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Hermed fremsendes høringssvar vedrørende evaluering af planloven og 
ønske om idéer og forslag til fremtidens planlov. Udover dette dokument, 
har Arkitektskolen Aarhus udarbejdet et separat høringssvar vedrørende 
planlægning for kulturmiljøer. Dette høringssvar er opbygget således, at 
der er valgt en række temaer ud, der relaterer sig til forskellige sammen- 
hængende elementer i loven. 

 
 

Introduktion 
Den nuværende planlov har sit udgangspunkt i planreformen fra start 
90’erne med senere revisioner. I dette høringssvar fokuseres særligt på den 
tidligere regerings forlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti & Det 
Konservative Folkeparti kaldet ’Et Danmark i bedre balance’ der udmøntede 
sig i 2017-reformen. Grundlæggende er der tale om det samme plansystem 
som før 2017, men mængden af ændringer, er ikke set tilsvarende siden 
nuværende planlovs vedtagelse i start 90’erne. For at gøre dette dokument 
overskueligt, er kommentarerne derfor ordnet efter emner, og følger såle- 
des ikke nødvendigvis kapitelordnen i planloven. 

 
 

Om formålet (§ 1) 
I formålet med planloven blev der i 2017 indskrevet, at et delformål er, at der 
skal skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Dette kan dog sy- 
nes overflødigt, idet dette er et implicit formål med overhovedet at have en 
samordnende planlægning. At økonomiske hensyn/vækst nu er indskrevet i 
formålet, må dog anses som et udtryk for at planloven som et hele skal for- 
tolkes med en prioritering af sådanne interesser der er højere end den var 
før. Således må logisk sluttes, at der er andre formål der vægtes lavere end 
før - hvilket nødvendigvis må være bl.a. natur og miljø. Denne vægtning 
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kan have konsekvenser i fastsættelsen af retspraksis og naturklagenævns- 
praksis i mere principielle afgørelser, ligesom det kan have konsekvenser 
for vægtningen af sagsforhold i f.eks. § 35-afgørelser (landzonetilladelser). 

 
Med 2017-reformen blev biodiversitet ligeledes fremhævet i formålet med 
planlovgivningen. Det bliver interessant, hvorvidt det vil give anledning  
til en ændret forvaltningspraksis hos planmyndighederne og vi må se om 
kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort i den kommende revision 
af kommuneplanerne giver indtryk af en ny praksis. 
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Om kystnære forsøgsprojekter 
Overordnet set er det interessant med de nye kystnære forsøgsprojekter. 
Det er tilsyneladende uafklaret, hvorvidt der kan laves nogle robuste bu- 
sinesscases på projekterne. I debatten er det efter 2017-reformen af nogle 
interessenter blevet fremhævet, at projekterne burde være endnu større for 
at være rentable. Det vil vi vurdere uhensigtsmæssigt set fra landskabeli- 
ge hensyn og derfor fraråde. Kystområderne er en national landskabsres- 
source, og store rekreative projekter, der end ikke underlægges en grundig 
arkitektonisk censur, er højst problematiske. Projekterne bør rumme arki- 
tektoniske og oplevelsesmæssige værdier i international klasse - ellers vil 
en transformation af de eksisterende kystnære hytte-byer være langt mere 
relevant. De kystnære områder må anskues som en væsentlig- og knap res- 
source, og der bør økonomiseres med den. 

 
Det indledende spørgsmål burde dog i stedet være hvorfor det er nød- 
vendigt med den nye § 4 a. Erhvervsministeren har beføjelser til punktvis 
at ’kortslutte’ plansystemet gennem landsplandirektiverne, og det er et 
spørgsmål om at benytte denne eksisterende beføjelse. 

 
Kriterierne for bedømmelse af projekterne som bl.a. fremgår af kommenta- 
rerne til lovgivningen virker umiddelbart fornuftige, ligesom en udløbstid 
virker fornuftig - vi vil dog særligt notere at den arkitektoniske indpasning 
ift. landskabet bliver helt essentiel i sagsbehandlingen af de ønskede projek- 
ter. På samme måde som mht. planlægning for udviklingsområder og frem- 
tidige sommerhusområder, bør sagsbehandligen basere sig på en grundig 
konsekvensanalyse, herunder visualisering, et grundigt og omfangsrigt 
tegningsmateriale og en reel landskabsarkitektonisk analyse af projektets 
forventede konsekvens. 

