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Overblik over
statslige interesser i

regionplanrevision 2005

I denne publikation gives et overblik

over de statslige interesser i region–

planlægningen – specielt i forhold til

regionplanrevision 2005. Desuden

beskrives de krav, som en regionplan

skal opfylde.

Amtsrådene, samt Hovedstadens Udvik–

lingsråd og Bornholms Regionsråd er

regionplanmyndigheder. De skal revi–

dere deres regionplan hvert 4. år, næste

gang i 2005. Regionplanen beskriver

med en tidshorisont på 12 år den for–

ventede regionale udvikling og areal–

anvendelse i regionen.

Regionplanerne fastlægger bl.a. ram–

merne for byernes vækst og rammer

for beskyttelsen og benyttelsen af

naturen, landskabet og miljøet, samt

landbrugsjorden i det åbne land.

Desuden reserverer de arealer, der er

nødvendige af hensyn til landets

energiforsyning, trafik og anden

infrastruktur.

Forslag til de næste regionplaner –

regionplanrevision 2005 – skal offent–

liggøres senest 1. november 2005.

Offentligheden skal have lejlighed til

at debattere planforslagene grundigt

med deres regionalpolitikere, både

inden der udarbejdes et planforslag, og

når selve planforslaget er udarbejdet.

Publikationen henvender sig især til

regionplanmyndighederne. Den hen–

vender sig også til andre myndigheder,

til erhverv, organisationer, den enkelte

borger m.v., der berøres af eller har

interesse i regionplanrevision 2005.
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Forord

Med denne publikation har den statslige udmelding til regionplanrevision fået en
anden udformning end hidtil. De samlede statslige interesser er beskrevet, men der er
ikke detaljerede krav til, hvorledes disse interesser skal varetages. Regeringen ønsker,
at der skal være råderum for de decentrale planmyndigheder - i respekt for de
overordnede sæt af spilleregler.

Hermed vil regeringen gerne signalere, at staten træder et skridt tilbage i forhold til
styringen og udformningen af den regionale planlægning. En større del af ansvaret for
planlægningens varetagelse skal overlades til de decentrale planmyndigheder. Og det
betyder, at der skal planlægges.

Planlægning og samarbejde på tværs af administrative grænser er om muligt endnu
vigtigere nu i det nye årtusind! Danmarks vækst og velfærd er i høj grad betinget af
en balanceret udvikling og en ansvarlig husholdning med de ressourcer, vi har. Hvis vi
skal gøre udviklingen mere bæredygtig, vi må tænke os meget grundigt om og
vurdere de muligheder, vi har. Vi skal gennemtænke mulige konsekvenser af initiativer,
inden vi handler. Vi skal passe på vores omgivelser: naturen, landskabet og miljøet. De
er sårbare, men ikke nødvendigvis urørlige. Miljø og sundhed er hensyn, regeringen
ønsker at prioritere, når vi indretter vores omgivelser.

Sideløbende med udarbejdelsen af denne publikation foregår andre ting, som kan få
indflydelse på den kommende regionplanlægning, men hvis resultater endnu ikke er
kendte. Regeringens Landsplanredegørelse er under udarbejdelse og bliver udsendt
som forslag. Jeg vil opfordre planmyndighederne til at deltage i debatten herom. Den
endelige redegørelse vil blive fremlagt i foråret 2003. Regionplanudvalget skal komme
med forslag til udvikling og forenkling af regionplanlægningen. Strukturudvalgets
arbejde er en anden vigtig forudsætning for den kommende regionplanlægning.
Udvalget blev nedsat i oktober 2002 og skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen
af 2003. Hertil kommer nogle EU-direktiver, som endnu ikke er indarbejdet i dansk
lovgivning, men som kommer til at spille tæt sammen med regionplanlægningen.

Miljøministeriet vil naturligvis underrette regionplanmyndighederne snarest muligt, når
konsekvenserne for regionplanlægningen af kommende ændringer bliver afklaret. Der
er dog ingen tvivl om, at planlægningen fortsat vil få en betydelig og fremtrædende
plads. Derfor vil det være en vigtig opgave for regionplanmyndighederne at udforme
den kommende regionplanlægning og regionplanrevision 2005, så den bliver robust
over for ændringerne i omverdenen.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at med kommunernes overtagelse af
landzoneadministrationen bliver regionplanens retningslinier for det åbne land endnu
vigtigere end før, da de jo fremover skal udgøre en del af kommunernes
administrationsgrundlag.

Jeg har stor forventning til, at de decentrale myndigheder påtager sig ansvaret for en
god og åben planlægning. Der skal være plads til det private initiativ, men så der også
tages hensyn almene eller samfundsmæssige interesser. Kvaliteten af vores byer og
landområder vedkommer os alle.
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Indledning

Hermed gives et overblik over statens interesser i regionplanlægningen - specielt i
forhold til regionplanrevision 2005. Dette overblik er ment som en service over for
planmyndighederne, idet de efter planloven er forpligtede til at tage hensyn til
statslige interesser i deres planlægning.

Ved vurderingen af indholdet i kommende regionplanforslag, herunder forslag til
regionplantillæg, vil de statslige myndigheder tage udgangspunkt i, om de beskrevne
statslige interesser og krav er tilgodeset - med respekt for de regionale og lokale
forhold, som udtrykkes i planforslagene. Hvis de fornødne hensyn til de statslige
interesser ikke er varetaget - eller hvis der er uklarhed om, hvorledes det kan ske -
kan det udløse en statslig indsigelse.

De nævnte statslige interesser er ikke alene rettet mod regionplanmyndighederne.
Også andre, fx kommuner og staten selv, kan have - eller har - et medansvar for at
varetage de pågældende interesser. En del af de opfordringer, som er givet til
regionplanmyndighederne, er givet under den forudsætning, at der finder et tæt
samarbejde sted mellem regionplanmyndigheden og kommunerne.

Hvad skal regionplanen indeholde?
“Overblik over statens interesser i regionplanrevision 2005” beskriver emner og
forhold, der er væsentlige i forhold til det ene af en regionplans hovedformål, nemlig
at afspejle de nationale mål og de fastlagte statslige beslutninger.

Regionplanen kan naturligvis indeholde forhold udover, hvad der er beskrevet her,
og som den enkelte regionplanmyndighed vurderer er væsentligt for at leve op til
regionplanens to andre hovedformål. Det er dels at fastlægge mål og retningslinier
for den regionale udvikling og danne grundlag for den regionale administration, dels
at danne ramme for kommunernes planlægning på de områder, regionplanerne skal
behandle.

Med kommunernes overtagelse af landzoneadministrationen bliver regionplanens
retningslinier for det åbne land endnu vigtigere end før, da de skal udgøre en del af
kommunernes administrationsgrundlag.

Revision
Revision af regionplanen indebærer ikke nødvendigvis, at der skal udarbejdes en helt
ny regionplan. Større eller mindre dele af den gældende regionplan vil naturligvis
fortsat være gældende. Formålet med revisionen er at foretage en grundig gennem-
gang af de gældende bestemmelser, inklusive alle efterfølgende regionplantillæg, med
henblik på at vurdere, hvilke bestemmelser der fortsat er gældende, hvilke bestem-
melser der er uaktuelle, samt i hvilket omfang der er behov for nye regionplanbestem-
melser. Udviklingen siden sidste regionplanrevision, ny viden i plangrundlaget og even-
tuelle ændrede politiske prioriteringer er vigtige parametre ved fastlæggelsen af
regionplanrevisionens omfang.
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Udvalg af betydning for den kommende regionplanlægning
Regionplanudvalget. I maj 2002 nedsatte miljøministeren Regionplanudvalget.
Udvalget skal undersøge mulighederne for at udvikle og forenkle regionplanernes
indhold og form, samt komme med forslag til ændringer af planloven.

Formålet med udvalgets arbejde er at forenkle processen med at tilvejebringe region-
planer og at styrke regionplanen. Styrkelsen drejer sig både om regionplanen som
redskab til at understøtte regionale udviklingsstrategier og strukturer samt til at afveje,
koordinere og planlægge for de mange interesser og hensyn, der knytter sig til brugen
af arealerne i det åbne land og i byerne. Samtidig skal udvalget se på mulighederne
for at styrke regionplanen som administrationsgrundlag og som et operationelt
redskab for såvel borgere som myndigheder.

Udvalg om regionalpolitisk vækststrategi. Dette embedsmandsudvalg blev nedsat
af regeringen i foråret 2002 og forventes at fremlægge statens regionalpolitiske
vækststrategi i foråret 2003. Fokus i strategien vil være rettet mod at fremme væksten
ved at tage udgangspunkt i de enkelte regioners individuelle vilkår og kompetencer.
De regionale aktører skal i højere grad sættes i stand til at udvikle initiativer og ramme-
betingelser, der kan styrke erhvervsudviklingen. Den fysiske planlægning kan ses som
et element heri. Udvalget skal, såfremt der vurderes at være behov herfor, fremkomme
med forslag til en mere effektiv koordinering og forenkling af ministeriers og regionale
myndigheders indsats med henblik på at skabe større effekt af de offentlige midler,
som anvendes til regional erhvervsudvikling.

Strukturkommisionen. I oktober 2002 nedsatte regeringen Strukturkommisionen,
der skal analysere mulighederne for at ændre i rammerne for løsning af den offentlige
sektors opgaver. Kommisionen, som er ledet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skal
bl.a. vurdere, hvilke størrelser - geografisk og befolkningsmæssigt - der fremover bør
lægges til grund ved en kommunal og amtskommunal inddeling. Kommisionen skal
også vurdere forskellige modeller for en ændret opgavefordeling mellem stat, amter
og kommuner, samt muligheden for at reducere antallet af forvaltningsled med direkte
folkevalgt ledelse fra tre til to. Kommisionen skal afslutte sit arbejde senest med
udgangen af 2003.

Regeringens strategi for bæredygtig udvikling
Regeringen offentliggjorde i juni 2002 den nationale strategi for bæredygtig udvikling.
Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at arbejde, bo og leve.
Alle skal gives gode udfoldelsesmuligheder gennem større velstand og en udbygning
af velfærdssamfundet. Og Danmark skal være blandt de bedste til at passe på miljøet.
Bæredygtig udvikling er en langsigtet proces. Derfor har strategien et tidsperspektiv på
20 år. Uanset hvilken rolle vi hver især spiller, har vi et medansvar for at sikre en
bæredygtig udvikling. Det er vigtigt, at alle - regeringen, erhvervslivet, kommuner,
regionskommune og amter/HUR, frivillige organisationer og befolkningen - deltager i
gennemførelsen af strategien. Regionplanlægningen er et af de vigtige redskaber i
denne proces.

Regeringens Landsplanredegørelse
Regeringen vil i foråret 2003 fremlægge sin landsplanpolitik i landsplanredegørelsen “Et
Danmark i balance. Hvad skal der gøres?”. Redegørelsen udarbejdes på baggrund af det
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forslag til landsplanredegørelse, der er udsendt til offentlig debat i slutningen af 2002.
Landsplanredegørelsen er tænkt som referenceramme for myndigheder og erhvervsliv i
beslutninger, der har fysiske og funktionelle konsekvenser, herunder i regionplanlæg-
ningen. Det er et mål for regeringen at sikre mulighed for en geografisk spredning af
befolkning og af den økonomiske aktivitet. Den regionale udvikling skal på sigt føre til
mindre geografisk ulighed i fordelingen af service, beskæftigelse og økonomiske vilkår.
Regionerne kan bidrage til at opfylde denne målsætning ved at modvirke geografiske
ubalancer inden for deres område.

Både forslaget til Landsplanredegørelse og den endelige redegørelse bliver tilsendt
regionplanmyndighederne ved udgivelsen.

EU-direktiver, som endnu ikke er indarbejdet
i dansk lovgivning
Vandrammedirektivet og Natura 2000 direktiverne (dvs. habitatdirektivet og
fuglebeskyttelsesdirektivet) vil sammen med øvrige initiativer i det åbne land komme til
at spille tæt sammen i den fremtidige planlægning.

Vandrammedirektivet blev vedtaget i EU i 2000 og skal indarbejdes i dansk lovgivning.
De nødvendige lovændringer er endnu ikke udarbejdet, men direktivet indebærer, at
målsætninger om god kvalitet for såvel grundvand som overfladevand skal være
opfyldt senest i 2015. Den fremtidige planlægning i det åbne land og
regionplanlægningen vil blive berørt af de kommende regler, idet vandmiljøet spiller en
væsentlig rolle for mange arealers anvendelse. Når der er skabt større klarhed om den
kommende lovgivning og følgerne for regionplanlægningen, vil der blive sendt
supplerende materiale til regionplanmyndighederne.

Natura 2000 direktiverne er dels habitatdirektivet om bevaring af naturtyper samt vilde
dyr og planter (vedtaget i EU 1992), dels EF fuglebeskyttelsesdirektivet om beskyttelse
af vilde fugle (vedtaget i 1979). Da habitatdirektivet ikke i fuld udstrækning er
indarbejdet i dansk lovgivning, vil der blive taget initiativ til lovændringer med henblik
herpå. Dette vil ske samtidig - og i et samspil - med implementeringen af
vandrammedirektivet. Regionplanmyndighederne vil ligeledes blive orienteret om
følgerne heraf.

Direktiv om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på
miljøet. EU direktivet om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning
på miljøet blev vedtaget i 2001 og skal være indarbejdet i dansk lovgivning senest
sommeren 2004. Det indebærer, at regionplanforslag fremover skal være ledsaget af
en vurdering af forslagets miljømæssige konsekvenser. De nærmere lovkrav, der endnu
ikke er udarbejdet, skal først gælde for planer vedtaget efter juli 2006. Alligevel
opfordrer regeringen regionplanmyndighederne til på frivillig basis at vurdere de
miljømæssige konsekvenser af regionplanrevision 2005, da en sådan vurdering kan
være et vigtigt led i at fremme en bæredygtig udvikling. Miljøministeriet vil udsende
supplerende materiale til regionplanmyndighederne, når de relevante lovkrav er
vedtaget, ligesom ministeriet vil bidrage med udviklingen af brugbare metoder til
vurderingerne.
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Støjdirektivet. EU har sommeren 2002 vedtaget et såkaldt støjdirektiv, der skal være
indarbejdet i dansk lovgivning sommeren 2004. Direktivet indebærer, at der skal
gennemføres en støjkortlægning samt udarbejdes handlingsplaner for de største
byområder, veje, jernbaner og lufthavne senest 2008. Regionplanmyndighederne vil
blive orienteret, når de nærmere lovkrav foreligger.

Den kommende regionplanlægningen
og regionplanrevision 2005
Uanset hvilke konklusioner Regionplanudvalget og Strukturkommisionen kommer frem
til, vil det planarbejde, som  regionplanmyndighederne foretager frem til den
kommende regionplan 2005, være af stor vigtighed. Med dét arbejde vil den hidtidige
regionplanlægning blive bragt videre ind i den ‘nye verden’, hvor ingen endnu kender
de nærmere forhold for regionplanlægningen eller myndighedsstukturen.

Der er ingen tvivl om, at planlægningen fortsat vil få en vigtig og fremtrædende plads.
Derfor vil det være en vigtig opgave for regionplanmyndighederne at udforme den
kommende regionplanlægning og regionplanrevision 2005, så den bliver robust
overfor ændringer i omverdenen - uanset om der er tale om ændringer i planindhold
og planbestemmelser eller i den administrative struktur.

Regeringen er fuldt ud klar over, hvilken udfordring det er for de decentrale
myndigheder at arbejde under sådanne uafklarede forhold. En fortsat tæt dialog
mellem myndighederne er derfor vigtig, og Miljøministeriet vil hurtigst muligt udsende
supplerende materiale, når konsekvenserne af de besluttede ændringer er afklaret for
den fysiske planlægning, herunder regionplanlægningen.

9
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Læsevejledning til de følgende

temaafsnit

Hvert temaafsnit indledes med en introduktion til emnet og med beskrivelse af
dets forskellige facetter i regionplansammenhæng. (Skrevet med blå tekst).

Statslige interesser - regionplanrevision 2005
Her beskrives de statslige interesser med fokus på de interesser, der har
indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling i
Danmark. Beskrivelsen er målrettet i forhold til regionplanlægningen, så
regionplanen - udover at fungere som en udviklingsplan for de regionale
forhold - også kan afspejle landsdækkende hensyn og statslige interesser.

Særlige forhold, der gælder i Hovedstadsregionen, er beskrevet under de
enkelte afsnit.

De beskrevne statslige interesser er meldt ind fra de forskellige ministerier.

Krav til regionplanerne
Her beskrives de krav, som regionplanerne skal opfylde for at tilgodese de
statslige interesser. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden
lovgivning, beslutninger i Folketinget eller stammer fra politiske aftaler
mellem regeringen og de decentrale myndigheder.

Hvis et forslag til regionplan eller regionplantillæg ikke indeholder de rele-
vante retningslinier eller er i modstrid med de statslige interesser, kan det
udløse en statslig indsigelse.

Regional planlægning i øvrigt
Her beskrives forhold og forudsætninger, som er af betydning for regionplanlæg-
ningen, men som ikke nødvendigvis skal indgå direkte i regionplanen. Her er også
beskrevet forudsætninger, som ikke har direkte lovhjemmel, men som fremgår af
lovbemærkninger.

Opfordringer - til regionplanmyndighederne
Her gives eksempler på, hvorledes der kunne tages hensyn til de statslige interesser,
eller hvordan de kunne indarbejdes i regionplanerne. Der er ikke tale om yderligere
krav, men om en service over for planmyndighederne. Fx gives der bud på, hvilke
grundlag og vurderinger der kan være vigtige forudsætninger for selve planernes
udformning, fx kortlægning, statusopgørelser, beregninger, vurderinger, dokumenta-
tion, m.m. Opfordringerne kan også tjene som inspiration for regionplanmyndig-
hederne - eller for offentligheden, der herved kan få en fornemmelse af, hvad der
kan forventes af regionplanerne.

Herudover findes eventuelle informationer til regionplanmyndighederne, men som
alene er af oplysende karakter. (Opfordringer er skrevet med blå tekst).
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Den regionale struktur - erhverv,

service og bosætning
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Kan der skabes en balance mellem de
stærke, vækstorienterede egne og de
mindre stærke egne? Kan der skabes en
balance mellem stærke og mindre stærke
egne inden for den enkelte region?

