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Kommuneplanen og planloven
En kommuneplan er et dokument, som alle danske kommuner lovpligtigt skal udarbejde. En kommuNedenstående
er en læsevejledning til hjemmesiden www.syddjurs.dk/planstrategi.
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Planstrategier og planloven
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Klikker du ind på dette tema, kan du således her se de specifikke muligheder og begrænsninger for
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Afsnittet ”Hvad er en Kommuneplan”, fortæller hvad en kommuneplan er, funktionen af kommuneØvrige afsnit
På den nederste del af forsiden finder du ligeledes henvisninger til en række øvrige afsnit:

planen og de lovgivningsmæssige rammer, der ligger bag kommuneplanen.
Nedenstående er en læsevejledning til hjemmesiden www.syddjurs.dk/planstrategi.
Afsnittet ”Kommuneplantillæg” omhandler kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg kan være
Nedenstående
er en læsevejledning
til hjemmesiden
www.syddjurs.dk/planstrategi.
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Under punktet ”Sitemap” i øverste højre hjørne af hjemmesiden vil du kunne se
Afsnittet ”Retningslinjer og generelle rammer (en opsamling)”. I dette afsnit kan du se en printervenplanstrategiens samlede opbygning og struktur.
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Status •
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Ovenstående afsnit udgør tilsammen Syddjurs Kommunes kommuneplan 2013, og i boksen ”Interne
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