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Indhold:

1. Det nye miljøministerium

2. Status for planlægningen

3. De nye kommuneplaner –
hvad gør vi?

4. Landsplanredegørelse, 
vindmøller, infrastruktur, 
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Departement

Center for Koncernforvaltning

Miljøministeriets ny organisering

By- og 
Landskabsstyrelsen
Haraldsgade

Miljøcenter Roskilde
Miljøcenter Nykøbing F
Miljøcenter Odense
Miljøcenter Ringkøbing
Miljøcenter Ribe
Miljøcenter Århus 
Miljøcenter Aalborg

Miljøstyrelsen Skov- og 
Naturstyrelsen

Kort- og 
Matrikelstyrelsen 

19 lokale enheder,

Ministeren

Naturklagenævn

Miljøklagenævn



By- og Landskabsstyrelsen

Direktion

Miljøportalen

Juridisk kontor Sekretariat

Byer Lands-
plan

Natur Vand

Miljøcenter Nykøbing F

Miljøcenter Odense

Miljøcenter Ribe

Miljøcenter Ringkøbing

Miljøcenter Roskilde

Miljøcenter Aalborg

Miljøcenter Århus

Opgaver efter 
planloven



Hjemmeside og nyhedsbrev



Sammenhæng i planlægningen
2007 2008 2009 2010

Planstrategi F V

Kommuneplan F V

Vandplan I F V F kom. handleplan

Natura 2000 I F V F kom. handleplan

Regional råstofplan I            F V

Fingerplan 2007                                    F  V

Landsplandirektiver …….. løbende  ……

Regional udviklingsplan F V

Vækstfora –
Erhvervsudviklingsstrategi                  … løbende justering …

Landdistriksprogram – program 2007 - 2013 igangsættes
17 støtteordninger



Status – kommuneplanlægningen

• 81 planstrategier 
offentliggjort

• To forslag offentliggjort 
(Holbæk og Gentofte)

• Dialog med 
nabokommunerne

• Hovedstaden: 
På grundlag af en 
udvikling i området 
som helhed



De regionale udviklingsplaner

Det er nu!



Råstofplanerne 

• Råstofplan 2008 i høring nu
• Kommuneplanen må ikke være 

i strid med råstofplanen
• Graveområder og 

råstofinteresseområder –
”negativområder” for andre 
arealinteresser

• Efterfølgende anvendelse 
fastsættes i kommuneplan –
hovedstruktur og rammer

• Efterbehandling fastsættes i 
gravetilladelsen

• Kommunen giver tilladelse og 
fører tilsyn



Vand- og Natura 2000-planer
Idefase:
• 1.650 indlæg ialt
• Natura 2000: 1.020
• Vand: 580
• Generelle: 380
• Væsentlige vandforvaltnings-

mæssige opgaver: 28

• Forhøring hos kommuner og 
andre myndigheder –
efteråret

• December 08 endelig 
planforslag i offentlig høring i 
½år 



Vejledning om kommuneplanlægning

• Juridisk vejledning
• Kommuneplanens nye rolle 
• Indhold, tilvejebringelse og retsvirkninger
• Uddybning af særlige emner, f.eks.: det åbne 

land, kystnærhedszonen og detailhandel
• Erstatter alle de afsnit, der handler om 

kommuneplanlægning i vejledning 1996.
• Endelig udgave i foråret 2008



Håndbog – kommuneplanlægning for det åbne land

• Elektronisk samlemappe 
med inspiration

• Fakta-ark, artikler, 
vejledninger 

De første 3:
• Sammenhæng mellem vand-

og Natura 2000-planerne og 
kommuneplanen

• Landskabskaraktermetoden 
• Landbrugsbygninger i 

kommuneplanen



Landskabskaraktermetoden

• Vejledning om 
landskabet i 
kommuneplanlægningen



Værdifulde geologiske områder 



Initiativer fra Plan09

• 17 eksempelprojekter i 29 
kommuner

• Pulje til små demonstrations-
projekter (100.000 kr. ) 
udbydes ultimo marts ’08

Netværk
• Byomdannelse
• Byernes planlægning 
• Det åbne land 
• Planlægning og 

budgetlægning mv. 



www.plan09.dk



Ny VVM-vejledning
Indhold ud over 2001 vejledningen: 
• Direktivændringen, jf. 2003/35/EF – gennemført i 

bekendtgørelse nr. 1335 af 6. dec. 2006
• Kommunalreformen
• Anmeldelse og arbejdsdeling - kommuner og miljøcentre
• Præcisering på baggrund af retspraksis – NKN og EF-

domstolen
• Bedre beskrivelse af screening og krav til VVM-

redegørelsen ”scoping”
• VVM i forhold til miljøvurdering (SMV) og 

konsekvensvurdering (Habitat)
• Udbygget beskrivelse af de enkelte anlægstyper, hvor det 

har været muligt

i høring meget snart



Detailhandel
Nye bestemmelser 1. juli 2007

– Uændret formål, øget fokus på bymidten
– Ikke flere aflastningsområder
– Større butikker
– Snæver definition af særligt pladskrævende varegrupper

Afgrænsning af bymidter
– Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. sept. 2007

Mere viden
– Orienteringsmøder februar- marts 2008
– Spørgsmål og svar på hjemmesiden
– Bemærkninger til lovforslaget, Sortebog
– Vejledning på vej

Landsplandirektiv Hovedstaden og Århus



Landsplanredegørelse 09

• Rettet mod kommunernes 
planlægning

• Samler op på
udviklingstendenser

• Geografiske målrettede 
udmeldinger

• Følger op 
kommunalreformen – i 
praksis

• Særligt afsnit om 
hovedstaden

• Høring i efteråret

Under 
revision



Det Østjyske bybånd
• Vision for udviklingen i 

Østjylland 

• Erhvervsanalyse 
• Landskabsanalyse 
• Trafikanalyse

• Emner: bosætning, erhvervsliv, 
kultur og de åbne landskaber. 

