
Den 18. august 2022 

Til Bolig og Planstyrelsen att. Nina Herskind og Jonathan Stanek 

Svar til Høring over forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Sagsnr. 2022-4680 

By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur hilser velkommen, at klimahensyn 

bliver en del af planlovens formålsbestemmelser, og at de nationale interesser i kommuneplanlægningen 

udvides til at omfatte klimahensyn. 

By og Land Danmark mener, at herregårdslandskaber og godslandskaber fortsat skal være særligt beskyttet. 

Det er foreningens holdning, at kulturelle landskabsværdier skal tilgodeses i planlægningen på lige fod med 

klima, naturværdier og økonomiske interesser. 

Derfor mener foreningen, at det foreliggende forslag til ændring af Planlovens § 11, stk. 1, nr. 16 skal 

trækkes tilbage, da det betyder en forringelse af beskyttelsen af landskabelige bevaringsværdier for så vidt 

angår landskaber, der kan karakteriseres som herregårdslandskaber eller godslandskaber. 

Det er desuden foreningens holdning, at vurderinger ang. herregårds- og godlandskabers særlige kvaliteter 

bør ligger under Kulturministeriet ressort, hvor den faglige kompetence til at foretage den pågældende 

vurdering ligger. Med sådan en særlig vurderingsopgave, bør de nødvendige resurser være tilstede. 

Det er foreningens holdning, at energilandskaber bør planlægges og koordineres på statsligt niveau. Som 

det fremgår af den gældende oversigt af nationale interesser i planlægningen fra 2018, er det en national 

interesse, at kommuneplanerne indeholder retningslinjer til sikring af større, sammenhængende 

landskaber, som i udgangspunktet friholder dem for større byggeri og tekniske anlæg, der slører 

landskabssammenhængen eller forringer muligheden for at forbedre landskaberne, jf. planlovens §11 a, 

stk.1, nr. 16. Dette bør fastholdes. 

Foreningen mener yderligere, at de ’bedre planlægningsmæssige redskaber’ kommunerne skal have, må 

sikre åbne, demokratiske processer, landskabelig kvalitet og langtidsholdbare løsninger, der også fungerer i 

fremtiden.  

By og Land Danmark mener, at der skal indgå bestemmelser i planloven for reetablering af grønne arealer, 

når solcelleanlæggene og vindmøller nedtages. 

Med venlig hilsen 

 

 
Iben Bækkelund Jagd 
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