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Præsentationsnoter
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Dagsorden 
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Planloven, evalueringen og kommunernes input

4 inspirationsoplæg 
Arvesølvet, dilemmaerne og fremtidsdrømmene v. Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Fremtidens landskab v. planlægger Trine Eide, Herning Kommune
Fremtidens kyster v. direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme
Fremtidens landsbyer v. rådgiver & partner Søren Houen, Rekommanderet
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg holder et oplæg om planlovsændringerne og den igangværende evaluering. Fire korte inspirationsoplæg fra hhv. Ellen Højgaard fra Byplanlab, som vil tale lidt mere bredt om planloven. Så vil Trine Eide, Jens Hausted og Søren Houen tale om hhv.  Udviklingen af fremtidens landskaber, kyster og landsbyer. Tid+ oplægsholdere



Planloven ændres og udvikles i takt med samfundsudviklingen 

Planloven er med til at sætte rammen 
for udviklingsmulighederne i hele 
landet. 

I 2017 blev planloven ændret som 
opfølgning på aftale om ”Danmark i 
bedre balance – Bedre rammer for 
kommuner, borgere og virksomheder 
i hele landet.”

Liberalisering af planloven for at 
skabe vækst og udvikling i hele landet
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Planloven udvikler sig og ændres kontinuerligt. Det gør den fordi den er med til at sætte rammen for udviklingsmulighederne i hele landet. I 2017 blev der dog lavet en række væsentlige ændringer. Hovedsigtet var en liberalisering af planloven for at skabe vækst og udvikling i hele landet.Ændringerne var bl.a. baseret på en række inputs fra KL. 



Hovedpunkter - nye muligheder i planloven mv. 2017

1 Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og 
strandbeskyttelseslinjen

2 Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion

3 Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel

4 Friere rammer, investeringer og administrative lettelser

5 Almene boliger og byudvikling mv.

6 Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme og
oplevelsesøkonomi, fremtidens produktionssamfund)
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der var seks hovedpunkter i aftalen fra 2016 vedr. nye muligheder i planloven.Hovedsigtet var en liberalisering af planloven for at skabe vækst og udvikling i hele landet.



Afsender

Planlovsaftalen 2016
”Parterne er enige om, at erhvervsministeren og miljø- og 
fødevareministeren tager initiativ til, at den nye planlovgivning 
mv. bliver evalueret inden 1. juli 2020.”

Afsæt 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ændringerne i planloven mv. skal evalueres senest 1. juli 2020. Det er aftalt politisk.De dækker over et kludetæppe af underpunkter og muligheder – det er tiden her i dag ikke til at gennemgå. Evalueringen omfatter ændringerne i planloven, den nye lov om Planklagenævnet samt ændringerne i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse.



Kommissorium for evalueringen af planloven mv.
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1 Systematisk og kvantitativ undersøgelse af hvor meget, hvordan og hvor 
kommuner og borgere anvender de nye muligheder. 

Der følges så vidt muligt op på alle de gennemførte ændringer af planloven fra 
2017. 

2 Bør planloven fornyes og forenkles yderligere, og hvordan er sammenhængen til 
anden lovgivning?

To dele – bagudrettet og fremadrettet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har den 27. august – efter folketingsvalg og ny regering i forsommeren – nu fået et politisk mandat til at arbejde videre med evalueringen af planloven.Det bliver efter en bred modelVi kigger både bagud og fremadKvantitative oplysninger og en mere kvalitativ vurdering af særligt udvalgte områder ift. ændringerne af planloven 2017Fokus på om planloven bør fornys og forenkles yderligere



Kommissoriet for evalueringen af planloven mv. –
otte temaer

1 Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur

2 Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling

3 Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder

4 Styrket erhvervs- og turismeudvikling

5 Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne

6 Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne

7 Digitalisering af planer og data

8 Klagesystemet
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fokus på det fremadrettede er afspejlet i 8 undersøgelsestemaer, der fokuserer på en række samfundsmæssige udfordringer.Den nye regering har et særligt fokus på den grønne omstillingOg temaer er bl.a. også defineret på baggrund af uformelle møder i foråret med en lang række interessenter – interesseorganisationer, kommuner, ejendomsudviklere, forskere mm.



