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Planloven § 15, stk. 2

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

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



Lokalplankataloget

Lokalplanpligten skal sikre, at man som minimum kan 
forestille sig, hvordan området bliver med hensyn til: 

• bebyggelsens art 

• bebyggelsens omfang 

• veje og friarealer 

- når planen er gennemført.



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 efter § 19, § 48, § 49 – vær 
opmærksom, det kan variere efter lokalplanens indhold!



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



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

- Handlepligt

- 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 ved ibrugtagning 

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



Forholdsnormer

BØR KAN

- Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål

- Bygninger må opføres i max. 12 meters højde

- Parkeringsarealerne skal placeres ud mod Hovedvej



Kompetencenormer
Dispensationsprocedure kræves!

§: Der må ikke ske ændringer af bygningerne – uden byrådets 
tilladelse

(kompetencenorm i hht. Planloven § 15, stk. 2 nr. 14)

§: Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan som skal 
godkendes af byrådet  

(ikke hjemmel = rammeplan da der skal være noget at 
dispensere fra!)

Kompetencenormer skal generelt undgås – MEN er 
udtrykkeligt hjemlet i § 15, stk. 2 nr. 14  bevaring af 
bebyggelse



Planlovens § 15, stk. 2, nr. 14
(kompetencenorm)

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

Perfekt mulighed for at sikre bebyggelsen!

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

Sikrer at hver enkelt ombygning eller forandring styres af 
kommunen ved disp.procedure



Eksempel på meget skrappe krav:

§ Belysning

6.2 For hele lokalplanområdet gælder, at 
lyspunkthøjden … ikke må overstige 8 meter. 

6.3 Armaturer skal placeres, så beplantningsbælterne 
… ikke oplyses. 

6.4 Armaturer skal være med vandret skærm med en 
hældning på max. 3 grader…de skal monteres på 
rundkoniske eller lige rørmaster…

6.5 … anvendes lyskilder med en farvetemperatur 
mellem 2800K og 3200K og en farvegengivelse 
svarende til en Ra-værdi på mindst 70





§ 6Bebyggelsens omfang og placering
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