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Tværgående planlægning 

• planlovsændringer 

• planlovsadministration generelt  

• kommune-/lokalplanlægning  

• Fingerplanen og Hovedstaden  

• bæredygtige byer 

• erhvervslokalisering  

• detailhandel 

• VVM 

• sommerhuslov, kolonihavelov  
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Dagens emner 

lokalplanlægning 

 

Kommuneplan 2013 

 

Ændring af planloven – Nye 
muligheder i landdistrikterne 
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Planlovssystemet - lokalplaner 

Rammestyringsprincip – krav om planoverensstemmelse  

Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanen, landsplandirektiver 
(§§ 3 og 5j), vandplan, Natura 2000-plan, skovplan, handleplaner, 
råstofplan (§ 13, stk. 1).  

Miljøministeren har pligt til indsigelse (§ 29, stk. 2) hvis strid med 
kystbestemmelserne (§ 29 a)  

Sektorministerier + MIM – indsigelse ud fra de særlige hensyn, som 
myndigheden varetager (§ 29, stk. 3)  

Nabokommuner – indsigelse hvis forslag har væsentlig betydning for 
kommunal udvikling (§ 29b, stk. 2)  

Visse projekter kræver VVM-tilladelse (§ 11g)  
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Hvad siger loven om lokalplanlægning 

lokalplanpligt - lokalplanret (§ 13)  

hjemmelskravet - lokalplankataloget (§ 15)  

klarhedskravet, rammelokalplaner  

forholdet mellem lokalplanens bestemmelser, redegørelsen og 
kortbilag  

forholdet til anden lovgivning, herunder byggelovgivningen 

planoverensstemmelse  

planlægning i kystnærhedszonen  

procedurekrav og dispensationskompetence  

håndhævelse  
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Hvad kan en lokalplan regulere 

Emnekataloget (Planloven § 15)  

Undtagelser for landzonearealer til jordbrugsformål (§ 15, stk. 
5) ikke       ejendomsstørrelse, bebyggelsens beliggenhed, 
bygningers anvendelse, ubebyggede arealer  

Erstatningsfri regulering  

Grænser for detaljeringsgraden  

Del af en ejendom- hele kommunen- ét eller mange emner  

Nærmere regler eller rammelokalplan  

Kan ikke tilsidesætte anden lovgivning  

Kyst og detailhandel bestemmelser i planloven  
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Lokalplanpligt 

 

Lokalplanpligt - § 13, stk. 2 - der skal tilvejebringes en lokalplan før 
gennemførelse af større udstykninger eller større bygge- og 
anlægsarbejdet  

”større” = væsentlig ændring i det bestående miljø  

for at opfylde lokalplanpligten skal lokalplanen indeholde nærmere 
regler for projektet (§ 13, stk. 5)  

Lokalplanret - § 13, stk. 1 og 3 - borgeren kan ikke forlange 
udarbejdelse og vedtagelse af en lokalplan med et bestemt indhold –  

heller ikke i stk.3-situationen, hvor et projekt er i overensstemmelse 
med kommuneplanen, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at 
vedtage planen.  
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Hjemmelskravet 

Lokalplankataloget - § 15, stk. 2 lokalplanbestemmelser skal have 
hjemmel i § 15, stk. 2  

opremsningen er udtømmende  

§ 15, stk. 2, nr. 7 om bebyggelsens omfang mv.  

§ 15, stk. 2, nr. 9 om beplantning mv.  

§ 15, stk. 2, nr. 11 om tilslutningspligt til fællesanlæg  

§ 15, stk. 2, nr. 13 om grundejerforeninger  

lovens formålsbestemmelser  
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Opdatering på baggrund af lovændringer  

Et udpluk:  

Lovændringer i forbindelse med 
kommunalreformen, juni 2005  

Ændring af 
detailhandelsbestemmelserne,  

1997, 2002 og 2007  

Lovændringer om bypolitik m.v., 
2007  

Bestemmelserne om 
ekspropriation, 2009  
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Forholdet til anden lovgivning, herunder 
byggelovgivningen 

En lokalplan kan som udgangspunkt ikke omhandle, hvad der er 
detailreguleret i anden lovgivning  

Som udgangspunkt alene af oplysende karakter.  

skærpet regulering forudsætter klare og utvetydige regler  

Hvis man anvender begreber fra byggelovgivningen eller 
miljøbeskyttelsesloven, er det disse loves betydning og 
fortolkning af ord og begreber, der lægges til grund.  

Hvis reglerne i lokalplanen ikke er klare nok, vil man falde tilbage 
på detaillovgivningens regler.  
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Lokalplanbestemmelser 

Hjemmel - § 15 er udtømmende  

Nærmere regler - eller rammelokalplan  

Krav til bestemmelser:  

• Undgå upræcise formuleringer  

• Undgå kompetencenormer, fx ret til godkendelse af 
bebyggelsesplan  

• Undgå alt for upræcise skøn  

Undgå overflødige bestemmelser  

Gentagelse fra kommuneplan er nødvendig  
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Uhjemlede bestemmelser 

Eksempler  

Der må ikke anvendes pesticider i lokalplanområdet  

Vandforsyningsanlæg skal indrettes med vandbesparende 
installationer ….  

kommunen er berettiget til at lade arbejdet udføre for parcelejerens 
regning  

Der skal bruges energisparepærer til belysning af veje og stier  

Der må kun benyttes A-mærkede køleskabe  

Der må kun etableres ungdomsboliger i området 
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Klarhedskravet til lokalplanbestemmelser 

klarhedskravet = lokalplanbestemmelser skal formuleres så 
entydigt og præcist, at borgeren på forhånd ved, hvad der er 
tilladt/ikke tilladt lokalplanbestemmelser  

skal som HO udformes som forholdsnormer (modif. § 15, stk. 2, nr. 
14 og 19)  

klarhedskravet følger af planlovens § 18, hvorefter der ikke retligt eller 
faktisk må etableres forhold i strid med bestemmelserne i en 
lokalplan.  