Planlovsevaluering - metodeovervejelser
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1 Ingen eller begrænsede data - fordi reglerne endnu ikke er i brug

2 Ingen eller begrænsede data tilgængelige i tilgængelige databaser

3 Kan den ønskede effekt af regelændringerne måles og vurderes?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Set fra ERSTs maskinrum er der nogle grundlæggende udfordringer mht. at kunne afrapportere om kommunernes anvendelse af de nye regler. Udfordringerne kan samles under tre grupper: Nogle af reglerne er endnu ikke i brug i kommunerne eller er anvendt i et meget begrænset omfang - grundet tidskrævende politiske- og planlægningsprocesser i ERST og hos kommunerne.  Ex: udlæg af sommerhusområder.ERST anvender autoritative registre og data så som Plandata.dk, BBR og CVR. Men der foreligger ikke tilgængeligt registerdata om anvendelsen af en række af de foretagne ændringer. Data vil således skulle indhentes typisk fra jer i kommunerne.Det vil være metodisk vanskeligt at vurdere den ønskede effekt af regelændringerne. Disse udfordringer har indflydelse på, hvad der kan undersøges, og bør derfor indgå i en prioritering af, hvilke emner der skal have mest opmærksomhed. Vi vil også bruge andre metoder – se næste slide
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Kommunesurvey – to spørgeskemaer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har gennemført en kommunesurvey i form af to spørgeskemaer:10 spørgetemaer om data, som vi ikke kan få sikker adgang til på anden vis end at spørge kommunerne. En række af spørgsmålene vedrører de områder, hvor planloven har givet borgerne umiddelbare rettigheder.8 spørgetemaer, som peger fremad i forhold til, hvilke behov kommunerne ser, at planloven og planlovsadministrationen bør understøtte i fremtiden.Status for kommunesurvey: 90 kommuner har besvaret 1. spørgeskema, Y kommuner har besvaret 2. spørgeskema.Tusind tak for jeres bidrag! Selvom vi har forsøgt at begrænse os mest muligt, ved vi, at det lægger beslag på arbejdstid hos jer.Vi arbejder nu videre på den obligatoriske del af evalueringen og vil i den forbindelse skulle trække på viden hos enkelte kommuner for at kunne belyse særlige emner.



Indsigt og perspektiver fra interessenter og videnspersoner

 Tilgang
Brugerne af planloven, de virksomheder og markedet, der 
reguleres af planloven, og andre centrale videnspersoner
kan bibringe nyttig viden og indsigt.

Vi har foreløbigt gennemført en række møder med ca. 45 
interessenter og aktører. 
Spørgeskema 2 i kommune-surveyen
Vi gennemfører en formel inddragelsesrunde
Vi indhenter inspiration fra andre landes lovgivning
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Evalueringen skal offentliggøres, og det politiske niveau (forligskredsen) vil blive orienteret. Der er i kommissoriet for evalueringen lagt stor vægt på en bred inddragelsesproces. Derfor benytter vi også evalueringsprocessen til at se lidt på:Er der behov for justeringer og/eller nye initiativer ift. planloven? ERST har i foråret holdt uformelle møder med ca. 45 aktører og interessenter.  Forskere, landsdækkende interesseorganisationer, investorer mv. Naturligvis også kommuner. Heriblandt KTC og en række kommunale planlæggere.Hovedbudskab: Planloven fungerer samlet set fint, men fremtiden giver nye udfordringer, som den fysiske planlægning skal kunne tage højde for og medvirke til at løse. Eksempler på input: Hvordan kan planloven understøtte løsningen af større, tværkommunale udfordringer (fx klima, bæredygtighed)Hvad gør vi med bymidterne set i lyset af e-handel mm.? Har kommunerne de rigtige redskaber?Er der behov for en generel forenkling og fokusering af reglerne i planloven og hvordan?



