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1.1 Godkendelse af referat 09. oktober 2015 



Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet.

REFERAT 2015

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G
E T
Dato: 09-10-2015 09:30
Sted: S-02
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1. Godkendelse af referat

1.1. Godkendelse af referat af møde i KL’s Teknikerkontaktudvalget 
den 21. august 2015
MDR-2015-00029 skvt

Indstilling
Det indstilles at udvalget godkender referatet.

Beslutning
Referatet er godkendt.

Bemærkning fra Søren Gais Kjeldsen, om at det er en uheldig tendens 
med Marie Louise Madsens manglende fremmøder, herunder at hun 
tager på ferie selvom der er planlagt møde i TKU. 
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2. Meddelelser

Troels meddelte kort om fire sager: lovprogram, udflytning af statslige 
arbejdspladser, ministermøder og økonomiaftalen for 2016.

Lovprogram: Blev lagt ud tidligere på ugen. Her sker der noget på 
vandsektorens organisering og liberalisering af planloven. Vi savner 
melding på beredskabet – herunder om hvad der skal ske med de 
statslige beredskaber. Brandregulering flyttes ind i byggeloven. 

Søren Gais Kjeldsen supplerede med at der fortsat er uklarhed mellem 
§60 selskaber og beredskabskommissioner. 

Udflytning af statslige arbejdspladser: Det ser ud til primært at være 
arbejdspladser knyttet til drift. Naturstyrelsen deles i to styrelsen. En der 
stadig hedder Naturstyrelsen som flytter til Randbøl med drift og 
myndighed, mens der laves en ny styrelse, Vand- og Naturforvaltning, 
der fortsat ligger i København. 

Ministermøder: KL formand Martin Damm har haft møde med 
ministre på vores område. Regeringen er meget interesseret i at mødes 
med borgmestre. 

Økonomiaftale for 2016: Der er indgået økonomiaftale 2016. Se mere 
under punktet på dagsordenen. 

Søren Gais Kjeldsen berettede om at der er stor tilslutning til KTC 
årsmøde. 
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3. Temadrøftelser

3.1. Transportaftale og infrastruktur
SAG-2015-04235 cro/nis

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter yderligere kommunale ønsker til et 
fremtidigt transportforlig. Temadrøftelsen kan tage udgangspunkt i 
følgende spørgsmål:

1. Hvilke konkrete indspil skal KL give til en vision for Danmarks 
udvikling som transportnation, herunder tanker om et nyt DK-kort 
2030?

2. Hvad skal KL’s svar være på DI’s erhvervsundersøgelse, der netop 
peger på infrastruktur og kollektiv transport, som det væsentligste 
punkt, som kommunerne bør gøre noget ved? Hvad sker der lokalt? 
Kan der siges noget nationalt?

3. Hvilke konkrete behov er der i forhold til den lokale trængsel 
omkring byer, og hvilke bud på en øget mobilitet ser I? Hvordan kan 
byernes oplande styrkes og mobiliteten her forøges, fx gennem 
pendlerstrategier? 

Beslutning
Udvalget pointerede at:
- Infrastruktur er højt på dagsordenen i kommunerne. Når DI kommer 

med deres erhvervsklimaundersøgelse går borgmestrene i panik, og 
vil have svar på om virksomhederne i deres kommune har nogle 
problemer.

- I forhold til DI undersøgelsen er havne og lufthavne også vigtige. 
Det skal adresseres. 

- Der skal ses på infrastruktur som et samlet hele, og ikke særskilt på 
offentlig transport. 

- I 6 by regi har de fået lavet en COWI rapport som viser, at 
timemodellen og elektrificeringen af jernbanen er en mulighed for at 
skabe vækst i hele Danmark. Timemodellen kommer ikke kun de 5 
hovedbyer til gavn, men også de omkringliggende byer og deres store 
oplande. Man får også hurtigere transporttid på den øvrige del af 
transport nettet. 

- Der skal ses på hvordan man sikrer koblingen mellem den 
individuelle transport og den kollektive.

- Man kan godt fremme cyklismen andre steder end i de store byer.
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- Det kunne være interessant hvis KL hævede barren lidt, og tale om 
hensigter. Det handler om mobilitets service, og ikke om det er 
individuel eller kollektiv trafik. 

- Vi skal passe på at vi ikke får forbygget os med veje når det går så 
hurtigt med udviklingen af intelligente biler. 

- Den grønne vinkel mangler Det kan godt kobles til hvad man vil ift. 
udviklingen af transport sektoren. 

- Buskoncepterne skal også udvikles mere, fx som busbanerne i KBH. 
Her får man hurtigt og god transport rimelig billigt. 

3.2. Landbrugets strukturudvikling
SAG-2015-04544 ksl/bem/esg

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter hvad en kraftig konsolidering i 
landbrugserhvervet vil betyde for kommunernes planlægning for 
aktiviteter i det åbne land, herunder:

• Hvilken udvikling i det åbne land skal kommunerne søge at arbejde 
for?

• Hvilke forventninger vil kommunerne blive mødt med fra landbruget 
og øvrige interessenter?

• Hvilke rammer og redskaber skal KL søge at få gennemført for at 
kommunerne kan håndtere omgivelsernes forventninger?