I det enkelte amt - eller region - ligger
der en udfordring i at arbejde med
balance inden for egne rammer.
Erhvervsstrukturen spiller en afgørende
rolle for udviklingsmulighederne både
inden for regionen, men også lokalt.
Inden for samme region kan der være
endog meget store lokale variationer.
Hvad er man god til, og hvilke kom-
petencer har man regionalt og lokalt?
Hvis erhvervsstrategier knyttes tættere
til strategier for det regionale bymøn-
ster, kan det styrke begge dele, såvel
erhvervsudviklingen som by- og bolig-
udviklingen. Hvilken erhvervsstruktur
skal der satses på i regionen - og lokalt
inden for den enkelte region? Og hvor-
dan kan regionens byer (kommuner)
fordele rollerne og samarbejde herom,
fremfor at udkonkurrere hinanden
indbyrdes?

Hvordan kan regionplanlægningen gøre
udviklingen mere bæredygtig? Det kan

fx være et spørgsmål om, hvor frem-
tidens boliger skal ligge. Eller om der
kan sikres en bedre tilgængelighed mel-
lem boliger, arbejdspladser, butikker og
andre servicetilbud, uden at det går ud
over CO2 regnskabet? Kan afhængig-
heden af privatbilen gøres mindre ved
at satse på særlige kriterier for lokalise-
ring? Kan fx strukturen i den kollektive
transport knyttes tættere til det regio-
nale bymønster?

Hvordan kan der skabes en vækst i de
enkelte egne, uden at det sker på be-
kostning af de værdier og kvaliteter,
som også sættes højt i vores omgivelser,
fx naturen, landskabet eller andre kvali-
teter, som det er svært at gøre op i kro-
ner og øre?

Statslige interesser
• at sikre en balanceret udvikling i

landet og i de enkelte egne,

• at det regionale bymønster frem-
mer et samarbejde og en rolle-
fordeling mellem egne og byer -
et samarbejde, der bygger på den
enkelte bys og egns kendetegn og
styrker,

• at den fremtidige byudvikling fin-
der sted i områder, der er udlagt
og planlagt hertil,

• at arealer til ny byvækst udlæg-
ges med omtanke af hensyn til
arealressourcerne,

• at planlægningen for den regio-
nale detailhandelsstruktur sikrer et
varieret butiksudbud i mindre og
mellemstore byer og fremmer en
bæredygtig detailhandelsstruktur,
hvor transportafstandene i forbin-
delse med indkøb minimeres,

• at fremtidens byvækst og trafik-
skabende funktioner placeres, så

der er gode muligheder for at
benytte kollektiv trafik, samt cykle
eller gå,

• at der er klare grænser mellem
byerne og det åbne land,

• at arealer til virksomheder med
særlige beliggenhedskrav udlæg-
ges på baggrund af en samlet,
regional planlægning. Og efter-
følgende reserveres til de pågæl-
dende virksomhedstyper, der ikke
kan placeres andre steder.

• at forebygge unødvendige gener
på grund af støj eller anden for-
urening,

• at undgå ny, spredt bebyggelse i
det åbne land,

• at fremme befolkningens rekrea-
tive muligheder og adgang til fri-
luftsområder - både i byerne, i de
bynære områder og i det åbne
land,

• at konkretisere, hvorledes den
regionale struktur kan fremme en
mere bæredygtig udvikling i regi-
onen.

Særligt for Hovedstadsregionen:
• at Hovedstadsregionens særlige

kvaliteter som storby og hoved-
stad opretholdes i forhold til
andre storbyregioner i Europa,

• at der opretholdes en fortsat funk-
tionsdygtig bystruktur med høj
fremkommelighed også i de tætte
byområder,

• at intensive byfunktioner placeres,
så muligheden for optimal betje-
ning med kollektiv transport er
tilstede,

Regional udvikling og byvækst
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• at byudvikling og den grønne
struktur udvikles parallelt, og at
den klare grænse mellem by og
land fortsat opretholdes.

Krav
Regionplanens retningslinier for
vækst og udvikling skal tage
udgangspunkt i en vurdering af den
fremtidige regionale udvikling.
Planloven § 6, stk. 3 og stk. 4. Samtidig
skal retningslinierne sikre, at sam-
fundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag. Planloven § 1.

Regionplanen skal beskrive
amtsrådets/HURs/regionsrådets
politik for den samlede, regionale
udvikling og indeholde entydige
retningslinier herfor, så region-
planen kan fungere som ramme og
en vigtig forudsætning for kom-
munernes planlægning. Planloven

§11, stk. 2.

Regionplanen skal vise, hvor den
fremtidige byudvikling kan finde
sted. De arealmæssige rammer og
den regionale fordeling fastlægges i
regionplanen, mens den detaljerede
fordeling sker gennem kommune-
planerne. Regionplanen skal angive
retningslinierne for de arealer, der
forventes anvendt til byvækst i den
kommende planperiode på 12 år.
Planloven § 6, stk.1 og stk. 3, nr. 1.

Regionplanen skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af
større offentlige institutioner, fx
sygehuse, gymnasier og andre
undervisningsinstitutioner. Også
større trafikanlæg og andre større
tekniske anlæg skal fremgå af
regionplanen. Planloven § 6, stk. 3, nr. 2.

Arealer til virksomheder med
særlige beliggenhedskrav, dvs.
virksomheder som ikke kan placeres

i almindelige by- eller erhvervsom-
råder, skal udlægges i regionplanen.
Planloven § 6, stk. 3, nr. 3.

Ved ønske om placering af større
enkeltanlæg, der må antages at
påvirke miljøet væsentligt, skal
regionplanen indeholde retnings-
linier for beliggenheden og udform-
ningen af det pågældende anlæg
med tilhørende redegørelse (VVM-
pligt). Retningslinierne kan først
tilvejebringes, når der foreligger et
konkret projekt. Planloven § 6, stk. 3,

nr. 4, § 6 c, samt samlebekendtgørelsen.

I Hovedstadsregionen er det HURs
ansvar og forpligtigelse at fastlæg-
ge lokaliseringsprincipperne i lyset
af de særlige forhold, der gælder
for Hovedstadsregionen. Under
hensyn til at Hovedstadsregionen er
ét stort sammenhængende byom-
råde, skal HUR - på grundlag af en
vurdering af udviklingen i regionen
- som helhed fastsætte retningslinier
for rækkefølgen og fordelingen af
det fremtidige byggeri i byzone.
Planloven § 6, stk. 4, pkt. 1.

Regionplanlægningen skal være et
væsentligt og nødvendigt instru-
ment i forbindelse med HURs øvrige
planlægningsopgaver inden for
trafikplanlægning, herunder vej-
planlægning, erhvervsudvikling og
den kollektive trafik. Lov om Hoved-

stadens Udviklingsråd § 3, stk. 1.

I Hovedstadsregionen skal regionpla-
nen også fastsætte retningslinier for
udlæg af kolonihaver. Planloven § 6 d.

Opfordringer
Beskrive et regionalt bymønster og
redegøre for de forskellige byers rolle i
dette bymønster og i den fremtidige
regionale udviklings- og lokaliserings-
politik.

Revurdere beliggenhed og rummelig-
heden i eksisterende arealreservationer
som grundlag for arealreservationerne
til ny byvækst, samt basere behovet for
fremtidige arealreservationer på en
ajourført oversigt over planlagte arealer.

Overveje mulighederne for at genan-
vende arealer, der er blevet ledige i
byerne, fremfor at inddrage nye arealer.

Sikre at byvækst sker i byzone i direkte
tilknytning til eksisterende byer eller
bysamfund.

Hvis regionplanen indeholder over-
flødige arealreservationer, opfordres
regionplanmyndighederne til at udtage
disse af regionplanen.

Tage hensyn til, at tendenserne i
erhvervsudviklingen går i retning af
virksomheder, der er mindre arealkræ-
vende end tidligere og mindre miljø-
belastende. Mange nye virksomheders
ønsker om at ligge sammen med andre
funktioner inde i byerne betyder, at
behovet for nye, deciderede erhvervs-
områder ændres.

Vurdere behovet for at udlægge arealer
i regionen til virksomheder, der ikke kan
placeres i almindelige erhvervsområder i
byerne på grund af deres særlige belig-
genhedskrav, herunder virksomheder
med et særligt transportbehov. Sådanne
arealer reserveres til virksomheder med
særlige beliggenhedskrav.

Sikre at natur- og landskabsværdier i de
bynære områder ikke bebygges eller på
anden måde ændres, således at
befolkningen fortsat kan have god
adgang til åbent land og rekreative
friluftsoplevelser tæt på deres bopæl.
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Selvom forskelle i indkomst og ledighed
i de danske landdistrikter er indsnæv-
rede, er der fortsat betydelige regionale
forskelle. Nogle landdistrikter oplever en
tilflytning og fungerer nærmest som
forstad til et byområde. Her kan det
være et spørgsmål om at regulere ud-
bygningen og sikre de landskabelige
værdier og rekreative muligheder for
befolkningen - altså i høj grad en op-
gave for den fysiske planlægning. Andre
landdistrikter - specielt dem, der ligger i
væsentlig afstand fra de større byer -
kan være præget af fraflytning, skæv
aldersstruktur, lavt serviceniveau, m.v.
Her er der især behov for mere strate-
giske indsatser.

Folketinget, regeringen, amterne, kom-
munerne og de enkelte lokalsamfund
har alle et ansvar for udviklingen i land-
distrikterne - en udvikling, der sikrer
balance mellem regioner og mellem by
og land. Især amternes og kommuner-
nes indsatser er vigtige, da de står for
langt hovedparten af den offentlige
service og planlægningen af de fysiske
rammer på landet. Derfor er det også
vigtigt, at de lokale myndigheder har
udarbejdet  en særlig politik for udvik-

lingen i landdistrikterne. Og et godt
udgangspunkt herfor er at vurdere,
hvad der er det enkelte landdistrikts
særpræg og styrke, samt hvilke sam-
menhænge der er mellem landdistriktet
og nærliggende bycentre (oplands-
forhold).

Landbruget spiller fortsat en væsentlig
rolle i mange landdistrikter, men be-
skæftigelsesmæssigt er der tale om
fortsat færre arbejdspladser. Hvilke
andre beskæftigelsesmuligheder kan
fremmes og indpasses i landdistrik-
terne? Hvordan sikres en rimelig til-
gængelighed til nødvendig offentlig og
privat service? Og hvordan sikres det, at
udviklingen ikke sker på tværs af land-
brugets muligheder for at udøve sit
erhverv?

Statslige interesser
• at alle landdistrikter er leve-

dygtige med gode beskæftigelses-
muligheder og varierede service-,
kultur-, og fritidstilbud, så landdi-
strikterne fortsat kan være en
realistisk bosætningsmulighed,

• at en fremtidig indsats i land-
distrikterne sker på grundlag af en
særlig landdistriktspolitik, som
amter og kommuner udformer i
samarbejde,

• at der er plads til landbruget og
til, at det kan udvikle nye og
bedre produkter, herunder at der
er plads til at øge integrationen af
natur-, miljø- og kulturmiljø-
hensyn i jordbruget,

• at eventuelt nybyggeri i land-
distrikterne understøtter de
bysamfund, hvor en udvikling
bedst muligt kommer hele lokal-
området til gode,

• at det åbne land fortsat er åbent,

dvs. at nybyggeri i landdistrikterne
forudsættes at ske i tilknytning til
eksisterende bysamfund og i re-
spekt for områdets eksisterende
kulturværdier og bygningsmæs-
sige strukturer,

• at ny bebyggelse i landzone vur-
deres nøje i forhold til landskabe-
lige, miljø-, natur- og kulturmiljø-
mæssige hensyn,

• at Hovedstadsregionens åbne
landområder bevares og styrkes
som værdifulde landskabelige og
rekreative ressourcer i storbyre-
gionen.

Opfordringer
I videst muligt omfang konkretisere -
herunder også på kortbilag - de regio-
nale forhold og hensyn i det åbne land,
som kommunerne forventes at lægge
til grund for deres landzoneadministra-
tion, fx landskabelige, miljø- og støj-
mæssige, kulturmiljømæssige og natur-
mæssige hensyn.

Beskrive hovedtrækkene i en eventuel
landdistrikspolitik, herunder en karak-
teristik af de pågældende landdistrikter
i regionen og deres relationer i forhold
til egnens byer (oplandsforhold).

Udforme en evt. landdistriktspolitik, så
den også kan danne ramme for amtets/
regionskommunens initiativer for udvik-
ling af landdistrikterne i henhold til EU’s
strukturfondsprogrammer og nationale
aktiviteter (fx Artikel 33 i Landdistrikts-
programmet og LEADER+ programmet).

Ved en evt. udbygning da at vurdere,
hvor en sådan udbygning bedst muligt
kan bidrage til at sikre levedygtige lokal-
samfund med beskæftigelsesmulig-
heder og en hensigtsmæssig service-
betjening (fx dagligvarer, skoler og
mulighed for kollektiv trafikforsyning).

Landdistrikter
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Sammen med kommunerne at kort-
lægge landdistrikternes lokale styrker
og kompetencer for at identificere
potentielle erhvervsudviklingsmulig-
heder, som harmonerer med land-
distrikternes kvaliteter, og som kan
være fundament for et varieret socialt
og økonomisk liv.

Tage hensyn til eksisterende kultur-
værdier og værdifulde landskaber -
herunder uforstyrrede landskaber - ved
udpegning af de bysamfund, hvor der
ønskes mulighed for udbygning.

Betragte jordbrugsparceller som et
særligt tilbud, der forbeholdes tyndt
befolkede områder. Se iøvrigt om
Jordbrugsparceller i Cirkulære om

varetagelse af de jordbrugsmæssige

interesser under region-, kommune-

og lokalplanlægningen m.v.

Detailhandlen er en vigtig del af bylivet
og byernes tiltrækningskraft. Samtidig
udgør detailhandlen også en væsentlig
del af byernes erhvervsliv og arbejds-
pladser - alt i alt en væsentlig del af
grundlaget for rollefordelingen i det
regionale bymønster.

Med bestemmelserne om detail-
handelsplanlægning skal regionplan-
myndighederne nu alene planlægge for
den regionale detailhandelsstruktur -
ikke for den samlede detailhandels-
struktur. Regionplanretningslinierne for
den samlede detailhandelsstruktur
gælder dog, indtil kommuneplanerne
indeholder planbestemmelser for den
kommunale detailhandelsstruktur.

Hvordan opnås en regional detail-
handelsstruktur, der tilgodeser mulig-
hederne for at opretholde et varieret
butiksudbud også i de mindre og mel-
lemstore byer, når markedskræfterne
trækker i retning af større og mere
specialiserede butikker? Hvordan ska-
bes - eller opretholdes - en balance
mellem de forskellige handelsoplande,
så det fortsat er muligt at nå et varieret
vareudbud inden for en rimelig afstand?

Detailhandel

Statslige interesser
• at planlægningen til butiksformål

fremmer et varieret butiksudbud i
mindre og mellemstore byer samt i
de enkelte bydele i de større byer.

• at arealer til butiksformål udlæg-
ges, hvor der er god tilgængelig-
hed for alle trafikarter, herunder
især gående, cyklende og den kol-
lektive trafik.

• at fremme en samfundsmæssig
bæredygtig detailhandelsstruktur,
hvor transportafstandene i forbin-
delse med indkøb er begrænsede.

Krav
Med udgangspunkt i en vurdering
af den regionale udvikling skal
regionplanerne indeholde retnings-
linier for den regionale detailhan-
delsstruktur.

Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for
-  Beliggenheden af og de maksi-

male størrelser på butikker, hvis
butiksstørrelserne overstiger 3.000
m2 for dagligvarebutikker eller
1.500 m2 for udvalgsvarebutikker.

-  Beliggenheden af og det maksi-
male bruttoetageareal for byggeri
til butiksformål i bydelscentre og
aflastningsområder, hvis det sam-
lede bruttoetageareal i et område
overstiger 3.000 m2.

-  I Hovedstadsområdet skal HUR
fastsætte regionplanretningslinier
for beliggenheden af de centrale
byområder i regionen.

Ved udlæg af arealer til butikker i et
aflastningsområde uden for den
centrale del af byen forudsættes en
redegørelse for, hvorfor det af hen-
syn til et bevaringsværdigt bymiljø
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ikke er muligt at udlægge tilstræk-
kelige arealer i den centrale del af
byen.

Det kræver en særlig planlægnings-
mæssig begrundelse, hvis et region-
planforslag åbner mulighed for
butikker over 3.000 m2 for daglig-
varebutikker og 1.500 m2 for ud-
valgsvarebutikker, herunder butik-
ker, som alene forhandler særligt
pladskrævende varegrupper.
Planloven § 6, stk. 3, nr. 5, § 6, stk. 8

samt § 6 b.

Opfordringer
I samarbejde med kommunerne at
fastlægge en detailhandelsstruktur, der
tilstræber at skabe balance mellem lokal
købekraft og lokal omsætning i over-
ensstemmelse med det regionale
bymønster.

Jordbrugserhvervene, dvs. landbrug,
skovbrug og gartneri, er under foran-
dring som følge af den generelle sam-
fundsudvikling og ændringer i land-
brugspolitikken. Mens landbruget
førhen blot skulle producere fødevarer
og bidrage til beskæftigelsen, skal
nutidens multifunktionelle landbrug
også varetage brede natur-, miljø- og
nabohensyn.

Ændringerne i jordbrugserhvervene har
lokalt stor indflydelse på mange land-
distrikters udvikling mht. beskæftigelse,
indtægts- og bosætningsmuligheder.
Desuden har strukturændringerne en
væsentlig indflydelse på landskabet og
mulighederne for at beskytte land-
skabelige værdier. Samtidig giver ny
teknologi inden for jordbrugssektoren
nye perspektiver for produktionsformer
og miljøbeskyttelseshensyn i jordbrugs-
driften. Samlet indebærer det store ud-
fordringer for regionplanlægningen,
idet planlægningen for jordbrugs-
erhvervene rummer væsentlige dilem-
maer.

