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DANMARK I TAL

Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af

Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede.

Den samlede kystlængde er 7.300 km.

Arealanvendelsen fordeler sig med landbrug på 67%,

skov på 12%, naturarealer på 11% samt byområder

og trafikanlæg på 10%.

Befolkningstallet er 5,4 mill. Befolkningstætheden

er 125 indbyggere pr. km2. 85% bor i byer og

bymæssige bebyggelser med over 200 indbyggere

og 15% i det åbne land og mindre landsbyer. 1/3 af

landets befolkning svarende til 1,8 mill. indbyggere

bor i Hovedstadsregionen. Der er seks landsdelcentre:

Århus med 289.000 indb., Odense med 184.000

indb., Aalborg med 162.000 indb., Esbjerg med

82.000 indb., Trekantområdet med 226.000 indb. i 8

kommuner og Landsdelcenter Midt-Vest med

142.000 indb. i 4 kommuner.

Storebæltsbroen forener Sjælland med Fyn og

Jylland. Omtrent halvdelen af befolkningen bor øst

for broen og halvdelen vest for broen.

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er 251.000

kr. (2001) svarende til 34.000 euro. Landbruget yder

3% af det samlede bruttonationalprodukt, industri og

byggeri 26%, de private serviceerhverv 49% og den

offentlige sektor 22%.

Ændringer i planloven

Planloven trådte i kraft 1. januar 1992, men den er

naturligvis baseret på flere årtiers planlægnings-

erfaring og lovgivning. Loven er ændret flere gange.

De vigtigste ændringer er:

• Planlægning i kystområder (1994)

• Planlægning til butiksformål (1997 og 2002)

• Oprettelse af Hovedstadens Udviklingsråd (1999)

• VVM-tilladelse (1999)

• Lokal Agenda 21 (2000)

• Kommuneplanstrategi og revisionsmuligheder

(2000)

• Kolonihaver (2001)

• Særlige regler efter kommunesammenlægning på

Bornholm (2002)

• Ændring af landzonereglerne (2002)

• Byomdannelsesområder (lovforslag 2002)

Planloven

Planloven med tilhørende vejledninger kan

ses på Landsplanafdelingens hjemmeside

www.landsplanafdelingen.dk.

Her findes også en engelsk oversættelse

af planloven.
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Udfordringerne i planlægningen

Planlægningen skal skabe og bevare kvaliteter i vo-

res byområder og i det åbne land. Udfordringerne i

planlægningen ændres med den samfundsmæssige

udvikling.

Perioden fra begyndelsen af 50’erne til midten

af 70’erne var præget af befolkningstilvækst, vækst

i levestandard og af vandring fra land til by. Nye store

forstadskvarterer blev etableret udenfor de histori-

ske bykerner. Industrialiseringen af byggeriet og den

øgede velstand muliggjorde en tidligere ukendt

vækst i boligstørrelser og erhvervsbyggeri. Disse ny-

ere forstadskvarterer der blev planlagt med adskilte

boligområder, erhvervsarealer, centre og servicefunk-

tioner, udgør i dag mere end halvdelen af det be-

byggede byzoneareal.

Samtidig ændrede transportmønsteret sig radi-

kalt. Antallet af privatbiler voksede drastisk, og

lastbiltrafikken overtog en stigende andel af godstra-

fikken. Dermed sprængtes det  traditionelle bybegreb

hvor byen var knyttet til jernbanestationerne, og hvor

man arbejde i den by man boede i.

I de seneste 20 år har der været tale om en be-

skeden befolkningstilvækst, og der er sket et skift i

byggeriets omfang. Boligbyggeriet – der i disse år i

større omfang har bestået af tæt-lav byggeri og eta-

geboliger – er halveret.

I dag sætter bypolitikken fokus på forbedringer

af ældre byområder og byens fysiske og arkitektoni-

ske rum. Landdistriktspolitikken og regionalpolitik-

ken sætter fokus på at skabe balance mellem by og

land og mellem de enkelte regioner. Væksten i

servicesektorens andel af arbejdspladser giver på ny

mulighed for byomdannelse og for at blande byfunk-

tionerne i samme bykvarter. Udbygningen af den

tekniske infrastruktur som veje, jernbaner, højspæn-

dingsanlæg, vindmøller, rensningsanlæg mv. præ-

ger landskabet og arealanvendelsen i det åbne land.

Det samme gør ændringer i landbrugsproduktionen

med bl.a. meget store svinebedrifter. En voldsom

stigning i trafikken sætter en hensigtsmæssig pla-

cering af trafikskabende funktioner på dagsordenen.

Principperne om bæredygtig udvikling med ud-

gangspunkt i bevaringen og udviklingen af de lo-

kale miljøkvaliteter har afløst tidligere årtiers mere

vækstorienterede planlægning.

Planlægning er politik

Planernes indhold er det afgørende i enhver plan-

beslutning. Det er lokale politiske beslutninger om

hvordan eksisterende bykvaliteter kan forbedres;

Hvordan landskab og natur skal udvikles og beskyt-

tes; Hvor der må bygges og hvad der må bygges;

Serviceniveauet i de enkelte byer og byområder; Pla-

cering af boliger og erhverv og tilrettelæggelse af

hensigtsmæssige transportmuligheder. Gennem

planlægningen formes de omgivelser vi fremover skal

bo i. Derfor er den politiske beslutningsproces med

offentlig debat og afvejning af forskellige interesser

ofte en meget spændende del af demokratiet.

Den danske planlov

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Dan-

mark mellem miljøministeren, 12 regionplanmyn-

digheder og 271 kommunalbestyrelser. Planloven

baserer sig på grundelementerne om decentralise-

ring af beslutningskompetencen og inddragelse af

borgerne i planlægningsprocessen fra planlovs-

reformen i 1970’erne. I udlandet bliver den danske

planlov ofte fremhævet som et harmonisk stykke

”værktøj” med klare spilleregler for planlægningen.

Den nuværende planlov tråde i kraft i 1992, men

den er baseret på flere årtiers planlægningserfaring

og lovgivning. Loven er ændret flere gange.

Denne publikation

Formålet med denne publikation er at give en over-

sigtlig og illustreret fremstilling af planloven og dens

anvendelse i praksis. Det er reglerne, kravene og

reguleringsmulighederne som belyses uden brug af

paragraffer.

Målgruppen for den danske udgave af publika-

tionen er alle der i en arbejdsmæssig, politisk eller

uddannelsesmæssig sammenhæng ønsker et over-

blik over planlovens indhold og planlægningen i

praksis. Med hensyn til lovens præcise regler henvi-

ses til Planloven og Landsplanafdelingens vejlednin-

ger.

København, oktober 2002

Niels Østergård, Landsplanchef

PLANLÆGNING i danmark
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PLANLOVEN

Danmark har et enkelt og klart planlægnings-

system med en stærk decentraliseret ansvars-

fordeling. Kommunalbestyrelserne har ansva-

ret for den sammenfattende kommuneplanlæg-

ning, den konkrete lokalplanlægning og tilla-

delse til bebyggelse og ændret anvendelse i

landzonen. 12 regionplanmyndigheder har an-

svaret for regionplanlægningen. Miljøministe-

ren kan gennem landsplaninitiativer påvirke

den decentrale planlægning. For at varetage na-

tionale interesser kan staten gribe ind med et

veto mod kommunernes og regionplanmyndig-

hedernes planlægning. Klager behandles af

Naturklagenævnet. Det er kun juridiske spørgs-

mål der kan påklages i plansagerne.

Planlovens formål

Planloven skal sikre at den sammenfattende plan-

lægning forener de samfundsmæssige interesser i

arealanvendelsen og medvirker til at værne landets

natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på

et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets

livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Planlægningen skal især sikre at

• der ud fra en planmæssig og samfundsøkono-

misk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig

udvikling i hele landet og i de enkelte amtskom-

muner og kommuner,

• der skabes og bevares værdifulde bebyggelser,

bymiljøer og landskaber,

• de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig na-

tur- og landskabsressource,

• forurening af luft, vand og jord samt støjulemper

forebygges og

• offentligheden i videst muligt omfang inddra-

ges i planlægningsarbejdet.
Planloven bygger på et princip om rammestyring.

Planerne må ikke stride mod den overordnede

planlægning. Hvis denne ændres må den øvrige

planlægning rettes til når den revideres.

Regionplaner

De 12 regionplanmyndig-

heder - 10 amtsråd, Hoved-

stadens Udviklingsråd og

Bornholms Regionsråd -

skal revidere regionplanen

hvert 4. år.

Kommuneplaner

Kommunalbestyrelsen

skal i første halvdel

af valgperioden (4 år)

fremlægge en strategi for

kommuneplanlægningen.

Derefter vedtages de

nødvendige revisioner.

