
 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

 
 
Lokalplanlægning – 
hvad siger loven 

Ved kontorchef Sanne Kjær 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

 
Tværgående Planlægning 

planlovsadministration generelt 

kommune-/lokalplanlægning 

Fingerplanen og Hovedstaden 

bypolitiske projekter 

erhvervslokalisering 

DK i balance 

sommerhuslov, kolonihavelov 

 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Planlovssystemet - lokalplaner 

Rammestyringsprincip – krav om planoverensstemmelse 

Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanen, landsplandirektiver 
(§§ 3 og 5j), vandplan, Natura 2000-plan, skovplan, handleplaner, 
råstofplan (§ 13, stk. 1). 

Miljøministeren har pligt til indsigelse (§ 29, stk. 2) hvis strid med 
kystbestemmelserne (§ 29 a) 

Sektorministerier + MIM – indsigelse ud fra de særlige hensyn, som 
myndigheden varetager (§ 29, stk. 3) 

Nabokommuner – indsigelse hvis forslag har væsentlig betydning for 
kommunal udvikling (§ 29b, stk. 2) 

Visse projekter kræver VVM-tilladelse (§ 11g) 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Hvad siger loven om lokalplanlægning 

lokalplanpligt - lokalplanret (§ 13) 

hjemmelskravet - lokalplankataloget (§ 15) 

klarhedskravet, rammelokalplaner 

forholdet mellem lokalplanens bestemmelser, redegørelsen og kortbilag 

forholdet til anden lovgivning, herunder byggelovgivningen 

planoverensstemmelse 

planlægning i kystnærhedszonen 

procedurekrav og dispensationskompetence 

håndhævelse 

      



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

 

Hvad kan en lokalplan regulere? 
Emnekataloget (Planloven § 15) 

 Undtagelser for landzonearealer til jordbrugsformål (§ 15, stk. 5) ikke 
ejendomsstørrelse, bebyggelsens beliggenhed, bygningers anvendelse, 
ubebyggede arealer 

Erstatningsfri regulering 

Grænser for detaljeringsgraden 

Del af en ejendom- hele kommunen- ét eller mange emner 

Nærmere regler eller rammelokalplan 

Kan ikke tilsidesætte anden lovgivning 

Kyst og detailhandel bestemmelser i planloven 

 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

lokalplanpligt  

Lokalplanpligt - § 13, stk. 2 

- der skal tilvejebringes en lokalplan før gennemførelse af større udstykninger eller større bygge- og 
anlægsarbejdet 

- ”større” = væsentlig ændring i det bestående miljø 

- for at opfylde lokalplanpligten skal lokalplanen indeholde nærmere regler for projektet (§ 13, stk. 
5) 

 

Lokalplanret - § 13, stk. 1 og 3 

- borgeren kan ikke forlange udarbejdelse og vedtagelse af en lokalplan med et bestemt indhold 

- heller ikke i stk.3-situationen, hvor et projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, er 
kommunalbestyrelsen forpligtet til at vedtage planen. 

 

 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

hjemmelskravet  

Lokalplankataloget - § 15, stk. 2 

 

lokalplanbestemmelser skal have hjemmel i § 15, stk. 2 

opremsningen er udtømmende 

§ 15, stk. 2, nr. 7 om bebyggelsens omfang mv. 

§ 15, stk. 2, nr. 9 om beplantning mv. 

§ 15, stk. 2, nr. 11 om tilslutningspligt til fællesanlæg 

§ 15, stk. 2, nr. 13 om grundejerforeninger 

lovens formålsbestemmelser 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Vejledning om lokalplanlægning 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Opdatering på baggrund af lovændringer 

Et udpluk: 

Lovændringer i forbindelse med kommunalreformen, 
juni 2005 

 

Ændring af detailhandelsbestemmelserne, 

1997, 2002 og 2007 

 

Lovændringer om bypolitik m.v., 2007 

 

Bestemmelserne om ekspropriation, 2009 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

 
De helt nye emner 

Et udpluk: 

Forhold til anden lovgivning: 

•Byggeloven, også BR2008 

•Miljøbeskyttelsesloven 

•Varmeforsyningsloven 

•Miljøvurdering af planer og programmer 

Udbygningsaftaler. Lovændring juni 2007 

Bidrag til en bæredygtig udvikling, et afsnit i 
Eksempelsamlingen 

Tjeklisten 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Planloven – i et samspil med anden lovgivning 

 Miljømål      Naturbeskyttelse 

    Miljøbeskyttelse 

        

Bygge                     Veje            Råstoffer 

                                Planloven 
 Hegnsloven  - Landsplandirektiver 

    - VVM   Husdyr 

    -  Risiko 

  Landbrug - Internationale naturbeskyttelsesområder  

    



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Forholdet til anden lovgivning, herunder 
byggelovgivningen  

En lokalplan kan som udgangspunkt ikke omhandle, hvad der er 
detailreguleret i anden lovgivning  

Som udgangspunkt alene af oplysende karakter.  

skærpet regulering forudsætter klare og utvetydige regler  

Hvis man anvender begreber fra byggelovgivningen eller 
miljøbeskyttelsesloven, er det disse loves betydning og 
fortolkning af ord og begreber, der lægges til grund.  

