
 

 

Planudvalget 2017 
 

Udvalgets medlemmer 
Henriette Soja, Susanne Koch, Anders Myrtue, Erik Bûchert, Peter Hee og Ditte Thye. 
Formand Henriette Soja er blevet afløst af Ditte Thye. Sussanne Koch og Peter Hee er 
trådt ud af udvalget. Henriette Soja er fortsat medlem af udvalget. 
 
 
Udvalgets kommissorium er bla.: 

 At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende fysisk planlæg-
ning og byggelovgivningen. 

 At varetage opgaver vedrørende kommune- og lokalplaner samt andre fysiske 
planer der kan relateres hertil. 

 At udforme oplæg til Landsforeningens politik og strategi vedrørende fysisk plan-
lægning. 

 At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg i sager om fysisk planlægning. 
 At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kom-

muners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbe-
handling inden for fysisk planlægning. 

 

Henvendelser fra borgere og lokalforeninger 
I løbet af året var der 6 forespørgsler om henholdsvis byggeloven og dispensationer fra 
lokalplaner i henhold til planlovens § 19. Henvendelserne kom fra både lokalforeninger og 
privatpersoner. 

 

Nye lovbekendtgørelser 

Der er sket ændringer i lovbekendtgørelser omkring byfornyelse, bygningsfornyelse og 
tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse. Det er landsforeningens vurdering: at ændringerne 
lægger op til, at de enkelte kommuner får større mulighed for at disponere selv. Dette stiller 
dog krav til kommunerne, især de mindre kommuner, idet de i deres planlægning og øvrig 
praksis skal have styr på både byfornyelse og bevaringsområdet, idet der ikke længere er 
særlige puljer for disse landkommuner. Endvidere er der ikke længere en særlig 
udgiftsramme, som alene varetager udkantsområderne. 
 

Der er også en ny lovbekendtgørelse om planlægning af udlægning af nyt byzoneareal: 
Denne lovbekendtgørelse fastsætter regler for kommunalbestyrelsens metode til opgørelse 
af det forventede behov for at inddrage nyt areal til byvækst. Det er landsforeningens vurde-
ring: at der ikke må ske spredning af bebyggelse, som ikke er i sammenhæng med lands-
byens og byens øvrige bebyggelse.  

 
Nye vejledninger om byvækst, produktionsvirksomheder, detailhandel og om 
landzoneadministration 
I forbindelse med lovændringer af planloven er der udarbejdet nye vejledninger. Det er 
landsforeningens vurdering, at kommuner, erhvervsliv og borgere har fået videre rammer for 
at udvikle landdistrikterne. Det er vejledninger, som kommunerne skal bruge i deres admini- 



 

 

stration af planloven:   
 
Byvækst 
Kommunerne skal som udgangspunkt udpege nye udlæg til byvækst ”indefra og ud” fra den 
eksisterende by. Kommunerne får mulighed for at udlægge nye og flere arealer til byvækst, 
idet eksisterende rummelighed i f.eks. tidligere erhvervsområder og – havneområder ikke 
nødvendigvis skal indgå i opgørelsen over arealer, hvor der kan bygges nyt. Endvidere skal 
kommunerne heller ikke medregne udlagte arealer i landzonelandsbyer, uanset om det er 
udlæg til boliger eller erhverv.  
 
Produktionsvirksomheder 
Kommunerne skal sikre virksomhedernes drift-og udviklingsmuligheder bedst muligt. Disse 
virksomheder kan enten etableres i udkanten af byen eller i det åbne land med en beskyt-
telseszone omkring den enkelte virksomhed, således at den ikke begrænses i sine udvik-
lingsmuligheder. 
  
Detailhandel 
Kommunerne får større fleksibilitet i detailhandelsplanlægningen, idet det vurderes, at detail-
handlen er en af hjørnestenene i byernes liv, identitet, erhvervsudvikling og beskæftigelse. 
Der kan etableres butik ved produktionsvirksomheder med egne produkter. Butikker ved 
stationer, stadioner, turistattraktioner, benzinstationer m.m. Detailhandel i landzone kan ske i 
landsbyerne. Kræmmersalg og stalddørssalg kan ske i det åbne land. Endvidere kan der 
etableres detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger. 
 
Landzoneadministration 
Kommunerne får nye vækst- og udviklingsmuligheder i landdistrikterne til fremme af bosæt-
ning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og øget mulighed for at anven-
de fritidshuse til helårsbeboelse. Lempelserne af landzonereglerne omfatter bl.a.:  

 Flere muligheder for at anvende overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse 
 Mulighed for udvidelse af virksomheder etableres i overflødiggjorte bygninger med 

500 m2 uden landzonetilladelse, 
 Udvide helårshuse op til 500 m2 uden landzonetilladelse 
 Mulighed for udvidelse af eksisterende, veletablerede vognmandsvirksomheder 
 Udviklingsområder i kystnærhedszone gælder det samme som i landzone uden for 

kystnærhedszonen. 
 
 
Kursusvirksomhed 
I 2017 blev der ikke afholdt kursus inden for plan-og byggelovgivningen. 
 
15.03.2018 
Ditte Thye 