Lokalplaner

Lokalplaner udarbejdes

af kommunalbestyrelserne

efter behov. Der udarbejdes

ca. 1200 planer om året.

Landsplanlægning

Gennem landsplanlægningen,

landsplandirektiver og

vejledning fastlægger

miljøministeren overordnede

rammer.
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Lokal Agenda-21

Amtsrådene og kommunalbestyrelserne skal frem-

lægge en strategi for deres bidrag til en bæredygtig

udvikling i det 21. århundrede – en Lokal Agenda

21-strategi. Strategien skal offentliggøres i første

halvdel af valgperioden og skal indeholde målsæt-

ninger for det fremtidige lokale arbejde. Loven in-

deholder ingen regler om proces for Agenda 21 stra-

tegien, og amter og kommuner vælger frit deres

målsætninger. Ministeren giver hvert 4. år en rede-

gørelse til Folketinget om det lokale Agenda 21 ar-

bejde.

Miljøvurdering - VVM

Større anlæg og projekter som kan påvirke miljøet i

væsentlig grad, skal gennemgå en samlet Vurdering

af Virkningerne på Miljøet – en såkaldt VVM-vurde-

ring – og en offentlig høring før de kan igangsæt-

tes. Planlovens regler om VVM har baggrund i et

EU-direktiv. VVM-vurderingen gennemføres normalt

af regionplanmyndighederne som et regionplan-

tillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Decentralisering af ansvar

Kommunalbestyrelserne, amtsrådene og Hovedsta-

dens Udviklingsråd har et stort ansvar for planlæg-

ningen. Indenfor hver valgperiode på 4 år skal region-

planmyndigheden revidere regionplanen. Kommu-

nalbestyrelsen skal i første halvdel af valgperioden

fremlægge en politisk strategi for kommuneplanlæg-

ningen og beslutte hvor meget af kommuneplanen

de vil revidere.

Lokalplaner udarbejdes løbende – efter behov.

Større bygge- og anlægsarbejder kan ikke startes

før der er vedtaget en lokalplan.

Inddragelse af borgerne

Et af grundelementerne i planloven er at borgerne

skal inddrages i planprocessen inden planen er ved-

taget. Før et planforslag kan vedtages, skal der der-

for offentliggøres et planforslag og en redegørelse

for planens forudsætninger. Der skal fastsættes en

frist på mindst 8 uger hvor grundejere, naboer, for-

eninger, myndigheder mv. kan komme med forslag

eller protester.

Ved større ændringer i region- og kommunepla-

nen skal der også være en debat inden myndighe-

den går i gang med at udarbejde et konkret plan-

forslag. Ved revision af regionplanen skal regionplan-

myndigheden indledningsvis beskrive de aktuelle

hovedspørgsmål. Tilsvarende skal kommunalbesty-

relsen fremlægge en strategi for kommuneplanlæg-

ningen før forslag til revisioner udarbejdes.

Planlovens regler for offentlighedsprocessen er

minimumsregler. Planmyndigheden vurderer selv om

der bør udsendes mere debatmateriale, afholdes

borgermøder og måske nedsættes arbejdsgrupper.

Mange amter og kommuner bruger deres hjemme-

side på internettet til at offentliggøre planforslag og

vedtagne planer.

Særlige regler for kyster og detailhandel

Planloven indeholder særlige regler for planlægning

i kystområder og for planlægning til butiksformål:

• Landets kystområder skal søges friholdt for be-

byggelse og anlæg som ikke er afhængige af

kystnærhed.

• Planlægningen til butiksformål skal fremme et

varieret butiksudbud i bymidterne i de mange

mindre og mellemstore byer.

Planprocessen for region- og kommuneplaner

1. Forudgående debat hver 4. år

• Oplysning om den hidtidige planlægning.

• Indkaldelse af ideer og forslag til regionplanen/

fremlæggelse af strategi for kommuneplanlægningen.

• Frist på minimum 8 uger.

2. Forslag til plan

• Udarbejdelse i samarbejde med andre myndigheder,

borgere, interesseorganisationer mv.

3. Offentliggørelse af planforslag

• Frist for indsigelser, minimum 8 uger.

• Sendes til myndigheder.

• Eventuel indsigelse mod regionplan eller indkaldelse

af kommuneplan af miljøministeren til varetagelse af

statslige interesser.

4. Vedtagelse af planen

• Behandling af indsigelser, forhandling af ændringsforslag.

5. Offentliggørelse

6. Administration af planen

• Amtsrådet, Hovedstadens Udviklingsråd og kommunal-

bestyrelser skal virke for planens gennemførelse.

Planloven er kortfattet.

Den er suppleret med en

omfattende vejledning

fra Miljøministeriet

baseret på forarbejderne

til loven og administra-

tive erfaringer.
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LANDS
planlægning

Regler om landsplanlægning blev indført i 1974.

Landsplanlægningen kommer til udtryk gen-

nem redegørelser, bindende retningslinier, vej-

ledninger og indgriben i den lokale planlæg-

ning for emner og projekter som har national

interesse. I landsplanlægningen tegnes en vi-

sion for udviklingen af hele landet som afspej-

ler de politiske målsætninger. En ramme som

regionplanmyndigheder og kommuner skal for-

holde sig til i den regionale og kommunale plan-

lægning.

Landsplanredegørelse

Efter hvert folketingsvalg skal miljøministeren afgive

en redegørelse om landsplanarbejdet til Folketingets

Miljø- og Planlægningsudvalg. Landsplanredegørel-

sen fremlægges som et forslag med mulige alterna-

tiver, og der inviteres til offentlig debat. De seneste

redegørelser indeholder visioner og perspektiver for

aktuelle plantemaer suppleret med oplæg til et hand-

lingsprogram for opfølgningen. Heri indgår projekt-

samarbejde med amter, kommuner og den private

sektor. Der er tradition for at Folketinget tager en

debat om landsplanredegørelsen.

Natur- og miljøpolitiske redegørelser

Ministeren skal mindst hver 4. år udgive en eller flere

rapporter der redegør for miljøtilstanden i Danmark

samt for natur- og miljøpolitikken. Landsdækkende

miljø-, erhvervs-, arbejdsmarkeds- og forbrugerorga-

nisationer inddrages i processen. Ministeren skal des-

uden give Folketingets Miljø- og Planlægningsud-

valg en redegørelse for det lokale Agenda 21-arbej-

de. Udgangspunktet er Regeringens nationale stra-

tegi for bæredygtig udvikling.

Detailhandelsredegørelse

Ministeren skal hvert 2. år give en redegørelse til

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om plan-

lægningen til butiksformål.

Nationale interesser

Miljøministeren udsender hvert 4. år en forhånds-

tilkendegivelse af de rammer som staten vil lægge

til grund for behandlingen af regionplanforslagene.

Her refereres kort de aktuelle nationale interesser i

regionplanlægningen.

Landsplandirektiver

Miljøministeren kan fastsætte bindende regler for

indholdet af planlægningen efter loven. På den måde

kan regeringen bane vej for både konkrete projek-

ter og for en bestemt udvikling. Landsplandirektiver

kan benyttes til at lokalisere en konkret samfunds-

mæssig nødvendig aktivitet og dermed erstatte re-

gion-, kommune- og lokalplanlægning. Eksempler

på landsplandirektiver er linieføring for gas- og elled-

ninger og placering af en national prøvestation for

vindmøller. Tilsvarende kan ministeren med et cir-

kulære fastsætte regler for planlægning af bestemte

aktiviteter. Et eksempel er planlægning for vindmølle-

udbygningen.

Indsigelse og påbud

Staten kan forhindre den endelige vedtagelse af et

regionplanforslag med en indsigelse hvis forslaget

strider mod nationale interesser. Det skal ske i løbet

af offentlighedsperioden, og vetovirkningen med-

fører at regionplanmyndigheden ikke kan vedtage

forslaget før der er opnået enighed om indholdet i

planforslaget.

Det er miljøministeren der på samtlige ministres

vegne kan gøre indsigelse med vetovirkning. Samt-

lige regionplanforslag behandles i et statsligt em-

bedsmandsudvalg i løbet af offentlighedsperioden

for at koordinere statens synspunkter.

Vejledning

Vejledninger er en vigtig

del af landsplanlægnin-

gen. Der udsendes

løbende vejledninger

om fortolkning af loven

og vejledninger, der giver

inspiration til planlæg-

ningen. Landsplan-

afdelingen formidler

også ideer og erfaringer

på hjemmesiden.