• Miljøminister og de 17 østjyske 
borgmestre drøfter første 
forslag til fælles vision til august



Vindmøller

Bredt energiforlig 21. februar 2008
• Opfyldelse af skrotningsordningens 350 MW
• Planlægning for 400 MW på havet med udgangen af 

2012
• Planlægning for 75 MW i hvert af årene 2010 og 2011 

(aftale med KL)

Incitamenter til fremme af planlægningen 
• Kompensation til naboer
• Grøn fond
• Lokalt medejerskab
• Garantifond for vindmøllelaug



Vindmøller – hvor er der hjælp?
• Kl’s dialogfora med kommuner - miljøcentrene 

deltager
• Dialog med miljøcentrene i forbindelse med 

kommuneplanarbejdet
• Digitalt kortlægningsredskab på By- og 

Landskabsstyrelsens hjemmeside
• Afholdelse af workshop den 8. maj i Fredericia
• Energistyrelsen har igangsat arbejde med en pjece
• By- og Landskabsstyrelsen har igangsat arbejde 

med planeksempler
• WWW.blst.dk/planlaegning/vindmoeller



Nye regler for bypolitik

• Frivillige udbygningsaftaler -
infrastrukturbidrag

• Støjisolering af nye boliger
• Planlægning for vandarealer i 

havneområder
• Krav om lavenergibebyggelse
• Opsamling af regnvand fra 

tage til wc-skyld



Vejledning om lokalplanlægning

• Juridisk vejledning + en 
eksempelsamling

• Indhold, tilvejebringelse og 
retsvirkninger

• Eksempler på bestemmelser og 
redegørelse

• Referer til bygningsreglement 08 
- derfor udskydelsen

• Erstatter vejledning fra 1996 + 
lokalplanvejledningen fra 1989

• Udkast på høringsportalen
• Endelig udgave i sommeren 2008



Lokal Agenda-21
• Nordisk 

Bæredygtighedskonference den 
15-17. september 08

• Input til klima-topmøde i KBH 
09



Sommerhuse

Landsplandirektiver
2005 Godt 5.000 grunde
2007 3 x 500 grunde (Lolland, 

Nordjylland og Sønderjylland
2008 3 små områder Odder, Vejle + 

Haderslev
2008 2*600 Region Midtjylland, 

Region Sjælland + Bornholm –
100 til Samsø og 100 til 
Bornholm 



1. Ringforbindelserne skal 
sluttes i hovedstadsområdet 

2. Samlet plan for  
infrastrukturen i  Østjylland

3. Effektiv opkobling af alle 
landsdele til den 
overordnede infrastruktur

4. Danmarks porte mod 
udlandet - en del af et 
effektivt transportnetværk

5. Intelligente teknologiske 
løsninger skal sikre optimal 
udnyttelse af infrastrukturen 

6. Begrænse transportens 
miljø- og klimapåvirkning

Infrastrukturkommissionens fokusområder 



Infrastrukturkommissionen – statens opfølgning

C02 og investeringsplan

1. Begrænser væksten i transportefterspørgslen 
2. Effektiviserer transportsystemet 
3. Effektiviserer energiforbruget i transportsektoren –

gennem påvirkning af transportefterspørgslens
sammensætning (fordeling på transportmidlerne) – mere 
kollektiv transport, cykel og gang 

4. Reducerer forbruget af fossile brændsler

Investeringsplan
• Trængsel
• Bedre kollektiv trafik mellem landsdele

Beskrive muligheder og virkemidler for at realisere 
et fald i transportsektorens co2-udledning



PlansytemDK og arealinfo

• Regionplanerne i 
PDF

• Standardisering af 
planemner –
høring efter påske

• Indmeldelse af 
lokalplaner 
– fristen følger 
digitalisering af 
tingbogen 
– nu ca. nov 08



Kvalitet – plan - virkelighed

Så er det nu!


	 
	By- og Landskabsstyrelsen
	Hjemmeside og nyhedsbrev
	Sammenhæng i planlægningen
	Status – kommuneplanlægningen
	De regionale udviklingsplaner
	Råstofplanerne 
	Vand- og Natura 2000-planer
	Vejledning om kommuneplanlægning
	Håndbog – kommuneplanlægning for det åbne land
	Landskabskaraktermetoden
	Initiativer fra Plan09
	www.plan09.dk
	Ny VVM-vejledning
	Detailhandel
	Landsplanredegørelse 09
	Det Østjyske bybånd       
	Vindmøller
	Vindmøller – hvor er der hjælp?
	Nye regler for bypolitik
	Vejledning om lokalplanlægning
	Lokal Agenda-21
	Sommerhuse
	Infrastrukturkommissionens fokusområder 
	Infrastrukturkommissionen – statens opfølgning �C02 og investeringsplan
	PlansytemDK og arealinfo
	Kvalitet – plan - virkelighed

