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Praksis vedr. lokalplaner 

- udvalgte temaer og sager  
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punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-
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For at få venstrestillet 
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punktopstilling, brug 
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• Lidt om nævnet 

 

• De retlige sager 

 

• Typiske retlige spørgsmål 

 

• Konkrete eksempler 

- Lokalplanpligt 

- Kystnærhedszonen 
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Nævnet med den læge 

sammensætning: 

 

10 medlemmer 

Formand (Pernille Christensen) 

 

2 Højesteretsdommere  

7 politikere   

 

Quorum: 5 medlemmer 

 

Mundtlige forhandlinger på 

månedlige møder. 

 

Besigtigelser  

 

Formandens stemme er 

udslagsgivende. 

Nævnet med den 

sagkyndige 

sammensætning: 

 

225 medlemmer udpeget af 

NGOs og Miljøministeriet 

 

Formanden er altid med, 

men den øvrige 

sammensætning afhænger 

af sagstypen. 

 

Formanden vælger hvilke 

medlemmer der deltager, 

normalt 2-4 eksperter.  

  

Mundtlige eller skriftlige 

forhandlinger.  

Natur- og Miljøklagenævnet 



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 
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De retlige sager   

Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4: 

”retlige spørgsmål” 

• forståelsen (fortolkningen) af planlægningen og lovgivningen, herunder 
ubestemte udtryk som »større« og »snarest«, jf. § 13, stk. 2 og 3 

•spørgsmål om procedurer 

•Efter nævnets praksis behandler nævnet også retlige spørgsmål om forhold, 
hvorom der ikke foreligger en egentlig, udtrykkelig afgørelse fra kommunen. Det 
kan f.eks. være spørgsmål, om et projekt kræver lokalplan. 

•Forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper, 
menneskerettighedskonventionen, habitatreglerne. 

  

Men ikke tilsynsafgørelser.  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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tekst uden 
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De retlige sager – typiske retlige spørgsmål 

Materielle  

•Planuoverensstemmelse  

•Manglende hjemmel i § 15, stk. 2 

•Uenighed om forståelsen af en 
lokalplanbestemmelse 

•Dispensationskompetencen 

•Usaglig forskelsbehandling 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 
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De retlige sager – typiske retlige spørgsmål 

Formelle: 

•Væsentlig ændring i forbindelse med endelig 
vedtagelse u. fornyet høring 

•Inhabilitet, manglende høring, utilstrækkelig 
sagsoplysning 

• manglende opfyldelse af planlovens regler om 
kystnærhedszonen, Natura-2000 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Lokalplanpligt 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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tekst uden 
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Lokalplanpligt 



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 
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Lokalplanpligt 

NKN-33-04363  



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 
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Kystnærhedszonen 

NKN-33-03014  



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 
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Kystnærhedzonen 