Er der fx tilstrækkelige arealer som
grundlag for en produktion af sunde og

sikre fødevarer? Er der behov for i nogle
områder at ændre prioriteringen mel-
lem jordbrugsproduktionen og andre
arealinteresser? Hvordan sikres land-
brugsdrift uden, at det sker på bekost-
ning af grundvandet og kvaliteten af
vandmiljøet i søer, åer og kystvande?
Og uden at det sker på bekostning af
en varieret natur med stor biologisk
mangfoldighed? Hvor kan da fremtidig,
intensiv husdyrproduktion bedst
lokaliseres?

Også fiskerierhvervene er under hastig
forandring. I regionplansammenhæng
er især de mindre fiskerihavne og dam-
brugserhvervene, herunder havbrug,
relevante. Hvordan kan planlægningen
være med til at sikre disse erhvervs
udviklingsmuligheder, når natur, miljø
og kulturmiljø samtidig skal tilgodeses?

Statslige interesser
• at der er tilstrækkeligt med are-

aler som grundlag for en betydelig
og lønsom produktion af sunde,
varierede og sikre fødevarer,

• at der er klare grænser mellem
byerne og det åbne land,

• at jordbrugsproduktionen tager
hensyn til natur og miljø, her-
under grundvand, overfladevand
og den biologiske mangfoldighed,

• at større husdyrbrug placeres, så
der tages hensyn til naboer, samt
natur- og landskabsværdier,

• at sikre udviklingsmuligheder for
mindre fiskerihavne som grundlag
for at kunne opretholde et bære-
dygtigt kystfiskeri og for at kunne
bevare en traditionel erhvervs-
kultur, lokale beskæftigelses-
muligheder og forsyning med
friske fødevarer af god kvalitet,

Jordbrug og fiskeri
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• at sikre dambrug og havbrug en
lokalisering, som kan være med til
at mindske deres miljøbelastning
og fremme deres udviklingsmulig-
heder,

• at landbrug og fiskeri fortsat giver
grundlag for gode arbejdspladser
og livsbetingelser i landdistrik-
terne.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for varetagelsen af de
jordbrugsmæssige interesser, her-
under udpegningen og sikringen af
de særlig værdifulde landbrugsom-
råder. Planloven § 6, stk. 3, nr. 6.

Regional planlægning
i øvrigt
I følge landbrugslovgivningen skal
amtet som led i regionplanlæg-
ningen udarbejde en analyse af
jordbrugserhvervene. Analysen dan-
ner grundlaget for regionplanens
retningslinier for de særlig værdi-
fulde landbrugsområder.
Landbrugsloven § 3a og bekendtgørelse om

jordbrugsanalyser og landbrugsplanlæg-

ning mv.

Opfordringer
Opdatere jordbrugsanalyserne og lade
dem udgøre en del af grundlaget for at
udpege og sikre de jordbrugsmæssige
interesser. I Hovedstadsområdet opfor-
dres HUR til at tage stilling til behovet
for opdatering af jordbrugsanalyserne
til brug for regionplanlægningen. Til
inspiration for arbejdet med jordbrugs-
analyser kan der henvises til det igang-
værende projekt “Viden om det lokale
landbrug” ved Danmarks Jordbrugs-
forskning, Foulum.

Fremme investeringssikkerheden og
udviklingsmulighederne for land-
brugsbedrifter, gartnerier og fiskeri-

erhvervet gennem regionplanlæg-
ningen samt styrke mulighederne for
produktion af egnsspecifikke fødevarer.

Lade jordbrugsinteresserne indgå i den
samlede afvejning mellem forskellige
arealinteresser og i øvrigt vise tilbage-
holdenhed med planer om at anvende
landbrugsarealer til ikke -jordbrugs-
mæssige formål - på såvel regionalt
som kommunalt niveau.

Regeringen har nedsat et udvalg, som
skal vurdere udviklingsmulighederne for
havbrug. Udvalgets arbejde forventes
afsluttet ved årsskiftet 2002-03. Anbe-
falingerne herfra kan få betydning for
regionplanarbejdet.
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Regionplanlægningen spiller en vigtig
rolle i bestræbelserne for at fremme en
bæredygtig råstofanvendelse. Priorite-
ring af genanvendelse og brug af er-
statningsmaterialer for ikke fornybare
råstoffer er vigtige elementer, men også
udvikling af ny teknologi og øget koor-
dinering af råstofindvinding fra land og
fra hav er væsentligt i en bæredygtig
råstofanvendelse.

Regionplanlægningen kan være med til
at forebygge, at der opstår unødven-
dige arealkonflikter med andre interes-
ser i forbindelse med råstofindvinding,
samt at råstofgrave i videst muligt om-
fang efterbehandles til naturformål eller
til rekreative formål. Samtidig kan kort-
lægningen i forbindelse med region-
planlægningen være med til at udbyg-
ge vores viden om råstofressourcerne.

Statslige interesser
• at planlægningen af råstoffor-

syningen i højere grad inddrager
andre forsyningsmuligheder, her-
under indvinding på havet, samt
mulighederne for at genbruge og
nyttiggøre affaldsprodukter,

• at råstofindvinding i kystnære
vandområder indgår ved fastlæg-
gelsen af mål for vandkvaliteten i
de berørte kystnære områder,
samt at der skabes et bedre over-
blik over den samlede miljøbelast-
ning i disse farvande.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for anvendelse af
arealer til udnyttelse af sten, grus
og andre naturforekomster i jorden.
Planloven § 6, stk. 3, nr. 11.

Opfordringer
Udføre den fornødne kortlægning og
planlægning for råstoffer, herunder
løbende at foretage vurderinger af
restressourcerne i de udlagte grave-
områder, specielt af kvalitetsmaterialer.

Indkredse områder af interesse for den
fremtidige råstofindvinding, og lade
sådanne områder registrere sammen
med de øvrige interesser i det åbne
land.

Som led i den langsigtede råstof-
forsyning at udpege egne i regionen,
hvor råstofforsyning fra havindvinding
er ønskelig ud fra ressource- og
miljømæssige betragtninger.

Om fornødent udpege arealer til at
modtage og deponere råstoffer fra
havindvindingen.

Behandle områder til klapning og
områder til råstofindvinding på
søterritoriet i en planmæssig sam-
menhæng for at undgå indbyrdes
konflikter.

Anmeldte rettigheder til at udnytte
andre råstoffer end sten, grus og sand
bortfalder den 1. juli 2003 (råstofloven
§ 52). Det forventes, at der primo 2003
vil blive vedtaget et ændringsforslag til

Råstofindvinding

råstofloven, der vil smidiggøre over-
gangen til almindelig regulering efter
råstofloven i forbindelse med bortfaldet
af de anmeldte rettigheder.
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Gode friluftsmuligheder er en del af
vores velfærd og kan samtidig være
med til at understøtte vores sundhed og
livskvalitet. De giver os mulighed for at
opleve naturen og kulturmiljøerne i
landskabet, og de kan give os ro og
fred. Gode friluftsmuligheder er også
vigtige for turisterhvervene, for bosæt-
ning og for erhvervslokalisering.

Hvordan kan friluftsmulighederne frem-
mes, så der både er tilstrækkeligt plads
og adgang til friluftsoplevelser, samt
mulighed for de mange forskellige slags
friluftsaktiviteter? Og hvor kan fx natur-
genopretning og skovrejsning bidrage
med nye rekreative muligheder til gavn
for både lokalbefolkningen og turismen?

Hvordan kan turismen udvikles, så den
både er konkurrencedygtig og har kvali-
tetsprodukter? Kan hensynet til lokale
naturforhold og til de sociale, kulturelle
og etiske forhold i lokalområderne
sikres og samtidig integreres i turistpro-
dukterne? Der ligger bl.a. en udfordring
i at udvikle turismen på regionalt plan,
så både turisternes krav til kvalitet,
autenticitet og oplevelser kan honore-
res, og lokalsamfundene kan bevares
eller styrkes.

Friluftsliv og turisme

Statslige interesser
• at friluftsmulighederne forbedres

både kvalitativt og kvantitativt,

• at planlægningen og forvalt-
ningen af friluftsanlæg og -mulig-
heder sker på grundlag af en
strategi for befolkningens frilufts-
muligheder i regionen,

• at adgangen til naturområder
fremmes tæt på, hvor folk bor og
holder ferie, fx ad stier og cykel-
ruter,

• at der bliver etableret flere natur-
områder, fx skove og søer, i nær-
heden af byerne, og hvor folk
holder ferie,

• at turismen bidrager til at styrke
lokalsamfundene økonomisk,
socialt og miljømæssigt, og at den
samtidig udvikles i respekt for
naturgivne og lokale værdier,

• at turisme er med til at forbedre
mulighederne for at opleve natur-
og kulturmiljøer - ikke blot for
turister, men også for lokalbefolk-
ningen,

• at fremme og kvalificere udvik-
lingsmulighederne i byturismen og
indlandsturismen.

Krav
Regionplanerne skal indeholde ret-
ningslinier for beliggenheden af
arealer til fritidsformål. Planloven § 6,

stk. 3, nr. 10.

Eventuelle nye ferie- og fritidsanlæg
i kystnærhedszonen skal lokaliseres
på baggrund af samlede turistpoli-
tiske overvejelser. Planloven § 5 b, stk.

1 nr. 4. Se også under afsnittet:
“Kystnærhedszonen”.

I Hovedstadsregionen skal region-
planen fastsætte retningslinier for
udlæg af kolonihaver. Planloven § 6 d.

Opfordringer
Udarbejde regionale friluftsstrategier,
der sigter på at fremme oplevelses- og
adgangsmulighederne til naturområder
og til områder i nærheden af byerne og
sommerhusområderne samt til det åbne
land generelt. Inspiration kan bl.a. hen-
tes i “Planlæg for friluftslivet! Idekata-
log for friluftsstrategier”, Friluftsrådet
2002.

Revurdere de regionale stiforbindelser,
så det samlede stinet bliver så fin-
masket som muligt og er forbundet
med de kommunale stinet, fx skole-
stier, kirkestier og lokale stier.

Ved eventuelle barrierer for friluftslivets
adgang til rekreative områder (fx større
trafikanlæg) at redegøre for, hvorledes
barrierevirkningen kan formindskes.

Lægge samlede turistpolitiske over-
vejelser - også uden for kystnærheds-
zonen - til grund for reservationer til
ferie- og fritidsanlæg (fx overnatnings-
anlæg, motorbaner, golfbaner,
idrætsanlæg m.m.)

Forsvarets arealer anvendes primært til
militære uddannelsesformål, og of-
fentlighedens adgang til arealerne
reguleres af Forsvarsministeriet. De
nærmere regler er beskrevet i bekendt-
gørelse om forbud mod ophold og
færdsel på forsvarets skydeområder og
andre militære områder.
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Mange mennesker oplever støj som en
af de største miljøbelastninger i byerne.
Men også uden for byerne giver støj
anledning til gener. Det er en stor op-
gave generelt at nedsætte støjpåvirk-
ningerne. Hvis planlægningen bruges
aktivt, kan mange støjulemper undgås.

Når støjfølsom anvendelse (fx boliger) og
støjende anlæg placeres for tæt ved
hinanden, opstår der let konflikter. Dette
kan der tages højde for allerede i den
overordnede planlægning af byvækst-
områder og infrastrukturelle anlæg.

En vigtig udfordring for regionplanlæg-
ningen er at sikre, at der også fremover
findes områder i det åbne land, hvor vi
kan opleve den naturlige stilhed - også i
nærheden af byerne - samtidig med, at
det i andre områder kan være muligt at
udøve fritidsaktiviteter, der støjer.

Statslige interesser
• at forebygge unødige gener på

grund af støj gennem den fysiske
planlægning, herunder

-  sikre forsvarets behov for
øvelsesområder,

-  sikre behovet for arealer til
etablering og udvidelser af større
infrastrukturelle anlæg, veje,
transportcentre, jernbaner, havne,
flyvepladser m.v.,

-  tilgodese støjende virksomheders
behov for egnede arealer, samt

-  tilgodese befolkningens behov for
friluftsaktiviteter.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier, der sikrer, at støjbe-
lastede arealer i landzone ikke ud-
lægges til støjfølsom anvendelse.
Samlebekendtgørelsen §  10, stk.1.

Regionplanens retningslinier skal
desuden angive beliggenheden af
virksomhed mv., hvortil der af hen-
syn til forebyggelse af forurening
må stilles særlige beliggenhedskrav,
samt beliggenheden af arealer til
fritidsformål. Planloven §  6, stk. 3, nr. 3

og 10.

Opfordringer
Kortlægge behovet for og sikre
beliggenheden af arealer til støjende
fritidsaktiviteter, herunder motor -,
motorcross - og skydebaner.

Kortlægge behovet for og sikre belig-
genheden af arealer til andre støjende
anlæg og virksomheder af regional
betydning.

Udlægge zoner omkring støjende
anlæg og virksomhed, hvor nye støj-
følsomme funktioner ikke bør placeres
på grund af støjbelastningen.

Vise støjkonsekvensområder omkring
forsvarets øvelsespladser og skyde- og
øvelsesterræner, samt undlade at ind-
drage arealer i byzone, der ligger inden
for 55 dB støjkonsekvensområdet
omkring disse anlæg.

Redegøre for, hvilke naturområder og
uforstyrrede landskaber som det gen-
nem planlægning er vigtigt at friholde
for yderligere støj (fra virksomheder,
trafik eller støjende fritidsaktiviteter).

Som følge af det netop vedtagne EU-
støjdirektiv skal der fremover laves støj-
kortlægninger og handlingsplaner for
de største byområder, veje, jernbaner
og lufthavne. De første støjkort skal
ifølge direktivet foreligge i 2007, og
skal - ligeledes ifølge direktivet - ud-
møntes i handlingsplaner i 2008. Det
betyder, at der vil komme mere fokus
på de støjbelastede boliger, specielt i
byerne. Implementering af direktivet
skal ske senest sommeren 2004.

Støj
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En af fremtidens udfordringer bliver at
sikre den nødvendige mobilitet for be-
folkningen og erhvervslivet samtidig
med, at miljøbelastningen fra trans-
porten minimeres. Samtidig er det en
vigtig opgave at vurdere, hvilke nye
trafikanlæg der er nødvendige, samt
finde fornuftige placeringer hertil.

En række virkemidler kan minimere
transportens miljøbelastning, fx tekno-
logiske forbedringer, bedre kapacitets-
udnyttelse og ændringer i transport-
adfærden. Fysisk planlægning er et
centralt virkemiddel, fordi den er med til
at skabe de fysiske rammer, som er en
betingelse for en mere bæredygtig ad-
færd på transportområdet.

Kan regionplanlægningen sikre rammer-
ne for vækst, udvikling og mobilitet
uden, at det samtidig afføder en tilsvar-
ende vækst i transportbehovet? Fx ved
at anvise brugbare principper for, hvor
forskellige slags funktioner kan lokali-
seres.

Regionplanerne vil uden tvivl få større
betydning som middel til at påvirke
udviklingen i transportbehovet.

Udfordringen ligger bl.a. i at tænke
lokalisering, transportafvikling og
infrastrukturudbygning sammen.

Statslige interesser
• at væksten i transportefter-

spørgslen begrænses, så udvik-
lingen i den økonomiske vækst
ikke samtidig medfører en stig-
ning i transportens miljøbelast-
ning,

• at transportsektoren bidrager til at
opfylde Danmarks forpligtelse til
at reducere CO2-udslippet bl.a.
gennem en god fysisk planlæg-
ning, hvor en sammentænkning af
transportbehov og lokaliserings-
principper kan være med til be-
grænse det samlede transport-
arbejde,

• at forbedre luftkvaliteten, så
fremtidige (EU) krav kan opfyldes,
herunder især luftens indhold af
partikler,

• at antallet af stærkt støjbelastede
boliger reduceres. Den største
udfordring er at reducere støj-
belastningen fra vejtrafikken,

• at der ikke lokaliseres nye trafik-
anlæg i internationale naturbe-
skyttelsesområder og så vidt
muligt heller ikke i uforstyrrede
landskaber,

• at der ved placering og udform-
ning af trafikanlæg i det åbne
land tages hensyn til naturen,
herunder økologiske forbindelses-
linier, og til de landskabelige
værdier, herunder de udpegede
kulturmiljøer,

• at virksomheder, der på grund af
deres transportbehov stiller
særlige beliggenhedskrav,

lokaliseres, så de får god trafikal
forbindelse til det overordnede
vejnet.

Krav
Regionplanen skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af
større trafikanlæg. Etablering af
sådanne anlæg  forudsætter, at der
gennemføres en VVM-procedure
med vurderinger af anlæggets
virkning på miljøet samt gives en
VVM tilladelse. Planloven § 6, stk. 3, nr.

2 og 3, samt samlebekendtgørelsen.

Regionplanen skal også indeholde
retningslinier for beliggenheden af
andre funktioner, der i forskelligt
omfang afføder transport, fx. nye
byvækstarealer, større offentlige
institutioner, detailhandel, virksom-
heder med særlige beliggenheds-
krav, ferie- og fritidsanlæg m.m.
Planloven § 6, stk. 3.

Nye trafikanlæg må ikke lokaliseres
i internationale naturbeskyttelses-
områder. Bekendtgørelse om afgræns-

ning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder.

Efter juli 2006 skal regionplanfor-
slags miljømæssige konsekvenser
vurderes. EU direktiv om vurdering af

bestemte planers og programmers indvirk-

ning på miljøet.

Regional planlægning
i øvrigt
Amterne skal som en del af deres
Lokal Agenda 21-arbejde redegøre
for deres strategi for amtets bidrag
til en bæredygtig udvikling i det 21.
århundrede. Heri skal de bl.a.
beskrive, om de har målsætninger
om at få beslutninger om trafikale
forhold og andre forhold til at spille
sammen. Planloven § 33a.

Transport og trafikanlæg
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Opfordringer
Planlægge for et effektivt transport-
system, der sikrer mobilitet - også for
dem, der ikke råder over egen bil.

Lokalisere byvækst, detailhandel og
regionale funktioner, så der sikres god
tilgængelighed for alle transportformer.

