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Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedrørende lokalplaner 

 

Udvalgte temaer og sager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.gladsaxe.dk/Files/Billeder/Byplan/Lokalplaner/190.gif&imgrefurl=http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx%3FID%3D27593&usg=__Jm7igIV3Z3k6tgKzxJNMRf_xut0=&h=495&w=580&sz=57&hl=da&start=30&sig2=oIASvfNWK2ZyKZP5XI1sJw&zoom=0&tbnid=04OdrWaIs5uaPM:&tbnh=114&tbnw=134&ei=1ySPTM7WJtnGOIeLwMQM&prev=/images%3Fq%3Dlokalplaner%26start%3D20%26hl%3Dda%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Disposition 

• Hvem er vi (nævnet, sekretariatet) og hvordan arbejder vi med sagerne 

 

• De retlige sager 

 

• Typiske retlige spørgsmål  

 

• Konkrete sager om:  

           - lokalplanpligt 
           - klarhedskravet 
           - fortolkning af lokalplaner 
           - Lovlig eksisterende anvendelse 
           - dispensationer  
           - kystnærhedszonen  
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Natur- og Miljøklagenævnet  
pr. 1. januar 2011 

Kombinationsnævn: 

 

 

• Det sagkyndige nævn 

 

 

• Det læge nævn 
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Hvem er vi – det læge nævn 

  
1. Sammensætning 
 
•Et uafhængigt nævn under Miljøministeriet 
•Formand (udpeget af miljøministeren), 7 politikere 
(udpeget af FT.), 2 højesteretsdommere (udpeget 
af HR) 
 
2. Nævnsbehandling 

 
•Større og/eller principielle sager 
•I alt ca. 10 %- 15% 
•Afgøres på møde (evt. besigtigelse) på 
grundlag af notat+kort+billeder. 
•Stemmeflerhed. 
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Sekretariatet 
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Screeningsfunktionen 

 

 

 

• Screening: klageberettigelse, 
klagefrist og kompetence 

 
• Visitation: vurdering af sagens 

kompleksitet 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dogvillestar.dk/wp-content/uploads/computer-recovery.jpg&imgrefurl=http://www.dogvillestar.dk/2009/02/10/recovery-af-en-acer-pc/&usg=__XzFvInByRpv02X8PaT4aCJkVaB4=&h=303&w=300&sz=27&hl=da&start=1&sig2=eGYkViX2bXpeyDyM8goavQ&zoom=1&tbnid=Cmyo_rqjNOAt0M:&tbnh=116&tbnw=115&ei=KySPTImdMdOHOI_MwMAM&prev=/images%3Fq%3Dcomputer%26hl%3Dda%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Specialestruktur 

Plansager  

Detailhandel 

Kystnærhed 

Servitut 

Ekspropriation 

Landzone, erhverv 

Landzone, boliger 

Landzone, landbrug 

Landzone, andet 

Offentlig adgang 

Friluftsreklamer 

Særlige (sommerhuslov m.v.) 

Miljøvurdering 

 

Nbl strandbeskyttelseslinjen 

Nbl øvrige beskyttelseslinjer 

Nbl § 3  

Fortidsminder 

Skovloven 

Råstoffer søterritoriet 

Råstoffer land 

Natura 2000 

Fredninger 

Fredningsdispensationer 

Vandløbsloven 

VVM 

Vandforsyningsloven 
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Statistik 

Indkomne 2010: 895 
 
Afgjorte 2010: 897 
 
Afviste sager: 222 
 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.visitgreenland.dk/media(2269,1030)/11_Statistik_lille.jpg&imgrefurl=http://www.visitgreenland.dk/content/dansk/annoncering/annoncetyper&usg=__5qefoWqUUNWZRmExI-qCibbmPnc=&h=217&w=217&sz=8&hl=da&start=2&sig2=ydfzyo-Og5EIZWVgScNI2A&zoom=1&tbnid=QA8Nsm1czDft1M:&tbnh=107&tbnw=107&ei=NSOPTM6xFMnuOb_nsNEM&prev=/images%3Fq%3Dstatistik%26hl%3Dda%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Typiske retlige spørgsmål 

Materielle 

 

• Planuoverensstemmelse 

• Manglende hjemmel i § 15, stk. 2 

• Uenighed om fortolkning af 

lokalplanbestemmelse  

• Dispensation i strid med planens 

principper 

• Usaglig forskelsbehandling, 

manglende begrundelse 

• Kystnærhed, Natura 2000, 

miljøvurdering 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.ugebreveta4.dk/upload/UBA4/Images/S/side5_4017.jpg&imgrefurl=http://www.ugebreveta4.dk/2006/32/Baggrundoganalyse.aspx&usg=__TEeu--iq3Wd3ehVpMclAk-D3Rdo=&h=204&w=189&sz=6&hl=da&start=3&sig2=eKjdD2sTZFe-qo0nPlMqlg&zoom=1&tbnid=QYjeL8fg0kWLAM:&tbnh=105&tbnw=97&ei=gyePTKr6FcvfOLqejdUM&prev=/images%3Fq%3Duenighed%26hl%3Dda%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Typiske retlige spørgsmål 