• Hvilke lokale og regionale forskelle skal KL tage højde for i 
interessevaretagelsen?

Beslutning
Klaus Kaiser, Erhvervsøkonomisk chef, SEGES, startede med at holde 
oplæg om udviklingen af landbruget i Danmark. Se de udsendte slides fra 
ham for fakta om udviklingen. 
Klaus pointerede overordnet, at: 
- Det er 15-20 % af landbrugene der har den meget store gæld. Det er 

også primært de store landbrug, som bl.a. har ekspanderet for hurtigt. 
- Vi går mod større og større landbrug.
- Landbrugene bliver mere og mere specialiseret. De forskellige 

specialiseringer har det med at klumpe sammen i klynger rundt om i 
landet. 

- Den samlede produktion vil stige. 
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- Der er nogle strukturelle ting på vej omkring ejerforholdet. Indtil ny 
primært selveje. Der vil komme flere forskellige ejerforhold i 
fremtiden, f.eks. pensionskasser der vil investere. 

- Der er målrettet miljøregulering på vej. Det vil betyde at der skal 
dyrkes mindre på de sårbare arealer, men mere på de robuste arealer. 

- Store landbrug kræver tværkommunalt samarbejde. 

I den efterfølgende diskussion med Klaus blev følgende 
problemstillinger vendt:
- Den målrettede miljøregulering vil betyde at der skal ske en 

omfordeling. Det vides ikke endnu hvordan. Landbruget mener 
samfundet skal betale, mens nogle politikere mener landbruget selv 
skal betale.

- Energiproduktion vil stadig være kun sidedel af forretningen for 
landmænd. 

- Med fremkomsten af de nye ejerforhold vil der også kunne sker en 
sammenblanding af værdikæden. I andre lander ser man at 
fødevareproducenterne direkte ejer landbrugene. 

- Der er problemer med tilkørsel til de større landbrug, da de små veje 
ikke kan håndtere de stadig større maskiner. 

- Omstillingen i landbruget er svær, da de dårligste landmænd skal 
lempes ud, men det er dem der har den store gæld. 

- I jagten på større og større landbrug har man også taget jorde i brug 
man ellers ikke ville have gjort. Man har presset citronen for hårdt. 
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4. Behandlingssager - Energi- og 
forsyningspolitik

4.1. KL’s arbejde med Ressourcestrategien i 2016
SAG-2014-04167 ksl

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilke overordnede problemstillinger 
og konkrete projektemner under Ressourcestrategien, som KL bør 
fokusere på i 2016. 

Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Det er interessant hvis der bliver set på de juridiske barriere. 
- Det er vigtigt at forbrændingssektroen får mulighed for at få affald 

fra erhverv. Lige nu fungerer reglerne ikke. 
- Affaldsforbrændingen skal på som temadrøftelse til næste møde. 

4.2. Fælles system for visuel affaldskommunikation
SAG-2015-00481 ach/triv

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter KL´s arbejde videre mod et fælles 
system til visuel affaldskommunikation og kommer med input til de 
næste skridt, med fokus på proces frem mod implementering. 

Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Det vil de meget gerne støtte. 
- Husk at tænke EU ind, så vi ikke laver andre farver og piktogrammer 

end det der måske kommer fra EU-niveau. 

4.3. Kommunale genbrugsbutikker
SAG-2015-04737 ach

Indstilling



Teknikerkontaktudvalget  | 09-10-2015

SIDE  |  11

Det indstilles, at udvalget drøfter KL´s holdning om, at 
• Afvente en endelig stillingtagen, indtil statsforvaltningen har udtalt 

sig  
• Sekretariatet i mellemtiden arbejder med at afdække fremtidige 

mulige modeller, som fx gør det muligt for socioøkonomiske 
virksomheder at indgå i en løsning.

Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Det er en meget vigtigt sag for kommuner, men store konsekvenser 

alt efter hvordan det ender. 
- KL kan med fordel rette henvendelse til statsforvaltningen hvor der 

opridses kontekst og konsekvenser for kommunerne. 
- Det er selve butiksbegrebet der forkludrer det hele.

4.4. Åben-dør-ordningen for havvindmøller
SAG-2014-01641 CRO

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter KL’s synspunkter iht. at:
• Den/de relevante kommuner skal informeres og inddrages straks 

efter, at en ansøgning om udvikling af et givet havområde er 
indkommet

• Kommunen/kommunerne skal inddrages både i forhold til placering, 
opstillingsmønster, visuelle hensyn og generel/kumulativ 
genevirkning for kommunens borgere og erhvervsliv, fx ændrede 
strømforhold mv.

• Kommunerne kan gøre indsigelse, hvis projekterne ikke i tilstrækkelig 
grad hænger sammen med eller tager hensyn til, hvad der i øvrigt er 
af lokale forhold. 

Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Det er fornuftigt det der står i sagsfremstillingen. 
- Det nytter ikke noget hvis vi alle bare siger nej til kystnære 

havvindmøller. Der skal være en balance. 
- Problematikken blev også behandlet sidste gang, og referatet derfra 

dækker meget godt. 
- Kommunerne skal inddrages så tidligt i proaktiv dialog som muligt, 

uanset om det er åbendør politik eller planlægning. Dvs. inden 
områderne udpeges. 
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5. Behandlingssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

5.1. Mere sammenhængende natur i det åbne land
SAG-2015-04748 trr

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver ift.:
• At KL´s tidligere politik ift. erstatningsnatur fastholdes og at 

sekretariatet konkretiserer tankerne yderligere med henblik på at 
påvirke regeringens naturpolitik

• At en eventuel lokal kommunal naturfond ikke blot skal varetages af 
kommunen, men at grønne råd og naturråd bør spille en væsentlig 
rolle ved beslutning om projektimplementering etc. 

Beslutning
Udvalget pointerede, at: 
- Hele idéen med at skabe sammenhængende natur er både god og 

rigtig, men man skal huske, at det også er et spørgsmål om natur 
kvalitet. 

- Omkring natura 2000 og §3 områder savner lovgivningen 
dispensationsmuligheder over for samfundsmæssige hensyn. Vi skal 
have mulighed for at gøre nogle ting.

- Der kunne skelnes til skovloven. 

5.2. Revision af planrammerne i Hovedstadsområdet 
SAG-2014-04890 bem

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver ift.: 
• At planlægningsmuligheder og -udfordringer i Hovedstadsområdet 

undersøges i et samarbejde med de berørte kommuner, 
• At det på baggrund heraf overvejes, om planloven bør revideres også 

på dette område.

Beslutning
Udvalget pointerede, at:
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- Det er relevant at få set på fingerplanen, da den trænger til en ny 
revision. 

- Der skal ses på dispensationsmulighederne, da man lige nu har fredet 
de grønne kilder. Der skal ikke laves erhvervs ellers 
ejendomsudvikling i de grønne kiler, men det er svært at udvikle på 
eksisterende ejendomme, der af den ene eller anden grund er blevet 
overflødige. 

- For Greater Copenhagen er der vækst i at have de grønne kiler, men 
måske er der ikke for den enkelte kommune. 

5.3. Delt forvaltning i sager om beskyttede sten- og jorddiger
SAG-2014-03812 laka

Indstilling
Det indstilles, at udvalget perspektiverer KL´s henvendelse til 
Kulturministeriet med henblik på at forhandle en samling af opgaven 
med beskyttede sten- og jorddiger hos én myndighed, hvor opgaven 
giver synergi til øvrige landskabs- og tilsynsopgaver.

Beslutning
Udvalget pointerede, at: 
- Enige i at opgaven skal være hos én myndighed. Den myndighed skal 

være kommunerne. 

5.4. KL’s position i udvalg til evaluering af stormflods-, 
oversvømmelses- og stormfaldsordningerne
SAG-2014-05911 npj

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter KL´s arbejde for, at følgende forslag 
kommer med i betænkningen fra det lovforberedende udvalg:
• Forsikringsordninger knyttet til oversvømmelse medvirker til at 

finansiere en national fond, der skal forebygge skade ved 
oversvømmelser fra havet

• Kommunal planlægning undersøges som redskab til at nedbringe 
udbetalinger fra stormflodsordningen, 

• At kommunerne får en rolle i forbindelse med vurderinger omkring 
oversvømmelsesordningen.
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Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Opbakning til en statslig fond. Der vil nok komme kamp om hvem 

der får midlerne. 
- Man skal måske ligger nogle mere objektive kriterier til grund for 

tildelingen end risikostyringsplanerne, da de er meget forskellig i 
detaljegrad. 

- Man kan bløde lidt op i havnelovgivningen, da havnene ikke må 
medfinansiere klimatilpasningstiltag. 

5.5. Høring om forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-
2020
SAG-2015-04173 laka

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiver på KL´s synspunkter:
• at det kun er kommuner, der kan være projektejere for 

vådområdeprojekter,
• at prioriteringen af vådområdeprojekter, der indstilles til 

gennemførelse, varetages af Vandoplandsstyregrupperne,
• at tidligere afgivne svar til programmet fastholdes og gentages.

Beslutning
Troels uddybede, at de sidste ansøgninger til vådområderne lige er 
kommet i må. Det viser, mener vi, at vi godt kan finde ud af det, selvom 
det har været en lang proces. 
Ellers ingen kommentarer. 
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6. Landbyfornyelseszoner i det åbne land



Teknikerkontaktudvalget  | 09-10-2015

SIDE  |  17

7. Behandlingssager - Miljøpolitik
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8. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolitik

8.1. Nye rammer for de boligsociale indsatser
SAG-2015-03439 kny

Indstilling
Det indstilles, at udvalget perspektiver:
• KL´s dialog med Landsbyggefonden for at sikre, at kommunerne 

inddrages, inden beslutninger vedrørende de boligsociale 
helhedsplaner bliver truffet, og 

• KL udarbejdelse af en case-samling med eksempler på, hvordan 
kommunerne arbejder med at koble de boligsociale helhedsplaner til 
den øvrige indsats i de udsatte boligområder.

