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Hovedpunkter

Lidt om Miljøministeriet og styrelsen

Introduktion til plansystemet

Sammenhæng til anden lovgivning

Hvad siger loven



Departement

Miljøcenter Nykøbing F

Miljøcenter Odense

Miljøcenter Ringkøbing

Miljøcenter Ribe

Miljøcenter Århus

Miljøcenter Aalborg

Miljøministeriet 

Naturklagenævn

Miljøklagenævn

By- og 
Landskabsstyrelsen

Miljøstyrelsen Skov- og 
Naturstyrelsen

Kort- og 
Matrikelstyrelsen

Miljøcenter Roskilde 19 statsskovdistrikter,
heraf 6 landsdelscentre

Ministeren
Karen Ellemann

Opgaver efter planloven



By- og Landskabsstyrelsen

Direktion

Presseafdeling

Juridisk kontor Sekretariat

Byer Lands- 
plan

Natur Vand

Miljøcenter Nykøbing F

Miljøcenter Odensee

Miljøcenter Ribe

Miljøcenter Ringkøbing

Miljøcenter Roskilde

Miljøcenter Ålborg

Miljøcenter Århus

Opgaver efter 
planloven



By-området

planlovsadministration generelt

kommune-/lokalplanlægning

Fingerplanen og Hovedstaden

VVM og SMV

Bypolitisk initiativ

Sjællandsprojektet

Erhvervslokalisering

Danmark i balance

sager efter sommerhusloven

(det åbne land)

Snart Naturstyrelsen…



Danmark i balance

Regeringsinitiativ september 2010

Bedre muligheder for at planlægge i yderområder

29 yderområde-kommuner

Ændring af planloven på vej:

- boliger i tilknytning til landsbyer

- erhverv i overflødiggjorte driftsbygninger

- detailhandel udenfor bymidterne

- planlægning i kystnærhedszonen



Planloven – i et samspil med anden lovgivning

Miljømål Naturbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

Byggelov Veje Råstoffer

Planloven

Hegnslov - Landsplandirektiver

- VVM Husdyr

- Risiko

Landbrug - Internationale naturbeskyttelsesområder

Nationalparker Tinglysning

Varmeforsyning                                            kolonihaver

miljøvurdering                                       udstykning



Planlovsystemet 2007

Kommuneplaner
• Kommunernes planstrategi
• Arealregulering for by og land

Kommuneplaner
• Kommunernes planstrategi
• Arealregulering for by og land

Regionale vækstfora
Erhvervs-

udviklingsstrategi

LokalplanerLokalplaner

2009: 
Vandplan 
Natura 2000-plan 

Regional 
råstofplan

Regionale udviklingsplaner
• Regionens visioner

Regionale udviklingsplaner
• Regionens visioner

Landsplanlægning
Regeringens politik:
• Landsplanredegørelse
• Statslige interesser
• Landsplandirektiver

Landsplanlægning
Regeringens politik:
• Landsplanredegørelse
• Statslige interesser
• Landsplandirektiver

SagsbehandlingSagsbehandling
Statslige 
sektorinteresser 

Statslige 
sektorinteresser

Trafik

Nationalpark



Planlovsreformen 2007

Før Efter

Landsplanlægning Styrket Landsplanlægning
12 Regionplaner 5  Regionale udviklingsplaner

271 Kommuneplaner 98 Kommuneplaner 

1300 Lokalplaner pr. år 1300 Lokalplaner pr. år

Overgangsordning 2006 – 2009

Regionplanretningslinier har retsvirkning som landsplandirektiv

Ophævet – af MIM – med de nye kommuneplaner

VVM-tillæg opretholdes som kommuneplanretningslinier



Landsplanlægning

Landsplanredegørelse 

Statslige interesser  i 
kommuneplanlægningen 

Landsplandirektiver

Særlige lovregler 

(kyst, detailhandel, hovedstaden)

Vejledninger mv.

Dialogprojekter



Landsplanredegørelse 2010:

Regeringens fem pejlemærker for den fysiske planlægning:

Fastholde adskillelsen mellem by og land

Udviklingen skal komme hele landet til gode

Planlægningen skal basere sig på respekt for naturen, miljøet 
og landskabet 

Fysisk planlægning skal spille tæt sammen med den 
overordnede transportstruktur 

Planlægningen skal være helhedsorienteret – sikre dynamikken 
mellem by og land og funktionaliteten i den enkelte by. 



