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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om planlægning 

 

Regeringen har i forbindelse med udspillet ”Danmark i Balance” fremsat et 

lovforslag der bl.a. giver lempelser af planloven i udvalgte kommuner og på 

visse øer. Tanken er, at en sådan lempelse vil skabe mere gunstige vilkår for 

en lokal udvikling. Institut for By og Landskab kan støtte initiativet om at gøre 

op med dogmer i planlovens zoneinddelinger, men som lovforslaget fremstår 

nu, har det klare mangler. 

 

Lovforslaget rummer tre hovedelementer: 

 

- Lempelse af landzonebestemmelserne i udvalgte kommuner 

- Lempelse af kystnærhedszonen i udvalgte kommuner 

- Øget fleksibilitet i detailhandelsbestemmelserne 

 

 

Landzonebestemmelserne 

Mht. landzonebestemmelserne er der tale om væsentlige lempelser for de 

berørte kommuner. For det første skal kommunen nu give tilladelse til 

udvidelse af virksomheder etableret efter Planlovens § 37, med mindre 

væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer taler 

imod. Den hidtidige 500 m2 grænse er altså erstattet af en åben øvre grænse 

der reelt vil ligge tæt på hvornår et anlæg er lokalplanpligtigt jf. 

bemærkningernes s. 8. For det andet åbnes der op for at tillade udbygninger af 

landsbyer og samlede bebyggelser med landsbypræg. Det kan kommunerne i 

visse tilfælde med de gældende bestemmelser. Det nye er, at man får en 

umiddelbar ret til at bygge udenpå disse landsbyer.  

 

Forslaget til bestemmelserne, som de fremgår af lovforslaget, kan være 

skadelige for de landskabelige og naturmæssige ressourcer i de nævnte 

områder som en helhed. Ressourcer, som især øerne, men også store dele af 

de omfattede kommuner rummer, er en væsentlig del af deres 

indtægtsgrundlag og vores fælles kulturhistoriske arv. Bekymringen gælder 

ikke så meget det samlede volumen af bygninger eller et øget aktivitetsniveau i 

landzonen, hvilket tværtimod kan være positivt. Bekymringen går snarere på, 

at kommunen ikke samtidig med disse lempelser får mulighed for at opstille 



 

 

vilkår for udformningen af de nye byggerier. Praksis har hidtil været, at der ift. 

tilladelser efter Planlovens § 35 kan opstilles vilkår for udformning, højder og 

arealer såfremt et ansøgt byggeri ligger i et landskabeligt eller geologisk 

interesseområde eller hvis der hører kulturmiljø-interesser til arealet. Denne 

mulighed for at kommunen kan opstille vilkår vil også være formålstjenstligt i 

både tilfældet med udbygningen af landsbyer og udformningen af udvidelser af 

virksomheder etableret efter Planlovens § 37. Endvidere bør kommunen have 

mulighed for, eller måske ligefrem pligt til, at fastsætte en maksimal 

udbygningstakt for landsbyer på samme måde som der har været tradition for i 

regionalplaner og kommuneplaner. 

 

Endeligt et par mindre bemærkninger: 

 

- For det første fremgår det af bemærkningerne s. 7, at mindre butikker 

etableret iht. Planlovens § 37, må udvide med op til 250 m2 hvilket 

ikke svarer til den gældende vejledning, der på s. 36 fremhæver, at det 

er det samlede bruttoareal der ikke væsentligt bør overskride 250 m2. 

 

- I bemærkningerne benyttes det lidt vage begreb landsbyer eller 

lignende bebyggelser. Det må antages at den fremtidige vurdering af 

hvor bestemmelsen kan finde anvendelse må bero på den hidtidige 

praksis for så vidt gælder kommuneplanafgrænsede landsbyer eller 

samlede bebyggelser med landsbypræg. Den hidtidige praksis for så 

vidt gælder begrebet samlet bebyggelse med landsbypræg er dog 

problematisk, idet denne betegnelse udelukkende har været anvendt i 

forbindelse med enkeltstående huludfyldninger jf. Naturklagenævnets 

praksis og ikke knopskydninger. En præcisering af begrebet landsbyer 

eller lignende bebyggelser er nødvendig for ikke at give umiddelbar ret 

til uhensigtsmæssigt spredt bebyggelse og for ikke at henvise til en 

Naturklagenævns-praksis der baserer sig på en anden præmis. 

 

- Det er en smule uklart hvorvidt den tidligere grænse på 5 

medarbejdere for udvidelse af en såkaldt mindre virksomhed (denne 

betegnelse er stadig gældende i lovforslagets § 1b) opretholdes i de i 

bilag 2 nævnte områder, ligesom der i de generelle bestemmelser 

stadig ikke er en grænse for hvor mange virksomheder der efter § 37 

må etableres og efterfølgende udvides efter § 36 stk 1 nr. 13 på 

samme ejendom. 

 

Kystnærhedszonen 

Mht. kystnærhedszonen består lempelsen i, at ministeren kan give en konkret 

tilladelse til at iværksætte en planlægning indenfor kystnærhedszonen. Kravet 

til at planlægge i kystnærhedszonen lempes fra at hvor der tidligere skulle 

kræves særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, skal der nu  

blot kræves en planlægningsmæssig begrundelse med bidrag til en positiv 

lokaløkonomisk effekt. 

 



 

 

 

Disse bestemmelser rummer en væsentlig lempelse af kystnærhedszonen. 