Beslutning
Ingen kommentarer.
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9. Behandlingssager - Vej- og trafikpolitik

9.1. Seler i busser der transporterer børn
SAG-2015-04221 nis

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter TMU´s beslutning om, at såfremt 
regeringen ønsker seler i busser, der transporterer børn, skal det indføres 
som et lovkrav med dut-kompensation.

Beslutning
Ingen kommentarer. 
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10. Behandlingssager - Øvrige sager

10.1. Overordnet tema til Politisk Forum 2016
SAG-2015-04238 cma

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter temaet og de dertilhørende emner til 
oplæg og debat.

Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Det er nogle fine temaer.
- Husk også det tværfaglige samarbejde internt i kommunerne. 
- Samskabelse er vigtigt. Vi skaber rammerne for al anden velfærd 

sammen med andre (borgerne)
- Man skal se samskabelse og de andre dagsordenen som noget 

underliggende i lyset af tværfagligheden. Dvs. se på det ud fra vores 
egne organisationers perspektiv. 

- Effektivisering sælger ikke – men det der kan sælge er de ting man 
skal gøre for at komme i land med de effektiviseringer. 

10.2. Arbejdskraftudbud og rekruttering i kommunerne
SAG-2015-03176 ssb

Indstilling
Det indstilles, 
• at den generelle rekrutteringssituation i kommunerne på teknik- og 

miljøområdet drøftes, herunder 
o om de eventuelle udfordringer er generelle, eller om de 

kun gælder visse særlige personalegrupper,
o hvilken rolle udlicitering af opgaver samt 

beskæftigelsespolitiske ordninger spiller på det tekniske 
område ift. rekrutteringssituationen,

• at det drøftes, hvad den enkelte kommune eller kommunerne i den 
enkelte region i højere grad kan gøre for at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft,

• at KL’s rolle omkring arbejdskraftudfordringerne og rekrutteringen 
drøftes.
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Beslutning
Udvalget pointerede, at:
- Vi mangler ingeniører. Specielt på trafik og vejområdet, spildevand 

og byggesagsbehandling
- 15 ud af 98 kommuner er med i et Viadania projekt hvor man prøver 

at vise vejingeniørerne har spændene jobs i kommunerne. 
- Det er stadig muligt, i hvert fald i de større byer, at rekruttere de 

rigtige folk, men de får færre og færre ansøgninger. 
- De nye ingeniører kan slet ikke forestille at de skal arbejde i det 

offentlige.  
- Vi skal ned og ramme gymnasierne med formidlingen om de 

spændene opgaver i kommunerne. 
- Vi skal ikke bare se på os selv, men slå os sammen med de private, 

for at vise at der er et stort og spændene jobmarked der både er 
privat og offentligt. 

- Det hjælper at vi kan begynde at bruge ord som klima i stedet for 
spildevand. 

- Har KL ikke en samlet pakke op hvilken type uddannelser vi gerne 
vil have i kommunerne? 
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11. Orienteringssager - Energi og 
forsyningspolitik

11.1. Borgmestermøde med miljø- og fødevareministeren om 
havplanlægning
SAG-2015-04458 cro

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering. 
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12. Orienteringssager - Planlægning og 
naturbeskyttelse

12.1. Status på planlovsarbejdet
SAG-2014-04890 bem

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering. 

12.2. Status på kystforsøgsordningen
SAG-2014-04770 bem

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering.

12.3. Bedre incitamenter til at bevare småbiotoper i landbrugslandet
SAG-2014-05112 esg

Indstilling
Det indstilles til orientering, at KL sammen med de øvrige parter i 
styregruppen ”Det åbne land som dobbeltressource” har rettet en fælles 
henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren samt Folketingets Miljø- 
og Fødevareudvalg med forslag om, at småbiotoper i større udstrækning 
indtænkes i den nationale implementering af EU’s fælles 
landbrugspolitik. 

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering.
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13. Orienteringssager – Miljøpolitik

13.1. Orientering om høringssvar til bekendtgørelse om vandkvalitet og 
tilsyn med vand-forsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen 
SAG-2015-03852 npj

Indstilling
Det indstilles, at høringssvaret tages til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering.
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14. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik

14.1. Fugtsugende MgO-vindspærreplader i nybygninger og 
renoveringer
SAG-2014-00217 esg

Indstilling
Det indstilles til orientering, at KL i medierne anbefaler kommunerne at 
håndtere sagen således:

• Hver kommune kan med fordel undersøge, i hvor mange byggerier 
og renoveringer der er brugt MgO-plader. Så kommunen har et 
overblik over problemets omfang i egen kommune.

• Med hensyn til handling, så kan kommunen med fordel afvente den 
sag, der nu kører om placeringen af ansvaret for brugen af disse 
MgO-plader i et konkret, alment boligbyggeri.

• Kommunerne kan med fordel lægge de faglige vurderinger til grund, 
der fremgår af den undersøgelse af MgO-plader, som 
Byggeskadefonden har fået lavet, og som ligger på deres hjemmeside. 
Det fremgår blandt andet af rapporten, at man anbefaler, at disse 
plader udskiftes inden for et mindre antal år.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering.
Udvalget pointerede også, at: 
- Hvis man konkret ved man har MgO-vindspærreplader skal 

kommunen tage fat. 
- Det er et kæmpe problem, og det vil være godt hvis kommunerne 

kan hjælpe hinanden. 