 
 

Om udviklingsområder i kystnærhedszonen (§ 5a & § 5b) 
Planlægning for de såkaldte ’udviklingsområder’ bør basere sig på en ’kon- 
kret og systematisk’ vurdering af kystlandskabet efter Landskabskarakter- 
metoden eller lignende metode. Det er helt afgørende at foretage en grun- 
dig analyse af den eksisterende landskabskontekst, men i samme åndedrag, 
må det vil også være af afgørende betydning, at konsekvensen af den nye 
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planlægning vises på en overskeulig og retvisende måde for på bedste og 
mest transparente vis at inddrage borgerne i planprocessen. 
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Vi er indforståede med, at en §5 b, stk. 3 - tilladelse i princippet falder før en 
detaljeret planlægning sættes i værk - det er dog ikke ensbetydende med at 
det på denne måde er hensigtsmæssigt at dele planprocessen op i to dele. 
Man bør foretage en konsekvensvurdering på baggrund af en indledende 
skitseplan - herunder visualiseringer, snitundersøgelser og såkaldte ’view- 
shed’ analyser. Det må formodes at der ofte ansøges om § 5 b, stk. 3-tilla- 
delse med udgangspunkt i et projekt. I disse tilfælde må det være så me- 
get desto lettere lettere at udarbejde konsekvensanalyser for landskabelige 
konsekvenser og visualiseringer, udarbejde terrænsnit, volumenstudier etc. 
På samme måde som med forsøgsprojekterne er vi bekymrede for, hvor- 
vidt der foretages en egentlig arkitektonisk konsekvensanalyse. Det er væ- 
sentligt at der foretages en landskabelig vurdering på styrelsesniveau - ikke 
blot ifm. udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszoner, men også 
i en efterfølgende godkendelsesprocedure hvor kommunen bør søge god- 
kendelse af udviklingsområde-lokalplaner hos såvel Erhvervsstyrelsen som 
Miljøstyrelsen for så vidt angår de landskabsarkitektoniske konsekvenser. 
Vi vurderer at det ikke blot er konsekvensanalysen der hér bør være i fokus, 
men i mindst lige så høj grad vurderingen af hvorvidt disse konsekvenser 
er rimelige. En sådan vurdering af skønnet findes f.eks. for klageadgangen 
for skøn i § 35-sager. 

 
 

Om formålet med detailhandelsplanlægning 
Her skal blot kommenteres, at uanset hvad der skrives ind som overord- 
nede formål, vil konsekvensen af større butikker alt andet lige være færre 
butikker. Færre butikker giver alt andet lige større afstand til butikker. Frigi- 
velsen af arealstørrelser for udvalgsvarebutikker arbejder imod ønsket om 
bæredygtige og varierede bymidter. Det samme gør sig gældende for de 
vedtagne større dagligvarebutikker. Hvis man via loven vil tilsigte en mere 
finmasket detailhandelsstruktur tættere på forbrugeren, burde arealgræn- 
serne jo skærpes og sættes ned og ikke op som det skete i 2017-reformen. 

 
 

Om aflastningsområder 
Reintroduktionen af aflastningsområderne i 2017-reformen bør vække en 
særlig opmærksomhed. I kommentarerne til 2017-lovforslagets nr. 17, står 
det udtrykkeligt, at: 

 
”Bydelscentre, aflastningsområder og lokalcentre bør som hidtil ikke place- 
res på en sådan måde, at de samlet set vil medføre en funktionstømning af 
bymidten.” 

 
Aflastningsområder har dog tilsyneladende allerede medført en vis funkti- 
onstømning af bymidter - se blot på forskellene i detailhandelsplanlægnin- 
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gen for Kolding vs. Vejle. Man må formåde at de også i fremtiden vil med- 
virke til en funktionstømning af bymidter. Især i kombination med de nye 
bestemmelser for udvalgsvarebutikker. Caseeksempler med erfaringer med 
aflastningsområder kunne være Kolding, Herning eller Odense. Odense er 
et af de mere velbelyste af slagsen, og ICP foretog i 2014 en undersøgelse 
af detailhandelsstrukturen på Fyn for Naturstyrelsen. Af s. 27 fremgår, at: 

