDELSER
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