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I hvilken grad synes du, at følgende emner kan reguleres i lokalplaner i dag? ('høj grad' og 'meget høj grad')

Hvor stor betydning har det for dig at kunne regulere følgende emner i en lokalplan for at sikre klima- og miljømæssigt bæredyg ge ltag? ('afgørende' og 'stor betydning')
klima- og miljømæssigt bæredyg ge ltag? ('afgørende' og 'stor betydning')
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Dansk Byplanlaboratorium har i sam-
arbejde med Green Building Council 
Denmark, Ramboll, Cobe og Schøn-
herr undersøgt, hvordan de kommu-
nale planlæggere vurderer mulig-
hederne for at stille konkrete krav til 
klima- og miljømæssig bæredygtighed 
i lokalplanlægningen i Danmark. Plan-
læggere fra 75 kommuner har deltaget 
i undersøgelsen og deres svar peger 
især på tre overordnede pointer:
• Klimamål udmøntes sjældent  

i lokalplaner
• Planlovens §15 er den primære  

barriere for bæredygtighed i  
lokalplanlægningen

• Kommunerne efterspørger  
udvidelse af lokalplankataloget 
med flere bæredygtige emner

Klimamål udmøntes  
sjældent i lokalplaner
I undersøgelsen svarer 90% af respon-
denterne, at de arbejder med strate-
gier og redskaber, der skal
bidrage til, at de nationale klimamål 

opnås. Alligevel står det med under-
søgelsens resultater klart, at klimamål 
sjældent udmøntes i lokalplanlægnin-
gen. 65% svarer, at der ikke er truffet 
beslutning om, hvordan og i hvor vid 
udstrækning lokalplanlægningen skal 
bidrage til at opfylde klimamålene. Det 
tyder derfor på, at lokalplaner i øjeblik-
ket ikke bidrager særligt til opfyldelsen 
af kommunernes klimamål.

Planlovens §15 er den primære 
barriere for bæredygtighed  
i lokalplanlægningen
Flere dele af undersøgelsen fremhæ-
ver planlovens §15 som den største 
hindring for at lave en klima og miljø-
mæssig bæredygtig lokalplan. Under-
søgelsen fremhæver især tre barrierer 
konkret ift. lokalplanprocessen:
• Begrænsninger eller mangler i 

planlovens 15 (lokalplankataloget)
• Mangel på vilje fra bygherres side til 

at indgå frivillige aftaler
• Mangel på viden om, hvad der reelt 

er bæredygtigt

De største bæredygtigheds- 
drivere ligger udenfor  
lokalplanernes domæne
Planlæggerne oplever, at det først og 
fremmest er den kommunale praksis 
og politiske vilje, der i lokalplanerne 
er med til at løfte den bæredygtige 
dagsorden. Viden om bæredygtige 
tiltag er den tredje største driver. Fri-
villigheden fra bygherrernes side til at 
tage bæredygtige løsninger i brug er 
den 4. største driver. Det er altså langt 
hen ad vejen ikke-målbare og meget 
uregulerbare faktorer, der spiller ind på 
lokalplanernes grad af bæredygtighed.

Planlæggere fra 75 kommuner sender et klart budskab: Planlovens §15 er  
den største hindring for at lave en klima og miljømæssig bæredygtig lokalplan.  
Den lokale politiske vilje er vigtig for at løfte den bæredygtige dagsorden.

Klimamål udmøntes 
sjældent i lokalplaner

Hvad efterspørger kommunerne?
Undersøgelsens gab-analyse er 
gengivet herunder. Den viser 
tydeligt, at der er et stort ønske 
blandt de kommunale planlæg-
gere om at kunne regulere mere, 
så fremtidens lokalplaner bliver 
mere bæredygtige.

Læs mere om undersøgelsen: Undersøgelsen af Bæredygtig lokalplan-
lægning er udkommet i juni 2021 og kan læses eller downloades på  
www.byplanlab.dk. Kontakt: Projektleder Anne Møller, am@byplanlab.dk


