
Inspiration til planlægning i kystnærhedszonenInspiration til planlægning i kystnærhedszonen
Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen



Indhold
Hvorfor blev eksempelsamlingen til?

Præsentation af eksempelsamlingens indhold

Eksempelsamlingen og de nye planlovsændringer

Dialogforum om turismeforum



Problemstillinger
Redegørelserne fra kommunerne for de særlige planlægnings-
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mæssige eller funktionelle forhold har ofte været mangelfulde 
eller manglende

Omgørelsesprocenten ved Natur- og Miljøklagenævnet er høj for 
sager i kystnærhedszonen

En del konfliktsager mellem kommunerne og de statslige 
myndighedery g

Nogle kommuner anser bestemmelserne for hæmmende på 
d d ikli li t i d ådderes udvikling – særligt i yderområderne



Differentieret planlægning
• 16 kommuner blev i efteråret 

2009 i i hi d i i
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2009 interviewet om hindringer i 
planloven for deres udvikling

• Reglerne om planlægning i 
kystnærhedszonen var et tema i 
næsten alle kommunernæsten alle kommuner 



Initiativer for kystnærhedszoneny
• Udgivelse af en 

eksempelsamling om godeksempelsamling om god 
planlægning i 
kystnærhedszonen

• Forslag til ændringer i 
planlovens bestemmelser om 
kystnærhedszonen gældende 
for yderområderne

Offentliggjort i regeringsudspillet ”Danmark i 
balance i en global verden” den 3. 
september 2010september 2010



Eksempelsamlingens indhold
• De danske kyster

p g

• Planlovens regler

• Planlægning for byudvikling

• Planlægning for ferie- og 
fritidsanlæg

www.naturstyrelsen.dk
søg efter ”Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen”



De danske kystery



De danske kystery



Planlægning for byudviklingg g y g
Opdatering i forhold til ”Vejledning om planlægning og 
administration af kystområder” med nye afgørelser og dommeadministration af kystområder  med nye afgørelser og domme

Inspiration med værktøjer til en god planlægning, som opfylder 
redegørelseskraveneredegørelseskravene

Eksempler, der viser konkret planlægning, som på en eller 
flere måder har været særlig godg g



Planlægning for byudviklingg g y g

Planlovens § 5b, stk. 1, nr. 1
Krav om særlig 
planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelsefunktionel begrundelse



Planlægning for byudviklingg g y g
Udgangspunkt:

H b d fi k i- Havneby med fiskeri og 
havneerhverv

- Få indfaldsveje/tilgange til byen
- Hele byen inden for KNZ
- Stor synlighed og forbindelse til

Miljøhensyn fx 
drikkevand og 
vandmiljø

Stor synlighed og forbindelse til 
kysten

Strategi:
- Byens rolle i bymønstret
- Byvækst

Værdifuldt 
bymiljø

y
- Omdannelse kontra nyudlæg
Vurderinger:
- Afvejning af vækstbehov 

overfor landskabs- og 
k lt dikulturværdier m.m.

- Hvad er ”bag byen”?
- Indpasning i landskab og 

eksisterende bebyggelse

Principsnit af oddebyen på langs af odden



Planlægning for byudviklingg g y g



Ferie- og fritidsanlægg g

Planlovens § 5b, stk. 1, nr.4
Krav om sammenhængende 
turistpolitiske overvejelserp j



Ferie- og fritidsanlægg g



Ferie- og fritidsanlægg g



Ændringer i planloveng p
- Lov nr. 424 om ændring af lov om planlægning 

vedtaget i Folketinget den 3 maj 2011vedtaget i Folketinget den 3. maj 2011
- ændringer på følgende emner:

- Detailhandel
Landzonebestemmelserne- Landzonebestemmelserne

- Kystnærhedszonen
- Tilslutningspligt til radio og TV

- Ikrafttræden 1 september 2011- Ikrafttræden 1. september 2011



Ændringer i kystnærhedszoneng y
• Kommuner i yderområder kan anmode om en 

plantilladelse fra miljøministeren til planlægningplantilladelse fra miljøministeren til planlægning 
inden for kystnærhedszonen på lempede vilkår

• Gældende for 29 udpegede kommuner og for 
ikkebrofaste øer



Krav til opnåelse af plantilladelsep p
• Kravet er en planlægningsmæssig begrundelse
• Godtgøre at det vil bidrage til en lokaløkonomisk positiv• Godtgøre, at det vil bidrage til en lokaløkonomisk positiv 

udvikling
• Hensyn - Kystnærhedszonen er en væsentlig natur- og 

landskabsresso rcelandskabsressource

Proces og krav præciseres i en bekendtgørelse



Dialogforum om turismeplanlægningg p g g
• Regeringen satte i 2010 fokus på rammebetingelser for 

turismeerhvervet og Dialogforum om turismeplanlægningturismeerhvervet, og Dialogforum om turismeplanlægning 
blev nedsat i september 2010.

• Forummet skal sætte fokus på planlægningen for den 
kystnære turisme

• Deltagere er: Horesta, Feriehusudlejerens 
Brancheforening Campingrådet KL Danske RegionerBrancheforening, Campingrådet, KL, Danske Regioner, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet 



Afrapportering - turismeplanlægningpp g p g g
• Inddragelse af nye tendenser, målgrupper og destinationer

Tidli di l t i t t i• Tidlig dialog om turismestrategier 
• Dialog om konkrete ferie- og fritidsanlæg
• Fokus på kvalitetFokus på kvalitet
• Inspiration til sammenhængende turistpolitiske overvejelser
• En sammenfattende og helhedsorienteret tilgang til 

turismeplanlægning
• Samarbejde mellem turismens aktører




