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Lokalplankataloget

- Kun få mindstekrav til lokalplanens indhold

- Loven overlader til den planlæggende myndighed at 
fastlægge lokalplanens konkrete indhold og detaljeringsgrad 
indenfor emnekataloget (lokalplankataloget)

- For at opfylde lokalplanpligten skal en lokalplan gøre det 
muligt på grundlag af planen at forestille sig, hvordan 
området bliver med hensyn til bebyggelsens art og omfang 
samt veje og friarealer, når planen er gennemført.



Der er 

forholdsnormer
og der er

kompetencenormer



Forholdsnorm

det skal direkte af teksten kunne læses, hvad der er tilladt 
eller ikke er det.

Kompetencenorm

kræver byrådets særlige tilladelse i form af dispensation fra 
en bestemmelse. Dispensationen gives i henhold til 
Planloven §§ 19 og 20



Forholdsnormer

BØR KAN

- Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål

- Bygninger må opføres i max. 12 meters højde

- Der må ikke opsættes kviste på hovedhuset



Kompetencenormer

- …Med byrådets tilladelse…

- Der må ikke ske ændringer af bygningerne – uden byrådets 
tilladelse

- Kompetencenormer skal generelt undgås – MEN er 
udtrykkeligt hjemlet i § 15, stk. 2 nr. 14 og 19 

- (nr. 14: bevaring af eksisterende bebyggelse og nr. 19: 
forbud mod større byggearbejder på eksisterende 
bebyggelse)

- Kan kun fastsættes i forlængelse af en forholdsnorm fx et 
forbud – der skal være noget at dispensere fra! 

- Dispensationsprocedure kan ikke undgås!



Planloven § 15, stk. 2

Alle bestemmelser i en lokalplan skal have hjemmel i 
planlovens § 15, stk. 2. 

Planen skal som helhed - og de enkelte bestemmelser -
have en planlægningsmæssig begrundelse. 



Planloven § 15, stk. 2
En lokalplan kan ikke indeholde: 

- Miljøvilkår (bortset fra bestemmelser for nedsivning og 
genanvendelse af regnvand og om undtagelse for 
tilslutningspligt til fælles varmeanlæg ved energivenligt 
byggeri

- Ejerforhold

- Rækkefølgeplanlægning/tidsbegrænsning

- Vilkår (bortset fra tilslutningspligt og 
afskærmeforanstaltninger) 

- Andre vilkår som er hjemlet i anden lovgivning
(affaldshåndtering, spildevand, miljølovgivningen)



Lokalplanens mindsteindhold

- Entydig angivelse af det geografiske område, med angivelse 
af matr. nr. som planen omfatter.

- Planens formål da Formålsbestemmelserne har særlig 
betydning i relation til dispensationskompetencen.

- En vis klarhed og præcision af de enkelte retningslinier, hvis 
de skal have retsvirkning.

- Planens retsvirkninger.



Lokalplanens mindsteindhold
Særlige krav:

- Særlige indholdsmæssige krav for ejendomme der skal 
overgå til byformål eller sommerhusbebyggelse: 
anvendelse, vej- og stiforhold og udstykningsforhold

- Ved mulighed for etablering af butikker skal det maksimale 
bruttoetageareal for den enkelte butik samt for det samlede 
bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål indenfor 
lokalplanområdet, fremgå.

- Lokalplaner der udlægger støjbelastet areal til støjfølsom 
anvendelse skal indeholde bestemmelser om etablering af 
afskærmningsforanstaltninger.

- Særlige forhold for lokalplaner der giver mulighed for 
opstilling af vindmøller



Rammelokalplaner

- Lokalplaner, som ikke indeholder tilstrækkelige, præcise
bestemmelser for bebyggelsens placering og udformning 

- Planer der efter eget indhold angiver sig som 
rammelokalplaner, fx ved at forudsætte supplerende 
bebyggelses- eller udstykningsplaner eller 
beplantningsplaner. 

Rammelokalplaner kan ikke danne grundlag for byggeri



Nu kommer vi til 

lokalplankataloget!

§ § §



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 1

Overførsel af byzone og sommerhusområder

Særlige bestemmelser for anvendelse, udstykning, 
bebyggelse og vejforhold



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 2
Områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne 
arealer forbeholdes til offentlige formål.

-Boligformål, erhvervsformål, offentligt formål

-Anvendelse af delarealer indenfor lokalplanen

-Helårsbeboelse, (dog ingen pligt til tilmelding til folkeregister) 

Ved lokalplaner, der udlægger arealer til offentlige formål, skal 
beskrivelsen af planens retsvirkninger indeholde oplysninger 
om ejeres mulighed for at kræve, at kommunen overtager 
arealerne efter reglerne i planlovens § 48.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 3
Ejendommens størrelse og afgrænsning

Hvis en ejendom ikke er med i matrikelfortegnelsen, gælder 
lokalplanen ikke for den pågældende ejendom

- Mindstegrundstørrelse

- Facadelængde (vil forhindre koteletgrunde)

- En konkret udstykningsplan kan undlades, hvis planen på
anden måde indeholder tilstrækkelige bestemmelser

Et krav om at en aktivitet (fx en beplantningsplan) kræver 
byrådets godkendelse, gør lokalplanen til en rammelokal-
plan. Der kræves ny lokalplan før lokalplanpligten er opfyldt. 



