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Evaluering af planloven
Vi kigger bagud - og fremad

Evaluering af planloven

 Opfølgning på alle gennemførte 
ændringer af planloven fra 2017

 Systematisk undersøgelse af 
anvendelsen af nye muligheder

 Møder med en lang række aktører, 
forskere, interesseorganisationer og 
kommuner

Fremtidens planlov

 Spørgsmål om planloven bør fornyes 
eller forenkles? Kan den rumme den 
grønne omstilling? Er den 
bæredygtig nok?

 To offentlige debatmøder i vinteren 
2019

 Høringsportal om fremtidens planlov



Afsender

Planlovsaftalen 2016
”Parterne er enige om, at erhvervsministeren og 
miljø- og fødevareministeren tager initiativ til, at 
den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden 
1. juli 2020.”
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Planloven til debat 

Regeringens forståelsespapir 2019
”En ny regering skal føre en bæredygtig politik, 
hvor Danmark igen tager lederskab for den 
grønne omstilling, hæver ambitionerne for klima, 
miljø og natur markant og som sikrer, at Danmark 
lever op til Paris-aftalen.”



Evaluering af planloven
Output af inddragelse – otte temaer

1 Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur

2 Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling

3 Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder

4 Styrket erhvervs- og turismeudvikling

5 Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne

6 Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne

7 Digitalisering af planer og data

8 Klagesystemet
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Evaluering af planloven
Mange ønsker og store forventninger
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Grøn omstilling og bæredygtighed i den fysiske planlægning

 Behov for mere data og analyser på klimatilpasningsområdet
 Behov for muligheder for at stille krav til bæredygtige løsninger og CO2-

reducerende tiltag
 Muligheder for at stille krav til forskellige klimatilpasningstiltag i lokalplaner
 Styrke naturens rolle i den fysiske planlægning – både i byer og det åbne land
 Behov for at styrke multifunktionel arealanvendelse i planlægningen 



Evaluering af planloven – næste skridt 

 Evalueringen forventes at blive offentliggjort i første 
halvdel af 2021

 Detailhandelsredegørelsen samt evaluering af 
forsøgsordning følger evalueringen 
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Regeringens vækstplan
Behov for et stærkt, grønt handels- og logistikerhverv

Vækstplan: Den 9. januar 2020 lancerede regeringen 
vækstplanen for handel og logistik.

Formål: at skabe bedre vilkår for vækst i handels- og 
logistikerhvervene i hele Danmark.

Initiativer: Som opfølgning på vækstplanen er der 
fremsat en række initiativer der blandt andet gælder 
madspild, bæredygtig emballage, trafikdata, kunstig 
intelligens samt at fastholde levende bymidter.



”Øget e-handel giver danske forbrugere adgang til et væsentlig 

større vareudbud sammenlignet med den fysiske detailhandel, men 

udviklingen betyder også, at den klassiske bymidte med 

detailhandel og andre serviceerhverv i mange mindre og 

mellemstore byer udfordres.”
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Partnerskab for levende bymidter

Formål: At understøtte arbejdet med at fastholde levende bymidter
især i de små og mellemstore byer.
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Partnerskab for levende bymidter

Partnerskab: 
Kommunernes Landsforening
Realdania og Realdania By&Byg
Frederikshavn Kommune
Syddjurs Kommune
Varde Kommune
Assens Kommune
Guldborgsund Kommune
De Samvirkende Købmænd
Netværket CityChefer
Ejendom Danmark
Dansk Erhverv
Lokale og Anlægsfonden
Landdistrikternes Fællesråd
Kulturministeriet
Erhvervsstyrelsen (formand)

Partnerskabet er opdelt i to 
faser:

1. værktøjskasse med 
forslag til løsninger samt 
anbefalinger til statslige 
indsatser.

2. 3-5 test-byer, hvor der 
udarbejdes konkrete 
udviklingsstrategier med 
afsæt i partnerskabets 
anbefalinger og 
værktøjskasse.

Partnerskabet forventes at løbe frem til medio 2022



Sommerhusloven
Baggrund og formål
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Erhvervsmæssig udlejning til ferie- og fritidsformål m.v. 
kræver en tilladelse, som efter fast praksis ikke gives

(de facto-forbud*)

Hindrer øget pres på natur og 
rekreative arealer

Sikrer at den alm. dansker kan eje 
et sommerhus

Hindrer omgåelse af Erhvervelsesloven 
(sommerhusprotokollen)

 Regulerer udlejning af al fast ejendom til ferie- og 
fritidsformål m.v. (anvendelsen)

 Vedtaget i 1972 – indtræden i EU

 Zoneneutral

*Der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger 
indrettet i overflødiggjorte bygninger i landzonen under særlige vilkår og 

betingelser.



Udkast til vejledninger om udlejning af sommerhuse samt 
kommunernes planlægning for store sommerhuse m.v.
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Erhvervsstyrelsen sendte to udkast til vejledninger i offentlig høring den 9. september 2020 

Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. er udtryk for en tydeliggørelse af 
praksis – ikke en ændring af reglerne 

 Vejledningen indeholder formodningsregler (udlejning 41 uger/år) 

 Alle sager skal fortsat vurderes konkret og individuelt

 Der lægges fortsat vægt på antallet af udlejede sommerhuse, ejers egen 
brug af sommerhuset og udlejningens omfang

 Kriterium om egen brug til reel rekreativt formål (2 uger/år for hvert hus) 

 Planlovens regler om anvendelsesperioden for sommerhuse (43 uger/årligt) 
virker parallelt med sommerhusloven regler om udlejning af sommerhuse



Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse m.v.
er også ny og retter sig til landets kommuner

 Formål at sikre hensigtsmæssige rammer for placering og anvendelse af 
større sommerhuse og et hensigtsmæssigt samspil med eksisterende 
sommerhusmiljøer

 Balancen mellem hensyn
 Vækst i turisme overfor beskyttelse af natur og rekreative arealer.