Formelle 

 

• Offentliggørelse af forslag 

• Væsentlig ændring i forbindelse med 

endelige vedtagelse u. fornyet høring 

• Bekendtgørelse af den endelige plan 

• Inhabilitet, manglende høring, 

utilstrækkelig sagsoplysning 
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Særligt om høringsreglerne 

Planlovens § 20, stk. 1,  

- Ejere og brugere 

- Naboer og andre med interesse i sagen 

- Foreninger  

 

Medmindre forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af 

underordnet betydning, jf. stk. 2.  

 

Naboorientering >< partshøring efter forvaltningslovens § 19. 

+/- ugyldighed, NKO 313 og 171 
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Sager om……. 

- lokalplanpligt 

- klarhedskravet 

- fortolkning af lokalplaner (tagbeklædning,  

     1 ½ ell. 2 etager) 

- Dispensation fra bebyggelsesreg. best. 

- Lovlig eksisterende anvendelse 

- anvendelse i overensstemmelse med lokalplanen 

- dispensationer fra anvendelsesbestemmelser 

- kystnærhedszonen  
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Lokalplanpligt 

NKN-33-04363 
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Lokalplanpligt 
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Klarhedskravet  

Afslag på udskiftning af vinduer uden 

sprosser med tilsvarende vinduer 

 

”Ved ombygning af eksisterende 

bebyggelse skal oprindelige ydre 

helheder og detaljer så vidt muligt 

bevares eller respekteres, og 

fornyelsen skal i det hele udformes 

med henblik på at sikre en god 

helhedsvirkning” 

 

 

NKN-33-01486 



Klarhedskravet 

 

 

 

”bebyggelsens ydre fremtræden, dvs. udvendige bygningssider, facadehøjder, 

tagflader, m.m. skal gives en sådan udformning, at der i forbindelse med 

omgivelserne opnås en efter byrådets skøn god helhedsvirkning.” 

 

 

 

 

 

 

NKN-33-02592 
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Fortolkning 

 

- ”Ved udnyttelig tagetage må den udvendige skæring mellem ydermure og 

tagflade ikke ligge mere end 1,5 m over færdigt gulv på 1. sal.” 

 

- Ledsagende skitse af et traditionelt saddeltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saddeltag  

NKN-33-02592 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.modelbane-piger.dk/husbyggeren/husbygger/tage/sadeltag.gif&imgrefurl=http://www.modelbane-piger.dk/husbyggeren/husbygger/tage02.htm&usg=__HTf9x5nlZFqZQPGuhZGWJFWL5xU=&h=150&w=199&sz=5&hl=da&start=11&zoom=1&tbnid=RAlW9jjaHLs3nM:&tbnh=78&tbnw=104&ei=zA1mTsXxAcXXsgbTgLGjCg&prev=/search%3Fq%3Dsadeltag%26hl%3Dda%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Fortolkning af lokalplaner 

Facade syd 

Facade nord 

Fortolkning af lokalplanbestemmelser. 

NKN-33-02592 
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NKN-33-03091 
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NKN-33-04194 
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Dispensationer 

Fra bebyggelsesregulerende bestemmelser 
 
 
-Planlovens § 19 
 
-Lokalplanens principper 
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NMK-33-00350 
 
Formål:  
”at fastlægge byggefelter for 
udbygningsmuligheder og disses 
maksimalehøjde” 
 
 
Bebyggelsesregulerende bestemmelse: 
 
Maksimal tagkote på 19.00 
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Anvendelsesbestemmelser 

NKN-33-03413 
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Anvendelsesbestemmelser 

NMK-33-00295 

 

Anvendelsesbestemmelse: 

”Kulturformål, foreningslokaler, service, håndværk, cafe, restaurant, hotel, 

liberale erhverv og undervisning”. 

 

Den konkrete anvendelse: 

 

Selskabslokaler i forbindelse med restaurationskøkken 
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Dispensation fra anvendelsesbestemmelser 
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NKN-33-03014 

Kystnærhedszonen 
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NKN-33-03014 
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Håndhævelse 

Det er ikke et retligt spørgsmål om en kommunen vil dispensere fra en 

lokalplan, når det ansøgte ligger indenfor kommunens klare 

dispensationskompetence. 

=> valg af lovliggørelses metode (fysisk eller retlig) kan ikke omgøres af 

nævnet. 

 

 

Kommunen kan dog fortabe retten til at kræve et byggeri fysisk 

lovliggjort…………(proportionalitet, værdispild, god/ond tro). 
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Tak for i dag! 