Redskaber i landsplanlægningen

1. Landsplanredegørelser.

2. Konkrete beføjelser.

• landsplandirektiv

• påbud

• indkaldelse

• indsigelse

3. Udmelding til regionplanrevision.

4. Information og vejledning.
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VISION 2025 

Landsdelscenter

med opland 

Landsdelscenter som 

netværk med opland

Statsvejnet

Hoved- og regionalbanenet

Internationale trafikakser

Større gods- og 

passagertransport

over landegrænser

Betydelige færgeforbindelser

mellem landsdele

Byer større end

25.000 indbyggere

Større egns- og 

kommunecentre

Statslige myndigheder kan hver for sig fremsætte

indsigelser med vetovirkning overfor lokalplanforslag

ud fra de særlige hensyn myndigheden varetager.

Kan myndigheden og kommunen ikke blive enige,

afgøres uenigheden af miljøministeren.

Loven pålægger regionplanmyndigheden at

fremsætte indsigelse med vetovirkning over for kom-

mune- og lokalplanforslag hvis de strider mod

regionplanlægningen eller statslige retningslinier. Det

er en væsentlig del af rammestyringsprincippet.

Miljøministeren kan pålægge en regionplan-

myndighed eller kommunalbestyrelse at udarbejde

en plan med et nærmere bestemt indhold. I særlige

tilfælde kan miljøministeren overtage regionplan-

myndighedens eller kommunens kompetence og selv

træffe afgørelse i en konkret plansag. Disse mulig-

heder bruges kun meget sjældent, fordi der er tale

om et indgreb i det kommunale selvstyre.

Vision 2025

Landsplanredegørelse 2000 udnævnte regeringen 2 nye landsdels-

centre. Hovedstadsregionen og byerne København, Århus, Odense,

Aalborg og Esbjerg samt de nye bysamarbejder Landsdelcenter Midt-Vest

og Trekantområdet skal være fremtidens vækstcentre og udgangspunkt

for regional dynamik og udvikling.

Vision 2025 sætter fokus på muligheden for at skabe udvikling i de

enkelte egne af landet. Centrale budskaber i redegørelsen er:

• Arealudlæg til erhverv skal tilpasses fremtidens erhvervsudvikling.

• Amter og kommuner bør bruge den fysiske planlægning som led

i den lokale erhvervsstrategi.

• Transportinfrastrukturen bør anvendes fornuftigt så transporten kan

blive mere effektiv og miljørigtig.

Samarbejde og partnerskab både indenfor det offentlige og

i samspil med det private står som en vigtig forudsætning for en

fortsat konstruktiv udvikling af regionalpolitikken. Samarbejde er

også nøgleordet for de to nye landsdelscentre.



8○ ○ ○ ○

LANDSPLANLÆGNING

Internationalt samarbejde

Udviklingen i Danmark er i stigende grad påvirket

og afhængig af udviklingen og planlægningen i vore

nabolande og i det øvrige EU. Det internationale

samarbejde sker gennem EU’s arbejdsgrupper om

især regionalpolitik, byudvikling og miljø, gennem

regionalt samarbejde i Østersøområdet og i Nord-

søområdet om forskellige projekter under Interreg-

programmerne og gennem samarbejde mellem de

nordiske plan- og regionalministre.

Byområder i Europa

Koncentrationen af byområder i en ”Banan”

der strækker fra Midtengland over Belgien

og Vesttyskland til Norditalien ses tydeligt.

I 1999 vedtog de europæiske planministre

Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklings

Perspektiv (ESDP). Hovedformålet var at fremme

en balanceret og bæredygtig udvikling. Visionen

er indarbejdet i Landsplanredegørelsen 2000.

Copenhagen Charter 2002 arbejder videre med en

række anbefalinger om udviklingen af de europæiske

byer og regioner.

Copenhagen Charter 2002

Under det danske EU-formandskab i 2002 har

Miljøministeriet offentliggjort et Copenhagen

Charter, der sammenfatter en række anbefalin-

ger der bør inddrages i udviklingen af de euro-

pæiske byer og regioner. Globaliseringen og ud-

viklingen af den nye vidensøkonomi ændrer vore

byer markant. Charteret skal ses som en ”træ-

desten” for arbejdet mod en mere balanceret og

sammenhængende regional udvikling i Europa.

EU og ESDP

Det internationale samarbejde har inspireret til at

arbejde med perspektiver og strategier i planlæg-

ningen. I 1999 vedtog de europæiske planministre

Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklings-

Perspektiv (ESDP) og et tilknyttet handlingsprogram.

Senere vedtog man en handlingsplan for bæredyg-

tig byudvikling i EU. Ideer og erfaringer fra samar-

bejdet er indarbejdet i bl.a. Landsplanredegørelsen.

Principperne i ESDP om polycentrisme, tilgænge-

lighed til yderområder og bevaring af natur og kul-

tur er centrale i det fremtidige europæiske samar-

bejde om udvikling af byerne og regionerne i Europa.

Interreg-programmerne

Interreg-programmet støtter opbygning af interna-

tionale netværk der kan udveksle erfaringer og drøfte

visioner for grænseoverskridende strukturer. Flere

danske amter og forskningsinstitutioner har delta-

get i Interreg-projekter.

Et særligt program under Interreg er forsknings-

samarbejdet ESPON (European Spatial Planning

Observatory Network), hvor en række forskningsin-

stitutioner bla. Forskningscenteret for Skov og Land-

skab samarbejder om opbygningen af en fælles

grundviden om udviklingen i byer og det åbne land.

Nordiske planministre

Samarbejdet mellem de nordiske planministre har

resulteret i et fælles handlingsprogram for planlæg-

ning og bæredygtig udvikling i det nordiske område

og samarbejde om detailhandelsudvikling i grænse-

områder.
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DETAILHANDEL

Planloven indeholder særlige regler for planlægning

til butiksformål. Undersøgelser viste at en væsentlig

del af butikkerne blev bygget i udkanten af de stør-

ste byer som store butikker og butikscentre. Det er

en udvikling som svækker detailhandelen i de mange

mindre byer, som påvirker det lokale erhverv og som

forringer mulighederne for at bevare og moderni-

sere bymidterne.

Planlovens detailhandelsregler blev ændret i

1997 for at vende disse udviklingstendenser. I 2002

blev reglerne forenklet, men formålet er fastholdt.

Styrke bymidterne

Det fremgår som et klart mål at planlægningen skal

fremme en udvikling i de mange mindre og mellem-

store bymidter og bremse udviklingen med store

butikker og butikscentre på bar mark uden for de

største byer.

I planlægningen anvendes tre styringsmidler:

• Afgrænsning af bymidter og bydelscentre.

• Maksimalt butiksareal for hvert område.

• Maksimale butiksstørrelser.

Kyst ved Havnsø

Ud over planlovens

kystnærhedszone på

3 km beskytter

naturbeskyttelseslovens

klitfrednings- og

strandbeskyttelseslinier

de åbne kyster.

Som hovedregel skal nye arealer til butiksformål

udlægges i bymidten. Loven indeholder nogle få

undtagelser fra denne hovedregel. Det gælder fx

mindre lokale butikker og butikker med særlig plads-

krævende varegrupper

Det er lovens hovedlinie at der ikke må plan-

lægges for dagligvarebutikker over 3.000 m2 og

udvalgsvarebutikker over 1.500 m2 med mindre der

er "en særlig planlægningsmæssig begrundelse".

Siden 1981 har der været regler om at bevare de

åbne kyster. Udviklingen i kystområderne og uden-

landske erfaringer med et omfattende byggeri langs

kysterne skræmte.

Kystområderne skal friholdes for bebyggelse og

anlæg som ikke er afhængige af en placering tæt

på kysten. Inden for en i princippet 3 km brede kyst-

nærhedszone kan der kun inddrages nye arealer i

byzone eller planlægges for anlæg i landzone, hvis

der er en særlig planlægningsmæssig eller funktio-

nel begrundelse for kystnær lokalisering.

Der må heller ikke udlægges nye sommerhus-

områder og de eksisterende sommerhusområder skal

fastholdes til ferieformål.

KYSTER

Ringe bymidte

Kommunernes planlæg-

ning skal styrke detail-

handelen i bymidterne

i de mange mindre og

mellemstore byer.

Ved lokalplanforslag der giver mulighed for bebyg-

gelse og anlæg, skal det illustreres hvordan bebyg-

gelsen påvirker omgivelserne. Det giver befolknin-

gen og politikerne et bedre beslutningsgrundlag.

9
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Regionplanens retningslinier

Regionplanen er den sammenfattende, oversigtlige

plan for arealanvendelsen. Hovedstadens Udviklings-

råd (HUR) er regionplanmyndighed i hovedstadsom-

rådets 5 amter. Kommunalbestyrelsen på Bornholm

- Bornholms Regionsråd - er regionplanmyndighed

på Bornholm. I den øvrige del af landet er amtsrå-

det regionplanmyndighed.