 Udlejning af sommerhuse bidrager væsentligt til vækst og turisme uden 
for byerne

Udkast til vejledninger om udlejning af sommerhuse samt 
kommunernes planlægning for store sommerhuse m.v.



Nyt om planloven – lovændringer 2020 
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• Frist for udlæg af sommerhusområder
• Frist for at planlægge for nye sommerhusområder ændres fra 8 år 

til 4 år
• Gælder for fremtidige landsplandirektiver

• Kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort
• Der skal redegøres for, i hvilket omfang planlægningen for 

udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er 
realiseret

• Boliger på arealer belastet af lugt
• Nye muligheder for planlægning på arealer belastet af lugt

• Afskæring af klageadgang ved kystbeskyttelsesprojekter
• Ny mulighed for afskæring af klageadgang både i planloven og i 

kystbeskyttelsesloven

§



Nyt om planloven – lovændringer 2020 
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• Overførsel af fleksboligordningen
• Flyttes fra boligreguleringsloven til planloven, stort set uændret 

med enkelte tilpasninger

• Realisering af forsøgsprojekter
• Kommunerne har mulighed for at søge om forlænget frist med 2 år
• Samt mindre ændringer af de tilladte projekter

 Færdigbehandlet og der er givet forlængelse til alle 6 ansøgte 
forsøgstilladelser

• Ændring om midlertidige opholdssteder til flygtninge

• Under behandling i Folketinget: implementering af teledirektivet.
• Adgangen til at sætte 5G op bliver lettere i forhold til lokalplaner og 

landsplandirektiver

§



Nyt om vejledninger
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Udstedt:
• Vejledning vedr. fleksibel planlægning -

lokalplaner af mindre betydning
• Vejledning om omdannelseslandsbyer
• Vejledning om skæmmende ejendomme

Forventes i løbet af 2020: 
• Vejledning om strategisk 

landsbyplanlægning
• Vejledning i planlægning for forebyggelse 

af oversvømmelse og erosion, version 2



Nyt om landsplandirektiver
Status
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Udstedt: 
• Landsplandirektiv om Baltic Pipe
• Landsplandirektiv for Svanemøllens 

Kaserne

• Forslag til 2 landsplandirektiver om en ny 
højspændingsledning i Vestjylland

• Under sagsbehandling: ny 
ansøgningsrunde for landsplandirektiver 
i kystnærhedszonen  



URBACT
EU støtte til bæredygtig byudvikling
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URBACT: URBACT står for ‘Urban Action’ og er et InterReg program 
og finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Vision: At udvikle bæredygtige løsninger til byernes udfordringer

I 2019 fik vi et dansk URBACT kontaktpunkt:
Louise Meier, Programansvarlig (loumei@erst.dk)
Erhvervsstyrelsen, Landsplanlægning & Tilsyn

mailto:loumei@erst.dk


URBACT
EU støtte til bæredygtig byudvikling
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Fordele:
Står din by med en udfordring, som er kompleks og svær at løse?

70 % medfinansiering svarende til ca. 6-750.000 kr. over en 3 årig 
periode

Vidensdeling og inspiration – netværk med 7-10 europæiske byer

Innovation og udvikling – nye løsninger, strategier og helhedsplaner 
og nye initiativer

Medfinansieringen kan dække lønomkostninger og rejseaktivitet i 
netværket (ikke anlægskroner)

5 aktive netværk: Aalborg, Aarhus (2), Roskilde og København 



Kommuneplanrevision 2021

 I 2021 forventer Erhvervsstyrelsen at ca. 70 kommuner udsender forslag til 
kommuneplan 2021

 Erhvervsstyrelsen og de øvrige ministeriers tilsyn imødeser en tidlig dialog om 
de særlige planlægningsemner I måtte have. Ambitionen er hurtigt at få afklaret 
overlap mellem kommunale og nationale interesser.

 HUSK også at komme rigtigt fra start med indberetning af 
kommuneplanforslaget til Plandata.dk. Erhvervsstyrelsen oplever at kommunerne 
ikke udnytter systemets funktioner, og dermed bruger uhensigtsmæssigt meget 
tid på indberetning. Læs vejledninger på plandata.dk eller ring til support 
Plandata.dk inden I går i gang.

21Erhvervsstyrelsen



Reklame for kommende arrangementer 
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For at sikre størst mulig klarhed ifm. revison af kommuneplanen 
fortæller vi
 om de nationale interesser i kommuneplanlægning
 om hvordan vi i staten varetager nationale interesser

Afholder ERST 3 webinarer om nationale interesser:
 25.11. - kommuner i Region Nordjylland og Region Midtjylland.
 26.11. - kommuner i Region Syddanmark og Region Sjælland samt 

Bornholm.
 30.11. - kommuner i hovedstadsområdet.

Stor tilslutning til webinarerne – og det er vi meget glade for.

ERST vil i starten af 2021 invitere til seminar om indberetning i 
Plandata.dk.



Gode links
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Planinfo.erhvervsstyrelsen.dk: 
Afdelingen Landsplanlægning og Tilsyn i 
Erhvervsstyrelsen har hjemmesiden 
planinfo, hvor du finder nyheder, 
publikationer, plantemaer mm om 
planlægning i Danmark.

Hoeringsportalen.dk: Én digital indgang 
til lovforslag, udkast til bekendtgørelser, 
samt høringssvar.

Klimatilpasning.dk: Portalen henvender 
sig til både borgere, kommuner og 
erhverv, og indeholder nyeste forskning 
og udvikling inden for klimatilpasning i 
og uden for Danmark.
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