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Hvem er vi 

Teamleder og Chefkonsulent Berit Mathiesen
- Plan  
- Teamledelse af ”byg, bolig, infrastruktur og plan”
BEM@kl.dk

Chefkonsulent Troels Øhlenschlæger Graversen
- Plan
- Boligområdet
TRGR@kl.dk

mailto:BEM@kl.dk
mailto:TRGR@kl.dk
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Evaluering af planloven
KL indspil til evalueringen 
planloven, januar 2020

4 hovedtemaer:
• Byer i vækst og forandring
• Udvikling af landdistrikter og 

landsbyer
• Styrkede muligheder på 

klimaområdet
• Fokus på effektivitet og 

gennemsigtighed

https://www.kl.dk/media/22847/kl-indspil-til-
planloven_styrkede-rammer-for-udvikling-af-byer-og-
landdistrikter.pdf

https://www.kl.dk/media/22847/kl-indspil-til-planloven_styrkede-rammer-for-udvikling-af-byer-og-landdistrikter.pdf
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DK2020
Nyt partnerskab mellem KL, de fem regioner
og Realdania

Mulighed for at arbejde med klimaplaner der 
lever op til Paris-aftalen

Indsatsen består af bl.a.:

• Proces-understøttelse mv. især KKR

• Concito er projektleder og sekretariat

• KL har fokus på rammer og virkemidler
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Klima og CO2 i planlægningen
Opmærksomhed især på:

• Byggeri og byer – fra bæredygtig bygning 
til bæredygtig bydel

• Bæredygtig transport – især 
elladestandere i byudviklingen

• Vedvarende energianlæg – især store 
solcelleanlæg og multifunktionel 
anvendelse generelt

• Den kommende evaluering af planlovens 
regler for klimatilpasning
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Den kommende Havplan

Forventet offentlig høring v/ årsskiftet 
2020/2021

Kommunale opmærksomhedspunkter:

• Sammenhængen mellem land og vand 
generelt

• Vejledning rettet mod kommunerne

• Klare procedurer for afklaring af konkrete 
projekter - allerede under høringsperioden
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Klagenævnet samt øvrige processer

Fokus på:

• Generelt lange sagsbehandlingstid i plan-
samt miljø- og fødevarenævnet, herunder 
opsættende virkning

• Processerne, fx stigning i antallet af 
hjemsendelser til fornyet behandling 

• Usikkerhed om den juridiske linje, 
nyfortolkning af lovgivning mv. 

I forlængelse af corona også generel fokus på 
lokalplan-processer og redskaber
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Plandata.dk mm
Konkrete indsatser

• Brugergruppe til Plandata.dk med 3-4 
årlige møder

• Afklaring af kommunal rolle og opgaver i 
den kommende vurderingsproces

• Både ift. Plandata, BBR mfl. 
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Privat Offentlige Bysamarbejder

Netværkssamarbejde afsluttet marts 2020

Rapport med opsamling af erfaringer samt 
kogebog til hvordan man kommer i gang

En central konklusion er:

Stort behov for (nationalt) at understøtte: 
• Videndeling, 
• Kompetenceudvikling, 
• Forskning, 
• Data
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KL fokus på genstart af handelsbyerne 
Anledningen er genstart efter corona

Udspillet har 3 hovedelementer:

• Behov for national lovgivning vedr. privat-
offentlige bysamarbejder

• Styrkelse af E-handelkompetencer mv via 
og erhvervsfremmesystemet

• Justering af planlovens 
detailhandelsbestemmelser
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Samspil mellem plan- og miljølove 
Fokus på støj og lugt i planlægningen

Dialog ml. kommunerne, Erhvervsstyrelsen og KL 
forud for evaluering og ift. kommende revision af 
vejledninger 

Uens regler, afværgeforanstaltninger og 
målemetoder for planlægning ift. støj, afhængigt af 
støjkilde og byggeriets beliggenhed

Regler for virksomhedsstøj udfordrer byfortætning, 
sameksistens og øger arealbehovet