Oversigt over statslige interesser

Hvert 4.år

Konkretiserer det kommunale råderum

Ikke nye krav, men lovgivning, statslige 
redegørelser, handlingsplaner, 
regionplaner mv.

Mål at undgå indsigelse

Udarbejdes med andre ministerier og i 
dialog med KL

Miljøministeren har en pligt til at gøre 
indsigelse

Ny oversigt forventes november 2010



Landsplandirektiv - Fingerplan 2007

Indhold:

Politisk redegørelse

Regler med bemærkninger (det 

juridisk bindende direktiv)

Miljøvurdering

Efterfølgende supplementer:

Oplysninger, data og analyser (forår 

2007 og løbende)

Detailhandel (efterår 2007)



• Eneste sammenfattende arealanvendelsesplan
• Balance mellem benyttelse og beskyttelse
• Også placering af upopulære anlæg
• Balance mellem lokale, regionale og nationale hensyn

Kommuneplaner 

Kommuneplankataloget

Byzoner og sommerhusområder
Forskellige byformål
Detailhandelsstruktur
Trafikanlæg
Tekniske anlæg
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
VVM-pligtige anlæg
Støjbelastede arealer
Fritidsformål

• Jordbrug
• Skovrejsning
• Lavbundsarealer
• Naturbeskyttelse
• Kulturhistorie
• Landskab
• Geologi
• Vandløb, søer og kystvande
• Kystnærhedszonen
• Landsplandirektiver



Kommuneplanen - administration

Arealanvendelse i byerne 

Udstyknings- og 
bebyggelsesforhold

Rækkefølgen for byudvikling

Landzoneadministration

VVM

Dispensation bygge – og 
beskyttelseslinier

Tilladelse til særligt forurenende 
virksomhed

Administration af vandløb

Administration af veje



Kommunernes planstrategier

Strategi for udvikling
Oplysning om planlægning
Beslutning om revision

Fremover samspil med:
Landsplanlægningen 
Regionale udviklingsplaner
Samarbejde mellem 
nabokommuner
Borgerne og 
virksomhederne



VVM – Vurdering af virkningerne på miljøet

VVM gennemføres som kommuneplantillæg

Statslige ”kommuneplantillæg” med VVM
Påvirker miljøet i anden stat – anden stat 

anmoder om oplysninger om anlægget
Godkendelse efter MBL § 40 er hos ministeren
Godkendelse efter NBL § 20 er hos ministeren
Staten er bygherre 
Infrastrukturanlæg, der kræver 

kommuneplantillæg i mere end 2 kommuner 
Vandinvindings- og vandforsyningsanlæg – 

anlægsgeografi mere end 2 kommuner
Vindmøller > 150 m totalhøjde



Planlovssystemet - lokalplaner

Rammestyringsprincip – krav om planoverensstemmelse

Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanen, 
landsplandirektiver (§§ 3 og 5j), vandplan, Natura 2000- 
plan, skovplan, handleplaner, råstofplan (§ 13, stk. 1).

Miljøministeren har pligt til indsigelse (§ 29, stk. 2) hvis strid 
med kystbestemmelserne (§ 29 a)

Sektorministerier + MIM – indsigelse ud fra de særlige 
hensyn, som myndigheden varetager (§ 29, stk. 3)

Nabokommuner – indsigelse hvis forslag har væsentlig 
betydning for kommunal udvikling (§ 29b, stk. 2)

Visse projekter kræver VVM-tilladelse (§ 11g)



Landzoneadministration

Formål: 
Forhindre ukontrolleret 
bebyggelse og anlæg
Bevare værdifulde landskaber
Sikre rekreative interesser
Sikre jordbrugserhvervene

Retningslinjer og rammer i 
kommuneplanen
Særlige regler for tidligere 
landbrugsbygninger