Undgå barrierevirkninger, når der skal
placeres og udformes trafikanlæg i det
åbne land, ved i givet fald at etablere
menneske- og faunapassager, samt
begrænse antallet af trafikdræbte dyr
ved afværgeforanstaltninger, fx fauna-
passager kombinereret med hegn.

Udarbejde en samlet, regional plan-
lægning for lokalisering af virksom-
heder, der på grund af deres særlige
transportbehov ikke kan placeres i
byerne, fx særligt transporttunge
virksomheder eller virksomheder, der
har et særligt behov for adgang til det
overordnede transportnet. Sådanne
virksomheder betragtes som virksom-
heder med særlige beliggenhedskrav.
Inspiration til den regionale planlæg-
ning kan bl.a. hentes i “Rette virksom-
hed på rette sted”, Landsplanafdeling-
en 2002, i samarbejde med Sønderjyl-
lands Amt, Haderslev Kommune og
Vojens Kommune.

Sikre en god sammenhæng mellem
godstransportens samlede struktur og
det regionale planarbejde for havne,
kombiterminaler, transportcentre m.v.
Emnet tages op i forslaget til Lands-
planredegørelse. Desuden kan der
hentes inspiration i samarbejdsprojek-
tet “Transport i det kompetente og
innovative Danmark”, 2002, som er
finansieret af Trafikministeriet, Erhvervs-
og Økonomiministeriet og Miljømi-
nisteriet og udarbejdet i samarbejde
med repræsentanter fra kommuner,
amter, erhvervsorganisationer og
vidensinstitutioner.

Sikre at hensynet til besluttede og plan-
lagte nye statslige vejanlæg inddrages i
regionplanlægningen.

Opretholde arealreservationen for
etablering af et ekstra jernbanespor
mellem Hvidovre og Høje Taastrup.

Opretholde arealreservationen for
etablering af en ny jernbanestrækning
København - Køge - Ringsted.

Fremme en udbygning af Parkér og Rejs
pladser på grundlag af erfaringer fra
igangværende og planlagte pilotpro-
jekter.

Fremme samarbejdet om transport-
planer for virksomheder på grundlag af
erfaringer fra igangværende pilotpro-
jekter, samt inddrage de regionale kol-
lektive trafikselskaber heri.
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Telemaster

Etablering af antennesystemer til radio-
kommunikationsformål forudsætter
normalt ikke tilvejebringelse af region-
planretningslinier, men kan ske på bag-
grund af en konkret vurdering hos land-
zonemyndigheden eller bygningsmyn-
digheden.

Ved opstilling af telemaster nærmere
end 12 km fra forsvarets flyvestationer
høres Forsvarsministeriet af flysikker-
hedsmæssige grunde. Luftfartsloven §

67 og 68.

I retningslinierne for det åbne land med
tilhørende redegørelser vil der imidlertid
være en række hensyn til landskabelige
og andre værdier, som forudsættes lagt
til grund for kommunernes landzone-
administration, herunder også til opstil-
ling af telemaster. Jo mere dækkende
regionplanretningslinierne er med hen-
syn til de forudsætninger og hensyn,
som forventes lagt til grund for land-
zoneadministrationen, herunder be-
skrivelse af bevaringsværdier, beskyt-
telsesinteresser, vedtagne prioriteringer
m.m., jo mere kvalificeret kan den kon-
krete vurdering og afgørelse blive mht
opstilling af telemaster.

IT- og Telestyrelsen er i samarbejde med
Erhvervs- og Boligstyrelsen og Lands-
planafdelingen ved at udarbejde en
vejledning til brug for landzone-
myndighedens og bygningsmyndig-
hedens behandling af sager om etable-
ring af antennesystemer til radiokom-
munikationsformål. Vejledningen
forventes udsendt ultimo 2002.
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Det er regionplanmyndighedernes
opgave i samarbejde med de system-
ansvarlige virksomheder (elselskaberne)
at udarbejde en samlet, langsigtet
planlægning af højspændingsnettet til
sikring af forsyningssikkerheden.

Et vigtigt spørgsmål er at vurdere, om
det er muligt at minimere gener fra
luftledninger i forbindelse med den
langsigtede planlægning af ændring-
erne i højspændingsnettet?

Statslige interesser
• at den samlede, langsigtede

planlægning af højspændings-
nettet sker på grundlag af de
principper, som elselskaberne, de
kommunale organisationer og de
statslige myndigheder blev enige
om i februar 1995, jf. Landsplan-
afdelingens rapport: “Principper
for etablering og sanering af
højspændingsanlæg”,

• at ændringer og udbygning af det
eksisterende højspændingsnet
planlægges ud fra samme prin-
cipper som den langsigtede plan-
lægning.

Højspændingsanlæg

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af
større tekniske anlæg. Planloven § 6,

stk. 3, nr. 2.

Nye højspændingsanlæg forudsæt-
ter, at der gennemføres en VVM-
procedure med vurderinger af
anlæggets virkning på miljøet. Den
samlede, langsigtede planlægning
af ændringerne i højspændings-
nettet gennemføres i forbindelse
med regionplanernes revision hvert
4. år, mens de mere detaljerede
retningslinier for anlæggenes pla-
cering og udformning fastlægges i
særlige VVM-regionplantillæg forud
for konkrete projekter. Planloven § 6,

stk. 3, nr. 4.

Opfordringer
Behandle højspændingsanlæg i over-
ensstemmelse med den myndigheds-
behandling, som er beskrevet i Energi-
styrelsens rapport: “Analyser af den
langsigtede netstruktur for eltransmis-
sionsnettet”. Den efterfølgende ænd-
ring af elforsyningsloven (i forbindelse
med elreformen) har ikke betydet ænd-
ringer af den beskrevne myndigheds-
behandling efter planloven.

Oplyse om eventuelle kabelinitiativer i
forbindelse med sanering af det eksi-
sterende højspændingsnet, selv om
hverken kabelforbindelser eller luft-
ledninger under 100 kV skal optages i
regionplanerne.

I dag er der opstillet godt 2.500 MW
vindkraft i Danmark svarende til ca.
15 % af landets elforbrug i et normalår.
Det er mere end det mål, der var opstil-
let for 2005.

Der skønnes yderligere at være en
rummelighed for vindmøller på land
svarende til 400 MW eller mere i de
gældende regionplaner og kommune-
planer. Denne rummelighed forventes
anvendt bl.a. i forbindelse med en
løbende udskiftning af eksisterende,
mindre og eventuelt uheldigt placerede
møller til mere effektive og bedre pla-
cerede møller. Udfordringen ligger
derfor i at revurdere den nuværende
regionplanlægning for vindmøller og
tilpasse denne planlægning, så der kan
ske en udskiftning af mindre eller uhel-
digt placerede vindmøller.

Vindmøller på søterritoriet er ikke om-
fattet af planloven.

Statslige interesser
• at der kun udpeges nye områder i

regionplanerne til opstilling af
vindmøller i det åbne land i for-
bindelse med revurderingen af

Vindmøller
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allerede udpegede, men uudnyt-
tede vindmølleområder, eller i
forbindelse med en nærmere
præcisering af opstillingsmulig-
hederne inden for et større om-
råde, eller når det sker som led i
en planlægning, der skal gøre det
muligt at sanere ældre, uheldigt
placerede vindmøller. Herudover
udpeges der ikke nye vindmølle-
områder i det åbne land,

• at friholde EF-fuglebeskyttelses-
områder og deres nærmeste om-
givelser for vindmøller,

• at friholde særlige naturbe-
skyttelses- og bevaringsinteresser
samt landskabelige og kulturhis-
toriske værdier ved udpegningen
af vindmølleområder og ved
opstilling af vindmøller,

• at der som udgangspunkt ikke
planlægges for vindmøller i
kystnærhedszonen,

• at der kun kommune- og lokal-
planlægges for vindmøller inden
for konkret udpegede vindmølle-
områder i regionplanerne,

• at tage hensyn til flysikkerheden
ved udpegning af vindmølleom-
råder,

• at overordnede radiokædefor-
bindelser og maritime radioanlæg
beskyttes mod opstilling af vind-
møller.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af
større tekniske anlæg, herunder
vindmøller. Desuden skal region-
planen indeholde retningslinier for
varetagelsen af bevaringsværdier og
naturbeskyttelsesinteresser i det åb-
ne land. Planloven § 6, stk. 3, nr. 2 og nr. 8.

Regionplanretningslinierne skal
være i overensstemmelse med Cirku-
lære om planlægning for og land-
zonetilladelse til opstilling af vind-
møller samt tilhørende vejledning af
7. marts 2001.

Af flysikkerhedsmæssige grunde
høres Forsvarsministeriet ved udpeg-
ning af vindmølleområder nærmere
end 12 km fra forsvarets flyvesta-
tioner. Luftfartsloven § 67 og 68.

Vindmøller med en totalhøjde på
100 meter og derover skal anmeldes
til Statens Luftfartsvæsen.
Luftfartsloven § 67a.

Opfordringer
Redegøre for vindmøllers mulige påvirk-
ning af fuglelivet, hvis der udpeges
vindmølleområder inden for en randzo-
ne på  500-800 m fra EF-fuglebeskyt-
telsesområder, afhængig af de even-
tuelt berørte fuglearter.

Holde en afstand på 200 m som hoved-
regel fra overordnede radiokædefor-
bindelser og maritime anlæg til vind-
møller. Definitionen af overordnede
radio- og kædeforbindelser er: perma-
nente radiokædeforbindelser, der ind-
går i det regionale, interregionale eller
internationale telenet, samt i sam-
fundsrelaterede specialnet (radio- og tv-
transmission, forsyningstjenester m.v.).
Midlertidige radiokæder og radiokæder
i lokalnettet er ikke overordnede net.
Visse radiokædeforbindelser til visse øer
betragtes dog som regionale net. I
tvivlstilfælde kan IT- og Telestyrelsen
oplyse om et anlægs karakter.

Ikke placere vindmøller nærmere end 4
gange møllens totale højde fra over-
ordnede og vigtige vejforbindelser af
hensyn til trafiksikkerheden. Heller ikke
placere møller i disse vejes sigtelinie,
hvis det kan fjerne trafikanters op-

mærksomhed fra vejen og dennes
forløb.

Redegøre for, hvilke konsekvenser en
afmærkning af vindmøllerne vil have for
omgivelserne.

Statens Luftfartsvæsen anvender
følgende principper ved afgørelse af,
om afmærkning af vindmøller er
nødvendig:
-  Møller, der ligger inden for eller gen-

nemskærer de hindringsbegræn-
sende flader omkring en lufthavn/
offentlig flyveplads, afmærkes
normalt altid.

-  Møller, der ligger uden for de hind-
ringsbegrænsende flader omkring en
lufthavn/ offentlig flyveplads, afmær-
kes efter følgende retningslinier:

-  Møller med en højde på under 100 m
over terræn afmærkes normalt ikke.
Afmærkning kan dog komme på tale
i særlige tilfælde.

-  Møller med en højde på 150 m eller
mere over terræn afmærkes altid.

-  Møller med en højde over terræn på
100 m eller mere, men under 150 m:
Der foretages i hvert tilfælde en
konkret vurdering af behovet for
afmærkning.
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26 Affaldsbehandlingen forudsætter et tæt
samarbejde mellem regionplanmyndig-
heder og kommuner, idet kommunerne
har ansvaret for at planlægge affalds-
håndteringen, mens det er regionplan-
myndighedernes opgave at sikre are-
alerne til affaldsbehandlingsanlæg. De
overordnede mål for affaldshånd-
teringen er beskrevet i “Affald 21”.

Regeringen vil foråret 2003 fremlægge
en strategi for forebyggelse af res-
sourcetab og miljøbelastning fra affald,
og som indeholder initiativer til reduk-
tion af affaldsmængderne. Denne
strategi vil udgøre den nye, nationale
affaldsplan for perioden 2005 til 2008,
der skal ligge til grund for de kom-
mende, kommunale affaldsplaner.

Statslige interesser
• at genanvende mest muligt affald.

Resten af affaldet - dét, der ikke
kan genanvendes - forbrændes så
vidt muligt (og energiudnyttes), og
mindst muligt affald deponeres,

• at energiudnyttelse optimeres,

• at sikre tilstrækkelig forbræn-
dings- og deponeringskapacitet,

• at der i regionplanlægningen ta-
ges højde for implementeringen
af EU’s direktiv om deponering af
affald. Direktivet betyder, at visse
deponeringsanlæg i løbet af en
årrække skal lukke - senest i år
2009 - fordi de ikke lever op til de
nye krav. Bekendtgørelse om depo-

neringsanlæg.

• at deponeringsanlæg placeres, så
de ikke udgør en forureningsrisiko
for drikkevandet.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af
forbrændings- og deponerings-
anlæg. Placering af affaldsbehand-
lingsanlæg forudsætter i visse
tilfælde, at der gennemføres en
VVM-procedure med vurderinger af
anlæggets virkninger på miljøet.
Planloven § 6, stk. 3, nr. 2, 3 og 4.

Deponeringsanlæg skal placeres
under hensyn til miljø- og natur-
interesser - herunder drikkevands-
interesser. Cirkulære om placering af

deponeringsanlæg for affald.

Opfordringer
Beskrive den nuværende kapacitet på
affaldsbehandlingsanlæg i regionen.

Beskrive udviklingen i kapacitets-
behovet for forbrændings- og depo-
neringsanlæg i regionen fordelt på de
væsentligste affaldstyper, opgjort i den
forløbne planperiode, den forventede
udvikling fra 2005 - 2009 og overord-
net i resten af planperioden. Depo-
neringsegnet affald opdeles på inert,
mineralsk, blandet og farligt affald.

I forbindelse med vurderingen af
behovet for nye forbrændingsanlæg at
tage højde for ændringer i affalds-
mængder samt brændværdi som følge

af øget udsortering af fx elektronik,
imprægneret træ, PVC m.m.

Beskrive, hvor store affaldsmængder
der til- eller fraføres regionen.

Beskrive udviklingen i kapacitetsbe-
hovet til deponering af forurenet jord,
som ikke kan eller skal renses, og af
overskudsjord fra bygge- og anlægs-
arbejder, samt sikre, at der er tilstræk-
kelig kapacitet.

Vurdere muligheden for at placere
biologiske behandlingsanlæg i regionen.

Affaldsbehandlingsanlæg
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Det er fortsat en stor opgave at sikre en
balance mellem benyttelse og beskyt-
telse af det åbne land. Regionplanerne
skal være med til at sikre, at landom-
råderne uden for byerne fortsat udgør
en væsentlig og værdifuld natur-, miljø-
og landskabsressource. Og at landom-
råderne samtidig er produktionsgrund-
lag for en række erhvervsaktiviteter,
herunder landbrugsproduktion.

En væsentlig forudsætning for den
fremtidige planlægning i det åbne land
er gennemførelsen af vandramme-
direktivet og Natura 2000 direktiverne
(habitatdirektivet og fuglebeskyt-
telsesdirektivet). Miljøministeriet vil
hurtigst muligt, når den relevante
lovgivning er faldet på plads, udsende
supplerende materiale. For at smidig-
gøre processen anbefales det, at de
enkelte regionplanmyndigheder danner
sig et overblik over vandramme-

Beskyttelsen af det åbne land

direktivets tidsfrister med henblik på at
vurdere, hvilke opgaver der med fordel
kan påbegyndes allerede i forbindelse
med regionplanrevision 2005.

Andre initiativer kan få betydning for
planlægningen i det åbne land på
længere sigt. Regeringen har således i
sommeren 2002 - for at sikre naturen -
vedtaget redegørelsen “Danmarks
Natur”. Det er ni sigtelinier for frem-
tidens danske naturpolitik, og som skal
danne rammen om fremtidige regerings-
initiativer. Nogle af disse kan få indfly-
delse på regionplanlægningen.

Regeringen er blevet enig med for-
ligspartierne bag Vandmiljøplan II om at
iværksætte det faglige arbejde, der skal
danne grundlag for de politiske drøf-
telser om en Vandmiljøplan III. Disse
forhandlinger indledes i slutningen af
2003.

Af øvrige initiativer af betydning for
planlægningen i det åbne land kan
nævnes, at Danmark har underskrevet
Den Europæiske Landskabskonvention,
hvilket er med til at skærpe opmærk-
somheden på varetagelse af hensynet til
landskabet. Med konventionen aner-
kendes, at landskaber er en ressource
for livskvalitet, og at landskaber er en
del af vores fælles kultur- og naturarv.
Skov- og Naturstyrelsen har påbegyndt
det danske opfølgningsarbejde, som
dog først vil få indflydelse på region-
planlægningen efter revision 2005.

På de følgende sider er de forskellige
temaer i det åbne land taget op enkelt-
vist. Udfordringen for regionplanmyn-
dighederne ligger i at skabe sammen-
hæng i disse forskellige temaer. Og at
sikre, at målsætningerne for den frem-
tidige natur- og miljøtilstand ikke bliver
vanskeligere at nå.
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Beskyttelsen af grundvandet er fortsat
en vigtig opgave, idet rent grundvand
skal være kilde til vandforsyningen. Det
er derfor nødvendigt at fortsætte og
følge op på de initiativer, der allerede er
sat i værk med regelsættene for grund-
vandsbeskyttelsen. Især udledningen af
kvælstof er en væsentlig kilde til for-
urening af grundvandet. Men også
andre stoffer kan true grundvandet.
Gennemførelsen af EU’s vandram-
medirektiv vil i fremtiden bidrage til at
beskytte grundvandet.

Regionplanlægningen er et vigtigt
redskab til at prioritere, hvor - og med
hvilke midler - der kan sættes ind for at
beskytte grundvandet. Hvor er det
nødvendigt at nedbringe udledningen
af næringsstoffer? Og hvordan? Og
hvor er det fx nødvendigt at mindske
eller fjerne brugen af sprøjtemidler for
at undgå, at sprøjterester udvaskes til
grundvandet og forurener det?