 
”I 1999 var der stort set omsætningsmæssig ligevægt mellem Odense by- 
midte og aflastningscentret med bl.a. Rosengårdcentret. Udviklingen siden, 
hvor Ikea er etableret og Rosengårdcentret er blevet renoveret og udvidet, 
er gået i retning af et stadigt mere markant aflastningscenter og i dag svarer 
omsætningen i bymidten kun til ca. 60 % af omsætningen i aflastningscen- 
tret. 
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I bymidten er der forsvundet omkring 75 udvalgsvarebutikker siden 1999, 
svarende til ca. 25 %. Tilsvarende er også 25 % af bruttoarealet til udvalgs- 
varer nedlagt. Omkring 10 % af beklædningsbutikkerne og ca. halvdelen af 
boligudstyrsbutikkerne er forsvundet, bl.a. er en markant butik som Elgi- 
ganten lukket i Kongensgade.” 

 
Det vurderes bl.a. på denne baggrund, at det bør være obligatorisk med en 
nøgtern, og grundig undersøgelse af den lokale detailhandelsstruktur, og 
som foreslået med landskabsvurderingerne bør også rimeligheden i vurde- 
ring og skøn foretages af Erhvervsstyrelsen. Mere overordnet set mener vi, 
at Erhvervsstyrelsen bør igangsætte en større analyse af aflastningsområ- 
ders indvirkning på bymidter for at få et mere tilbundsgående beslutnings- 
grundlag. 

 
Det nyere eksempel med nyt aflastningsområde i Brande viser problemet 
med genindførslen af aflastningsområder med al ønsket tydelighed. Der 
kan næppe argumenteres planlægningsmæssigt meningsfuldt for nødven- 
digheden af et aflastningscenter i Brande. Det kan ligeledes være svært ikke 
at se Brande-casen som dannende en vis præcedens for alle byer fra 7.000 
indbyggere og opad. Givet 2017-lovforslagets kommentarer om at der ikke 
må ske en funktionstømningen af bymidterne, virker det besynderligt at 
planforslaget til Brande-projektet ikke er blevet mødt af en indsigelse fra 
Erhvervsstyrelsen. I detailhandelsanalysen der hører med til planforslaget 
redegøres netop for hvilke butikker man forventer vil lukke - bl.a. i Brande 
midtby. 

 
 

Om enkeltstående butikker 
En fravigelse af 500 m afstandskravet ifm. etablering af enkeltstående butik- 
ker, må formodes at skabe nogle nye klyngedannelser - således at der f.eks. 
langs indfaldsvejene vil kunne etableres en lang række dagligvarebutikker 
- så længe de ikke opleves som sammenhængende center-dannelser. En 
sådan klyngedannelse i sammenhæng med en let forøget grænse på tilladt 
areal, må formodes at medføre en dårligere geografisk fordeling af butiks- 
dækningen for dagligvarer. Fravigelse af 500 m kravet må således formodes 
at trække i samme retning som ændringer i grænserne i butiksstørrelser for 
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udvalgsvarebutikker - en decentralisering internt i de større byer sammen- 
holdt med en centralisering på tværs af byer. 

 
 

Om den nye metode for afgrænsning af bydelscentre 
I alle byer med mere end 20.000 indbyggere kan man nu mere frit kan sætte 
maksimale arealgrænser og samtidig ikke længere benytte den statistiske 
metode til afgrænsningen af bymidter. Ændringen må de facto forstås så- 
ledes, at der nu kan laves ’mini-aflastningsområder’ - også i små og mel- 
lemstore byer. Der skal naturligvis redegøres for rimeligheden og de skal 
have en placering ’inden i’ byfiguren, men an ’aflastning’ af midtbyen synes 
stadig at være hensigten. Konsekvensen af disse redefinerede bydelscen- 
tre, må sidestilles med problemerne med almindelige aflastningsområder; 
butikkerne i bymidterne må forventes at blive relativt svækkede i konkurren- 
cen med nye større udvalgsvarebutikker beliggende i bydelscentre. 