14.2. Puljen til landsbyfornyelse
SAG-2015-01779 esg

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager til orientering, at KL nu relancerer 
tidligere fremsatte ønsker om, at staten letter kommunernes arbejde med 
landsbyfornyelse, jf. de seks ønsker nedenfor.
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Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering.
Udvalget pointerede, at: 
- KL skal arbejde videre med det. Der foreslås at finansieringen til 

nedrivningen af boliger i landdistrikter skal komme fra 
realkreditinstitutionerne. 
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15. Orienteringssager - Vej-, trafik- og 
transportpolitik

15.1. Status på takstharmonisering i den kollektive transport
SAG-2012-01709 cro

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering. 
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16. Orienteringssager - Øvrige sager

16.1. Aftale om kommunernes økonomi for 2016 – opfølgning på 
forhandlingsresultatet fra juli 2015
SAG-2015-04806 lpj/mlm

Indstilling
Det indstilles, at sagen tages til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering. 
Udvalget pointerede, at: 
- En generel opfordring til at man ikke siger kommunal hele tiden. 

Hellere et kodeks for god selskabsledelse. Hvorfor skal kommunerne 
oprette selskab, når regioner og stat ikke skal. F.eks. som det er 
tilfældet med solceller. 

16.2. Aftale om Grunddataprogram 3 – Vandforvaltning og 
klimatilpasning
SAG-2015-01695 anmc

Indstilling
Det indstilles, udvalget tager sagen til orientering. 

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering.

16.3. Afslutning af projekt vedr. fuldt digitale lokalplaner
PRJ-2012-00045 bem

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering. 
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16.4. Meld en særregel på havneområdet
SAG-2015-04517 cro

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager sagen til orientering, og at eventuelle 
uhensigtsmæssige særregler, som udvalgets medlemmer støder på, 
indberettes til sekretariatet i løbet af oktober 2015.

Beslutning
Udvalget tog sagen til orientering. 
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17. Eventuelt

17.1.  
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18. Lukkede sager



3.1 Støj i blandede byområder



Cases vedr. fysisk planlægning vedr. byudvikling og fremstil-
lingsvirksomheder  
 
Ålborg kommune - Hals havn: 

Den gældende lokalplan i området siger erhverv i stuetagen og boliger på 1. sal, men bygher-

ren ville gerne have mulighed for at etablere boliger i stueetagen (anvendelsesændring og der-

for ny lokalplan). Der er tale om fortsættelse af en eksisterende boligstreng langs Færgevej. 

Attraktionsværdien er netop udsigt til færgelejet og ophold og udsigt mod vest.  

 

Udfordringen er, at Hals-Egense færgen betragtes som en virksomhed, når den ligger i hav-

nen. Og så kan støjkravet ikke overholdes. Færgen ligger i Hals Havn 2½-3 minutter ad gan-

gen, 5 gange i timen. Start af motorer og klargøring starter ½ time før første afgang, som er 

kl. 6:30 på hverdage og kl. 8:00 i weekender og helligdage. 

 

Efter de nye støjmålinger at dømme er det sandsynligt, at de sydligste eksisterende boliger 

heller ikke kan overholde støjkravene. Der har aldrig været klager over støj herfra.  

Man har tidligere forsøgt at sælge grunde til etablering af boliger nord for Hals Bymidte, men 

det er ikke salgbart, hvorimod arealer på eller ved havnen er attraktive. Der er ikke mange 

omdannelsesmuligheder i Hals by i øvrigt.  

Kontakt: ulla.kristensen@aalborg.dk 

 

Ålborg kommune – Håndværkerkvarteret: 

Kommunen ønsker at planlægge for at få boliger ind i et erhvervsområde. Baggrunden er, at 

området ligger meget centralt, omgivet af boliger (midtbyen) og 2 omdannelsesområder med 

blandet bolig- og erhverv. Det ligger således som en lomme i et område, hvor udviklingen 

hen mod blandet bolig- og erhverv allerede eksisterer eller er i gang. 

 

Byomdannelsesparagraffen kan ikke anvendes for dette område, idet forudsætningen er at 

området skal være under afvikling som erhvervsområdet. Det kan man ikke sige, at det er, 

men kommunen ser samtidig, at erhvervstyperne ændres allerede nu til fx fitness og forenin-

ger, når eksisterende produktion flytter ud. Desuden er der for mange virksomheder til, at det 

vil være praktisk muligt at indgå en samlet aftale, som krævet i byomdannelsesparagraffen. 

Virksomheder, ejere og lejere ændrer sig også hele tiden, da det er et stort område.  

 

Udgangspunktet er derfor, at når boligerne etableres i området, skal de skærme sig mod virk-

somhedsstøjen. Men hvis beboerne efterfølgende klager over støj/støv/lugt, er det virksom-

hederne, der vil få et påbud. Og hvis virksomhederne efterfølgende vil udvide produktionen 

eller lign. vil de også blive mødt af nogle andre krav end i dag, hvor de kan støje 60 dB døg-

net rundt.  