Hvis reglerne i lokalplanen ikke er klare nok, vil man falde tilbage 
på detaillovgivningens regler. 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

 
Lokalplanbestemmelser 

Hjemmel - § 15 er udtømmende 

Nærmere regler  - eller rammelokalplan  

Krav til bestemmelser 

• Undgå upræcise formuleringer  

• Undgå kompetencenormer, fx ret til godkendelse af 
bebyggelsesplan 

• Undgå alt for upræcise skøn 

Undgå overflødige bestemmelser 

Gentagelse fra kommuneplan er nødvendig 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Uhjemlede bestemmelser 

Eksempler 

Der må ikke anvendes pesticider i lokalplanområdet 

Vandforsyningsanlæg skal indrettes med vandbesparende 
installationer 

…. kommunen er berettiget til at lade arbejdet udføre for parcelejerens 
regning 

Der skal bruges energisparepærer til belysning af veje og stier 

Der må kun benyttes A-mærkede køleskabe 

Der må kun benyttes vandbesparende armaturer 

 

 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Lokalplanlægning 
 

klarhedskravet 

= lokalplanbestemmelser skal formuleres så entydigt og præcist, at borgeren på 
forhånd ved, hvad der er tilladt/ikke tilladt 

 

lokalplanbestemmelser skal som HO udformes som forholdsnormer 

(modif. § 15, stk. 2, nr. 14 og 19) 

 

klarhedskravet følger af planlovens § 18, hvorefter der ikke retligt eller faktisk 
må etableres forhold i strid med bestemmelserne i en lokalplan. 
Lokalplaner er bindende for ejere af ejendommen indenfor lokalplanens 
område 

 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Dispensation fra lokalplan 
 

 

§ 19, stk. 1 (§ 20 - nabohøring) 

indenfor kommunens dispensationskompetence hvis ikke i strid med planens 
principper (formåls- og anvendelsesbestemmelser) 

lokalplanretningslinier skal som hovedregel udformes som forholdsnormer, dvs. det 
skal kunne læses direkte af teksten, hvad der er tilladt eller ikke er tilladt.  

I praksis udformes mange lokalplanretningslinier imidlertid som en hovedregel med 
karakter af forholdsnorm men med en tilknyttet undtagelse formuleret som en 
kompetencenorm, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tillade noget andet end 
hovedreglen. 

Sådanne retningslinier fritager imidlertid ikke kommunalbestyrelsen for at følge 

dispensationsproceduren i planlovens § 19-20.  

 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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• Baggrund for lovændringen 

• Kort gennemgang af L424 

• Nye muligheder for yderområderne 

• Revision af detailhandelsbestemmelserne 

• Fjernelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg  

• Opfølgning på L424 

 

Danmark i balance - planlovsændring 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Baggrund for L 424 

Regeringsudspillet ”Danmark i balance i en global verden” – udgivet 3. 
september 2010 

Udkast til lovforslag i høring i efteråret 2010 

Lovforslaget blev fremsat for Folketinget den 3. februar 2011 

L424 blev endeligt vedtaget den 3. maj 2011 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Yderområderne blev i regerings-
udspillet defineret som: 

 

• Kommuner uden for 
Københavnsområdet og det 
østjyske bybånd mellem Kolding og 
Århus, og hvor 40% af indbyggerne 
bor uden for byer med over 1000 
indbyggere 

• Alle ikke-brofaste øer 

 
 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Indholdet i L424 

Yderområderne får nye muligheder for planlægning i 
kystnærhedszonen og for opførelse af helårsboliger i landzone 

Bedre mulighed for at udvide mindre erhverv i tidligere 
landbrugsbygninger i kommuner uden for hovedstadsområdet 

Nye muligheder for planlægning for store udvalgsvarebutikker og 
mulighed for flytning af store butikker inden for bymidten  

Miljøministeren kan i særlige tilfælde fastsætte regler i et 
landsplandirektiv, der udlægger arealer til udvalgsvarebutikker uden 
for bymidten 

Fjernelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Nye muligheder for  yderområderne - landzone 

• Kommunerne i yderområderne skal 
give landzonetilladelse til opførelse 
af helårsboliger i umiddelbar 
tilknytning til landsbyer, 
medmindre væsentlige hensyn til 
landskab, natur, miljø, planlægning 
eller naboer taler afgørende imod. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Nye muligheder for  yderområderne - 
kystnærhedszonen 

• Miljøministeren kan efter 
ansøgning fra en kommune i 
yderområderne meddele tilladelse 
til en planlægning, som fraviger 
betingelsen om, at udlæg til arealer 
til kystnær byzone og anlæg i 
landzone skal være særligt 
planlægningsmæssigt eller 
funktionelt begrundet. 