Regionplanen skal indeholde retningslinier for

arealanvendelsen i regionen og en redegørelse for

planens forudsætninger. Planen er resultatet af en

samlet afvejning og prioritering af de forskellige

hensyn og interesser. Regionplanen er udgangspunkt

for administrationen af en række sektorlove og plan-

lovens bestemmelser for landzonen.

Planloven præciserer hvilke obligatoriske emner

regionplanen skal indeholde retningslinier for. Disse

retningslinier er bindende rammer for kommuner-

nes planlægning. Amtsrådet kan vælge at vedtage

retningslinier for andre forhold, men det er frivilligt

om kommunerne vil følge disse.

Regionplanen skal revideres hvert 4. år. Der er 2

debatperioder. Først én om hovedspørgsmålene i den

planlægning man skal i gang med. Dernæst én om

et forslag til regionplan.

Redegørelse for planens forudsætninger

Redegørelsen skal indeholde planens forudsætnin-

ger. Det kan ske ved:

• at præsentere målsætningerne bag planlægnin-

gen og begrunde valget mellem forskellige al-

ternativer.

• at fremlægge beregninger og prognoser over

den forventede udvikling og beskrive en samlet

vurdering af den regionale udvikling

• at beskrive de eksisterende forhold i amtet (na-

tur, befolkning, erhverv, trafik- og forsyningsan-

læg m.v.)

Regionplantillæg

Både forudsætninger og målsætninger kan ændre

sig mellem de 4-årige revisioner. Derfor kan region-

planmyndigheden udarbejde tillæg som supplerer

eller ændrer en regionplan. Tillæggene kan behandle

et bestemt tema - fx vindmølleudbygning - eller være

knyttet til et bestemt projekt, fx en VVM-pligtig dyre-

produktion eller et butikscenter.

REGION
planlægning

Regionplaners indhold

• Byvækst og sommerhusområder.

• Større offentlige institutioner, trafikanlæg

og tekniske anlæg.

• Forurenende virksomhed med særlig placerings-

krav.

• Anlæg som kræver VVM-vurdering.

• Den regionale detailhandelsstruktur.

• Særlig værdifulde landbrugsområder.

• Skovrejsningsområder.

• Bevaringsværdier og naturbeskyttelse.

• Vådområder.

• Arealer til fritidsformål.

• Råstofindvinding.

• Drikkevandsområder.

• Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande.

• Gennemførelse af landsplanmæssige

retningslinier.

I Hovedstadsregionen endvidere:

• Fordeling og rækkefølge for byggeaktiviteten

i byzone.

• Vandforsyning og spildevandsafledning.

• Antal og placering af kolonihaver.

Regionplanlægningens styrke er at den konkre-

tiserer de nationale mål for den regionale ud-

vikling og udviklingen i det åbne land. Region-

planen fastlægger - for en periode på 12 år - de

overordnede mål for udviklingen i amtet. I ho-

vedstadsområdet laves en regionplanlægning

for hele området. De centrale emner er byud-

vikling og placering af regionale funktioner,

overordnede trafik- og infrastruktur, og natur-

og miljøbeskyttelse samt fritidsanlæg og tu-

risme. Regionplanens retningslinier fastlægger

rammer for kommunernes planlægning og dan-

ner grundlag for regulering af arealanvendel-

sen i det åbne land.

12 regionplanmyndigheder
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Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)

Siden 1989 har det været en del af regionplanlæg-

ningen at lave en vurdering af virkningerne på mil-

jøet (VVM) af større enkeltanlæg der må antages at

påvirke miljøet væsentligt. Disse anlæg må ikke på-

begyndes før der er regionplanretningslinier om

beliggenheden og udformningen af anlægget med

tilhørende redegørelse (VVM-redegørelse). De VVM-

pligtige anlæg vil normalt blive vurderet i tillæg til

regionplanen, se i øvrigt side 22.

Varetagelse af nationale interesser

Sammenfattende kan man sige at regionplanerne

tilsammen udgør en landsdækkende rammeplan-

lægning for arealanvendelsen.

Miljøministeren har mulighed for at sikre at re-

gionplanerne er i overensstemmelse med overord-

nede nationale eller statslige interesser.

Regionplan 2001 for Nordjyllands Amt

I regionplanen 2001 for Nordjyllands Amt sættes

fokus på

• Byudvikling.

• Landdistriktsudvikling.

• Kystzoneplanlægning.

• Grundvand.

• Kulturværdier.

• Økologiske forbindelser.

Som noget nyt indgår en sammenfattende

miljøkonsekvensvurdering af hvert kapitel.

Amtsrådets mål er:

• At sikre gode levevilkår for den nordjyske

befolkning og styrke erhvervsudviklingen i amtet.

• At sikre en udvikling i balance med naturen og

miljøet, så fremtidige erhvervsmuligheder og

livsvilkår ikke forringes.

• At sikre og videreudvikle de enkelte egnes

styrkepositioner.

• At sikre befolkningens adgang til service, fritids-

og kulturtilbud, uddannelsesmuligheder samt

arbejdspladser.

• At sikre gode infrastrukturanlæg som tele-/

datanet, veje, havne, kollektiv trafik,

energiforsyningsanlæg og andre tekniske anlæg.

• At beskytte og forbedre de nordjyske natur- og

kulturværdier.

Det kan ske gennem:

• Udsendelse af landsplandirektiver.

• Påbud om indholdet i regionplanlægningen.

• Retten til at gøre indsigelse – også på de øvrige

ministeriers vegne - mod retningslinier i et region-

planforslag.

Der er praksis for at ministeren hvert 4. år tilkende-

giver de rammer som staten vil lægge til grund for

behandlingen af regionplanforslagene.

Praksis

I de senere år har flere regionplanmyndigheder ind-

arbejdet brede strategiske overvejelser om den sam-

lede regionale udvikling i den 4-årlige revision som

en ramme om en løbende supplering af regionpla-

nen med regionplantillæg for forskellige temaer.

Herved fås en fleksibilitet samtidig med at de sam-

menfattende hensyn tilgodeses.



12○ ○ ○ ○

REGIONPLANLÆGNING

Regionplanudvalg

I foråret 2002 er der nedsat et Regionplanudvalg

der skal undersøge mulighederne for at forenkle og

udvikle regionplanernes indhold, form og tilvejebrin-

gelse. I arbejdet skal indgå

1. Regionplanen som strategiske udviklingsplan for

regionen.

2. Regionplanen som det planlægningsmæssige

grundlag for udvikling af regionale erhvervsliv,

herunder også for landbruget.

3. Regionplanen som grundlag for en sammenfat-

tende, prioriteret planlægning for landbrug, na-

tur og miljø.

4. Planlægning i kystnærhedszonen og den kyst-

nære del af havet.

Sammenhæng til anden lovgivning

Regionplanerne er en væsentlig ramme til at sam-

ordne de mange – ofte modsatrettede – hensyn den

samlede lovgivning skal varetage i det åbne land.

Regionplanerne danner i tæt samspil med sektor-

lovgivningen grundlag for administration af tilladel-

ser i det åbne land. Det gælder fx:

Naturbeskyttelsesloven.  Beskyttelselinier langs stran-

de, søer, vandløb, skove og fortidsminder. Beskyt-

telse af naturområder og internationale beskyttelse-

sområder.

Skovloven.  Fredskovspligten sikrer landets skove.

Råstofloven.  Tilladelser til indvinding af råstoffer.

Miljøbeskyttelsesloven.  Fx støjkonsekvenszoner ved

støjende anlæg og virksomheder og kvaliteten i vand-

løb.

Landbrugsloven.  Fx landbrugspligt, støtteordninger

til landbruget og regler om ejer- og brugerforhold

samt ejendommenes størrelse.

Vandforsyningsloven.  Kortlægning og planlægning

af vandressourcerne og tilladelse til vandindvinding.

5. Regionplanen og den digitale forvaltning.

6. Regionplanlægningens tilvejebringelse, herun-

der vurdering af behov for forenkling og for-

ankring af processen.

7. Regionplanens indhold i forhold til byudvikling

og byomdannelse, herunder særlige forhold i

Hovedstadsregionen.

Udvalget skal ligeledes vurdere regionplanens sam-

menhæng til anden både stats-, amtslig og kom-

munal planlægning og sammenhængen mellem

regionplanens retningslinier og virkemidler i rela-

tion til gennemførelse af retningslinierne.

Ringkøbing Amt

Det forudsættes at regionplanmyndigheden

kortlægger de forskellige interesser og udpegninger

som grundlag for planlægningen. De fleste amter har

valgt at lægge de mange forskellige registreringer på

hjemmesiden, så brugerne kan tænde og slukke for

de relevante lag. Kortet viser udvalgte lag med

byzone og naturbeskyttelsesområder fra regionplanen

for Ringkøbing Amt.
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Hovedstadsregionen

Hovedstadsregionen omfatter 7% af Danmarks

areal, men 1/3 af landets befolkning. Området be-

står af 3 amter med i alt 48 kommuner samt Køben-

havns og Frederiksberg kommuner. Med ca. 800.000

husstande indenfor kun 50 gange 50 km og sin store

sammenhængende byflade udgør hovedstads-

regionen én bystruktur med et sammenhængende

bolig- og arbejdsmarked.