Kontakt: karen.andreasen@aalborg.dk 

 

Ålborg kommune – Nordhavnen: 

På Nordhavnen er der udarbejdet en lokalplan for et blandet byområde med udgangspunkt i 

Planlovens § 15a stk. 2. Det aktuelle område er 1. etape af en udvikling af hele den østlige del 

af Nørresundby havnefront, men inden for området er der stadig støj- (og støv) belastende 
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virksomhedsaktiviteter. I planprocessen har kommunen derfor været i dialog med virksomhe-

derne. Virksomhederne har identificeret de væsentligste støj og støvbelastende aktiviteter og 

anvist tiltag, der vil blive gennemført for at bringe disse miljøbelastende aktiviteter til ophør 

eller nedbragt til et acceptabelt niveau. På denne baggrund har kommunen vurderet, at der er 

udsigt til, at miljøbelastningerne fjernes eller reduceres inden for en periode der ikke væsent-

ligt overskrider de 8 år. Den ene virksomhed har givet udtryk for bekymring, men er beroliget 

med, at målet ikke er at presse en velfungerende virksomhed ud (for dette har planlovens § 

ikke til hensigt), men at sikre, at virksomheden og det nye byområde kan fungere side om side 

uden der skabes en miljøkonflikt.  

Kontakt: karin.hoejlund@aalborg.dk 

 

Ålborg kommune - Skudehavnen 

I området er der udflyttet og lukket mindre værftsfunktioner. Der ligger dog en mindre virk-

somhed tilbage midt i området. De ønsker hverken at flytte eller indgå i en aftale. Virksom-

hed er et bådeværft, hvorfor beliggenheden ved fjorden er en forudsætning. Dog kan dele af 

den mest miljøbelastende aktivitet godt placeres et andet sted som fx Østhavnen i Aalborg. 

Ejeren er dog ikke interesseret i dialog, så derfor er processen fastlåst, uanset at andre inte-

ressenter i området gerne vil fremme udviklingen. Den aktuelle virksomhed har et areal på ca. 

6600 m2 ud af et samlet område på ca. 29000 m2. 

Kontakt: rie.malling@aalborg.dk 

 

Århus kommune – omdannelse ved Katrinebjerg 

Et industriområdet søges omdannet til et centrum for IT udvikling og uddannelse. De virk-

somheder der afvikles er typisk håndværkere og småproduktion som der ikke længere er basis 

for. Det er foregået uden de store problemer, men en enkelt af produktionsvirksomhederne 

er ved at være lidt klemt og vil gerne flytte. En flytning vil give dem plads til udvikling og fri-

givet kapital fra den nuværende grund. Udfordringen er vandplanerne, hvor Naturstyrelsen 

har udvidet Områder med særligt drikkevand (OSD) så det også dækker dele af Aarhus by 

som i kombination med vandplanretningslinjerne 40 og 41, gør det meget vanskeligt at finde 

et nyt areal til virksomheden.  

Kontakt: Ole Gregor grol@aarhus.dk 

 

Århus kommune – Århus Ø 

En omdannelsesproces i Århus Havn har været yderst problematisk grundet ønsker om at 

bygge boliger med altaner. Naturstyrelsen har som planmyndighed har gjort indsigelse mod 

højden på glaspartiet på nogle altaner, da man frygtede en teoretisk overskridelse af de vejle-

dende støjgrænser enkelte gange i fremtiden (dvs. når der samtidig losses flere Containerskibe 

om natten - en situation kommunen ikke har set endnu). Kommunen vurderede ikke at alta-

ner er omfattet af udendørs opholdsarealer, hvor støjvejledningerne skal overholdes. Hvis det 

er tilfældet, er der nemlig langt større problemer andre steder, især langs vejene, hvor der jo i 

dag allerede bygges altaner. Det vurderes ligeledes at mangle proportionalitet når Naturstyrel-

sen vælger at tage udgangspunkt i enkelthændelser langt ude i fremtiden. Klagenævnet har fx i 

andre sager udlagt de vejledende grænser, så der ikke skal tages hensyn til særlige hændelser 

som f.eks. fejning af et areal foran et værksted.  

Kontakt: Ole Gregor grol@aarhus.dk 
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Randers kommune – Nyt havneområde   

Der er planlagt for et nyt havneområde syd for fjorden øst for Randers. I forbindelse med 

Kommuneplan 2009 og 2013 er der indsendt et projekt for et nyt boligområde med ca. 200 

boliger nord for fjorden. Der er ca. 350 m i luftlinje på tværs af fjorden. Det vil være en at-

traktiv beliggenhed for nye boliger. Men da afstanden til erhvervsområdet syd for fjorden 

ikke er stor nok i forhold til miljøklasse 6-7 virksomheder, og kommune har vurderet, at der 

vil være risiko for støjgener, og kommunen ikke ønsker at begrænse de fremtidige virksomhe-

ders handlemuligheder, så har byrådet sagt nej til at ændre kommuneplanen og imødekomme 

ønsket om et nyt boligområde. 