Statslige interesser
• at vandforsyningen i Danmark er

baseret på rent grundvand,

• at grundvandsbeskyttelsen er

forebyggende, og at indsatsen for
at sikre grundvandet så vidt mu-
ligt sker ved kilden til forurening,

• at der indgås aftaler om arealan-
vendelsen mellem på den ene side
lodsejere og virksomheder og på
den anden side kommuner, amter
eller vandværker i de indsatsom-
råder, hvor en særlig indsats er
nødvendig for at sikre vandfor-
syningen. Hvis der ikke kan indgås
aftaler, må den nødvendige regu-
lering ske mod kompensation.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for anvendelsen og
beskyttelsen af vandressourcerne.
Følgende slags områder skal udpe-
ges: områder med særlige drikke-
vandsinteresser, områder med drik-
kevandsinteresser, områder med
begrænsede drikkevandsinteresser,
følsomme indvindingsområder og
indsatsområder. Indsatsområderne
skal desuden prioriteres. Planloven §

6, stk. 3, nr. 12.

Der skal som følge af vandramme-
direktivet fastlægges mål om god
grundvandstilstand for alle grund-
vandsforekomster. Disse mål skal
være opfyldt senest december 2015.
Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en

ramme for Fællesskabets vandpolitiske

foranstaltninger.

Regional planlægning
i øvrigt
Amterne skal udføre en vandres-
sourceplanlægning bl.a. med det
formål at fastlægge retningslinier
for og prioritere indsatsen mod
forurening af grundvandet. Vand-

forsyningsloven.

Der skal udarbejdes indsatsplaner
for de områder, der er udpeget som

indsatsområde i regionplanen.
Indsatsplanerne kan udarbejdes af
amter, kommuner eller vandværker.
Miljøbeskyttelsesloven.

Indsatsplanerne skal angive arealan-
vendelsen og de foranstaltninger,
der skal gennemføres i indsats-
området for at beskytte grund-
vandet. En forudsætning for at
kunne indgå aftaler med lodsejerne
i et indsatsområde og regulere
arealanvendelsen er, at der fore-
ligger en indsatsplan. Bekendtgørelse

om indsatsplaner.

Opfordringer
Konsolidere resultaterne af den
hidtidige indsats for at beskytte
grundvandsressourcerne.

Give et overblik over:
-  status for kortlægningen af de en-

kelte nitratfølsomme indvindings-
områder og indsatsområder,

-  oversigt over de tidsplaner, der er
angivet i vandressourceplanlægning-
en for at udarbejde og iværksætte
indsatsplaner, samt eventuelle afvig-
elser i forhold til de tidsplaner, der
fremgår af regionplanrevision 2001,

-  status for udarbejdelsen af indsats-
planer og

-  de konkrete foranstaltninger og tids-
planer for at gennemføre indsats-
planerne.

Opdatere afgrænsningen af områder
med særlige drikkevandsinteresser, som
er udpeget ved regionplanrevision 1997,
og af de nitratfølsomme indvindings-
områder og indsatsområder, der er
udpeget ved regionplanrevision 2001.

Opgøre den samlede udstrækning af
områder med særlige drikkevands-
interesser, nitratfølsomme indvindings-
områder og indsatsområder (udregnet
som en procentvis andel af regionens
samlede landareal).

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning
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Som følge af vandrammedirektivet at
igangsætte arbejdet med at udarbejde
en basisanalyse af vandområderne og
deres karakteristik, sådan som det er
beskrevet i næste afsnit “Miljøkvalitet i
vandløb, søer og kystvande”.

Et vigtigt led i at opretholde et rent
vandmiljø i landet er, at vi kan ned-
bringe forureningen af overfladevandet
i overensstemmelse med Vandmiljøplan
I og II. Der er desuden taget initiativ til
starte forarbejderne til de politiske
drøftelser af en Vandmiljøplan III. I de
kommende år bliver det endvidere en
stor udfordring at gennemføre vand-
rammedirektivet, som er det konkrete
udtryk for EU´s vandpolitik. Et centralt
led i løsningen af disse opgaver bliver at
fastlægge målene for vandløb, søer og
kystvande i regionplanlægningen.

Hvilke mål skal fastlægges for over-
fladevandet, så disse mål kan leve op til
vandrammedirektivet og de initiativer,
der følger heraf? Og hvordan kan disse
mål realiseres lokalt, når der også skal
tages hensyn til de øvrige arealinter-
esser, som regionplanerne skal varetage,
fx landbrugets arealbehov og friluftslivets
naturoplevelser og aktiviteter?

Hvordan kan der sikres en sammen-
hæng - og dermed mest miljø for pen-
gene - i de indsatser, som skal gøres for
at realisere målene for overfladevandet,
og de indsatser, der skal gøres på andre

Miljøkvalitet i vandløb, søer og kystvande

områder, fx retablering af vådområder,
skovrejsning og tilskud til miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger?

Og i hvilket omfang er der behov for at
koordinere på tværs af myndigheds-
grænser, så de fastlagte mål for vand-
miljøet kan opfyldes?

Statslige interesser
• at Danmarks vandmiljø er rent, så

både mennesker og natur kan
nyde godt heraf,

• at nedbringe udledningen af
næringsstoffer, mikroorganismer
og miljøfarlige stoffer i vandløb,
søer og kystvande i overensstem-
melse med de reduktionsmål,
kvalitetsgrænseværdier og tids-
frister, der fremgår af Vandmil-
jøplan I og II, EU-direktiver og
internationale aftaler om beskyt-
telse af havmiljøet,

• at miljøpåvirkningen af vandløb,
søer og kystvande også bliver
nedbragt gennem en bedre rens-
ning af spildevandet fra bebyg-
gelser i ukloakerede områder,

• at badevandskvaliteten bliver for-
bedret på de steder, hvor den er
påvirket af udledninger fra ren-
seanlæg, overløb og spredt bebyg-
gelse,

• at få realiseret vandrammedirek-
tivets krav om at have opnået god
økologisk og god kemisk status i
alt overfladevand inden december
2015.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for kvaliteten og
anvendelsen af vandløb, søer og
kystvande. Planloven § 6, stk. 3, nr. 13.
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Amterne og HUR skal - som forud-
sætning for kommunernes spilde-
vandsplaner - udpege de delom-
råder, hvor der skal gennemføres en
forbedret rensning af spildevandet
fra det åbne land og den spredte
bebyggelse (de ukloakerede om-
råder). Miljøbeskyttelsesloven.

For så vidt angår rensning af spilde-
vand fra spredt bebyggelse i det
åbne land skal amtsrådene og HUR i
samråd med kommunerne fast-
lægge målene for de enkelte
recipienter i regionplanerne, ud-
pege de forureningsfølsomme
vandløb og søer og angive det
højeste miljømæssigt tilladelige
forureningsniveau for den samlede
tilledning til den enkelte recipient.
De delområder, hvor der skal gen-
nemføres en forbedret rensning af
spildevandet fra den spredte bebyg-
gelse, skal være udpeget i region-
planerne. Lovbemærkningerne til

miljøbeskyttelsesloven og lov om

betalingsregler for spildevandsanlæg.

Regional planlægning
i øvrigt
I følge vandrammedirektivet skal
der fastlægges mål om god økolo-
gisk og god kemisk status i alt over-
fladevand. Alle direktivets krav og
mål skal være opfyldt senest decem-
ber 2015. Dog skal mål og normer
efter andre EU-forskrifter - og som
kan have betydning for vandkvalite-
ten, fx EF-fuglebeskyttelses- og EF-
habitatområder - opfyldes, også
selvom disse frister udløber inden
vandrammedirektivets frister.

I følge vandrammedirektivet skal
der inden 22. december 2004
foreligge en basisanalyse af hvert
vandområdedistrikt omfattende:
-  en analyse af vandområdedistrik-

tets karakteristika,

-  en vurdering af menneskelige
aktiviteters indvirkning på over-
fladevandets og grundvandets
tilstand, samt

-  en økonomisk analyse af vandan-
vendelsen.

Opfordringer
Revurdere målene for vandområdernes
kvalitet i lyset af vandrammedirektivet
og sikre, at målene for vandområdernes
kvalitet - hverken direkte eller indirekte
- ikke vil føre til en forringet miljøtil-
stand. Samt i samarbejde med kom-
munerne revurdere disse mål under
hensyntagen til de naturgivne forhold
og myndighedernes muligheder for at
sikre, at målene kan opfyldes.

Revurdere retningslinierne for anven-
delsen af vandområderne og ud-
pegeningen af de forureningsfølsomme
vandløb og søer. Revurderingen sker
med henblik på, at regionplanerne
udgør det overordnede administrations-
grundlag for sikringen af kvaliteten og
anvendelsen af vandløb, søer og kyst-
vande.

Oplyse målsætningsklassen for de
vandløbsstationer, der indgår i tilsynet
med udledningerne i retningslinierne.

Fortsætte arbejdet med dels at til-
vejebringe handlingsplaner for de vand-
områder, hvor målene ikke er opfyldt,
dels at realisere de tilvejebragte hand-
lingsplaner.

Ikke vanskeliggøre de initiativer, der vil
følge af vandrammedirektivet for fast-
læggelse af mål for overfladevandets
kvalitet.

Revurdere udpegningen af de områder,
hvor der skal gennemføres en forbedret
rensning af spildevandet fra spredt be-
byggelse i det åbne land. Og angive det
højst miljømæssigt tilladelige forure-

ningsniveau for den samlede tilledning
til den enkelte recipient på baggrund af
viden om vandmiljøets tilstand og for-
ureningsbelastning af det enkelte
vandområde.

Supplere udpegningen i de amter, hvor
det på grund af utilstrækkeligt viden-
grundlag har været nødvendigt at af-
vente en udpegning af en række om-
råder, hvor der skal gennemføres en
forbedret rensning af spildevandet fra
spredt bebyggelse i det åbne land.

Belyse, hvor der er behov for at regulere
på regionalt og kommunalt niveau for
at kunne opfylde de fastlagte mål for
badevandskvaliteten i de tilfælde, hvor
de ikke allerede er opfyldt.

Igangsætte arbejdet med at udarbejde
en basisanalyse, som indeholder en
analyse af amtets vandområders karak-
teristika, en vurdering af menneskelige
aktiviteters indvirkning på overflade-
vandets og grundvandets tilstand, samt
en økonomisk analyse af vandanven-
delsen. Miljøstyrelsen og Skov- og
Naturstyrelsen forventes ultimo 2003 at
udsende nærmere retningslinier for
vandområdedistrikternes basisanalyse.
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Potentielle vådområder

Med Vandmiljøplan II blev der aftalt en
række initiativer, som skal sikre, at
målet i den første vandmiljøplan fra
1987 - om at reducere den årlige
udvaskning af nitrat fra landbrugs-
arealer med 100.000 tons i forhold til
udledningen i 1987 - kan nås i 2003. Et
af initiativerne er at genoprette lav-
bundsarealer til vådområder. De poten-
tielle vådområder er udpeget i region-
planerne.

Statslige interesser
• at der genoprettes 8.000 - 12.500

ha vådområder svarende til en
kvælstofreduktion på 3.600 tons i
overensstemmelse med den aftale,
der blev indgået ved midtvejs-
evalueringen af Vandmiljøplan II i
2001,

• at de områder, der er udpegede
som potentielle vådområder,
sikres mod indgreb, der gør det
vanskeligt eller umuligt at gen-
oprette dem som vådområder.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af

lavbundsarealer, der kan genopret-
tes som vådområder. Planloven § 6,

stk. 3, nr. 9.

De udpegede lavbundsarealer skal
gives en planlægningsmæssig status,
der gør det muligt at genoprette
dem som vådområder. Der må ikke
meddeles landzonetilladelse til
byggeri og anlæg m.v., som kan
forhindre, at det naturlige vand-
standsniveau kan genskabes.

Udpegningen af lavbundsarealer,
der kan genoprettes til vådområder,
og de tilhørende retningslinier skal
opretholdes, indtil målet med gen-
opretning af vådområder under
Vandmiljøplan II er nået. Cirkulære

om regionplanlægning og landzonead-

ministration for lavbundsarealer, der er

potentielt egnede som vådområder.

Opfordringer
Fastholde regionplanretningslinier for
øvrige lavbundsarealer, der ønskes gen-
oprettet som vådområder, jf. også af-
snittet: “Værdifulde naturområder og
naturbeskyttelse”.

Ved udpegning af lavbundsarealer
inden for en afstand af 10 km fra
flyvepladser, herunder forsvarets flyve-
stationer, vil en drøftelse med de
involverede flymyndigheder kunne
afklare, om områderne kan naturgen-
oprettes, uden at flysikkerheden
forringes. Luftfartsloven §§ 67, 67a og 68.
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Regeringen har som mål, at skovarealet
skal forøges, så skovlandskaber dækker
20-25 % af landets areal i løbet af en
trægeneration (80-100 år). Det er et
mål, der er begrundet i mange forskel-
lige hensyn. En række natur- og miljø-
politiske initiativer har bevirket, at bl.a.
skovrejsning prioriteres som middel til
at sikre grundvands- og drikkevands-
ressourcer, fremme biodiversiteten og
spredningsmulighederne for det vilde
plante- og dyreliv, samt øge mulig-
hederne for friluftsoplevelser omkring
vores byer.

Gennem regionplanlægningen er det
muligt at identificere, hvor disse hensyn
kan tilgodeses, hvis der etableres skov
enten på privat basis med et evt. stats-
tilskud eller gennem statslig skov-
rejsning.

Hvor er der behov for skovrejsning for
at beskytte grundvandet? Og vil en
skovtilplantning i disse områder være
foreneligt med andre arealinteresser, fx
landskabelige og kulturhistoriske inter-
esser? Og hvordan opnås det bedste
samspil mellem skovtilplantning og
rekreative interesser i nærheden af byer?

Skovrejsningsområder og områder, hvor

skovtilplantning er uønsket

Statslige interesser
• at følgende tre hensyn tillægges

særlig vægt ved skovrejsning:
beskyttelsen af grundvands- og
drikkevandsressourcer, fremme af
de bynære friluftsinteresser samt
fremme af de økologiske korrido-
rer i landskabet,

• at områder, der rummer natur-
værdier, landskabsværdier, geolo-
giske værdier eller kulturhistoriske
værdier, der ikke er forenelige
med skovrejsning, bliver friholdt
for skovtilplantning.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for beliggenheden af
skovrejsningsområder og områder,
hvor skovtilplantning er uønsket.
Planlovens §  6, stk. 3, nr. 7.

Opfordringer
Revurdere skovrejsningsområderne for
at sikre, at de har en sammenhæng og
størrelse, så de kan opfylde formålet
med deres udpegning

Eventuelt ophæve skovrejsningsom-
råder, hvis de ikke opfylder et af de tre
hovedhensyn med skovrejsningen, og
der ikke har været skovtilplantnings-
aktivitet eller forberedelse hertil i
områderne.

Foretage eventuelle mindre justeringer
af allerede udpegede skovrejsningsom-
råder for at sikre en hensigtsmæssig
arrondering i forhold til eksisterende
skove.

Udpege nye skovrejsningsområder for
at fremme skovtilplantning:
-  på de følsomme vandindvindingsom-

råder og i indsatsområder, hvor en
særlig indsats til beskyttelse af vand-
ressourcerne er nødvendig,

-  i områder, som kan forbedre frilufts-

livets muligheder, fx områder som
ligger tæt på bysamfund, hvor der
ikke er tilstrækkelig skov i nærheden,

-  som kan styrke et samlet grønt net-
værk og sammenhængende skov- og
naturområder. I den forbindelse - og
alene i den forbindelse - at udlægge
mindre skovrejsningsområder ned til 5
ha, hvor skovtilplantning kan fremme
de økologiske forbindelser i det
grønne netværk.

Fastholde de allerede udpegede om-
råder, hvor skovtilplantning er uønsket
af hensyn til at sikre kirkernes omgi-
velser og udsynet til dem fra det åbne
land, eller af hensyn til at varetage
bevaringsværdier og naturbeskyttelses-
interesser.

Vurdere om baggrunden for at udpege
områder, hvor skovtilplantning er uøn-
sket, fortsat er relevant, eller om der er
sket ændringer, fx aflysning af reserva-
tioner til vejanlæg, råstofindvinding
eller byudvikling.

Ved skovtilplantning at tage de fornød-
ne forholdsregler i forbindelse med den
øgede risiko for trafikdræbte dyr, der
evt. vil være i forbindelse med eksiste-
rende vejanlæg.
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Det overordnede mål for beskyttelsen
af naturen og den biologiske mang-
foldighed er at sikre økosystemerne
samt bevare og genskabe levesteder for
hjemmehørende planter og dyr.

Regionplanlægningen kan være med til
at beskrive, hvor og hvordan indsatsen
kan styrkes med at beskytte naturen, så
det giver størst effekt. Er det muligt at
øge koordineringen mellem naturbe-
skyttelse, støtteordninger og de forskel-
lige myndigheders initiativer? Hvor vil
investeringer i infrastruktur, landbrugs-
virksomhed og andre erhvervsaktiviteter
kunne lokaliseres, uden at det bringer
økosystemerne i ubalance? Og hvordan
kan der opnås det bedste samspil mel-
lem naturen og andre beskyttelses-
hensyn, fx bevaringen af den kultur-
historiske arv i landskabet, vandmiljøet
og friluftsaktiviteterne?

Det er fortsat en stor udfordring for
regionplanlægningen at fremme be-
skyttelsen af den eksisterende natur,
skabe mere plads og større sammen-
hæng i og mellem de internationale,
regionale og lokale naturområder. Et
væsentligt led i dette arbejde kan være

en naturplanlægning, som kan danne
et godt grundlag for at prioritere natur-
forvaltningsindsatsen.

Det er tillige en stor udfordring at frem-
me integrationen mellem naturbeskyt-
telsen og benyttelsen i det åbne land.