Siden fingerplanen fra 1947 har det været et

princip at byudviklingen skal ske i ”fingrene” langs

banenettet. De grønne kiler mellem fingrene skal

friholdes for bebyggelse.

Hovedstadsregionens regionplaner har i en år-

række bygget på en samlet hovedstruktur med fæl-

les bymønster, infrastruktur og centerstruktur. Regi-

onplan 2005 bliver den første regionplan hvor Ho-

vedstadens Udviklingsråd er med fra første færd.

Øresundsregionen

Øresundsregionen er Nordens største sammenhæn-

gende storbysamfund med 3 mio. indbyggere, hvoraf

de 2 mio. bor i Danmark. Regionen har en central

placering i Østersøområdet og forbinder Norden og

det kontinentale Europa. Regionen har stærke kom-

petencer såvel erhvervsmæssigt som forsknings- og

uddannelsesmæssigt inden for bioteknologi, IT, miljø

og energi. En særlig styrke i forhold til mange andre

storbyregioner er den gode tilgængelighed og frem-

kommelighed.

HOVEDSTADSOMRÅDET

Den danske og den svenske regering har et fælles,

langsigtet mål om, at Øresundsregionen skal udvik-

les til en af de reneste storbyregioner i Europa. Parter-

ne i Øresundssamarbejdet har udarbejdet et miljø-

program, der fokuserer på vandkvalitet i Øresund,

luftkvalitet i byerne og den sammenfattende fysiske

planlægning.

Miljøprogrammet angiver grundprincipperne for,

hvordan den overordnede planlægning kan medvirke

til, at de overordnede mål kan nås.

Det handler bl.a. om at udvikle regionens sær-

lige kvaliteter som storby med en fortsat funktions-

dygtig bystruktur med høj fremkommelighed og en

grøn struktur. Planlægningen skal:

• Modvirke spredning og udtynding af byerne,

beskytte åbne landskabstrøg og de ikke udnyt-

tede områder i kystzonen samt udvikle den grøn-

ne struktur mellem og omkring byerne.

• Satse på forvandling/fortætning af byer fremfor

ibrugtagelse af nye arealer.

• Prioritere byudviklingen omkring gode kollektive

trafikanlæg.

Regionplan 2001 for

Hovedstadsområdet

Principperne fra

fingerplanen fra 1947

med “byfingre” og

“grønne kiler” er

fastholdt og indarbejdet

i Regionplan 2001.

13
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KOMMUNE
planlægning

Kommuneplanens styrke er at den sammenfat-

ter og konkretiserer de overordnede politiske

mål for udviklingen i kommunen. De centrale

emner er udformning af byområder, placering

af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige

institutioner som skoler, børnehaver og pleje-

hjem, trafik og grønne områder. I kommune-

planen fastlægges kommunalbestyrelsen poli-

tik  for byernes udvikling og for udviklingen i

de enkelte områder. Kommuneplanen udgør

det nødvendige bindeled mellem regionplanen

og lokalplanens bestemmelser om anvendelse

og bebyggelse af de enkelte delområder.

Kommuneplan

En kommuneplan består af en hovedstruktur med

overordnede mål for udviklingen og arealanvendel-

sen i kommunen og en rammedel med rammer for

lokalplanlægning. Planlægningen ledsages af en re-

degørelse for planens forudsætninger. I begyndel-

sen af hver valgperiode udarbejder kommunalbe-

styrelsen en strategi for kommuneplanlægningen.

Hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning

I hovedstrukturen vises på kort og i tekst kommu-

nalbestyrelsens mål for udviklingen og for arealan-

vendelse i kommunen. Hovedstrukturen omfatter

udbygningen med forskellige typer af boliger og er-

hverv, veje, stier og kollektiv trafik, offentlig og pri-

vat service, butikker samt sportsanlæg og grønne

områder.

Kommuneplanens rammer for indholdet af lokal-

planer er en konkretisering af hovedstrukturens mål.

Her beskrives hvad der bør bestemmes i en lokal-

plan for det enkelte område for at sikre den sam-

menhængende bystruktur og de overordnede mål.

Det er bestemmelser for anvendelse, bebyggelses-

forhold, forsyning med offentlig og privat service,

institutioner og tekniske anlæg, trafikbetjening og

områder til fritidsformål.

Kommuneplanen bestemmer hvilke arealer i

landzone der kan overføres til byzone eller sommer-

husområde. Rammedelen kan bestemme rækkeføl-

gen for udbygning af arealer til byformål og som-

merhusområder.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommune-

planens gennemførelse. Kommunalbestyrelsen kan

modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse

eller ændret arealanvendelse der strider mod

kommuneplanens rammedel. Den kan også sige nej

til udstykning og bebyggelse som er i strid med

kommuneplanens bestemmelser om rækkefølge.

Rammedelen kan altså bruges til at forhindre uøn-

sket bebyggelse i byzone.

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den

første halvdel af den kommunale valgperiode offent-

liggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens po-

litiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om

planlægningen siden den seneste revision af kommu-

neplanen.

Planstrategien skal samtidig munde ud i en be-

slutning om kommuneplanens revision. Kommunal-

bestyrelsen kan vælge at

• Revidere hele kommuneplanen

• Revidere planen delvis - for et tema eller en by-

del. Resten af planen genvedtages.

• Genvedtage planen for en ny 4-årsperiode.

Planstrategien indeholder

• Vurdering af kommunens udvikling.

• Vurdering af planlægningen siden sidst.

• Strategien for udviklingen med visioner og

indsatsområderne.

• Beslutning om revision af kommuneplanen.

Planstrategien vedtages

• Vedtages i første halvdel af valgperioden.

• Følges op med  revision efter behov.

• Følges op med initiativer og projekter.

Kommuneplanen revideres

• Fuldt ud.

• For et eller flere temaer.

• For et eller flere geografiske områder.

• Eller genvedtages som den er.

271 kommuner
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Kravet om udarbejdelse af en planstrategi og den

fleksible tilgang til revision er en nyskabelse vedta-

get i 2000. Formålet er at give kommunalpolitikerne

større mulighed for at tilrettelægge en planlægning

der både skuer fremad og tager afsæt i aktuelle pro-

blemer og muligheder i kommunen.

Planstrategien kan bruges som et aktivt strate-

gisk ledelsesværktøj både politisk og administrativt.

Så vil planstrategien også omfatte indsatser der skal

gennemføres med andre initiativer i den kommu-

nale forvaltning og i samarbejde med andre parter.

Flere kommuner vælger at koble processen for

strategiens tilblivelse med budgetlægningen. Det

giver sammenhæng og en større politisk vægt bag

til strategien.

Planstrategien skal i offentlig debat i mindst 8

uger.

Kommuneplanforslag

Efter offentliggørelse af planstrategien kan kommu-

nalbestyrelsen udarbejde forslag til revision af kom-

muneplanen i overensstemmelse med strategien. En-

ten som et forslag til kommuneplan for hele kom-

munen, et planforslag for et særligt tema fx detail-

handel, erhverv, trafik eller boliger, eller som et plan-

forslag for et område i kommunen, fx en eller flere

bydele eller landsbyer, ældre havneområder eller

bymidten. Den kan også genvedtage kommune-

planen hvis der ikke er behov for ændringer.

Forslag skal offentliggøres og debatteres i mindst

8 uger inden endelig vedtagelse.

Kommuneplan Silkeborg

Kommuneplanen fra Silkeborg konkretiserer Byrådets

visioner for udviklingen de næste 12 år og beskriver

i detaljer hvad de forskellige arealer i kommunen kan

bruges til.

Redegørelse

Et planforslag skal ledsages af en redegørelse for

planens forudsætninger, herunder den forudsatte

rækkefølge for planens gennemførelse og den hid-

til udførte planlægning og administration.

Rammestyringen

Kommuneplanen må ikke stride mod regionplan-

lægningen eller landsplandirektiver. Regionplan-

myndigheden skal fremsætte indsigelse med veto-

virkning mod kommuneplanforslag i strid med

regionplanlægningen eller eventuelle landsplan-

direktiver.

Tillæg til kommuneplanen

Det er muligt at udarbejde tillæg til kommuneplanen

der ikke er forudsat i strategien. Det kan være nød-

vendigt hvis kommunen ønsker at fremme et pro-

jekt der ikke var forudset. Før udarbejdelse af kom-

muneplantillæg der ikke indgår i strategien, skal

kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag, med

mindre der er tale om mindre eller uvæsentlige æn-

dringer. Mindre kommuneplantillæg vedtages ofte

samtidig med den tilhørende lokalplan.

