
Citat dias Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Citat dias’ (uden 

baggrundsfarve) for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias.. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Nyt fra KL  

Planchefernes årsmøde 

Hindsgavl 2014 
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Strategisk Energiplanlægning 

VVM 

Planlovsrevision 

Digitale lokalplaner 

Yderområder på Forkant 
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Strategisk Energiplanlægning 

• Energistyrelsen og KL i Partnerskabet ”Omstillingen 
af energien i Kommunerne” 

• 14 projekter og 19/60 millioner til ultimo 2015 

 

• Vil vi have et nyt planinstrument? 

 

• En kommunal ”kan-opgave” i dag, men 
kommunerne er centrale for omstilling til fossilfrit 
Danmark  

 

• Vindmøller indgår her, med sol, biomasse, varme 
energilandsbyer, VE-direktiv osv. 
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VVM- Udvalgsarbejde 

Bredt sammensat udvalg og følgegruppe med 
kommunale eksperter 

Hovedemner: 

•Den 22. oktober 2014: Niveauet for one stop shop. 

Implementeringen af one stop shop. 

•Den 11. november 2014: Krav til kompetente eksperter. Indholdet af 

scopingprocessen. Implementeringen af krav til kompetente 

eksperter og scopingprocessen. 

•Den 17. december 2014: Kvalitet i VVM-redegørelsen samt brug af 

alternativer i VVM-processen. Implementeringen af krav til VVM-

redegørelsen og brug af alternativer i VVM-redegørelsen. 

Den 21. januar 2015: Overvågning og monitering af konkrete 

projekter. Implementering af overvågning og monitering.  
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Planlovsudvalg - optakten: 

Voksende kommunalpolitisk 

frustration = barrierekatalog 

 

En aftale om et udvalgsarbejde 

kom ind i økonomiaftalen for 2015   
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Den politiske dagsorden: 

 

Ønske om nogle rammer der i 

højere grad matcher de 

udfordringer kommunerne står 

overfor – særligt ift. omdannelse i 

bred forstand  

  

28-11-2014 6 



Citat dias Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Citat dias’ (uden 

baggrundsfarve) for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias.. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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smidighed i planlægningen, 

særligt der hvor de fysiske 

ændringer er af begrænset 

karakter  

28-11-2014 7 



Citat dias Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Citat dias’ (uden 

baggrundsfarve) for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias.. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Ønske om et større politisk 

råderum på lokalt niveau på 

områder, der har direkte 

indflydelse på kommunens 

udviklingsmuligheder 
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Omdrejningspunkt: 

En tematiseret udgave af 

barrierekataloget – samt et par 

bestillinger fra Regeringens 

vækstpakke fra foråret 2014 
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Eksempelvis: 

Kyst og strand 

Planlægning i landzonen 

Støj ifbm byomdannelse 

Lokalplanredskabet 

Detailhandel 
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Processen: 

En række planfaglige 

temagrupper er nedsat mhb 

faglige input,  

 

Tæt og løbende dialog med KTC 

planfaggruppe samt KTC 

bestyrelsen 
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En følgegruppe med 13 

kommunaldirektører, der sidder 

helt tæt på udvalgsarbejdet 

 

Løbende politiske drøftelser i 

KL’s udvalg samt Bestyrelse  
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Over 45 kommuner er inddraget i 

arbejdet via de planfaglige 

grupper, KTC eller følgegruppen 
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Hvad er der kommet ud af 

dialogen?  

Et par eksempler: 

 

1) Mere smidig lokalplanlægning 

fx en gentænkning af 

tillægslokalplaner, mulighed for 

byzonetilladelse mv. 
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2) Gentænkning af rammerne for 

byomddannelsesområder og 

mulighed for lokale skøn ift. 

udendørs arealer/altaner,  
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3) Behov for modernisering af 

detailhandelsreglerne, så de i 

højere grad spiller sammen med 

den strategiske udvikling af 

byerne  
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En åben proces, hvor alle kan 

komme med input og synspunkter 

– også selv om man ikke lige 

sidder med i ét af de nævnte fora  

 

Spørgsmål?  
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Digitale lokalplaner: 
Pilotprojektet afsluttet – med et fagligt godt resultat 

Finansieringen har været en udfordring – sammen 

med de lovgivningsmæssige rammer 

Måske skal projektet deles op i to dele – det 

fremadrettede og det bagudrettede 

Behovet er ikke blevet mindre…….   
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Yderområder på Forkant 

Partnerskabsprojekt mellem Realdania, MBBL, NST og 

KL 

Fokus på udvikling af strategiplaner i kommunerne 

Ansøgningsfrist d. 15. januar   

Ansøgningsberettigede er LAG kommunerne 
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