Statslige interesser
• at sikre - eller genoprette - en

gunstig bevaringsstatus for de
arter og naturtyper, som de inter-
nationale naturbeskyttelsesom-
råder er udpeget til at beskytte,

• at de økologiske forbindelser
mellem naturområder bliver ud-
bygget og suppleret, ud fra fast-
lagte økologiske kvalitetsmål for
forbindelserne, samt at indsatsen
bliver koordineret på tværs af
amtsgrænser,

• at fremme integrationen af natur-
beskyttelsen i andre aktiviteter
ved at opstille klare og entydige
naturmål, som kan danne grund-
lag for en debat mellem borgere
og myndigheder, og som kan gøre
det muligt for begge parter at
indbygge naturmålene i deres
aktiviteter og dermed bidrage til
en flersidig arealanvendelse,

• at øge kendskabet til de beskyt-
tede naturtypers tilstand og
plejebehov,

• at få identificeret arealer med
potentielle naturkvaliteter med
henblik på at kunne prioritere en
eventuel gradvis retablering til
naturområder og en forbedret
sammenhæng mellem naturom-
råder, samt etablering af større,
sammenhængende naturområder,

• at midlerne til naturforvaltning
bliver målrettet på grundlag af en

prioritering af de beskyttede
naturtyper og andre naturområ-
der samt  potentielle naturom-
råder,

• at lavbundsarealer - udover de,
der blev aftalt som følge af Vand-
miljøplan II - sikres en status, så
muligheden for at genetablere
dem som naturområde engang i
fremtiden ikke udelukkes.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for varetagelsen af
bevaringsværdier og naturbeskyt-
telsesinteresser i det åbne land,
herunder udpegningen og sikringen
af naturområder med særlige natur-
beskyttelsesinteresser. Planloven § 6,

stk. 3, nr. 8.

De internationale naturområder
som følge af EF-fuglebeskyttelses-
direktivet, EF-habitatdirektivet og
Ramsarkonventionen er fastlagt i
bekendtgørelse nr. 782/1998. I følge
denne skal de internationale natur-
områder med tilhørende retnings-
linier optages i region- og kom-
muneplanerne. En supplerende
udpegning af habitatområder og en
revision af udpegningsgrundlaget
for eksisterende habitatområder,
som regeringen har sendt til EU-
Kommissionen, skal optages i
regionplanen. Bekendtgørelse nr. 782

/1998. (Forslag til revision af bekendtgø-

relse om afgrænsning og administration af

internationale naturbeskyttelsesområder,

udsendt til høring oktober 2002).

Regional planlægning
i øvrigt
Amtsrådene skal på baggrund af
retningslinier fra Direktoratet for
FødevareErhverv udpege Særligt
Følsomme Landbrugsområder (SFL-
områder) som grundlag for admini-

Naturområder og naturbeskyttelse
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strationen af MVJ-støtteordning-
erne (MiljøVenlige Jordbrugsforan-
staltninger) under Landdistriktsstøt-
teprogrammet. Regionplanlæg-
ningen for såvel naturinteresserne
som vandmiljøinteresserne (behand-
let i afsnittene “Grundvandsbeskyt-
telse og vandforsyning” og “Miljø-
kvalitet i vandløb, søer og kystvan-
de”) er vigtige forudsætninger for
udpegningen af SFL-områderne og
administrationen af MVJ-ordning-
erne. Landdistriktsstøtteloven og be-

kendtgørelse om miljøvenlige foran-

staltninger.

Opfordringer
Gennemføre en naturplanlægning
baseret på følgende:
- en opdeling af naturområder i et
mindre antal kategorier efter deres
naturkvalitet  og med fastlagte kvali-
tetsmål for hver kategori. Opdelingen
og fastlæggelsen af kvalitetsmålene
udvikles så vidt muligt i tæt sammen-
hæng med  NOVANA. Opdelingen kan
fx i første omgang omfatte beskyttede
naturområder og NATURA 2000 områ-
derne (EF-habitat- og EF-fuglebeskyt-
telsesområder),
- en udpegning af arealer med poten-
tielle naturkvaliteter efter deres eg-
nethed til at blive omlagt fra omdrifts-
arealer til natur- eller halvkulturarealer
og skabe bedre sammenhæng og
dynamik i naturen,
- en revurdering af udpegningen af
økologiske forbindelser i og imellem
naturområderne og  fastlæggelse af
økologiske kvalitetskrav til forbindel-
serne, der underbygger de fastlagte
kvalitetsmål for naturområderne og
sikrer eksisterende sprednings-
muligheder,
- en kortlægning af barrierer ved vej- og
jernbanenettet for spredningen af
planter og dyr i de økologiske for-
bindelser bl.a. med henblik på at
mindske antallet af trafikdræbte dyr,

en koordinering af naturplanlæg-
ningen på tværs af amtsgrænserne.

Følge naturplanerne op og fastlægge
de handlinger, der er nødvendige for at
kunne realisere de fastlagte mål i
planerne.

Fastholde regionplanretningslinierne,
der sikrer, at anlæg og byggeri så vidt
muligt undgås på lavbundsarealer, og
evt. nødvendigt byggeri og anlæg
udformes, så det ikke forhindrer, at et
lavbundsareal engang i fremtiden kan
genetableres som naturområde.

Skov- og Naturstyrelsen og Amtsråds-
foreningen vil udarbejde et idekatalog
om naturplanlægning, som bygger på
amternes hidtidige erfaringer og de
internationale forpligtelser (forventes at
udkomme forår 2003).

I 2004 træder det nye Natur- og miljø-
overvågningsprogram, NOVANA, i kraft.
Programmet vil fastlægge retningslinier
for den amtslige og statslige natur-
overvågning og vil kunne få betydning
for tilrettelæggelsen af planarbejdet
med naturbeskyttelsesinteresserne og
fastlæggelsen af mål for naturplan-
lægningen i regionplanerne.
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Indpasning af forskellige arealinteresser
i det åbne land indebærer, at det bliver
fortsat vigtigere at tage hensyn til de
landskabelige interesser og værdier.
Beskyttelsen af de værdifulde landska-
ber er fortsat vigtig, men efterhånden
bliver det også vigtigt at tage vare på
de mere uhåndgribelige landskabs-
værdier, som det åbne land også
rummer -  fx landskaber uden tekniske
anlæg og støj, landskaber, hvor det er
muligt at se og forstå den kultur-
historiske arv i bygninger og strukturer.

Landskaber med varierende geologiske
formationer har også stor betydning for
vores oplevelse af og forståelse for,
hvordan landskabet oprindeligt er
blevet dannet og for menneskets udnyt-
telsesmuligheder i landskabet. Mange
geologiske landskabsdannelser er tillige
iøjnefaldende og af stor æstetisk, land-
skabelig værdi.

Presset på disse værdifulde landskabs-
elementer (herlighedsværdier) er tiltaget
i forbindelse med byudvikling, etable-
ring af større vejanlæg, skovtilplant-
ning, råstofindvinding, kystsikring m.v.
Samtidig er visse anlægstyper i det åbne

Landskaber

land blevet så store, at de påvirker
landskabet over langt større afstande.
Den viden, som allerede findes i am-
terne - fx i den tidligere frednings-
planlægning - er et godt udgangspunkt
for at værne om disse landskabs-
værdier, så de ikke med tiden sløres af
bebyggelse, beplantning, råstofind-
vinding mv.

Det moderne menneske ønsker i
stigende omfang at kunne færdes i
fredelige omgivelser fri for domine-
rende og støjende tekniske anlæg mv.
Efterhånden er uforstyrrede landskaber
en værdi i sig selv, fordi der bliver stadig
færre og mindre landskabsområder i
Danmark, som ikke er berørt af byud-
vikling og tekniske anlæg. Kun  få
steder kan stadig opleves stilhed og
nattemørke.

Statslige interesser
• at bevare de værdifulde landska-

ber, herunder sikre værdifulde,
geologiske landskabstræk - fx åse,
dale, bakker, sletter, kystområder -
og deres indbyrdes overgange og
sammenhænge,

• at geologiske og andre værdifulde
landskabstræk ikke sløres eller
ødelægges af bebyggelse, teknis-
ke anlæg, beplantning eller til-
groning,

• at værdifulde kystprofiler og
andre profiler af geologisk inter-
esse bevares og friholdes for til-
groning,

• at uforstyrrede landskaber så vidt
muligt opretholdes og bevares ved
at undlade at placere nye, større
tekniske anlæg som fx motorveje
og motortrafikveje, støjende
sportsanlæg, jernbaner, el- og
telemaster, vindmøller og andre
større anlæg i sådanne områder.

Krav
Den sammenfattende planlægning
skal bidrage til, at de samfunds-
mæssige interesser i arealanven-
delsen og beskyttelsen af landets
natur og miljø kan forenes. Desuden
skal planlægningen bidrage til at
bevare værdifulde landskaber, samt
at de åbne kyster fortsat skal ud-
gøre en væsentlig natur- og land-
skabsressource. Planloven § 1, stk. 2, nr.

1, 2, og 3.

Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for varetagelse af be-
varingsværdier og naturbeskyt-
telsesinteresser i det åbne land,
herunder udpegning af naturom-
råder med særlig naturbeskyttelses-
interesser. Regionplanerne skal des-
uden indeholde retningslinier for
placeringen af nye byzonearealer og
sommerhusområder, beliggenheden
af større tekniske anlæg, trafik-
anlæg, skovrejsningsområder, mv.
Planloven § 6, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

og 10.

Sammen med planloven danner
naturbeskyttelsesloven grundlaget
for at beskytte de landskabelige,
kulturhistoriske, naturvidenskabe-
lige og undervisningsmæssige be-
varingsværdier i det åbne land, her-
under de geologiske landskabstræk
og værdifulde kystområder.
Naturbeskyttelsesloven § 1, stk. 2.

Opfordringer
Revurdere kortlagte - eller udpegede -
regionale, geologiske interesseområder
ved fx at tage udgangspunkt i kort fra
“Nationale geologiske interesseom-
råder”, der er udsendt af Fredning-
styrelsen i  1984 og i bogserien “Geo-
logisk set”, der udsendes af Skov- og
Naturstyrelsen.

Kortlægge værdifulde geologiske, geo-
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morfologiske og dynamiske kystom-
råder.

Kortlægge såvel større uforstyrrede
landskaber - der ofte ligger i relativ stor
afstand fra de større byområder - som
mindre uforstyrrede landskaber. De
sidstnævnte er især vigtige, når de lig-
ger i nærheden af større byer, fordi de
udgør en vigtig ressource som bynære
friluftslandskaber.

Både byerne og det åbne land, her-
under bebyggelsernes placering i det
åbne land, rummer en righoldig kultur-
historisk arv, der vidner om menneskets
påvirkning af omgivelserne fra forhi-
storisk tid til nutiden. Et kulturmiljø kan
fx være en jernbanestrækning med
stationer, et industrimiljø eller en ådal
med tilknyttede mølleanlæg.

Danmark har tilsluttet sig en række in-
ternationale konventioner og deklara-
tioner, og Folketinget har vedtaget en
række love til sikring af denne arv.
Samtidig har befolkningens interesse
for at bevare især den lokale og regio-
nale kulturarv gennem de seneste år
været stigende.

Det har dannet baggrund for de tidligere
statslige udmeldinger, som opfordrede
regionplanmyndighederne til at sikre
denne arv gennem planlægningen ved
dels at udpege værdifulde kulturmiljøer,
dels at udarbejde retningslinier for
varetagelsen af bevaringsværdierne i
regionplanerne.

Hvordan kan regionplanlægningen
skabe grundlag for at beskytte kultur-

miljøinteresser? Og på en sådan måde,
at de lokale myndigheder kan skabe
rammer for en udvikling uden, at det
samtidig går ud over væsentlige kul-
turmiljøinteresser? Kan en formidling af
kulturmiljøværdierne lokalt bidrage til,
at lodsejere vil inddrage - og tage
hensyn til - disse værdier i brugen af og
beslutninger om deres ejendom?

Statslige interesser
• at regionplanmyndighederne

fortsætter indsatsen med at ud-
pege værdifulde kulturmiljøer,
dvs. stedbundne helheder, der af-
spejler væsentlige træk af sam-
fundets udvikling,

• at regionplanmyndighederne sø-
ger at beskrive de bærende be-
varingsværdier ved det enkelte
kulturmiljø til brug for den frem-
tidige administration heraf,

• at regionplanmyndighederne sø-
ger at informere om kulturmiljø-
ernes bevaringsværdier,

• at der søges opnået en balance
mellem beskyttelse og benyttelse
af kulturmiljøerne,

• at betydningen af både kirkerne
og kirkeomgivelserne, de markan-
te fortidsminder og de fredede
bygningsanlæg som tydelige ken-
dingsmærker i landskabet søges
bevaret.

Krav
Regionplanerne skal indeholde
retningslinier for varetagelsen af
bevaringsværdier og naturbeskyt-
telsesinteresser i det åbne land.
Planloven § 6, stk. 3, nr. 8.

Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
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I øvrigt
Kulturministeren og de statslige og
statsanerkendte museer skal gen-
nem samarbejde med plan- og fred-
ningsmyndighederne virke for, at
væsentlige bevaringsværdier sikres
for eftertiden. Museumsloven § 23, stk. 1.

Planmyndighederne skal inddrage
vedkommende statslige eller
statsanerkendte kulturhistoriske
museum, når der udarbejdes en
regionplan, kommuneplan eller
lokalplan, der berører bevarings-
værdier. Museumslovens § 23, stk. 2.

Opfordringer
Inddrage såvel kommuner, de regionale
kulturmiljøråd som de statslige eller
statsanerkendte museer i arbejdet med
at udpege, redegøre for, samt sikre og
formidle de kulturmiljømæssige
bevaringsværdier.

Udbygge og revurdere udpegningen af
værdifulde kulturmiljøer med sigte på,
at de repræsenterer de forskellige tiders
spor - både de synlige og umiddelbare
og de mere ydmyge spor - og at få
vægtet deres nationale, regionale og/
eller lokale kulturhistoriske værdi.

Vurdere om fortidsminder, der traditio-
nelt opfattes som enkeltanlæg, har en
landskabelig relation, som betyder, at
det sammen med dets omgivelser eller
evt. sammen med andre fortidsminder i
nærheden danner en værdifuld kultur-
historisk helhed, som udgør et værdi-
fuldt kulturmiljø.

Vurdere både kirkernes, markante for-
tidsminders og de markante, fredede
bygningsanlægs betydning og placering
i landskabet med henblik på at undgå
byggeri, anlæg, skovtilplantning eller
andre forhold, der visuelt kan sløre eller
forringe oplevelsen af disse anlæg i det
åbne land. Store anlæg som vindmøller

og højspændingsanlæg kan på lang
afstand forstyrre oplevelsen af de
pågældende anlæg i det åbne land.

Sikre at beskyttelsesområderne om-
kring kirkerne lever op til sigtet med de
fredninger, der er fastlagt for kirkerne
og deres omgivelser i fx Exnerfredning-
erne.

Revurdere og udbygge regionplanens
retningslinier, så de beskytter værdi-
fulde kulturmiljøer, kirkernes omgivel-
ser samt de generelle kulturhistoriske
interesser i landskabet mod byudvik-
ling, landbrugsbyggeri, tekniske anlæg,
skovrejsning, råstofindvinding, ferie- og
fritidsanlæg og naturgenopretning, eller
andre aktiviteter, der kan ødelægge de
pågældende interesser.

Redegøre for de udpegede kulturmiljøer
med hensyn til:
-  deres bærende kulturhistoriske vær-

dier og afgrænsning - gerne på
kortbilag,

-  en beskrivelse af truslerne mod dem,
-  hvilke virkemidler der kan sikre og

forbedre deres bevarings- og fortæl-
leværdi,

-  idekatalog til aktiviteter og former for
arealanvendelse, der er forenelige
med sikringen af dem og en evt.
formidlingsstrategi med henblik på at
oplyse om de udpegede kulturmiljøer
og kirkernes omgivelser, herunder en
beskrivelse af, hvordan de forskellige
landdistriktsstøtteordninger kan
anvendes til sikring og udvikling af
kulturmiljøet.

De åbne danske kystlandskaber er en
værdifuld ressource, som skal beskyt-
tes. Kystområderne har stor værdi for
befolkningens rekreative udfoldelses-
muligheder og oplevelser i det fri og er
en vigtig dimension af vores velfærds-
samfund. Samtidig skal alle kystkom-
munerne sikres mulighed for udvikling.
Udvikling inden for kystnærhedszonen
er ikke udelukket, men det kræver en
meget grundig planlægning. Det er
derfor en stor udfordring for region-
og kommuneplanlægningen at sikre en
planlægning, der både beskytter de
danske kystlandskaber og ikke forhind-
rer en hensigtsmæssig udvikling i øvrigt
i kystkommunerne.

Hvilke værdier i kystlandskaberne er
der behov for at få kortlagt og be-
skrevet bedre - for at beskytte dem på
den mest hensigtsmæssige måde? Og
hvordan kan beskyttelses- og benyt-
telsesinteresserne i hvert enkelt tilfælde
afvejes? Kan befolkningens rekreative
behov i kystlandskaberne imødekom-
mes, uden at sårbar natur i kystland-
skabet bliver ødelagt? Og hvilke akti-
viteter kan finde sted i kystnærheds-
zonen, uden at værdierne går tabt?

Kystnærhedszonen

38

overblik_indhold 02/01/03, 19:2340



Statslige interesser
• at bevare kystlandskabernes natur-

og landskabsværdier. Områdernes
karakter skal beskyttes, ikke
mindst de uberørte kyststræk-
ninger og de helt kystnære dele
inden for klitfredningslinien og
strandbeskyttelseslinierne,

• at sikre en kvalitetsbetonet ud-
vikling i kystnærhedszonen, hvor
natur- og landskabshensyn har
meget høj prioritet, men uden at
udelukke aktivitet og udvikling,

• at fastholde de kystnære områder
som landskabelige helheder, så de
fortsat udgør væsentlige natur- og
landskabsressourcer og kan være
attraktive til rekreative formål.

Krav
Landets kystområder skal søges
friholdt for bebyggelse og anlæg,
der ikke er afhængige af en kystnær
placering. Planloven kapitel 2a.

Bebyggelse og anlæg i kystom-
råderne skal begrænses til det helt
nødvendige, specielt på de åbne
kyststrækninger. De anlæg, som har
behov for kystnær placering, skal
lokaliseres, så de påvirker kystland-
skabet mindst muligt. Planloven § 5a.

Regionplanernes retningslinier for
kystnærhedszonen skal sikre,
- at der kun inddrages nye arealer i

byzone og planlægges for anlæg i
landzone, såfremt der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktio-
nel begrundelse for kystnær
lokalisering.

- at der - bortset fra trafikhavne-
anlæg og andre overordnede
infrastrukturanlæg - kun i ganske
særlige tilfælde planlægges for
bebyggelse og anlæg på land, som
forudsætter inddragelse af arealer

på søterritoriet eller særlig kyst-
beskyttelse.