 

Dato: 28/1-2020 
Side 5 af 7 

 
J.nr. 054/1-12 
MO/LR 

 
Om Grønt Danmarkskort 
Det bliver interessant at følge kommunernes udarbejdelse af det grønne 
danmarkskort. Det kan dog undre, at det ikke er en over-kommunal opgave, 
som enten en ny regional instans eller Miljøstyrelsen skulle udarbejde eller 
godkende. Det bør undgås at Grønt Danmarkskort blot bliver en samtegning 
af eksisterende kortudpegninger, men derimod bliver et reelt værktøj til pri- 
oritering af naturindsatser. 

 
Det må formodes, at kortet bl.a. skal anvendes i prioriteringsarbejdet med 
udpegningen af fremtidige naturområder i det åbne land - lige så relevant 
kunne det dog være at også byzonerne bliver integreret i arbejdet med det 
grønne danmarkskort. Dette ville ligge i direkte forlængelse af sektion 9 og 
Begrundelsen i ’Om vores livsgaranti, vores naturkapital: EU’s biodiversi- 
tetsstrategi frem til 2020’ som vedtaget i EU-parlamentet 21/3-2012. 

 
Om placering af ny byzone ved eksisterende byzone 
Det er en smule uklart, hvorfor der har været nødvendigt at indføje prin- 
cippet om byzone-ved-byzone, idet det allerede er forvaltningspraksis og 
nævnt i bemærkningerne til tidligere udgaver af planloven. Hvis det ind- 
føjes pga. uheldige erfaringer, ville det være interessant at få disse belyst. 
Hvis det er fordi der er for mange diskussioner mellem Erhvervsstyrelsen 
og kommuner, ville det også være interessant at få belyst omfanget og ka- 
rakteren af disse diskussioner. 

 
Det kan dog virke kontraintuitivt, at der ikke også uden for kystnærheds- 
zonen har været et ønske om ’forsøgsprojekter’. Forsøgsprojekter hvor der 
kunne planlægges byzone løsrevet fra øvrig byzone. Argumentet om byzo- 
ne-til-byzone hænger sammen med det at modvirke spredt og uplanlagt 
bebyggelse, hvilket naturligvis kan have sine æstetiske og funktionelle be- 
grundelser og modvirke det såkaldte ’investeringsspild’. Forsøgsprojekter 
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med spredt og planlagt bebyggelse er dog en underbelyst ’by-genre’. Dette 
kunne være interessant at afsøge i forsøg - f.eks. i forlængelse af en arki- 
tektkonkurrence, som den Statens Kunstfond afholdte i 1967 1. Fra udlandet 
kender vi f.eks. Siedlung Hallen ved Bern opført fra 1955 til 1962. Det er 
netop et eksempel på smukt byggeri løsrevet fra byen, der på den ene side 
økonomiserer med arealressourcen og på den anden siden tilbyder nogle 
unikke boligkvaliteter. 

 
Såfremt formålet med byzone-til-byzone i øvrigt kan tilgodeses (ift. infra- 
struktur, landskab og natur), kunne en forsøgsordning således været inte- 
ressant. I og med det ville være en forsøgsordning, sikres imod en præ- 
cedensvirkning der eventuelt ville kunne påvirke landbruget ift. jordpriser, 
arronderingsinteresser etc. 
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Om motorvejsnære erhvervsområder 
For at sikre sig mod den uheldige korridordannelse langs motorvejene som 
vi ser stadig mere af, bør man i størst mulig omfang afstå fra at udlægge 
erhvervsområder langs motorvejene, men placere dem i tværgående bånd 
i stedet. Dermed sikrer man sig at motorvejsnære erhvervsarealer etableres 
til de der reelt har et behov for motorvejsnærhed og ikke blot etableres til de 
der ønsker facadegrund mod motorvejen. Herudover bør der stilles krav om 
særligt fokus på landskabelig bearbejdning af udearealer langs motorveje. 

 
Den oprindelige tanke om motorveje placeret i det store landskab (som 
f.eks. den Østjyske Motorvej) er flere steder under pres fra uskøn placering 
af bebyggelse og manglende landskabelig bearbejdning af virksomhedens 
udenomsarealer. Dette bør modvirkes i det fremadrettede arbejde med 
planlægning for motorvejsnære erhvervsområder. 