 

Her ville muligheden for at indskrive andre støjgrænser i planlægningen kunne sikre hensigts-

mæssig planlægning samtidig med, at virksomhederne kan etableres. Og virksomhederne vil 

på den måde kunne få en garanti for, at de kunne ligge der. Man kunne evt. lokalplanlægge 

eller tinglyse en ret til virksomhedsdrift/støj mv. på et sådan erhvervsområde. Derved vil 

virksomheder være sikrede, og der vil være mulighed for udvikling.  

Kontakt: Britta Pørksen britta.poerksen@randers.dk 

 

Randers kommune – Byen til vandet  

Kommunen arbejder pt. med et stort byomdannelsesprojekt ”Byen til Vandet”. Byudviklin-

gen har et 30 årigt perspektiv, fx ved man, at virksomheden Verdo har kontrakt om leje af 

areal til værk på pieren indtil 2034. Der er dog områder, der inden for de kommende 3-5 år 

kan bebygges. Men kommunen vil ikke kunne lave en aftale om afvikling af virksomheder 

med længere frist end 8 år, hvorved den nuværende lovgivning reelt gør, at de har begræn-

sende handlemuligheder indtil 2028. 

 

Samtidig vil kommunen gerne kunne byudvikle og samtidig beholde den særlige havnekarak-

ter og identitet og historik fra industrihavnen. Men hvis der ikke kan bibeholdes industrivirk-

somheder, så bliver det nemt et museum. Igen vil ville muligheden for at indskrive andre støj-

grænser i planlægningen kunne sikre hensigtsmæssig planlægning samtidig med, at virksomhe-

derne kan bibeholdes. Alternativt kunne man give mulighed for aftaler med et længere tids-

perspektiv, så virksomheder og fremtidige beboere på den måde havde en ramme for samek-

sistens – herunder varighed. 

Kontakt: Britta Pørksen britta.poerksen@randers.dk 

 

Ringkøbing Skjern - Hvidesande Havn  

Kommunen oplever udfordringer ift. at muliggøre fritidsboliger i havnen. Der er her tale om 

kortvarige ophold og hvor aktivitet i havnen kan være en vigtig del af attraktionen og derfor 

virker det ikke hensigtsmæssigt at disse reguleres på samme måde som fritidsboliger i som-

merhusområder, hvor støjkrav og dermed forventninger til baggrundsniveauet heraf er  - og 

med rette må forventes at være - anderledes. Det er altså her man køber og lejer fritidsbolig, 

hvis det er ønsket om fred, ro og uforstyrrethed der er fremherskende.  

Kontakt: Steen Davidsen, sd@hvshavn.dk 

 

Svendborg kommune – Svendborg havn mfl. 
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De små og mellemstore byer, som Svendborg hører med til, med havne uden udvidelsesmu-

ligheder og lav dybgang, har ikke en efterspørgsel og investeringsvillighed efter nok så spæn-

dende arealer, som muliggør en forholdsvis ensartet udvikling i et hurtigt tempo. Dertil kom-

mer, at man politisk og blandt borgerne ikke ønsker en omdannelse til monofunktionelle an-

vendelser. Alle er skræmt over eksemplerne i andre kommuner med rene boligområder og 

privatisering af omgivelserne. Ønsket er i stedet at det mest muligt skal ligne den havn man 

kendte fra før terrorsikring m.m. lukkede mange havnearealer, dvs. at der skal kunne ske rig-

tig mange forskellige aktiviteter. 

 

Men plan- og miljølovgivningen stiller ikke umiddelbart værktøjer til rådighed, der smidigt 

kan håndtere udfordringen med at skabe dynamik for en langstrakt og vedvarende omdan-

nelse, som for tiden tegner sig i mange centrale byområder, f.eks. i og omkring mange byers 

havnearealer. Overordnet set er udfordringen, at plansystemet er bygget op på i hovedsagen 

monofunktionelle delområder, og at en forandring defineres som at gå ”i en lige linie” fra en 

type anvendelse til en anden type anvendelse. Byfornyelsesparagraffen kan ikke anvendes når 

der er brug for dels et større spænd af samtidige anvendelser, dels en længere periode for om-

dannelse.  

 

Det er op ad bakke, at man skal bruge rigtig lang tid til at vente på, at virksomheder ophører, 

lukker eller flytter – hvilket i høj grad er afhængig af den stedbundne investering – og at an-

dre arealer længe må ligge tomme og vente på, at ny anvendelse kan ”komme til”. Disse of-

test centrale arealer har et potentiale, der i mindre byer kan være grundlag for aktiviteter, som 

kan være med til at bidrage til byens attraktivitet og overlevelse, men ikke i et højt tempo og 

med stor risikovillighed. Der er tale om en udfordring, som rammer de fleste byer uden for 

de to store vækstregioner omkring København og Århus. 

Kontakt: Jan Carlson, jan.carlsson@svendborg.dk 

 

Halsnæs kommune – Frederiksværk og Hundested havn 

Halsnæs kommune ønske som en del at deres turisme indsats at understøtte flere overnat-

ningsmuligheder. Kommunen overvejer derfor om hotelskibe – der kendes andre steder fra - 

kunne være en mulighed til at understøtte behovet. Ligesom i Hvide Sande hvor er der tage 

om at værelser udlejes med henblik på at beboerne kun har midlertidigt ophold i skibet, samt 

at placeringen af hotelskibet i en aktiv havn netop udgør en væsentlig del af attraktionsvær-

dien.   

