
Aftale om planloven:  
Vi har udvidet værktøjskassen  
og malet planloven grønnere

Med aftalen om planloven har vi åbnet 
nye, gode muligheder for at sikre et 
grønnere Danmark i bedre balance. 
Aftalen styrker sammenhængskraften 
med nye redskaber til at udvikle vores 
landområder og byer. På samme tid 
står klimahensyn helt centralt. Det skal 
alt sammen være med til at løse store 
aktuelle problemstillinger. Derfor er 
jeg glad for aftalen, som regeringen 
før sommeren indgik med Venstre, 
Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti. Aftalen vil nu blive omsat til 
lovforslag, der kan fremsættes i Folke-
tinget i 2022/23.

Aftalen imødekommer en række 
forslag, som bl.a. kommunerne har 
efterspurgt ved evalueringen af plan-
loven. Fx at klima skrives ind i for-
målsparagraffen. Det giver planloven 
et ordentligt strøg med den grønne 
pensel, og kommunerne får nu mulig-
hed for at varetage klimahensyn i form 
af reduktion af drivhusgasser som et 
lovligt hensyn i planlægningen.  

I byerne sørger vi for bedre vilkår for 
at lave ungdomsboliger, og for at boli-
gerne faktisk bliver for de studerende. 
I landdistrikterne ser vi frem til nye 
muligheder for udvikling af landsbyer 
– og for at sikre mobildækning. 

Fx får kommunerne videre rammer for 
at give landzonetilladelse til mobilma-
ster. Det er afgørende for sammen-
hængskraften.
 
En anden aktuel – og meget vanske-
lig – opgave, planloven sikrer bedre 
muligheder for at løse, er opsætnin-
gen af vindmøller og solceller. Vi skal 
udbygge massivt med vindmøller 
og solceller på land, svarende til en 
firedobling af den samlede produktion 
fra solenergi og landvind i forhold til i 
dag. Det er nødvendigt, hvis vi hurtigt 
vil bekæmpe klimakrisen og gøre os fri 
af russisk gas. Udviklingen indtil nu er 
gået for langsomt. 
 
Der er eksempler på, at kommune 
og grundejer har været enige om at 
muliggøre opstilling af solceller, men 
hvor staten har stoppet processen, 
fordi området var kategoriseret som 
herregårdslandskab. Det er ærger-
ligt, når man lokalt var enige. Derfor 
glæder det mig, at vi som supplement 
til planlovsaftalen landede en bred 
klimaaftale, der indebærer en ændring 
af planloven, så der fremover kan 
opsættes bl.a. solcelleanlæg i herre-
gårdslandskaber. På den måde kan 
flere arealer i det åbne land anvendes 
samtidig med, at vi bevarer respekten 
for landskaber omfattet af fredning 
eller andre beskyttelser. 

De ændringer er så vigtige at få ved-
taget hurtigt, at vi allerede har sendt 
et udkast til lovforslag i høring med 
henblik på fremsættelse i efteråret.

Også hvad angår byudvikling vil vi 
give loven et grønt penselstrøg, som 
imødekommer ønsker fra kommu-
nerne. Tidligere har det ikke været 
muligt at øremærke p-pladser til el- og 
delebiler eller stille krav om opsætning 
af ladestandere ved p-pladser. Det 
bliver det nu. Og det er et væsentligt 
tiltag for at nå regeringens klare ambi-
tion om 1 mio. grønne biler på vejene 
i 2030.

Vi imødekommer også kommunale 
ønsker om at kunne stille krav til byna-
tur og byhaver. Det er godt. Biodiver-
sitet er fundamentalt for vores klode, 
og grønne frirum er en vigtig nerve i 
byernes sammenhængskaft. 

Samlet set skal den nye planlov være 
med til at skabe et grønnere Danmark 
i bedre balance med gode muligheder 
for at bo og arbejde både i de store 
byer og i landområderne. Vi har givet 
kommunerne gode værktøjer til at 
blive mere grønne og planlægge for 
en bæredygtig udvikling. Vi glæder os 
til at se værktøjerne i brug.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 
aftalte i juni at gennemføre en række ændringer af planloven. Aftalen 
omhandler bl.a. klima, grøn omstilling, natur og byudvikling. Aftalen følger 
op på og indgås mellem partierne bag ”Danmark i bedre balance”.

Af indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S)
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”Aftalen styrker sammenhængs-
kraften med nye redskaber til at 
udvikle vores landområder og 
byer. På samme tid står klima-
hensyn helt centralt. Det skal 
alt sammen være med til at løse 
store aktuelle problemstillinger.”
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