• Planlægningen skal fortsat være 
planlægningsmæssigt begrundet og 
kommunen skal godtgøre projektets 
bidrag til en lokaløkonomisk positiv 
udvikling. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Forbedret mulighed for erhverv i landzone 

• Kommunerne uden for hovedstadsområdet skal give 
landzonetilladelse til udvidelse af erhverv i tidligere landbrugs-
bygninger, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, 
planlægning eller naboer taler afgørende imod. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Nye muligheder for store udvalgsvarebutikker 

De ændrede regler gælder kun uden 
for hovedstadsområdet, som er 
reguleret med et landsplandirektiv. 

• Kommunen kan for byer med over 
27.000 indbyggere planlægge for 
højst 3 nye store udvalgsvare-
butikker hvert 4. år, placeret enten i 
bymidten eller et eksisterende 
aflastningsområde  

• Kommunen kan hvert 4. år 
planlægge for 1 ny stor 
udvalgsvarebutik i bymidten i én af 
kommunens byer med over 3.000 
indbyggere 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Flytning af store butikker inden for bymidten 

De ændrede regler gælder kun uden 
for hovedstadsområdet, som er 
reguleret med et landsplandirektiv. 

• Eksisterende butikker, som er 
større end lovens nugældende 
grænser, kan ombygges eller 
nedrives og genopføres inden for 
bymidten. 

• Der må ikke opstå flere butikker 
med et større areal end de 
nugældende grænser. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Mulighed for landsplandirektiv til 
udvalgsvarehandel uden for bymidten 

Muligheden gælder kun kommuner, hvor ingen by har mere end 
20.000 indbyggere, og kun inden for kategorierne: 

• Integreret del af en større, allerede etableret virksomhed med særlig 
erhvervsmæssig betydning. 

• Turistmål, som har mindst 75.000 besøgende pr. år, og som tiltrækker 
international turisme. 

• Trafikalt knudepunkt med særligt besøgsmønster af national eller 
international betydning for turisme ved større, internationale havne eller i 
tilknytning til grænsehandel. 

• Varegrupper, hvor hensynet til sikkerheden medfører, at varegrupperne ikke 
kan indpasses i bymidten af planlægningsmæssige grunde 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Fjernelse af mulighed for krav om 
tilslutningspligt til fællesantenneanlæg 

• Fremover vil det ikke længere være muligt i nye lokalplaner at stille 
krav om etablering af og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg 
m.v. til TV- og radiosignaler. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Opfølgning på L 424 

Vejledning om ændrede landzonebestemmelser 

Bekendtgørelse om kystnærhedszonen 

Orienteringsbrev om planstrategibeslutning om planlægning for store 
udvalgsvarebutikker 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til 
planlægning i kystnærhedszonen i yderområder  

Ansøgninger skal sendes skriftligt eller elektronisk til Naturstyrelsen, 
og skal indeholde følgende oplysninger: 

•Beskrivelse af planen eller projektets art, omfang og beliggenhed. 

•Angivelse af projektets beliggenhed på kort. 

•Redegørelse for den til projektets realisering nødvendige planlægning. 

•Redegørelse for om projektet strider mod den regionale udviklingsplan. 

•Redegørelse for, at planen eller projektet ikke tilsidesætter væsentlige 
naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. 

•Oplysninger om den visuelle påvirkning af omgivelserne. 

•Godtgøre en lokaløkonomisk konsekvens ved den ønskede plan/det ønskede 
projekt  

 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til 
planlægning i kystnærhedszonen i yderområder  

Naturstyrelsen skal sikre, at kommunen har redegjort tilstrækkeligt for 
sagen efter de beskrevne krav. Derudover skal Naturstyrelsen foretage 
en afvejning af de forskellige forhold på stedet, herunder den 
lokaløkonomiske effekt, for derefter at kunne afgøre sagen. 

Hvis en tilladelse forudsætter en fravigelse fra den regionale 
udviklingsplan iværksætter Naturstyrelsen en høring af regionen. 

Naturstyrelsens tilladelse er ikke bindende for andre myndigheders 
eventuelle indsigelser mod den efterfølgende konkrete planlægning. 

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke påklages. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Orienteringsbrev om planstrategibeslutning om 
planlægning for store udvagsvarebutikker 

Beslutningen om planlægning for store udvalgsvarebutikker skal 
træffes i forbindelse med den planstrategi, som skal vedtages i første 
halvdel af hver valgperiode. 

Kommunen skal i planstrategien som minimum beslutte, at 
muligheden for at planlægge for store udvalgsvarebutikker skal indgå i 
en hel eller delvis kommuneplanrevision. 

Der kan udarbejdes et tillæg til en eventuelt allerede udarbejdet 
planstrategi, så længe kommuneplanen ikke er endeligt vedtaget  

Der må ikke udlægges mere end det tilladte antal butikker i hver 4-
årige planperiode. Først når et udlæg er udnyttet, er det muligt i den 
kommende planperiode at planlægge for yderligere en stor 
udvalgsvarebutik. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