Fra interessentrunden: Hvad er de største 
samfundsmæssige udfordringer?
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Klimaforandringer
Bæredygtighed  
CO2-neutralitet

Katastrofehåndtering

Regional infrastruktur
i sammenhæng med 

byudvikling

Urbanisering
Demografiske ændringer 
Nye bosætningsbehov

Bymidternes rolle
Detailhandel

Stigende e-handel

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis vi kort dykker ned i, hvad interessenterne bl.a. har talt om på møderne: Vi har interviewet 40-45 interessenter og aktører, herunder en række kommuner. Som eksempler på store udfordringer i fremtiden, som planloven kan bidrage til at tage hånd om, har interessenterne nævnt klimaudfordringen, bæredygtighed, infrastrukturplanlægning og detailhandel/bymidter.Der gives fra flere sider udtryk for, at staten bør have en mere aktiv rolle i den overordnede planlægning gennem klarere udmeldinger om strategiske mål og gennem tilvejebringelse af analyser og viden, der kan understøtte kommunerne i deres planlægning.Hovedparten af interessenterne finder, at de nødvendige redskaber findes i lovgivningen, men de anvendes ikke altid hensigtsmæssigt eller tilstrækkeligt – muligvis fordi kommunerne ikke har de tilstrækkelige kompetencer eller viden til at bruge dem hensigtsmæssigt.Mange, især investorer og industrien, påpeger at der skal være træghed i forandringslysten af lovgivningen/af de store linjer; det skaber forudsigelighed og investeringssikkerhed. Derimod kan der med forhold være mere fleksibilitet på lokalt niveau, i lokalplanlægningen.Mange mener, at kommuneplanen er blevet for stor og kompliceret og derfor mindre anvendelig. Der peges bl.a. på, at der kan ses på at luge ud i kommuneplankataloget.Zoneinddelingen og navnlig reglerne for planlægning i det åbne land peges der også på som et sted med potentiale for større klarhed. Bl.a. peges på jordfordelingsspørgsmålet som noget, planloven måske kan være med til at løse.I forhold til lokalplanlægning efterlyses – ud over på behovet for mere fleksibilitet – øget mulighed for at sikre grøn omstilling og bæredygtighed gennem lokalplanlægning.



Fra interessentrunden: Kan plansystemet indrettes 
anderledes?
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Kommuneplanen er for stor

Kommuneplanen er blevet lang 
og kompliceret.

Forslag: 

• Fjern temaer, der reguleres i 
anden lovgivning

• Temaplaner i stedet for fuld 
revision

Strategisk og politisk
Behov for slankere, mere 

strategisk og politisk samt 
kommunikerbar KP

De umiddelbare rettigheder
Giver kommunerne mindre råderum

Tvinger kommunerne til at 
lokalplanlægge for landsbyer for at 

undgå fx boliger på 500 m2

Definér sårbare områder
Og giv resten frit

Kommende
jordfordelings-reform

Oplægsholder
Præsentationsnoter




December December –
januar 

Februar 

Offentlige møder i 
Vest- og 
Østdanmark.

Bl.a. fokus på 8 
undersøgelsestemaer. 
Alle kan komme med 
input.

Alle input bliver 
samlet i 
høringsnotat og vil 
indgå i det videre 
arbejde.