Samspil mellem planlov og husdyrlov udfordrer ny 
udvikling i landdistrikterne
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Multifunktionel jordfordeling og 
arealanvendelse 

Multifunktionel jordfordeling med flere 
samfundsgevinster 

National jordfond

Collective Impact initiativet 

Udtagning af lavbundsjorde

Ønske om flersidig anvendelse af de enkelte 
arealer generelt 
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Landzoneadministration
Fokus på bedre og minde komplekse muligheder for 
regulering af udviklingen i landzonen – eksempelvis 
ved: 

• Ens regler ift. umiddelbare rettigheder for hhv. 
tiloversblevne landbrugsbygninger og øvrige 
tiloversblevne bygninger 

• Krav om landzonetilladelse, frem for det 
nuværende krav om ny lokalplan, hvis 
anvendelsesændringer jf. de umiddelbare 
rettigheder skal stoppes eller tilpasses

• Overførsel af mindre arealer mellem landzone og 
byzone med kommuneplantillæg, frem for ny 
lokalplan
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Landdistriktsudvikling
Erhvervsministeren har varslet et 
landdistriktsudspil 

Eksempler på relevante ønsker fra KL: 

• Bedre bidrag til lokal udvikling ifm. 
etablering af VE 

• Multifunktionel jordfordeling og 
arealanvendelse

• Behov for styrket landdistriktspulje til 
nedrivning og sanering

• Bedre samspil mellem planlægning og 
husdyrloven
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Midlertidige flygtningeboliger 
Mulighed for 5-dispensation fra lokalplan til 
midlertidige boliger til flygtninge blev givet 
ifm flygtningekrisen, jf. PL § 5U

Dialog med staten, da flere kommuner fortsat  
havde midlertidigt behov for boligerne 2019, 
pga. lav fraflytning + kommunerne ikke 
længere ansvarlige for permanent boligtilbud

2020 blev i planloven givet mulighed for 
yderligere 2 års forlængelse af dispensationer 
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Boligtilsyn ift. smitterisiko blandt vandrende 
arbejdstagere 

Pba. stigende smitte af Covid-19 blandt vandrende arbejdstagere 
har Regeringen bedt KL, på vegne af kommunerne, om at styrke 
indsatsen i forhold til tilsyn med disses boligforhold for. Det er 
regeringens vurdering, at der er tale om et landsdækkende 
problem.

Det er aftalt: 

• At kommunerne, som en midlertidig første handling, øger 
fokus på bygningstilsyn efter byfornyelseslovens kap. 9, i det 
omfang tilsynet med bygningernes sundhedsmæssige forhold 
er af betydning. 

• At Regeringen hurtigst muligt sikrer hjemmel til det ønskede 
boligtilsyn med et fokus på at undgå smittespredning

• At der herefter hurtigst muligt igangsættes en bredere indsats 
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Boligaftale 2021-26
Med aftale om grøn boligaftale, maj 2020, sætter 
folketinget 30 mia. kr. af fra Landsbyggefonden 
til renovering af almene boliger og bl.a.: 

Boligsammenlægninger stoppes i områder med 
pres på boligmarkedet 

Der er nedsat arbejdsgruppe ift. muligheder for 
etablering af billige boliger til de økonomisk 
mest udfordrede borgere, med støtte fra 
nybyggerifonden

Fremtidige støtteordninger ændres væsentligt

Analyse af kommunalt tilsyn
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Tomgang i ældreboliger 
I almene ældreboliger har kommunerne 
anvisningsret – og er forpligtiget til at dække lejetab 
v. tomgang 

Tomgang en generel udfordring 

Vejledning fra TBST 2018 om muligheder for at 
undgå tomgang ved udlejning til andre målgrupper, 
ved omdannelse eller ved salg 

Omdannelse kræver enighed med boligorganisation

Tab en udfordring ved salg 

Dialog med TBST og BL 
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TAK FOR ORDET –
SPØRGSMÅL ? 
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