- at der ikke i kystnærhedszonen
udlægges nye sommerhusområ-
der, og at eksisterende sommer-
husområder fastholdes til
ferieformål.

- at ferie- og fritidsanlæg etableres
efter sammenhængende turist-
politiske overvejelser og kun lo-
kaliseres i forbindelse med eksis-
terende bysamfund eller større
ferie- og fritidsbebyggelser.

- at offentlighedens adgang til
kysten sikres og udbygges.
Planloven § 5b.

Områder, der er omfattet af klit-
fredningslinien og strandbeskyt-
telseslinierne, er ifølge naturbeskyt-
telsesloven en forbudszone.

Regionplanmyndighederne skal
gennemgå de allerede godkendte
eller vedtagne, uudnyttede areal-
reservationer i kystnærhedszonen
og ophæve de reservationer, der
ikke er aktuelle. Planloven § 6a, stk. 2.

Opfordringer
Vurdere de forskellige områder i kyst-
nærhedszonen mht. landskab, natur,
kulturhistorie og rekreation og revur-
dere beskyttelsen af det vilde plante-
og dyreliv og deres levesteder, karakte-
ristiske kystlandskaber og bebyggelser,
geologiske interesseområder, værdiful-
de kulturmiljøer mv.

Anvende disse vurderinger til at afgøre,
hvilke områder der skal friholdes for an-
læg, byggeri og aktiviteter, der vil kun-
ne tilsidesætte beskyttelsen af kyst-
landskabets værdier.

Evt. arbejde med en zoneinddelt plan-
lægning for kystnærhedszonen. Ved at
benytte en zoneinddeling bliver det
muligt at sætte fokus på de mest værdi-

fulde og mest sårbare kystlandskaber i
regionen samt at placere de nødven-
dige aktiviteter i de mindre værdifulde
områder. Det skal bemærkes, at region-
planmyndighederne i dag er forpligtiget
til at planlægge for hele den lovbe-
stemte kystnærhedszone.

Inspiration til planlægningen i kyst-
zonen kan hentes i Europa-Parlamen-
tets og Rådets henstilling om gennem-
førelse af integreret kystzoneforvalt-
ning i Europa, 2002.
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Hvis samfundsudviklingen skal ske på et
bæredygtigt grundlag, er det nød-
vendigt at bryde sammenhængen
mellem vækst og miljøpåvirkning. Der
skal holdes hus med ressourcerne,
herunder også arealressourcerne. Den
biologiske mangfoldighed må sikres, og
økosystemerne må beskyttes. Miljøhen-
syn må indgå i alle sektorer og i alle
beslutninger. At opnå en bæredygtig
udvikling er et ansvar, alle må tage del i.

Regeringen har defineret en bæredyg-
tig udvikling som: En udvikling, der er
balanceret - økonomisk, socialt og mil-
jømæssigt. Hvad betyder dét for den
regionale udvikling og for retnings-
linierne i regionplanen?

Fra statslig side skal der lyde en generel
opfordring til regionplanmyndigheder-
ne om at forholde sig til, hvordan deres
regionplan lever op til målet om en
bæredygtig udvikling. Det er vigtigt at
få prioriteret, hvad lokalområdet kon-
kret skal bidrage med for at fremme en
bæredygtig udvikling lokalt, regionalt
og nationalt. Hvilke hensyn har region-
planmyndigheden lagt vægt på ved de
valgte løsninger? Hvilke konsekvenser

Bæredygtig udvikling og

miljøkonsekvensvurderinger af regionplanerne

har den pågældende løsning? Kan
positive effekter fremmes, og kan evt.
negative sociale, økonomiske eller
miljømæssige konsekvenser minimeres?
Er der alternativer, der bedre imøde-
kommer en bæredygtig udvikling?

Mange miljøproblemer stammer fra den
måde, vi udnytter arealerne på eller har
indrettet vores samfund på. Et vigtigt
spørgsmål er, om det er muligt at ind-
rette vores omgivelser og fysiske miljø
på en måde, så vi belaster miljøet min-
dre. Samspillet og trafikken mellem
bolig, arbejde, indkøbsmuligheder og
institutioner er en central udfordring for
planlægningen. Kan vores byer og
boligområder indrettes, så det bliver
lettere at tage hensyn til miljøet i de
daglige gøremål? Kan der skabes plads
til mere natur og en bedre beskyttelse
af vandmiljøet? Kan arealanvendelsen i
højere grad blive flersidig?

Region- og kommuneplanlægningen
må være med til at vurdere, om den
nuværende regionale og lokale struktur
udgør en barriere for en bæredygtig
udvikling? Og i hvor høj grad det er
muligt at nedbryde disse barrierer?
Hvilke mål  - og handlinger - er nødven-
dige?

Dette er centrale spørgsmål, når de
kommende regionplaners miljømæssige
konsekvenser skal vurderes.

Statslige interesser
• at regionplanerne indeholder så

konkrete mål som muligt for en
bæredygtig udvikling og anviser,
hvorledes disse mål kan nås for de
regionplanrelevante emner,

• at der redegøres for regionplanens
miljømæssige konsekvenser, uan-
set at det først er et lovkrav for
regionplanforslag, der færdig-
gøres senere end 27. juli 2006, og

uanset at de konkrete bestem-
melser herfor endnu ikke er
fastlagt på landsplan,

• at regionplanrevision 2005 med-
fører færrest mulige negative
miljømæssige konsekvenser -
uanset om det pågældende plan-
forslag indeholder en miljøkon-
sekvensvurdering eller ej,

• at region- og kommuneplan-
lægningen bruges som langsigtet
redskab til at ændre vores fysiske
omgivelser, så de fremmer - eller
ikke udgør en hindring - for en
bæredygtig udvikling,

• at regionplanlægningen bidrager
til, at de samfundsmæssige
investeringer kan bruges mere
målrettet og med et mere effek-
tivt resultat, ved at regionplanen
vurderer og løser de forskellige
planemner i sammenhæng og
lægger vægt på helhedsorien-
terede løsninger,

• at regionplanmyndighedens
prioriteringer mellem forskellige
mål fremgår af regionplanen.
Mange mål - herunder mål for
miljøkvaliteten - kan være i ind-
byrdes konflikt med hinanden. Det
valg, der træffes, bør fremgå tyde-
ligt af regionplanen - af hensyn til
offentligheden,

• at indsatser på ét område samlet
set kan opveje en eventuel mindre
bæredygtig løsning på et andet
område. For eksempel at even-
tuelle negative transportmæssige
konsekvenser ved en udvikling i
landdistrikterne kan modsvares af
foranstaltninger på andre områ-
der - for at skabe balance i CO2

regnskabet.
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Krav
En regionplan skal opstille mål for
den regionale udvikling og med-
virke til, at samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag.
Planloven §1.

Regionplaner, der vedtages efter juli
2006, eller planer, der påbegyndes
efter juli 2004, skal ledsages af en
miljøkonsekvensvurding af planens
virkning på miljøet.

Kravet om miljøkonsekvensvur-
dering omfatter offentlige planer
og programmer inden for landbrug,
skovbrug, fiskeri, energi, industri,
transport, affaldshåndtering,
vandforvaltning, telekommuni-
kation, turisme, fysisk planlægning
eller arealanvendelse, og som fast-
lægger rammer for fremtidige an-
lægstilladelser til projekter, der er
omfattet af reglerne om VVM.
EU direktivet om vurdering af bestemte

planers og programmers indvirkning på

miljøet.

Regional planlægning
i øvrigt
Amterne skal hvert 4. år offentlig-
gøre en redegørelse for deres stra-
tegi for amtets bidrag til en bære-
dygtig udvikling (en lokal Agenda
21-strategi).

Planloven stiller krav om, at strate-
gierne skal omfatte amternes bidrag
til at
1. mindske miljøbelastningen,
2. fremme en bæredygtig   byud-

 vikling og byomdannelse,
3. fremme biologisk mangfoldighed,
4. inddrage befolkningen og

 erhvervslivet i det lokale Agenda
 21 arbejde, samt

5. fremme et samspil mellem
 beslutningerne om miljømæssige,
 trafikale, sociale, sundheds-

mæssige, uddannelsesmæssige,
kulturelle og økonomiske forhold.

Planlovens  33a.

Opfordringer
Redegøre for, hvordan lokale og na-
tionale mål for en bæredygtig udvikling
kommer til udtryk i regionplan 2005 -
dels i forhold til planens overordnede
og politiske mål, dels i forhold til de
konkrete retningslinier i planen.

Vurdere mulighederne for, hvordan
målene om bæredygtig udvikling kan
realiseres, herunder gennemførlig-
heden på det lokale niveau, samt be-
skrive hvordan man i praksis vil afveje
forskellige hensyn til sociale, økono-
miske og miljømæssige aspekter - på en
for offentligheden gennemskuelig
måde.

Fremme en offentlig debat om, hvad
der er nødvendigt for at opnå en bæ-
redygtig udvikling, fx ved lokalt at sikre,
at alle relevante interessenter inddrages
i planlægningen. Og ved at beskrive
mål og initiativer i regionplanen så kon-
kret som muligt, så der kan skabes et
fundament for en fælles indsats for
bæredygtig udvikling, både fra centrale
og decentrale myndigheder, og fra be-
folkningen, forbrugere som producenter.

Vurdere de miljømæssige konsekvenser
af regionplanrevision 2005, selvom den
afsluttes inden juli 2006.

Hvis der ikke foretages en samlet miljø-
mæssig vurdering af planforslaget,
opfordres til at vurdere udviklingen i
transportbehovet som en vigtig para-
meter for, om udviklingen bliver mere
bæredygtig, samt de afledte konse-
kvenser for arealressourcerne ved fx
byvækstplaner og bosætningsmønstre.

Vurdere, hvorledes regionplanlægning-
en og det lokale Agenda 21 arbejde

gensidigt kan påvirke hinanden med
det formål at fremme en bæredygtig
udvikling.
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En engageret og kritisk offentlig debat
er vigtig for demokratiet. Derfor bør
befolkningens muligheder understøttes
for at spille en aktiv rolle i debatten om
fremtidens arealanvendelse, fordelingen
af den offentlige service, bosætnings-
muligheder og erhvervsudvikling.

Debatten kan samtidig være med til at
fremme den enkeltes mulighed for og
lyst til selv at tage hensyn til naturen og
miljøet. En dialog på tværs af kommu-
ner, amter og stat er med til at sikre, at
myndighedernes beslutninger kan
koordineres fornuftigt - og at en bære-
dygtig udvikling i arealanvendelsen kan
fremmes. En række centrale spørgsmål i
denne sammenhæng er fx:

Hvilke visioner og mål er der for frem-
tidens arealanvendelse, og som region-
planerne kan være med til at indfri? Og
hvilke hovedopgaver må i givet fald
løses indenfor de enkelte temaer, som
regionplanlægningen behandler?

Hvilke udviklingstræk kendetegner den
regionale og den lokale udvikling inden
for erhverv, service, bosætning og areal-
anvendelse? Er der ændringer i forhold

Offentlighed og kortbilag

til hidtil, og giver det anledning til at
ændre regionplanen?

Er der behov for at beslutte særlige
strategier i forbindelse med den
regionale udvikling? Hvordan kan dette
drøftes med befolkningen, organisa-
tioner og andre myndigheder, så be-
slutningsgrundlaget for strategierne -
og dermed for den fremtidige areal-
anvendelse - bliver så bred og nu-
anceret som mulig?

Hvordan opnås den bredest mulige
offentlige debat i forbindelse med såvel
idéfasen som offentliggørelsen af selve
forslaget til regionplanrevision? Kan de
digitale medier fx benyttes i endnu
højere grad end hidtil til at skabe denne
debat?

Statslige interesser
• at offentligheden har mulighed

for at deltage i debatten i forbin-
delse med tilvejebringelsen af
kommende regionplanrevisioner
og regionplantillæg,

• at forslag og vedtagne region-
planer er koordinerede på tværs
af amtsgrænser,

• at regionplanerne danner præcise
rammer for den kommunale plan-
lægning og for den amtslige og
kommunale forvaltning af lov-
givning, tilskudsordninger og
handlingsplaner, der følger op på
regionplanlægningen,

• at regionplanerne er ledsaget af
tydelige kortbilag,

• at landets regionplaner har et
tilstrækkeligt ensartet præg til, at
de er sammenlignelige til brug for
landsplanlægningen.

Krav
Regionplanerne skal revideres hvert
4. år, og offentligheden skal inddra-
ges i arbejdet med regionplanlæg-
ningen. Regionplanmyndighederne
skal fremkalde en offentlig debat i
forbindelse med deres regionplan-
revision: først en idéfase forud for
regionplanrevisionen, dernæst en
debatfase om deres forslag til plan-
revision med en tilhørende rede-
gørelse. I debatfasen har andre
myndigheder, herunder også staten,
lejlighed til at kommentere region-
planforslagene. Planloven § 22 - 25.

Et forslag til regionplanrevision skal
offentliggøres - og debatfasen star-
te - senest 1. november i det kom-
munale valgår. Forslag til region-
planrevision 2005 skal således of-
fentliggøres senest 1. november
2005. Debatfasen for et regionplan-
forslag skal vare mindst 8 uger.
Samlebekendtgørelsen § 1.

Opfordringer
Udforme regionplanforslag, så det tyde-
ligt fremgår, hvilke forslag til ændringer
der er i forhold til gældende planer, samt
redegøre for disse ændringer.

Gøre materialet til regionplanrevision-
ernes idéfaser og debatfaser let til-
gængelige for offentligheden og of-
fentliggøre materialet både i trykt papir-
form og i elektronisk form på Internet.

Fremstille kort både til planforslag og til
endeligt vedtagne regionplaner, og som
gør det muligt for offentligheden let at
bedømme planforslagene og de ende-
ligt vedtagne planer samt de udpeg-
ninger, der følger af regionplanret-
ningslinierne.

Fremstille kort til regionplanlægningen i
målestoksforhold 1:100.000 og som
minimum lade dem indeholde de op-
lysninger, der fremgår af skemaet.

44

overblik_indhold 02/01/03, 19:2446



Redegøre for planemnernes sammen-
hæng med hinanden og vise deres sam-
menhæng på kort til regionplanerne.

Arbejdsgruppen vedrørende
udveksling af digitale planer
mellem offentlige myndigheder
Under Servicefællesskabet for Geodata
er der blevet nedsat en arbejdsgruppe
med det formål at undersøge mulig-
hederne for, at offentlige myndigheder
kan udveksle digitale planer. Gruppen,
der består af repræsentanter fra Miljø-
ministeriet, Kommunernes Landsfor-
ening, Amtsrådsforeningen, Fødevare-
ministeriet og Naturklagenævnet, un-
dersøger i første omgang mulighederne
for, at planlovens krav til amter og kom-
muner om at indsende planer til staten
kan opfyldes ved hjælp af elektroniske
dokumenter.

Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit
arbejde i 2002, og resultaterne vil blive
meddelt regionplanmyndighederne.

Herudover forventes Regionplanud-
valget at inddrage spørgsmålet om
regionplanen og den digitale forvalt-
ning i sit arbejde.

Oplysninger, som regionplanmyndighederne forudsættes at medtage på
kort - i målestoksforhold 1:100.000 - til både forslag til og endeligt
vedtagne regionplaner:

Regional udvikling og byvækst
• Det regionale bymønster/den regionale struktur
• Arealer i byzone (både bebyggede og ubebyggede arealer)
• Arealer, som er planlagt til byvækst, men som stadig er landzone

(fx arealer, der er omfattet af kommuneplanrammer)
• Arealer, der gennem den nye regionplan inddrages i rammerne

for byvækst.
• Eksisterende sommerhusområder
• Detaljerede arealudlæg, som ikke kan vises entydigt i

målestok 1:100.000 vises på kortbilag i 1:25.000
• For Hovedstadsregionen: de regionale friluftsområder, herunder

de grønne kiler, kystkiler og regionale kiler.

Arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav
• Beliggenhed af eksisterende og planlagte arealer, der er forbeholdt

virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Jordbrug og fiskeri
• Særligt værdifulde landbrugsområder
• Aktuelle SFL-områder (angives på kort som information, idet

udpegning af SFL-områder kan ændres årligt)

Råstofindvinding
• Eksisterende råstofindvindingsområder på land og vand,
• Kortlagte råstofområder
• Klappladser

Friluftsliv og turisme
• Eksisterende ferie-og fritidsanlæg og arealreservationer til ferie-

og fritidsanlæg
• Det regionale stinet
• De overordnede støttepunkter for formidling af landskabet

(fx naturcentre)
• Eventuelle større trafikanlæg, der udgør en  væsentlig barriere

for mulighederne for at få rekreativ adgang til landskabet.

Støj
• Støjkonsekvensområder omkring støjende anlæg
• Støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesarealer

Transport og øvrige tekniske anlæg
• Eksisterende trafikanlæg og reservationer til nye trafikanlæg
• Eksisterende højspændingsanlæg samt reservationer til nye anlæg
• Områder udlagt til vindmøller
• Beliggenhed af eksisterende og fremtidige affaldsbehandlingsanlæg

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning
• Områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser

og områder med begrænsede drikkevandsinteresser
• Nitratfølsomme indvindingsområder
• Indsatsområder for drikkevand

Miljøkvalitet i vandløb, søer og kystvande
• Mål for de enkelte vandområder
• Aktuel miljøtilstand i de enkelte vandområder (overvågningsresultater)
• Stationsnettet til overvågning af miljøtilstanden i vandområderne

Skema fortsættes næste side
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Bilag
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Potentielle vådområder
• Lavbundsarealer, der er udpeget som potentielle vådområder, skal

angives på kort i målestok 1:100.000 (jf. cirkulære om regionplanlægning og
landzoneadministration for lavbundsarealer,
der er potentielt egnede som vådområder)

Skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket
• Skovrejsningsområder
• Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
• Områder, hvor skovtilplantning er mulig

Naturområder og naturbeskyttelse
• Internationale naturbeskyttelsesområder
• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
• Økologiske forbindelser

Landskab
• Kortlagte uforstyrrede landskaber
• Kortlægning af de regionale geologiske interesseområder og

værdifulde geologiske, geomorfologiske og dynamiske kystområder

Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
• Udpegede kulturmiljøer
• Beskyttelsesområder omkring kirker

Kystnærhedszonen
• Afgrænsning af kystnærhedszonen
• I kystnærhedszonen skal eksisterende og planlagte forhold samt

områder, der friholdes for bebyggelse, vises på kortbilag til regionplanen (jf. planloven).