Vejledning

Landsplanafdelingen

har udgivet en vejled-

ning om strategi og

kommuneplanlægning.
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National strategi for bæredygtig udvikling

Regeringen udsendte i juni 2002 Danmarks natio-

nale strategi for bæredygtig udvikling ”Fælles Frem-

tid – udvikling i balance”. Strategien fastlægger re-

geringens mål indenfor en række tværgående ind-

satsområder og sektorer. Det er naturligt for kommu-

ner og amter at tage udgangspunkt i den nationale

strategi når lokale Agenda 21-strategier udarbejdes.

Specielt kapitel 14 der handler om by- og boligud-

vikling.

Lokal Agenda 21

Agenda 21 er en international ramme for en bred

indsats for bæredygtig udvikling der er udsprunget

af FN-konferencen for Miljø og Udvikling i Rio i 1992.

I 2000 blev planloven ændret så amter og kom-

muner i første halvdel af den kommunale valgperiode

skal redegøre for deres strategi for deres bidrag til

en bæredygtig udvikling. Amter og kommuners Stra-

tegi for lokal Agenda 21 skal indeholde målsætnin-

ger for bidrag til:

• Nedsættelse af miljøbelastningen.

• Bæredygtig byudvikling og byomdannelse.

• Biologisk mangfoldighed.

• Borgerdeltagelse i lokal Agenda 21.

• Samspil med en bredde af sektoraktiviteter.

Flere kommuner vælger at se Agenda 21-strategien

i tæt sammenhæng med den kommunale planstra-

tegi.

Mulige byomdannelsesområder i Vejle

Miljøministeren fremlægger i efteråret 2002 et

forslag til ændring af planloven, så det bliver mere

smidigt at arbejde med omdannelsen af ældre

erhvervs- og havneområder til nye integrerede

byområder med boliger og serviceerhverv m.v.

KOMMUNEPLANLÆGNING

Vesterbro, København

Inddragelse af byøkologiske overvejelser i byggeriet

er et vigtigt redskab i opfyldelsen af lokale Agenda 21-

strategier.
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Kvarterløft i bydelen Vollsmose

Bebyggelsesplanen for Vollsmose er typisk for en

tid hvor idealerne var en opdeling af byen i adskilte

bolig- og erhvervsområder. Bydelen har i dag en

række problemer af fysisk og social karakter.

I 2000 vedtog Odense byråd en helhedsplan og

en lokalplan for området. Lokalplanen åbner

mulighed for mindre erhverv, kontorer, butikker

og undervisningsinstitutioner i den eksisterende

bebyggelse. Kommunen har desuden indgået en

samarbejdsaftale med regeringen om kvarterløft

i området som tilfører ekstra investeringer i

bygningsfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse.

Planstrategi Århus

Kommunens planstrategi skal tage udgangspunkt

i de lokale behov. Århus kommune har i 2001

revideret hele kommuneplanen. I planstrategi 2002

vælger kommunen at arbejde med følgende 7 emner:

1. Plan for omdannelse af de bynære havnearealer.

2. Plan for omdannelse af godsbanearealet.

3. Plan for en ny bydel ved Lisbjerg.

4. Fastlæggelse af principper for høje huse.

5. Analyse af mulighederne for placering af nye

støjende fritidsanlæg.

6. Ny trafikplan for midtbyen.

7. Sammenfattende helhedsplanlægning for nye

byvækstarealer.
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LOKAL
planlægning

Lokalplaner er grundstenen i det danske plansy-

stem. Det er gennem lokalplaner kommunepla-

nens politiske strategi og målsætninger gøres

konkrete. Hvor kommuneplanen giver det sam-

lede overblik over udbygning med boliger og

arbejdspladser, trafik, service, rekreative områ-

der osv. i hele kommunen, bestemmer lokal-

planer bebyggelsen og anvendelsen af et min-

dre område. Lokalplaner er juridisk bindende

for grundejerne.

Lokalplaners indhold

En lokalplan kan siges at være en lokal lov der fast-

sætter regler om bebyggelse og anvendelse af area-

ler inden for planens område. Gennem en lokalplan

kan de mange forskellige interesser i lokalplan-

området afvejes og diskuteres på forhånd.

Lokalplanen er en fleksibel plantype. Den kan

regulere en lang række forhold om anvendelse, be-

byggelsens omfang og placering, veje og stier og

arkitektonisk udformning af et område. En lokalplan

giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejen-

dommene i overensstemmelse med lokalplanens

bestemmelser. Reguleringen er som udgangspunkt

erstatningsfri.

En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold,

og den giver ikke grundejere handlepligt. Kommu-

nalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekspropriere

privat ejendom for at gennemføre en lokalplan.

Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anven-

delse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbesty-

relsen kan – efter nabohøring – dispensere fra en

lokalplan hvis dispensationen ikke er i strid med prin-

cipperne i planen. Planens principper er navnlig ud-

trykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

De forhold en lokalplan regulerer, involverer ofte

mange – indbyrdes modstridende – interesser. Der

kan være forskel mellem grundejerens og naboernes

interesse, og mellem lokale og nationale interesser.

Gennem lokalplanlægningen sikres det at interes-

serne kan komme til orde, inden det med den ende-

lige lokalplan bliver besluttet hvad der skal ske.

Lokalplanens styrke ligger i at man kan læse hvad

der er tilladt, og hvad der er forbudt. Grundejeren

og andre kender råderummet for deres dispositio-

ner, og naboer ved hvad de kan forvente.

Lokalplanpligt

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennem-

føres på grundlag af en lokalplan. Begrebet ”større

bygge- og anlægsarbejder” er en relativ størrelse –

Lokalplan for nyt boligområde

Lokalplan for Hvissinge Vest i Glostrup kommune.

Lokalplanen indeholder kort og tegninger der viser

hvordan det nye boligområde skal bebygges.

Arkitekttegnestuen Virumgård & Byplantegnestuen
Niels Hemmingsensgade 32A,  1153 København K.
33 93 42 90   fax:  33 32 35 88

Hvissinge Vest
Glostrup kommune
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13.10.99  /pjj.
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hvad der er småt i København kan være stort i en

mindre by: Der er lokalplanpligt hvis der skal ske

væsentlige ændringer i det eksisterende miljø.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave en

ny lokalplan – hvis den holder sig inden for kommu-

neplanens rammer for lokalplanlægning.

Lokalplantyper

De mange anvendelsesmuligheder betyder at lokal-

planerne er meget forskellige i indhold og omfang.

En lokalplan kan fx regulere anvendelse, udstykning

og bebyggelse i hele bycenteret, eller i et nyt byom-

råde. En lokalplan kan også regulere et enkelt tema,

fx skilte og facader.

Lokalplaner består af en redegørelse, bestemmel-

ser og kortbilag. Redegørelsen beskriver hvordan pla-

nen forholder sig til kommuneplanen og øvrig plan-

lægning for området. Herefter følger de juridisk bin-

dende bestemmelser om anvendelse, bebyggelsens

placering, trafikforhold mv. Sidst er der et eller flere

kortbilag.

Der kan laves lokalplan for ejendomme i såvel

byzone og sommerhusområder som i landzone. Når

arealer til byvækst ønskes overført fra byzone til som-

merhusområde, sker det altid gennem en lokalplan.

Rammestyringen

En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen,

regionplanlægningen eller landsplandirektiver. Kom-

munen kan dog ændre kommuneplanen med et

forslag til kommuneplantillæg der lægges frem til

offentlig debat sammen med et forslag til lokalplan.

Statslige myndigheder og regionplanmyndig-

heder kan i debatperioden gribe ind med en indsi-

gelse mod et lokalplanforslag der er i strid med stats-

lige interesser eller regionplanlægningen.

Borgerne skal inddrages

Lokalplanforslag skal lægges frem til offentlig debat

i mindst 8 uger før kommunalbestyrelsen kan ved-

tage dem endeligt.

Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget

en lokalplan, skal den offentliggøres. Og borgerne

skal have mulighed for at læse planen, fx på kom-

munekontoret eller biblioteket. Mange kommuner

vælger også at offentliggøre deres lokalplaner på

kommunens hjemmeside.

Lokalplanpligt

Der skal udarbejdes en lokalplan før der gennemføres større

bygge- og anlægsarbejder. Fx:

• Nyt boligområde.

• Omfartsvej i byzone.

• Opførelse af højhuse eller større etageboligbebyggelse.

• Hotel i et sommerhusområde.

• Større erhvervsbyggeri.

• Bygninger til offentlig formål.