 
 

Om konkretisering af ministeriets beføjelser 
Der er ikke argumenteret for hensigtsmæssigheden af at indskrænke indsi- 
gelsesbeføjelserne ift. kommuneplaner. Det der før 2017 hed ’overordnede 
interesser’ burde være en dækkende formulering. Ifølge lovbemærkninger- 
ne til lov 571/2005, dækker ’overordnede forhold’ over forhold der typisk har 
interesse ud over kredsen af en kommunes indbyggere. En udtømmende 
liste - de ’nationale interesser’, fratager ministeren insigelsesmulighed, over 
for noget der kunne være en ’overordnet interesse’. 

 
Hertil kommer at det er ’ministre’ og ikke ’myndigheder’ der kan give ind- 
sigelse mod lokalplanforslag. Formålet med ændringerne må forståes så- 
ledes, at der fremover skal gøres færre indsigelser. Argumentet for dette 
fremgik ikke klart ved 2017-reformens vedtagelse og det fremstår stadig ikke 
klart. 

 
 

1 Konkurrence om boligområders udformning - bl.a. omtalt i Haxner, Malene, 
(2002), Med himlen som loft, s. 298-301 
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Om nationale interesser og landskabsbeskyttelsen 
Der er tilsyneladende også sket en uheldig ’forsigtighed’ ifm. tilsynet med 
kommuneplan og kommuneplantillæg. Miljøstyrelsen har nu en praksis 
hvor de kun konsekvensvurderer et kommuneplantillæg med tilhørende lo- 
kalplan, såfremt den har et overlap med en kommunalt udpeget landskabe- 
ligt interesseområde. Dette må bero på en misforståelse, idet beskyttelsen 
af landskabet som national interesse nødvendigvis må gå videre end den 
kommunale planlægning. Selvfølgelig bør staten kunne gøre indsigelse for 
at tilgodese planlovens formålsbestemmelser - også i områder der ikke af 
kommunen er udpeget som værende landskabelige interesseområder. Især 
når et højt byggeri beliggende uden for landskabelige interesseområder har 
landskabelige koneskvenser langt ind i landskabelige interesseområder. Det 
320 m høje tårn i Brande vidner herudover på en svaghed i systemet som vi 
ser det. Miljøstyrelsen har vurderet sagen og fundet at man godt kan gøre 
indsigelse og at det er gjort før for mindre projekter. Men idet sagen pga. 
dens størrelse ifølge styrelsens interne retningslinjer skal forelægges mini- 
steren, ender der med ikke at blive anmodet om indsigelse til Erhvervsmi- 
nisteren. Miljøstyrelsen har senere gjort indsigelser i sager uden minister- 
forelæggelser. Denne inkonsistens i plansystemet er med til at underminere 
landskabsbeskyttelsens integritet. 

 
 

Om store boliger i landzonen og arkitektonisk censur 
Ændringerne må her anses som en stor lempelse i forhold til måden landzo- 
nebestemmelserne blev administreret før 2017. Vores indtryk er, at de fleste 
kommuner godt vil acceptere boliger på over 250 m2, men at de før 2017 
benyttede hjemlen (krav om §35-tilladelse) til at sætte vilkår om placering 
og udformning - især i områder udpeget i kommuneplanen som landskabe- 
lige- eller kulturmiljø-interesseområder. Denne hjemmel til at stille arkitek- 
toniske krav forsvandt stort set i 2017 idet man må formode at det er et fåtal 
at beboere der ønsker at udvide beboelsen til over 500 m2. Især i de nævnte 
interesseområder, må den nye undtagelsesbestemmelse forventes at have 
visuelle konsekvenser, idet sådanne store boliger kan virke voldsomme - 
særligt i mindre landskabsrum. For at imødekomme konsekvenserne, bør 
det som minimum indføjes, at der kan stilles vilkår om placering og udform- 
ning (arkitektonisk censur) fra 250 m2 op til de 500 m2 - men at tilladelsen i 
udgangspunktet skal gives. Lignende planprincip findes for gyllebeholdere 
jf. planlovens § 36, stk. 2. 

 
Vi er af den opfattelse at planloven kan og bør understøtte smukke, bære- 
dygtige og inkluderende byer og landskaber og 2017-reformen var desvær- 
re et tilbageskridt på flere områder. Vi står naturligvis til rådighed for en 
uddybning af pointerne 

 
Venlig hilsen 

 
 
 

Torben Nielsen 
Rektor Adjunkt i by- og landskabsplanlægning 
Arkitekt MAA Arkitekt, Ph.d. 
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