Relevante love
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763
af 11. september 2002.

Lov om ændring af lov om planlægning og lov
om Hovedstadens Udviklingsråd,
lovbekendtgørelse nr. 383 af 6. juni 2002.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr.
85 af 4. februar 2002.

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr.
753 af 25. august 2001.

Lov om Hovedstadens Udviklingsråd, lovbe-
kendtgørelse nr. 354 af 2. juni 1999.

Lov om ændring af forskellige love som følge af
sammenlægningen af de bornholmske kom-
muner, lov nr. 145 af 25. marts 2002.

Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
(landdistriktsstøtteloven), lovbekendtgørelse nr.
338 af 17. maj 2000.

Landbrugslov, lovbekendtgørelse nr. 598 af 15.
juli 1999.

Fiskerilov, lov nr. 281 af 12. maj 1999.

Lov om råstoffer, lovbekendtgørelse nr. 569 af
30. juni 1997.

Lov om kolonihaver, lov nr. 476 af 7. juni 2001.

Lov om sommerhuse og campering, lovbekendt-
gørelse nr. 920 af 22. december 1989.

Lov om havne, lov nr. 326 af 28. maj 1999.

Lov om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 767 af
28. august 2001.

Lov om etablering og fælles udnyttelse af master
til radiokommunikationsformål m.v., lovbekendt-
gørelse nr. 212 af 30. marts 1999.

Lov om luftfart, lovbekendtgørelse nr. 543 af 13.
juni 2001.

Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr.
130 af 26. februar 1999.

Lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 632 af
23. juni 2001.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
m.v., lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001.

Skovlov, lovbekendtgørelse nr. 959 af 2.
november 1996.

Lov om kystbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr.
243 af 5. april 1994.

Museumsloven, lovbekendtgørelse nr. 473 af 7.
juni 2001.
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Relevante, ikke-implementerede
EU direktiver
Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 for
fastlæggelse af ramme for Fællesskabets vand-
politiske foranstaltninger.

Direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vur-
dering af bestemte planers og programmers
indvirkning på miljøet.

Direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om
vurdering og styring af ekstern støj.

Relevante bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om
supplerende regler i medfør af lov om plan-
lægning (samlebekendtgørelse), samt ændringer
ved bekendtgørelse nr. 1008 af 16. november
2000 og nr. 605 af 15. juli 2002.

Bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om
godkendelse af listevirksomhed, samt ændring
ved bekendtgørelse nr. 606 af 15. juli 2002.

Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om
støjregulering af forsvarets øvelsespladser og
skyde- og øvelsesterræner.

Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om
deponeringsanlæg.

Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om
affald, som senest er ændret ved bekendtgørelse
nr. 616 af 22. juli 2002.

Bekendtgørelse nr. 849 af 30. september 1994
om tilladelse m.v. til de anlæg, der er omfattet
af miljøvurderinger i henhold til lov om
planlægning (VVM).

Bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om
afgrænsning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder.

Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2000 om
tilladelse til udlejning af arealer til campering og
om indretning og benyttelse af campingpladser
(campingreglementet), samt ændring ved be-
kendtgørelse nr. 841 af 4. september 2000.

Bekendtgørelse nr. 984 af 5. december 1994 om
forbud mod efterforskning og indvinding af rå-
stoffer fra havbunden i EF-fuglebeskyttelses-
områder og Ramsarområder.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 11. december 1996
om udlæg af overgangsområder for indvinding
af sand, grus og ral fra havbunden.

Bekendtgørelse nr. 519 af 15. juni 1999 om
stenfiskeri fra havbunden.

Bekendtgørelse nr. 1168 af 16. december 1996
om udlæg af overgangsområder for indvinding
af hjertemuslingeskaller o.l. for Udbyhøj Skalle-
leje i Aalborg Bugt.

Bekendtgørelse nr. 824 af 2. oktober 2002 om
husdyrhold og arealkrav m.v.

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v.

Bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 om
tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Bekendtgørelse nr. 823 af 2. oktober 2002 om
jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning m.v.

Bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999
om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet
og om kundgørelse af ordensreglement for hav-
ne.

Bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om
indsatsplaner (for grundvandsbeskyttelse).

Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om
kvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller
havet.

Bekendtgørelse nr. 204 af 31. marts 1998 om
ferskvandsdambrug.

Bekendtgørelse nr. 122 af 1. marts 1991 om
etablering og drift af havbrug.

Bekendtgørelse nr. 64 af 30. januar 2002 om
forbud mod ophold på og færdsel gennem
forsvarets skydeområder og andre militære
områder.

Bekendtgørelse nr. 822 af 2. oktober 2002 om
skovplantning på landbrugsejendomme.

Bekendtgørelse nr. 80 af 30. januar 1999 om
tilskud til privat skovrejsning.

Bekendtgørelse nr. 195 af 26. marts 1998 om
tilskud til fremme af god og flersidig skovdrift.

Relevante cirkulærer
Cirkulære nr. 16 af 25. januar 2002 om
udbygning af det danske system for gastrans-
port fra Sydjylland til Sjællands østkyst.

Cirkulære nr. 79 af 25. maj 2000 om plan-
lægning for etablering af en national prøve-
station til afprøvning af store vindmøller ved
Høvsøre i Lemvig Kommune, Ringkjøbing Amt.

Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om plan-
lægning for og landzonetilladelse til opstilling af
vindmøller.

Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om region-
planlægning og landzoneadministration for
lavbundsarealer, der er potentielt egnede som
vådområder.

Cirkulære nr. 14001 af 30. december 1997 om
regionplanlægning og landzoneadministration
for anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må
antages at påvirke miljøet i væsentlig grad
(VVM-pligtige anlæg).

Cirkulære nr. 56 af 30. april 1997 om udbygning
af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge-
og anvendelsesregulerende bestemmelser for
områder, der er belastet af støj fra trafikken på
lufthavnen.

Cirkulære nr. 31 af 25. februar 1991om natur-
gaslager ved Stenlille.

Cirkulære nr. 145 af 10. november 1988 om
arealudlæg af specialdepoter for flyveaske og
afsvovlingsprodukter fra kraftværker.

Cirkulære nr. 129 af 13. oktober 1988 om
placering af landanlæg til en fast Storebælts-
forbindelse mellem Halsskov og Knudshoved.

Cirkulære nr. 116 af 1. oktober 1986 om pla-
cering af depot(er) i hovedstadsområdet for
afsvovlingsprodukter fra kraftværker.

Cirkulære nr. 183 af 26. november 1984 om
lokalplanforslag og zonelovsansøgninger vedr.
arealer inden for 200 meters afstand fra trans-
missionsledningerne for olie og naturgas.

Cirkulære nr. 28 af 22. februar 2000 om
varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser
under region-, kommune- og lokalplanlægning-
en m.v.

Relevante vejledninger
Vejledning om planloven, Miljøministeriet 1996.

Strategi og kommuneplanlægning - en vejled-
ning. Landsplanafdelingen 2002.

Vejledning om landzoneadministration.
Planlovens § 34 - 38. Landsplanafdelingen 2002.

VVM-vejledning - om visse offentlige og private
anlægs indvirkning på miljøet. Landsplanafde-
lingen oktober 2001.

Vejledning om planlægning for og landzone-
tilladelse til opstilling af vindmøller. Miljømi-
nisteriet 2001.

Vejledning om udpegning af særligt følsomme
landbrugsområder (SFL-områder). Direktoratet
for FødevareErhverv 2001.

Vejledning om planlægning og administration af
anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må
antages at påvirke miljøet i væsentlig grad
(VVM-pligtige anlæg). Miljøministeriet 1997.

Lokalplanvejledning. Landsby med jordbrugs-
parceller. Landsplanafdelingen 2000.

Fauna- og menneskepassager - en vejledning.
Vejdirektoratet 2000.

Vejledning om regionplanlægning og landzone-
administration for lavbundsarealer, der er poten-
tielt egnede som vådområder. Miljøministeriet
1998.

Vejledning om skovloven. Skov- og Natur-
styrelsen 2001.

Vejledning for skovrejsning. Skov- og Natur-
styrelsen 2000.

Vejledning om god og flersidig skovdrift. Skov-
og Naturstyrelsen 2002.

Vejledning om Naturbeskyttelsesloven. Skov- og
Naturstyrelsen 1993.

Vejledning om afgrænsning af internationale
naturbeskyttelsesområder. Skov- og Natur-
styrelsen 2001.

Vejledning om planlægning i kystområderne.
Landsplanafdelingen 1995.

Vejledning om 300 m klitfrednings- og strand-
beskyttelseszone. Skov- og Naturstyrelsen 2000.

Vejledning om skydebaner. Miljøstyrelsen 1995.

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
Miljøstyrelsen 1984, samt supplement fra 1996.

Vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner.
Miljøstyrelsen 1997.

Vejledning om støj fra motorsportsbaner. Miljø-
styrelsen 1997.

Vejledning om trafikstøj i boligområder (gen-
optrykt med enkelte rettelser 1994). Miljø-
styrelsen 1984.

Vejledning om affaldsdeponering. Miljøstyrelsen
1997.

Vejledninger i recipientkvalitetsplanlægning, Del
I om vandløb og søer samt Del II om kystvande.
Miljøstyrelsen 1983.

Vejledning om udpegning af områder med særlige
drikkevandsinteresser. Miljøstyrelsen 1995.
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Vejledning om zonering af grundvands-
ressourcerne. Miljøstyrelsen 2000.

Vejledning om bekendtgørelse om spildevands-
planer. Miljøstyrelsen 1999.

Vejledning om overgangsplaner. Miljøstyrelsen
2002.

Vejledning om godkendelse af husdyrbrug.
Miljøstyrelsen 1997.

Vejledning om biologisk bedømmelse af
vandløbskvalitet. Miljøstyrelsen 1998.

Vejledning om godkendelse af ferskvands-
dambrug. Miljøstyrelsen 1998.

Relevante redegørelser og betænkninger
Fælles fremtid - udvikling i balance. Danmarks
nationale strategi for bæredygtig udvikling.
Regeringen 2002, samt tilhørende Indikator-
rapport.

Et Danmark i balance - hvad skal der gøres?
Debatoplæg og forslag til Landsplanredegørelse
2002. Miljøministeriet 2002.

Landsplanredegørelse 2000. Lokal identitet og
nye udfordringer. Miljø- og Energiministeriet
2000.

Bypolitisk redegørelse 1999 og 2001. By- og
Boligministeriet.

Betænkning nr. 1397 fra Erhvervs- og Bypolitisk
Udvalg. By- og Boligministeriet og Miljø- og
Energiministeriet 2001.

Regionalpolitiske redegørelser 2000, 2001 og
2002. Regeringens årlige redegørelse til Folke-
tinget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Landdistriktsredegørelse 1997, 1998, 1999,
2000, 2001 og forventet 2002. Regeringens
årlige redegørelse til Folketinget. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet.

Landdistrikternes udviklingsmuligheder 1997.
Betænkning nr. 1333. Indenrigsministeriet.

Redegørelse om vandrammedirektivet.
Miljøstyrelsen 2001.

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplan-
lægningen for detailhandelsstrukturen. Miljø- og
energiministerens redegørelse til Folketingets
Miljø- og Planlægningsudvalg. Landsplan-
afdelingen 2000.

Trafik 2005 - problemstillinger, mål og strategier.
Trafikministeriet 1993.

Affald 21. Redegørelse af 29. januar 1998 om
affald.

Vandmiljø 2001. Redegørelse fra Danmarks
Miljøundersøgelser.

Drikkevandsudvalgets betænkning nr. 1/1998.

Betænkning om spildevandsafledningen i det
åbne land m.v., nr. 3 1996.

Danmarks Natur. Regeringens ni sigtelinier for
fremtidens danske naturpolitik. Miljøministeriet
2002.

Rapporter, analyser, kommenterede love m.v.
Lov om planlægning, kommenteret af Anne
Birte Boeck, Jurist- og Økonomforbundet 2002.

Vækstvilkår i Danmark. Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet 2002.

Rette virksomhed på rette sted - et sam-
arbejdsprojekt om erhverv, transport og fysisk
planlægning. Landsplanafdelingen 2002.

Transport i det kompetente og innovative
Danmark. Landsplanafdelingen 2002.

Jordbrugsparceller - en mulighed for hob-
bylandbrug. Landsplanafdelingen 2000.

De større fiskerihavnes udviklingsmuligheder.
Fødevareministeriet 2001.

Behov og udviklingsmuligheder i de mindre
danske fiskerihavne. Teknologisk Institut for
Fødevareministeriet, 2001.

Rapport fra Dambrugsudvalget om dambrugs-
erhvervets udviklingsmuligheder.
Fødevareministeriet 2002.

Projekter i landdistrikterne, statslige støtte-
ordninger. Indenrigsministeriet 1996.

Landdistriktsprogrammet 2000 - 2006. Føde-
vareministeriet.

LEADER+ programmet. Fødevareministeriet
2001.

Brev af 6. april 1998 fra Indenrigsministeriet,
Amtsrådsforeningen og Kommunernes Lands-
forening til samtlige amter og kommuner med
opfordring til at udforme en politik for
landdistrikterne.

Håndbog om miljø og planlægning. Plan-
styrelsen og Miljøstyrelsen 1991.

Planlæg for friluftslivet. Idékatalog for frilufts-
strategier. Friluftsrådet 2002.

Eksempler på visuelle vurderinger i forbindelse
med planloven bestemmelser om planlægning
og administration i kystområderne. Landsplan-
afdelingen 1994.

Visualiseringer og VVM - behov, metode, tek-
nikker, eksempler. Skov- og Naturstyrelsen 2000.

Opstilling af store vindmøller i det åbne land -
en undersøgelse af de visuelle forhold. Miljø- og
Energiministeriet 1996.

Store vindmøller - en undersøgelse af de visuelle
forhold ved opstilling af store vindmøller ved
større industrianlæg, Miljø- og Energiministeriet
1996.

Principper for etablering og sanering af høj-
spændingsanlæg. Udarbejdet af en arbejds-
gruppe under Miljø- og Energiministeriet.
Landsplanafdelingen 1995.

Analyser af den langsigtede netstruktur for
eltransmissionsnettet. Energistyrelsen 1999.

Strategi for lokal Agenda 21 - en vejledning.
Landsplanafdelingen 2002. Se desuden
www.lokalagenda21.dk

Golfbaner og naturinteresser. Skov- og Natur-
styrelsen 1991.

Bogserien “Geologisk Set” om nationale
geologiske interesseområder. Fire bind er
udgivet (Det nordlige Jylland, Det mellemste
Jylland, Bornholm samt Fyn og Øerne). To bind
er planlagt udgivet i 2003 og 2004 (Sjælland,

Lolland, Falster og Møn, samt Det sydlige Jyl-
land). Skov- og Naturstyrelsen.

Nationale geologiske interesseområder, Fred-
ningsstyrelsen 1984.

Større uforstyrrede landskaber. Skov- og Natur-
styrelsen 1992.

Kulturhistorien i planlægningen. Inspiration til
det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i plan-
lægningen. Skov- og Naturstyrelsen 2001.

Kulturhistorisk inddeling af landskabet. Skov- og
Naturstyrelsen 1997.

De kulturhistoriske interesser i landskabet. Skov-
og Naturstyrelsen 1997.

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om
gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning
i Europa, 2002.

Strategisk miljøvurdering i regionplanlægningen,
Nordisk Ministerråd, TemaNord 1998:519 samt
den bagvedliggende rapport, Miljøvurdering af
regionplaner, Nordisk Ministerråd, TemaNord
1996:602.

Relevante, fremtidige udgivelser
Cirkulære om placering af deponeringsanlæg
for affald. Miljøministeriet.

Vejledning om de gældende rammer for pla-
cering af master og antennesystemer. IT- og
Telestyrelsen.

Regeringens Landsplanredegørelse 2003.
Miljøministeriet.

Regeringens regionalpolitiske vækststrategi.
Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Affaldsstrategi 2005 - 2008.

Idekatalog om naturplanlægning.
Miljøministeriet.

Rapport fra Havbrugsudvalget (Udviklings-
mulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i
Danmark).

Viden om det lokale landbrug. Danmarks
Jordbrugsforskning, Forskningscenter Foulum.

Vandmiljøplan III

Håndbog om Miljø og Planlægning.
Miljøministeriet.
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LANDSPLANAFDELINGEN

Overblik over
statslige interesser i

regionplanrevision 2005

I denne publikation gives et overblik

over de statslige interesser i region–

planlægningen – specielt i forhold til

regionplanrevision 2005. Desuden

beskrives de krav, som en regionplan

skal opfylde.

Amtsrådene, samt Hovedstadens Udvik–

lingsråd og Bornholms Regionsråd er

regionplanmyndigheder. De skal revi–

dere deres regionplan hvert 4. år, næste

gang i 2005. Regionplanen beskriver

med en tidshorisont på 12 år den for–

ventede regionale udvikling og areal–

anvendelse i regionen.

Regionplanerne fastlægger bl.a. ram–

merne for byernes vækst og rammer

for beskyttelsen og benyttelsen af

naturen, landskabet og miljøet, samt

landbrugsjorden i det åbne land.

Desuden reserverer de arealer, der er

nødvendige af hensyn til landets

energiforsyning, trafik og anden

infrastruktur.

Forslag til de næste regionplaner –

regionplanrevision 2005 – skal offent–

liggøres senest 1. november 2005.

Offentligheden skal have lejlighed til

at debattere planforslagene grundigt

med deres regionalpolitikere, både

inden der udarbejdes et planforslag, og

når selve planforslaget er udarbejdet.

Publikationen henvender sig især til

regionplanmyndighederne. Den hen–

vender sig også til andre myndigheder,

til erhverv, organisationer, den enkelte

borger m.v., der berøres af eller har

interesse i regionplanrevision 2005.




