Forslag til modernisering af Planloven
- Danmark i bedre balance
Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling,
maj 2017

Status

•

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti fra juni 2016.

•

Lovforslag har været i høring fra den 19. september - den
17. oktober 2016 hos en bred kreds af myndigheder,
organisationer m.v.

•
•
•
•

1. behandlet i Folketinget 2. februar 2017
2. behandling planlagt til 30. maj 2017
3. behandling planlagt til 1. juni 2017
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens
ikrafttræden.

Hovedpunkter i lovforslaget
1. Nye udviklingsmuligheder for kystnær turisme og

sommerhuse
2. Nye udviklingsmuligheder for bosætning og erhverv i
landdistrikter
3. Sikring af produktionserhverv og transportvirksomheder

4. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel
5. Friere rammer og administrative lettelser for kommunerne
6. PlansystemDK
7. Grønt Danmarkskort styrkes

KYST

Kystnærhedszonen

•

Nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

•

Nye muligheder for udvikling af sommerhuse og
ferie-fritidsfaciliteter.
- Omplacering og udlæg af nye
sommerhusområder
- Oprydning af ferie-fritidsreservationer, evt.
nye forsøgsprojekter

FERIE OG FRITID

•
•
•

Nye sommerhuse og ferie- fritidsfaciliteter
Omplacering og udlæg af nye

sommerhusgrunde
Sommerhusområder til byzone
Oprydning af reservation til ferieanlæg

•
•
•

Eventuelt nye forsøgsprojekter

Udvidelse af ‘sommerperioden’
Ændring af ‘pensionistreglen’

LANDDISTRIKTER

Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter

•
•
•

•

Bedre og mere tidssvarende rammer for landbrug og dambrug
Ny anvendelse af tomme bygninger – både til boliger og
erhverv
Nye muligheder for omdannelse og udvikling af mere
attraktive landsbyer
Forældelsesfristen ændres fra 3 til 5 år

PRODUKTIONSERHVERV

Større hensyn til produktionsvirksomheder
•
•
•
•

Udpegning af arealer til produktionserhverv
Tage højde for alle relevante miljøkonflikter
Erhvervsarealer langs motorvejen er til transporttunge virksomheder

Ændringsforslag vedr. produktionsvirksomheder i høring.

BYVÆKST

Byvækst

•
•
•
•

Omfordeling af allerede udlagte arealer i respekt for nationale interesser
Behovet skal kunne dokumenteres efter standardiserede metoder
Moderniseret og nu lovfæstet princip: ‘indefra-og-ud’

Ministeren kan i særlige tilfælde muliggøre fravigelser af reglerne, eks. i
forbindelse med tiltrækning af udenlandske investeringer og udvikling af
fødevarevirksomheder i det åbne land m. besøgsfaciliteter

DETAILHANDEL

Detailhandel
Større udvalgsvarebutikker
- Ingen størrelsesbegrænsning
- Fleksible rammer for pladskrævende varer

Større dagligvarebutikker
- Lokalcentre og enkeltstående butikker

1.200 m2

5.000 m2
+ 200 m2 personalefaciliteter
3.900 m2
+ 200 m2 personalefaciliteter

+
+

- Bymidter og bydelscentre
- Aflastningsområder

Afgrænsning af områder til detailhandel
Bymidter

- Fremover er der metodefrihed

Nye aflastningsområder

- Det kræver særlig redegørelse

ADM. LEMPELSER

Administrative lettelser
Mulighed for kortere høringsfrister
- Kommuneplaner og større kommuneplantillæg, 8 uger
- Mindre kommuneplantillæg og lokalplaner, 4 uger
- Mindre lokalplaner, 2 uger

Dispensation til midlertidig anvendelse
- Lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser
- Ubenyttede arealer eller bygninger
- Op til 3 år, dog 10 år for studieboliger

OBS. lokalplanpligt
og hensyn til eks.
virksomheder

PlansystemDK
- Offentliggørelse skal ske i Plansystem.dk
- Nyt register med plandata til brug for ejendomsvurdering

ADM. LEMPELSER

Nationale interesser fremover
Gældende Planlov

Ny Planlov

§ 29, stk. 1
Erhvervsministeren skal fremsætte indsigelse over for et
forslag til kommuneplan og ændringer til en
kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med
overordnede interesser. Pligten gælder dog ikke, hvis
forholdet er af underordnet betydning.

§ 29, stk. 1
Erhvervsministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til
kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i
overensstemmelse med nationale interesser, vedrørende vækst og
erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og
landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller
regler og beslutninger efter § 3. Pligten gælder dog ikke, hvis
forholdet er af underordnet betydning.

§ 29, stk. 2
Erhvervsministeren skal fremsætte indsigelse mod
forslag til lokalplaner for arealer i kystnærhedszonen,
hvis planforslaget er i strid med bestemmelserne i § 5 a,
stk. 1, § 5 b, § 11 f eller § 16, stk. 3. Pligten gælder dog
ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning i forhold
til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne,
jf. § 1.

§ 29, stk. 2
Erhvervsministeren skal fremsætte indsigelse mod forslag til
lokalplaner for arealer i kystnærhedszonen uden for
udviklingsområderne, hvis planforslaget er i strid med
bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, § 5 b, § 11 f eller § 16, stk. 3.
Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning
i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf.
§ 1.

§ 29, stk. 3
En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et
lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som
myndigheden varetager.

§ 29, stk. 3
En minister kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra
de særlige hensyn, som ministeren varetager.

Vejledninger og bekendtgørelser

•

Teknisk vejledning om oprydning i
uaktuelle arealreservationer til ferie- og
fritidsanlæg

(forventes 1. kvt. 2017)

•

Faktaark om omplacering og udlægning af
nye sommerhusområder

(forventes 2. kvt. 2017)

•

Vejledning om udviklingsområder

(forventes 2. kvt. 2017)

•
•

Bek. og vejledning om byvækst

(forventes 3. kvt. 2017)

Vejledning om detailhandel

(forventes 3. kvt. 2017)

Vejledninger og bekendtgørelser

•
•

Bek. og vejledning om Plansystem.dk

(forventes 2. kvt. 2017)

Oversigten over nationale interesser i
kommuneplanlægningen

(forventes 2. kvt. 2017)

•

Vejledning om produktionserhverv

(forventes 3. kvt. 2017)

•
•

Vejledning om landzoneregler

(forventes 4. kvt. 2017)

Vejledning om omdannelseslandsbyer

(forventes 4. kvt. 2017)

Nyt planklagenævn

•
•

Loven om Planklagenævnet trådte i kraft den 1. februar 2017

•

Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus, der er en
selvstændig styrelse under Erhvervsministeriet

Planklagenævnet skal fungere som et selvstændigt og uafhængigt
klagenævn inden for planområdet

Opfølgning på lovændringen

•

Anvendelse af de nye muligheder vil blive fulgt af
Erhvervsministeriet og indgå i en årlig redegørelse
til forligskredsen og til Folketinget.

•

Den nye planlov mv. vil blive evalueret inden 1. juli
2020.

Tak for ordet

www.planinfo.dk

