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LIFA PLAN 

 
Hos LIFA Plan finder vi, at enhver kommuneplan i form og indhold skal tilpasses 
kommunens lokale behov, og kommuneplanprocessen skal tilrettelægges ud fra de 
lokale forudsætninger og ambitioner. Hos LIFA Plan er tilrettelæggelse af en kom-
muneplanproces, der imødekommer kommunens behov altid den første del af en 
opgave for kommuneplan eller en Plan- og Agenda 21-strategi, hvor vor rådgiv-
ningsydelse tilrettelægges efter kommunens ressourcer og ambitioner. Vor ydelse 
spænder derfor fra sparring med planlægger/arbejdsgruppe til udarbejdelse af en 
fuld kommuneplan.  
LIFA Plan har medvirket til udarbejdelse af følgende kommuneplaner: 
• Sæby Kommuneplan, 2003 
• Struer Kommuneplan, 2003 
• Langå Kommuneplan- og Agenda 21-strategi, 2003 
• Rønnede Kommuneplan- og Agenda 21-strategi, 2003 
• Rønnede Kommuneplan, 2004-2005 
• Temaplan for bosætning, Struer Kommune, 2005 
• Struer Kommuneplan- og Agenda 21 strategi, 2007 
• Struer Kommuneplan 2008 
• Kommuneplanseminar, Haderslev Kommune, 2008 
• Læsø Kommuneplan 2013 
• Diverse kommuneplantillæg for transmissionsledninger, vindmøller og i forbin-

delse med lokalplanlægning 
Vore medarbejdere har endvidere stor erfaring med udarbejdelse af kommuneplaner 
fra tidligere ansættelser i kommuner og konsulentfirmaer. 

Dataanalyse 
Med nye værktøjer kan vi operationalisere kommunens mange data fra de mange 
offentlige registre, Danmarks Statistik samt en række indhentede data om segmen-
ter af lokalområder, borgere og virksomheder. Ved at bruge LIFA’s store ekspertise 
inden for geografiske data og planlægning, kan vi udvælge og sammenholde disse 
data kan vi tegne signalementer af kommunens og udvikling. Med planfaglige i ana-
lyser kan vi bruge dataene til at udpege indsatser og identificere konkrete handlinger 
i planstrategien, kommuneplanen eller i temaplaner for fx bosætning, landdistrikter, 
erhverv, turisme mv. 
LIFA har bl.a. udarbejdet følgende analyser: 
Analyse af forud for strategisk byggemodning, Thisted Kommune 
Kommunen ønskede at godt grundlag til at prioritere midler til byggemodning i kom-
munens landsbyer. LIFA udarbejdede analyser, som tegnede billeder af byernes 
udviklingspotentiale som grundlag for de politiske beslutninger. 
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Assens anno 2018, Assens Kommune 
Som led i Assens Kommunes visionsarbejde, medvirkede LIFA til at udarbejde ana-
lyser af kommunens status, udviklingspotentiale og udfordringer som efterfølgende 
indgår som væsentlig del af planstrategien. 
Analyse af bosætning i Hørsholm Kommune 
Analysen afdækkede boligudviklingen i kommunen og mulighederne for at tiltrække 
særlige målgrupper herunder særligt mulighederne for børnefamilier i en af dyreste 
kommuner målt i kvadratmeterpriser. 
Analyse af erhvervsudvikling i Horsens Kommune 
Analysen tegnede et billede af udviklingen i erhvervslokalisering i kommunen for 
forskellige erhvervsgrupper. Herunder opbygning af kompetence-klynger og betyd-
ningen af motorvej E45 igennem kommunen. 

Digital kommuneplan 
LIFA er blandt pionererne inden for digitale kort og geografiske informationssyste-
mer (GIS) og har bl.a. gennemført følgende operationaliseringer af planlægningen i 
web-gis: 
 
 Medvirkende til udvikling af Plansystem.dk 
 Sønderborg Kommune, Geo-MediaMap–løsning, kommuneplanrammer og 

planlægningstemaer, lokalplan.  
 Assens Kommune: Geo-MediaMap–løsning, planlægningstemaer 
 HøjeTaastrup, PlanDK, PlanGIS og Kortforsyningen, WMS-løsning baseret på 

KMS’s ”web-pakke” 
 Trekantsområdet operationalisering af fælles kommuneplanvisning: hovedstruk-

tur, regionplantemaer og kommuneplanrammer 
 Ikast-Brande Kommune, operationalisering af plantemaer i web-gis 
 Nordfyn Kommune rammer i ny digital kommuneplan 
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