• Nyopførelse som led i byfornyelse.

Lokalplaner kan regulere

• Zonestatus.

• Udformning og anvendelse af arealer og bygninger.

• Udstykningsforhold.

• Vej- og stiforhold.

• Spor- og ledningsanlæg.

• Bebyggelsens placering.

• Bebyggelsestætheden.

• Landskabsforhold.

• Tilslutning til fælles anlæg.

• Afskærmning mod støj.

• Oprettelse af grundejer- og haveforeninger.

• Bevaring af bebyggelse.

• Friholdelse for bebyggelse.

• Aflysning af servitutter.

• Sammenlægning af lejligheder.

• Isolering mod støj.

• Forbud mod større byggearbejder

på eksisterende bebyggelse.

Lokalplanforslag i 2001

Kommunerne udarbejder

ca. 1200 lokalplaner om

året. I gennemsnit har hver

lokalplan 2 anvendelser.

Mange kommuner lægger

lokalplanforslag og lokal-

planer på kommunens

hjemmeside.

boligområde
29%

erhvervsområde
16%

blandet bolig
og erhverv

11%

indkøbscenter
1%

rekreation/
fritidsformål

15%

offentlige
formål
14%

tekniske anlæg
11%

sommerhusområde 1%

landområde 2%
andet 1%
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Landzone-

administrationens

formål

Planlovens opdeling af Danmark i byzone, som-

merhusområder og landzone - med særlige reg-

ler for byggeri i landzonen - er en af hjørneste-

nene i beskyttelsen af det åbne land. Målet er

at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det

åbne land. I landzone har jordbrugserhvervet

en fortrinsstilling. Der kan opføres de erhvervs-

mæssige nødvendige landbrugsbygninger. Nye

fritliggende boliger, byerhverv og institutioner

mv. kræver derimod en landzonetilladelse. Gen-

nem zoneinddelingen skabes en klar grænse

mellem byen og det åbne land. Der sikres re-

kreative og værdifulde landskaber, og jordbrug-

serhvervet får gode produktionsmuligheder.

LANDZONE

Landzoneadministrationen skal medvirke til

• at opretholde en skarp grænse mellem

by og land

• at sikre landskabelige og rekreative forhold

• at sikre udvikingsmuligheder

for jordbrugserhvervene

• at sikre udnyttelsen af råstoffer

• at sikre beboernes adgang til offentlig

og privat service

• at sikre forsvarlige trafikale forhold

• at beskytte de ubebyggede dele

af kystnærhedszonen

• at sikre befolkningens adgang til naturen

• at sikre det landskabelige udsyn fra veje

fx til kirker og fortidsminder

• at tage særligt hensyn til udviklingen

af de små øer

• sikre kulturhistoriske elementer og helheder

i landskabet

• at varetage miljøhensyn, fx ved etablering af for-

urenende virksomheder og større pelsdyrfarme.

administration

Krav om landzonetilladelse

Siden 1970 har Danmark været opdelt i byzone, som-

merhusområde og landzone. Landzoneområderne

omfatter det åbne land og en stor del af landsby-

erne. Hovedformålet med landzonebestemmelserne

er at forhindre ukontrolleret bebyggelse og anlæg i

det åbne land og bevare værdifulde landskaber.

Som hovedregel kræves der en landzonetilladelse

fra kommunalbestyrelsen hvis man ønsker at udstyk-

ke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen

af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer.

Der er ikke tale om et forbud. Tilladelse kan gives

når det ansøgte efter en konkret vurdering af de

lokale forhold er foreneligt med de hensyn som

landzonebestemmelserne skal varetage. Der er også

mulighed for at give tilladelse på vilkår.

Region- og kommuneplanlægningen

De hensyn der skal varetages findes – foruden i lo-

vens formålsbestemmelse - i region- og kommune-

planlægningen. Kommunen skal vurdere den enkelte

ansøgning i forhold til mål for udviklingen i land-

distriktet, sikring af udviklingsmulighederne for land-

brugsproduktionen, vejsikkerhed og trafikforhold,

påvirkning af miljøet, landskabet og naturen, mu-

lighederne for offentlig og privat service mv.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med

kommuneplanlægningen vælge at afgrænse de

landsbyer i landzonen hvor man ønsker at åbne mu-

lighed for en mindre udvikling.

Landzonelokalplaner

Kommunen kan udarbejde en lokalplan hvis den fx

ønsker at sikre et bevaringsværdigt landsbymiljø.

Etablering af tekniske anlæg som fx en vindmølle-

park kan også forudsætte at kommunen udarbejder

en lokalplan. Lokalplanen kan erstatte de nødven-

dige landzonetilladelser.

Byggeri uden landzonetilladelse

Planloven indeholder en række undtagelser fra kra-

vet om landzonetilladelse. Det gælder fx byggeri til

landbrug, skovbrug og fiskeri der er nødvendigt for

den erhvervsmæssige drift.

Helårshuse kan bygges om og udvides uden

landzonetilladelse hvis det samlede areal ikke over-

stiger 250 m2. Og der kan opføres eller indrettes en

Landsplanafdelingen

har udgivet en vejledning

om landzoneadministration,

der gennemgår lovens

bestemmelser, administra-

tionspraksis og procedurer

for behandlingen af den

enkelte landzonesag.
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Sammenhæng med anden lovgivning

Frigørelsesafgift.  Et område kan kun overføres fra landzone til byzone

ved at der udarbejdes en lokalplan. Ved overførelse af et areal til byzone

betaler ejeren en frigørelsesafgift af værdistigningen.

Tinglysningsloven.  Rettigheder over fast ejendom fx ejendomsret, pant

og servitutter tinglyses på matriklens ejendomsregistrering i Tingbogen

på det lokale dommerkontor. En lokalplan skal tinglyses på de enkelte

ejendomme.

Vurderingsloven.  Vurdering og beskatning af fast ejendom sker på

baggrund af den eksisterende og planlagte anvendelse.

Udstykningsloven.  En ejendom kan deles ved en udstykning. Loven

sikrer at alle ejendomme er entydigt identificeret og registreret. En ejen-

dom skal udstykkes hvis en del skal sælges eller pantsættes eller skal

lejes ud i mere end 30 år.

Byggeloven.  Nybyggeri kræver byggetilladelse. Tilladelse kan først gives

når kommunen har sikret at det ansøgte er i overensstemmelse med

gældende planer og bestemmelser i anden areallovgivning.

ny bolig på landbrugsejendomme over 30 ha når

boligen skal bruges i forbindelse med et generati-

onsskifte eller til en medhjælper.

Uden for landsbyer og lokalplanlagte områder

kan mindre erhvervsvirksomheder der er etableret i

en tidligere landbrugsbygning, udvides med op til

500 m2 uden landzonetilladelse.

Tidligere landbrugsbygninger

Landbrugsbygninger der ikke længere er nødven-

dige for landbrugsdriften, kan tages i brug til hånd-

værks- og industrivirksomhed, mindre butikker og

én bolig samt lager- og kontorformål uden landzone-

tilladelse.

Praksis

Som eksempler på ansøgninger der normalt imøde-

kommes, kan nævnes tilpasset byggeri i landsbyer,

hundekenneler og anvendelse af overflødiggjorte

landbrugsbygninger til ferieformål. Som eksempler

på ansøgninger der normalt afslås, kan nævnes op-

førelse af ny bebyggelse i det åbne land og udstyk-

ninger til sommerhuse.

Udtalelse og naboorientering

Uden for de afgrænsede landsbyer og lokalplanlagte

områder skal kommunalbestyrelsen indhente en ud-

talelse fra regionplanmyndigheden. I hovedstadsom-

rådet skal kommunalbestyrelsen også have en udta-

lelse fra amtsrådet som sektormyndighed for natur,

miljø m.v. Kommunalbestyrelsen skal også orientere

naboerne inden den giver en tilladelse.

Offentliggørelse og klage

En landzonetilladelse skal offentliggøres. Det sker

typisk i lokale dagblade. En landzoneafgørelse kan

påklages til Naturklagenævnet, der ud over retlige

spørgsmål kan tage stilling til kommunens skøn i

afgørelsen.

ZonekortDK Ebeltoft

Landsplanafdelingen har i samarbejde med

amterne udarbejdet ZonekortDK, hvor bl.a.

byzoner og sommerhusområder er registreret.

I dag er ca. 6% af landet byzone og ca. 1% udlagt til

sommerhusområder. Det øvrige areal er landzone.