Ingen kan være uenige i at de danske kyster rummer en helt enestående 

natur- og landskabsressource som der skal tages vare på. Omvendt skal den 

også betragtes som netop det den er – en knap ressource. Det giver ikke 

mening at opretholde en generel forbudszone, ligesom det ikke giver mening at 

fjerne kystnærhedszonen. Kysten bør være et planlagt mulighedsrum, hvor 

myndighederne skal være særligt opmærksom på at beskytte de eftertragtede 

kystkvaliteter som vi alle ønsker at opleve og benytte os af. Det helt centrale 

er, at statens miljøcentre eller landsplanafdelingen skal prioritere 

administrationen af kystnærhedszonen højt, og stille konkrete krav til 

udformningen af det byggeri og arten af de aktiviteter der ønskes planlagt for. 

Som lovforslaget fremstår nu, er det utydeligt hvilke typer kystkvaliteter der 

fortsat ønskes bevaret, ligesom det er lagt ud til ministeren at fastsætte 

indholdet i plantilladelserne efter lovforslagets §1 stk. c. Det er overordentligt 

væsentligt at disse plantilladelser rummer et forarbejde med grundige analyser 

af det pågældende kystmiljø, som gør det klart for kommunerne hvilke 

forventninger der ligger til den efterfølgende kommunale planlægning. 

 

Et efterfølgende lokalplanforslag og miljøcentrets gennemgang af dette bør 

afspejle forventningerne til bebyggelse og tilpasninger til det givne kystmiljø 

således at det ikke kun er i tilladelser efter lovforslagets §1 stk. c at 

miljøcentret stiller krav til udformning og placering, men at den efterfølgende 

ibrugtagelse af disse tilladelser også følges tæt. Endelig kan det undre lidt at 

der ikke blot opereres med et nyt landsplandirektiv i stedet for at finde på en 

helt ny plantype. Landsplandirektivet for udvidelse af sommerhusområder fra 

2005 er jo netop et udtryk for en sådan kystnær planlægning. 

 

Detailhandelsbestemmelserne 

Mht. detailhandelsbestemmelserne tilsigter lovforslaget at give en større 

fleksibilitet på to områder. For det første kan byer med under 20.000 

indbyggere i højere grad placere butikker frit inden for bygrænsen, og for det 

andet kan der i alle kommuner planlægges for én ny udsalgsvarebutik over 

2000 m2 pr kommuneplanperiode pr. kommune. 

 

Ved en lempelse af detailhandelsbestemmelserne bør kommunerne samtidig i 

de tilfælde hvor der lempes, over for miljøcentrene redegøre for hvorfor det er 

nødvendigt at overstige de nuværende m2–grænser. I den forbindelse bør 

medfølge en vurdering af hvilken indvirkning den mere frie placering får inden 

for bygrænsen og dermed hvordan det vil påvirke de eksisterende 

handelsmiljøer i bymidten. Detailhandelsbestemmelserne har bl.a. til formål at 

sikre levende og bæredygtige handelsmiljøer, der kan være vitale for en bys 

identitet, og hvis man vil lempe dem, bør det kun være af en lokal 

nødvendighed med detailhandelsbestemmelsernes formål, Planlovens § 5l, for 

øje. 

 

 



 

 

 

Øvrige bemærkninger 

Selvom kommunerne måske selv ønsker en større grad af fleksibilitet ligger der 

stadig en vis risiko i at kun væsentlige faktorer kan bremse en udvidelse af 

virksomheder jf. lovforslagets §1 b. Vejlovens § 10 forpligter kommunen som 

vejmyndighed til at tilpasse de offentlige veje til trafikkens art og størrelse. Ved 

en øget trafik som følge af en udvidelse af en § 37 virksomhed, kan en 

kommune som vejmyndighed således komme til at stå med en større regning 

til vejvedligeholdelse eller blive fristet til at nedklassificere et vejforløb til privat 

fællesvej, og dermed parkere merudgiften hos virksomhedens naboer.  

 

Konklusion 

Institut for By og Landskab er overvejende positive for at lempe nogle af de 

bastante byggeforbud der ligger i planloven. Hvis en ændring af planloven kan 

bidrage til en positiv udvikling i udkantsområderne, er det selvfølgelig en 

mulighed der bør gribes. Omvendt er dét faktum, at man i lovforslaget 

tenderer til at gå i den anden grøft og give carte blanche til udvidelser af visse 

erhverv og landsbyer bekymrende. Kommunerne bør have mulighed for at stille 

krav til udformning og placering af de nye bebyggelser og aktiviteter, der følger 

af dette lovforslag. Derudover bør ministeriet sikre en høj faglig standard i §1c-

tilladelser til planlægning i kystnærhedszonen gennem funktionelle, 

kulturmiljømæssige, landskabelige og naturmæssige analyser der klargør 

byggeriets indpasning i det konkrete kystmiljø. Endelig vækker lempelsen i 

detailhandelsbestemmelerne også en vis bekymring. Kortsigtede ønsker om at 

tiltrække større butikker til en by kan fungere som en langsigtet ulempe i 

forhold til centralt beliggende handelsmiljøer.  

Ministeriet bør holde et særdeles vågent øje med, at de oplevelsesmæssige 

værdier der ligger i vore landskaber og byer ikke udhules. Samlet set er vi 

således skeptiske over for den større grad af umiddelbare rettigheder til 

byggeri i landzonen og lempelserne i detailhandelsbestemmelserne, men hilser 

samtidig velplanlagt byggeri til gavn for yderområderne velkomment. 
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