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 4

Vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig 
betydning, herunder om adgangsforhold til færdselsarealer 
med henblik på adskillelse af trafikanter

- Placering og udformning af veje og stier

- adgangsbegrænsning, 

- parkeringsforhold 

- regulering af hegning mod vej. 

- vejbelægning, bevaring af en vejbelægning.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 5

Beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til el-
forsyning

Ikke selve den tekniske udførelse.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 6 og 7

Bebyggelser beliggenhed på grundene, herunder om 
terrænhøjde, hvori bebyggelsen skal opføres og

Bebyggelsens omfang og udformning, herunder med henblik 
på regulering af boligtætheden

-størrelsen på lejligheder i fx ny etageboligbebyggelse eller 
ved indretning af lejligheder i eksisterende bebyggelse. 

-Angiv facadehøjde, totalhøjde og tagform – ikke etageantal 
(da der er tvivl om fortolkning)

-Facadematerialer fastsættes med mindre der er mange 
muligheder. Fastsæt måske hvad der ikke må bruges

-Farver bør defineres entydigt fx ved at anvende det 
internationalt udbredte farvesystem NCS



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 8

Anvendelse af de enkelte bygninger

- muligt i bycentre at bestemme, at stueetagen i en bygning 
forbeholdes til butikker, 1. sal til liberale erhverv og de 
øvrige etager til boliger



Planlovens § 15, stk. 2, nr.  9
Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede 
arealer, herunder terrænregulering, hegnsforhold, bevaring 
af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt samt 
belysning af veje og andre færdselsarealer 

- Belysning på veje, stier, pladser og andre færdselsarealer -
men ikke på de enkelte ejendomme. 

- Beplantningsplan
- Plantevalg
- Beplantningshøjde for ny beplantning
- Bevaring af eksisterende beplantning
- Der kan ikke fastsættes bestemmelser om forbud mod 
ukrudtsbekæmpelse eller om forbud mod at bruge 
kunstgødning eller pesticider.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 10

Bevaring af landskabstræk i forbindelse med bebyggelse af et 
område, der inddrages til bymæssig bebyggelse eller 
sommerhusbebyggelse

Ikke naturfredning efter Naturbeskyttelsesloven



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 11

Tilvejebringelse eller tilslutning til fællesanlæg i  eller uden 
for det af planen omfattede område som betingelse for 
ibrugtagning af ny bebyggelse

- Bygninger (fx fælleshuse) og rum (fx vaskerier)

- Ubebyggede arealer, herunder parkeringsanlæg

- TV - antenne

- Pligt til at tilslutte sig varmeforsyning og tåle udgifterne til 
etablering og omkostninger, men ikke pligt til at aftage



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 12

Foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af 
beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse 
for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et 
ubebygget areal.

Kan begrundes både i støjbeskyttelseshensyn og i æstetiske 
hensyn



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 13

Oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, 
erhvervsområder eller områder for fritidsbebyggelse, 
herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til 
at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af 
fællesarealer og fællesanlæg

Både åben-lav og tæt-lav - ikke etageboliger!

Bestemmelsen omfatter kun grundejerforeninger - ikke 
lejer- eller beboerforeninger og handelsstandsforeninger.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 14

Bevaring af eksisterende bebyggelse, således at 
bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen 
må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.

Omfatter også ombygninger m.v., der ikke kræver 
byggetilladelse

(her har vi gang i et krav om kompetencenorm!)



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 15

Friholdelse af et område for bebyggelse, når en bebyggelse 
kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller 
anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, 
helbred eller ejendom



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 16

Ophør af gyldigheden af udtrykkeligt angivne 
tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i 
strid med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil 
bortfalde af § 18 (lokalplanens retsvirkninger)

- Private tilstandsservitutter som er i strid med lokalplanens 
formål (og som ikke bortfalder automatisk som følge af 
retsvirkningerne i § 18) skal udtrykkeligt angives i 
lokalplanen før lokalplanbestemmelsen kan få retsvirkning.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 17, 
18 og 19

Sammenlægning af lejligheder i eksisterende 
boligbebyggelse

Isolering af eksisterende bebyggelse mod støj og

Forbud mod større byggearbejder på eksisterende 
bebyggelse, således at sådanne arbejder kun kan udføres 
med kommunalbestyrelsens tilladelse eller efter krav fra en 
offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen. 
(her har vi også gang i et krav om kompetencenorm!)

Relaterer sig alle til byfornyelse.



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 20

Oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, 
herunder om medlemspligt og om foreningers ret og pligt til 
at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen, om opsigelse eller ret til ophævelse 
af brugsretskontrakter og haveafståelser.



Planlovens § 15, stk. 2,

- nr. 21 mulighed for, at lokalplaner kan indeholde krav om 
støjisolering af ny boligbebyggelse, der ligger i eksisterende 
boligområder eller i områder for blandede byfunktioner.

- nr. 22 krav om, at ny bebyggelse skal opføres som 
lavenergibebyggelse 

- nr. 23 anvendelsen af vandområder i et 
byomdannelsesområde

- nr. 24 udformningen af anlæg på vandområder i et 
byomdannelsesområde

- nr. 25 installation af anlæg til opsamling af regnvand fra 
tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse 
for ibrugtagning af ny bebyggelse.