M
iljø

m
inisteriet, Landsplanafdelingen 2002

Sommerhusområder

Landzonelokalplan

Byzone

ZonekortDK

Datakilde: Århus Amt, 
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MILJØVURDERINGER
VVM

VVM står for Vurderinger af Virkninger på Mil-

jøet. Formålet med VVM-reglerne er at vurdere

de miljømæssige konsekvenser af påtænkte

anlæg og projekter som må antages at kunne

påvirke miljøet væsentligt inden man beslut-

ter projektet. De danske VVM-regler er baseret

på et EU-direktiv, og der gælder derfor tilsva-

rende regler i andre EU-lande.

VVM er en del af regionplanlægningen

Efter planloven gennemføres VVM-processen som

et regionplantillæg. Det giver - sammen med kravet

om en særlig VVM-redegørelse - offentligheden en

god mulighed for at påvirke projektet. Det fremgår

af en bekendtgørelse hvornår der skal gennemføres

en VVM-vurdering af et projekt. Bekendtgørelsen

indeholder en liste over projekter der altid er omfat-

tet – bilag 1 projekter. Det er bl.a. vindmølleparker,

anlæg til affaldsdeponering, større detailhandels-

centre, større fritidsanlæg, større veje og store hus-

dyrproduktioner.

Ved lokalplanpligtige projekter kan kommunen

fremlægge et lokalplanforslag i samme offentlig-

hedsproces. For bygherren betyder det at projektet

kan vurderes i en arbejdsgang, så den samlede god-

kendelse af projektet bliver mere overskuelig.

Den samlede miljøvurdering og resultatet af den

offentlige debat giver til slut regionplanmyndigheden

gode forudsætninger for at tage stilling til projektet

og de vilkår der eventuelt skal knyttes til godkendel-

sen. Undervejs i arbejdsprocessen sker der ofte for-

bedrende ændringer af projektet til fordel for både

ansøgeren, naboer og miljøet.

Regionplanmyndighedens beslutning skal offent-

liggøres med vejledning om muligheden for at klage

til Naturklagenævnet.

Screening (udvælgelse)

Bekendtgørelsen indeholder også en liste over pro-

jekter der er omfattet hvis de har en væsentlig på-

virkning af miljøet - bilag 2 projekter. Det gælder

bl.a. en lang række produktionsvirksomheder, rens-

ningsanlæg og intensiv husdyravl. I disse tilfælde skal

der gennemføres en VVM-vurdering hvis regionplan-

myndigheden skønner at et projekt kan antages at

påvirke miljøet væsentlig.

For at kunne afgøre dette skøn, gennemføres

en såkaldt screening (udvælgelse). Screeningen er -

for langt hovedparten af projekterne - den eneste

berøring de får med VVM-reglerne. Den gennemfø-

res som en administrativ proces på grundlag af en

række kriterier i bekendtgørelsen.

Anvendelse

af VVM redegørelser

Der udarbejdes ca. 85

regionplantillæg med

VVM-redegørelse om

året. En stor del belyser

konsekvenserne af store

husdyrproduktioner.

En VVM-redegørelse skal indeholde:

• En beskrivelse af projektet.

• En oversigt over væsentlige alternativer

til projektet som har været undersøgt.

• En beskrivelse af projektets virkninger på

befolkning, biologi, klima, landskab samt

arkitektonisk og arkæologisk kulturarv.

• En beskrivelse af projektets kortsigtede

og langsigtede virkninger på miljøet.

• En beskrivelse af miljøforbedrende

foranstaltninger.

• Et ikke teknisk resume af redegørelsen.

affald og spildevand
10%

infrastruktur
11%

industri
4%

råstof 5%

vindmøller
16%

husdyr
46%

andet
8%
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Strategisk Miljøkonsekvens Vurdering (SMV)

SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger

af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige

en vurdering af deres virkninger på miljøet.

  Den strategiske miljøvurdering skal ses som en

overbygning til bestemmelserne om VVM. Om få år

skal alle planer og programmer hvori der fastsættes

rammer for fremtidige anlægstilladelser til konkrete

projekter gennemgå en strategisk miljøvurdering. Det

fremgår af et EU-direktiv som skal være implemen-

teret i dansk lovgivning senest i juli 2004. Der vil

således blive indført regler om en strategisk miljøvur-

dering af region-, kommune- og lokalplaner.

I øjeblikket er strategisk miljøvurdering kun an-

vendt på nationalt niveau. Fx indeholder lovforslag

og forslag fra regeringen som forelægges Folketin-

get en miljøvurdering.

Vindmøller ved Bale

I VVM-redegørelsen belyses bl.a påvirkningen af

landskabet. Her illustreres virkningerne af at erstatte

fem ældre vindmøller ved Bale med to større møller.

Billund lufthavn

VVM-proceduren for Billund Lufthavn betød

blandt andet at man sparede 300 mio. kr. til

en ny startsbane. Resultatet af VVM for Billund

Lufthavn blev:

• Færre støjramte boliger.

• Fordobling af beflyvningskapacitet.

• Sparet 350 ha landbrugsjord.

• Bevaring af dansk urskov.

• 300 mio kr sparet i anlægsudgifter.

• Mindre miljøbelastning på drift.

• Miljøgodkendelse af lufthavnen uden klager !
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Det er et uafhængigt Naturklagenævn under

Miljøministeriet der behandler klagesager. I plan-

sager kan der kun klages over retlige spørgsmål.

Det vil sige om kommunerne følger planlovens

regler og om der er hjemmel til en afgørelse.

Man kan derimod ikke klage over planens ind-

hold. Det er et politisk ansvar som er placeret

hos de folkevalgte råd: Kommunalbestyrelsen,

amtsrådet eller Hovedstadens Udviklingsråd. I

landzonesager og ekspropriationssager kan

kommunens afvejning af de forskellige hensyn

dog også prøves ved Naturklagenævnet.

Klageregler

Naturklagenævnets mulighed for at behandle kla-

ger over afgørelser efter planloven afhænger af hvil-

ken type afgørelse der klages over. Landzoneafgø-

relser, afgørelser om ekspropriation og tilladelse til

påbegyndelse af et VVM-pligtigt anlæg kan påkla-

ges til Naturklagenævnet, uanset hvad der begrunder

klagen og hvad der nærmere klages over. Nævnet

kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne æn-

dre den påklagede afgørelse hvis den er i strid med

gældende retsregler eller hvis nævnet mener at af-

gørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

Ved planmyndighedernes øvrige afgørelser ef-

ter planloven kan Naturklagenævnet kun behandle

retlige spørgsmål. Hvis retsregler og retsprincipper

er fulgt, har Naturklagenævnet i disse sager ikke mu-

RETSBESKYTTELSE

lighed for at behandle klager over andre spørgsmål

og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er

hensigtsmæssig eller rimelig. Retlige spørgsmål er bl.a.:

• Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse

med planlovens procedureregler om borger-

inddragelse mv.

• Om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan,

kommuneplan og regionplan.

• Om planloven, regionplanen, kommuneplanen

og lokalplanen er fortolket korrekt.

• Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt.

• Om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering.

• Om en dispensation fra en lokalplan er lovlig.

• Om almindelige forvaltningsretlige regler ved-

rørende habilitet, partshøring, ligebehandling

mm. er fulgt.

Hvem kan klage?

Miljøministeren og enhver med en retlig interesse i

sagens udfald kan klage. Desuden kan landsdæk-

kende foreninger og organisationer som har til ho-

vedformål at beskytte natur og miljø eller varetagel-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for areal-

anvendelsen klage. Klagen skal være indgivet inden

4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Virkning af en klage

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse

eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsæt-

tende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må

udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Natur-

klagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virk-

ning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget

ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Naturklagenævnet kan dog give en klage opsæt-

tende virkning.

Indbringelse for domstolene

Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for

domstolene. En sådan retssag skal være anlagt in-

den 6 måneder.

Naturklagenævnet

Naturklagenævnet er et uafhængigt

domstolslignende organ. Det består af en

formand, to højesteretsdommere samt

1 medlem udpeget af hvert af de partier der

er repræsenteret i Folketingets Finansudvalg.

Naturklagenævnets afgørelse er endelig.

Der kan ikke klages til ministeren eller andre

administrative myndigheder. Afgørelser kan

prøves ved domstolene.

behandling af klager
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Planloven i praksis

Planlægningen skal skabe og bevare kvaliteter

i vores byområder og i det åbne land. Planloven

i praksis giver en hurtig oversigt over planlovens

regler og muligheder og viser eksempler på lands-,

region-, kommune- og lokalplanlægning.

Publikationen beskriver lovens principper om

decentralisering af ansvar, rammestyring og

inddragelse af borgerne i planlægningsprocessen.

Der er også en kort indføring i planlovens regler

for planlægning i kystområder, planlægning til

butiksformål og planlægning for større enkelt-

anlæg der kan påvirke miljøet væsentligt.

Endelig beskrives formålet med opdeling af landet

i byzone, sommerhusområde og landzone og

reglerne for byggeri i landzone ridses op.