Hvad siger loven om lokalplanlægning

lokalplanpligt - lokalplanret (§ 13)

hjemmelskravet - lokalplankataloget (§ 15)

klarhedskravet, rammelokalplaner

forholdet mellem bestemmelser, redegørelse og kortbilag

forholdet til anden lovgivning, herunder byggelovgivning

planoverensstemmelse

planlægning i kystnærhedszonen

procedurekrav og dispensationskompetence

håndhævelse



Lokalplanbestemmelser

Hjemmel - § 15 er udtømmende

Nærmere regler  - eller rammelokalplan 

Krav til bestemmelser:

Undgå upræcise formuleringer 
Undgå kompetencenormer, fx ret til godkendelse af bebyggelsesplan
Undgå at give byrådet ret til at skønne

Undgå overflødige bestemmelser

Gentagelse fra kommuneplan er nødvendig



Lokalplanlægning

klarhedskravet

= lokalplanbestemmelser skal formuleres så entydigt og 

præcist, at borgeren på forhånd ved, hvad der er tilladt/ikke 

tilladt

lokalplanbestemmelser skal som HO udformes som 

forholdsnormer

(modif. § 15, stk. 2, nr. 14 og 19)



Nye emner i lokalplankataloget

21) isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende 
boligområder eller områder for blandede byfunktioner, 

22) krav om, at ny bebyggelse skal opføres som 
lavenergibebyggelse, jf. § 21 a, 

23) anvendelsen af vandområder i et byomdannelsesområde, jf. 
§ 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende 
værker, 

24) udformningen af anlæg på vandområder i et 
byomdannelsesområde, jf. § 11 d, inden for eller i tilknytning til 
en havns dækkende værker, herunder inddæmning og 
opfyldning, etablering af faste anlæg og anbringelse af faste 
eller forankrede indretninger eller genstande samt anbringelse 
af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, uddybning 
eller gravning m.v., og 

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. 



Forvaltningsret i plansager

vejledningspligt

officialmaksimen

partsbegrebet

partshøring/naboorientering

begrundelse

habilitet

almindelige retsgrundsætninger for 

skønsudøvelsen

vilkårsfastsættelse

offentliggørelse og klagevejledning



Bæredygtighed som planlægningsmæssig 
begrundelse?

Planlovens anvendelsesområde kan ikke udvides med 
henvisning til formålsbestemmelsens omtale af 
bæredygtighed.

Den konkrete planlægning kan ikke begrundes alene med 
bæredygtighed, da det er den planlægningsmæssige 
begrundelse, som er bærende for planlægning efter 
planloven.

Den planlægningsmæssige begrundelse kan overordnet 
set have til hensigt at regulere ud fra et miljøhensyn (§ 
1, stk. 2, i planloven, funktionelt hensyn og/eller 
æstetisk, kulturelt hensyn.



Hjemmel til grønne lokalplaner?

Bæredygtighed kan ikke selvstændigt bære en 
planlægningsmæssig begrundelse.

Det vil kræve en stillingtagen til, hvad vi nærmere mener 
med bæredygtighed. Bæredygtighed er mere end blot fx 
forebyggelse af/tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, reduktion af CO2.

Udfordringen bliver derfor at beskrive de grundlæggende 
principper, som karakteriserer bæredygtighed.



PlansystemDK - § 54b



Miljømålsloven - planproces

2004-05 Basisanalyse for vanddistrikterne
2006 Basisanalyse for Natura 2000-områder
2006 Overvågningsprogram (revision Af NOVANA)
2006 Arbejdsprogram for vandplan - høring i 6 mdr.
2007 Indkaldelse af ideer
2007 Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige 

opgaver - høring i 6 mdr
2008 Forslag til plan – høring i 6 mdr. 
2009 Vedtagelse af plan med indsatsprogram (6-årig plan)
2010 Vedtagelse af kommunal handleplan (6-årig plan)



Miljømålsloven - ny planlægning

Vandplaner
• Basisanalyse
• Mål
• Indsatsprogram

Natura 2000-planer
•Basisanalyse
•Mål
•Indsatsprogram

Kommunal 
handleplan
Virkemidler og tiltag
Aftaler, tilskud, 
påbud, forbud

Kommuneplan
•Retningslinier for   
det åbne land 

Kommuneplan
•Retningslinier for   
det åbne land

St
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om
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ne Landdistrikts-

Politik
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