Kick off Høringsportal Opsamling

En bred inddragelsesproces
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
ERST gennemfører en formel inddragelsesproces.Første del er gennemført ved spørgeskema 2 til alle kommuner, som 90 kommuner har udfyldt.Formål: At sikre, at alle kan komme til orde med input og idéer til, på hvilke punkter planloven kan forbedres yderligere for at imødekomme fremtidens udfordringer.Herudover spørger vi også bredt ud, og arrangementet i dag er første led heri. Det er vigtigt for os – og for ministeren, at alle har mulighed for at komme med inputs til, hvordan vi sikrer at planloven følger med samfundsudviklingen.  Vi lytter og skriver alle de gode inputs og forslag ned i dag. Men vi vil også meget gerne opfordre jer alle til at gå ind på erhvervsstyrelsens hjemmeside – planinfo.dk - og give et officielt høringssvar. 



Planloven skal følge med samfundsudviklingen 

Hvordan kan planloven være med til at 
understøtte samfundsudviklingen?

 Sikre afvejning af samfundsmæssige 
hensyn

 Rammelov, der giver muligheder og 
begrænsninger 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Planloven er en rammelov der giver en række muligheder og begrænsninger. - Muligheder for fysisk udvikling, men samtidig også hensyntagen til sårbar natur. Det er en lovgivning der sikrer afvejning af samfundsmæssige hensyn, men som også skal følge med udviklingen. I dag skal vi snakke om hvordan vi bedst muligt gør dette. 



Grøn omstilling

Hvis vi skal nå i mål med den grønne 
omstilling, er det åbne land en del af 
svaret.

 Begrænset arealressource –
hvordan bruger vi den bedst 
muligt? 

 Hvordan planlægger vi bedst for 
vores kyster og udnytter vi det 
store turismepotentiale til fulde? 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores regering er optaget af den grønne dagsorden. Og med en målsætning om en CO2 reduktion på 70 pct., er det nødvendigt at forholde sig bredt til hvordan vi kan komme i mål med en bæredygtig omstilling af vores samfund. Det åbne land er en del af svaret. Det er her vi har mulighed for at planlægge for energianlæg og give plads til biodiversitet. Men vi har også en begrænset arealressource og derfor er det vigtigt at tale om hvordan den bruges bedst muligt. Samtidig har vi i de seneste år oplevet en stigende interesse for udviklingen af vores kyster, med særligt fokus på at skabe bedre vilkår for turismen. Igen her bliver det tydeligt at planloven er en afvejning når det kommer til beskyttelse og benyttelse. 



Et sammenhængende Danmark – balance mellem 
land og by 

Skal det gode liv på landet styrkes, 
så er det vigtigt, at der planlægges 
aktivt for landsbyernes udvikling
 Hvordan kan planloven være med 

til at understøtte? 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores minister er ud over den grønne omstilling optaget vores landdistrikter og hvordan der sikres den rette balance mellem land og by. Omkring 20 pct. af landets befolkning bor på landet eller i byer med under 1000 indbyggere. Tallet er faldende og visse landsbyer er udfordret på en række parametre. Vi stiller i dag krav til at kommunerne skal forholde sig strategisk til deres landsbyer, men kan planloven være med til at understøtte en nuanceret og balanceret udvikling i vores landdistrikter?  
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Det åbne land

Fremtidens kyster 

Fremtidens landsbyer 

Klima 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nu skal vi høre mere om en række udvalgte tematikker. Efter de fire skarpe oplæg deler vi os ud på en række borde, hvor der vil være mulighed for at nørde mere i dybden. Der vil være mulighed for at give inputs ved fem borde: Det åbne land �Jeg kunne forestille mig, at der måske er deltagere, der gerne vil tale om multifunktionel jordfordeling eller energiforsyning og planlægning?  Fremtidens kyster udviklingsmuligheder, turismeBenyttelse og beskyttelse  Klima Klimatilpasning og kyster (erosion, klimatilpasning, grundvand osv.) Fremtidens landsbyer Hvordan sikrer man balanceret og nuanceret udvikling?Fremtidens planlov- ordet er fritDerudover, så har vi også en åben stand, som jeg vil stå ved – den er ikke at finde på oversigten her, men I finder mig på gulvet. 
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Tak for ordet
Sara Aasted Paarup 

fremtidensplanlov@erst.dk
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