Lokalplaner er bindende for ejere af ejendommen indenfor 
lokalplanens område  
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Dispensation fra lokalplaner 

§ 19, stk. 1 (§ 20 - nabohøring)  

indenfor kommunens dispensationskompetence hvis ikke i strid med 
planens principper (formåls- og anvendelsesbestemmelser)  

lokalplanretningslinier skal som hovedregel udformes som 
forholdsnormer, dvs. det skal kunne læses direkte af teksten, hvad der 
er tilladt eller ikke er tilladt.  

I praksis udformes mange lokalplanretningslinier imidlertid som en 
hovedregel med karakter af forholdsnorm men med en tilknyttet 
undtagelse formuleret som en kompetencenorm, hvorefter 
kommunalbestyrelsen kan tillade noget andet end hovedreglen.  

Sådanne retningslinier fritager imidlertid ikke kommunalbestyrelsen 
for at følge dispensationsproceduren i planlovens § 19-20.  
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Kommuneplan 2013 

Kommuneplan 2013 godt i gang – 30 planer i høring/behandlet 

Behandling afsluttet for et 7 forslag 

Høring af forslag topper i forsommeren 

Plantilsynet tager udgangspunkt i ca. 10 fokusområder/overordnede statslige 
interesser  
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Oversigt over statslige interesser 

Katalog over de eksisterende krav til  
kommuneplanlægningen 2013 

En indsigelse kan også ses som et 
oplæg til dialog om en løsning af 
interessekonflikten 

Naturstyrelsen udfører ikke 
legalitetskontrol af de konkrete 
planforslag   

Eventuelle nye krav offentliggøres 
løbende på Naturstyrelsens 
hjemmeside 
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Krav til 
kommuneplan 
2013  
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Fokusområder 

Klimatilpasning 

Kystnærhedszonen 

Natura 2000 

Naturnetværk 

Værdifulde sammenhængende 
landskabsområder 

OSD – områder 

Store landbrug og biogas – 
sammenhængende landbrugsplanlægning 

Vindmøller 

Byvækst – i byzone, arealudlæg 12 års 
forbrug, arealudlæg langs motorveje 
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Byvækst 

Kommuneplanen skal afgrænse nye arealer til byzone: 

Klar grænse mellem by og land 

Vækst indefra fra byen og udad 

Arealudlæg til max 12 år planperiode 
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Det åbne land 

Balance mellem benyttelse og 
beskyttelse 

Sammenhæng i den danske natur 

Sikring af værdifulde landskaber 

Lokalisering af nødvendige anlæg 
under hensyn til landskabet 

Integrere beskyttelseshensyn med 
øvrige planmæssige hensyn i den 
samlede arealanvendelse 

Krav om at kommuneplanen 
indeholder retningslinjer herom 
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Kystnærhedszonen 

De åbne kyster skal fortsat udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource 

De åbne ubebyggede kyster skal friholdes samtidig med at der skal kunne 
indpasses bebyggelse og anlæg, som kræver kystnær beliggenhed 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer og kortbilag om eksisterende og 
planlagte forhold i kystnærhedszonen  
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I oktober blev den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til 
byudvikling offentliggjort på www.naturstyrelsen.dk  

Udmeldingen indeholder en trin-model, som kommunerne skal tage udgangspunkt ved 
planlægning inden for OSD og Indvindingsoplande 

 

Statslige udmeldinger om OSD 

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Nye muligheder i 
landdistrikterne 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Kommuneplan 13 og Nye muligheder i landdistrikterne, Naturstyrelsen 2013 SIDE 24 

Landzone 

Indførelse af en landdistriktsbestemmelse, der omfatter vanskeligt stillede 
landdistrikter i alle kommuner. Bestemmelsen giver bedre mulighed for 
etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte bygninger og 
muliggør udvidelse af erhverv. 

 Landzonebestemmelserne fra lov nr. 424 fra 2011 ophæves.  
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Kystnærhedszonen 

Bestemmelsen om særlige tilladelser til planlægning inden for 
kystnærhedszonen i yderområderne fra lov nr. 424 ophæves. 
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Detailhandelsplanlægning 

Bestemmelsen om miljøministerens hjemmel til i særlige tilfælde at tilvejebringe 
landsplandirektiver for udvalgsvarebutikker uden for bymidten ophæves. 

 

De hidtidige regler om planlægning for store udvalgsvarebutikker genindføres, så 
det igen kun bliver muligt at planlægge for store udvalgsvarebutikker på over 
2.000 m2 i byer med mere end 40.000 indbyggere. 
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Tilslutningspligt til antenner 

Bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til 
fællesantenneanlæg skal miste deres virkning 2 år efter den øvrige lovs 
ikrafttræden. 
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Antenner til mobilkom. 

Landzonebestemmelserne ændres, så opsætning af antenner til 
mobilkommunikation på eksisterende master, der anvendes til offentlig 
mobilkommunikation, og på siloer og høje skorstene 

- kan ske uden landzonetilladelse 
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Opfølgning 

Rejsehold fra Naturstyrelsen 

Vejledning om planlægning i kystnærhedszonen 

Vejledning om landdistriktsbestemmelsen 

Konference om kystnærhedzonen og landdistriktsbestemmelsen 

 

Evaluering af landdistriktsbestemmelsen efter 5 år fra lovens 
ikrafttræden 
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Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