 

Men en placering af et hotelskib i fx Frederiksværk eller Hundested havn vil ikke miljømæs-

sigt kunne lade sig gøre. I Frederiksværk fordi der ligger stålværker og i Hundested i forhold 

til eksisterene erhvervsaktiviteter indenfor sten- og grus, flis m.m. 

Kontakt: Anni Kær Pedersen, anped@halsnaes.dk 

 

Køge kommune – Søndre Havn 

Som lovgivningen i dag er skruet sammen skal nye byggerier altid forholde sig til støjen i den 

aktuelle planlægningssituation, hvorfor det ikke er muligt at indregne den støjskærmende ef-

fekt af planlagte, men ikke realiserede, byggerier. I Søndre Havn er det forudsat, at der langs 

havnefronten mod den støjende erhvervshavn mod nord etableres en høj støjafskærmende 
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randbebyggelse. Randbebyggelsen vil udgøre en væsentlig støjafskærmning for de bagvedlig-

gende boligbebyggelser på Søndre Havn. Den planlægningsmæssige udfordring er dog, at om-

rådet (bl.a. pga. fraflytningstidspunkter for eksisterende virksomheder i området) udvikles fra 

syd mod nord. Det betyder, at alle nye byggerier i området opføres i det værst tænkelige sce-

narie, hvor der ikke er foranliggende bygninger, som kan skærme mod støjen.  

 

Med den nuværende lovgivning er det ikke muligt, at indregne den støjafskærmende effekt af 

de foranliggende bygninger, og konsekvenserne heraf kan være ganske alvorlige. I den kon-

krete case kan det medføre, at en lang række boliger ikke kan opføres med altaner og, at der 

skal etableres særlige støjdæmpende vinduesløsninger. Der vil være tale om tiltag, som væ-

sentligt vil forringe boligkvaliteten og dermed også afsætningsmulighederne for lejlighederne. 

Og disse forringelser har udelukkende til formål at imødekomme støjudfordringerne i en kor-

tere overgangsperiode indtil foranliggende byggerier er opført. Herefter skal kommende be-

boere leve med besværlige vinduesløsninger ligesom de skal undvære altaner, som i den per-

manente situation godt kan overholde grænseværdierne. Der bør i lovgivningen åbnes op for, 

at der i en overgangsperiode kan dispenseres for støjkravene, såfremt kommunen vurderer, at 

støjafskærmende byggeri vil være opført i løbet af en kortere årrække, fx 8 år.  

 

Når det gælder altaner er miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarea-

ler i natperioden en særlig udfordring i forhold til realisering af de ønskede byggerier i byom-

dannelsesområderne. Det gælder ikke mindst for etablering af altaner, som er et afgørende 

salgsparameter i moderne etageboligbyggeri. Det forekommer unødigt restriktivt, at der skal 

gælde skærpede vilkår for støj på altaner og øvrige udendørs opholdsarealer om natten. Så-

fremt niveauerne for indendørs opholdsværdier er overholdt bør det være tilstrækkeligt at 

håndhæve værdierne for aftenperioden på de udendørs opholdsarealer. Konsekvenserne for 

den aktuelle case på Søndre Havn og i Stationsområdet kan være, at en række boliger helt må 

undvære altaner fordi værdierne for udendørs opholdsarealer om natten ikke kan overholdes.  

Kontakt: Simon Leth Nielsen simon.leth.nielsen@koege.dk 

 

Køge kommune – Køge Nord 

Køge Kommune står over for en tilsvarende problemstilling i byudviklingsprojektet Køge 

Nord, hvor senere planlagt randbebyggelse til kontorerhverv mod motorvej og jernbane vil 

udgøre en væsentlig støjafskærmning mod bagvedliggende boliger. Her er der tale om trafik-

støj, men udfordringen er grundlæggende den samme. Som lovgivningen i dag er indrettet vil 

boligerne skulle indrettes efter det højere støjniveau i overgangsperioden indtil randbebyggel-

sen er etableret. Der vil således skulle tages en række hensyn som kan have negative konse-

kvenser for den generelle boligkvalitet i området i al fremtid. Det kan fx være, at generelle 

hensyn til orientering af boliger i forhold til sol/skyggeforhold må tilsidesættes pga. en mid-

lertidig udfordring i forhold til grænseværdierne for støj. 

Simon Leth Nielsen simon.leth.nielsen@koege.dk 

 

Frederiksberg kommune – omdannelse i tæt by 

En gammel industrivirksomhed med døgnproduktion ønsker at frasælge et nærtliggende om-

råde til byudvikling. Virksomheden ligger i et område med blandet bolig/erhverv med tæt be-

byggelse. Den for kommunen ønskede byudvikling på området er boligformål. 
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Relevante støjgrænser i en sådan sag – i relation til lokalplanlægning, miljøbeskyttelse etc. 

58 dB (målt på udearealer, trafikstøj).  

46 dB (målt indendørs, trafikstøj, svagt åbne vinduer) 

33 dB (målt indendørs, trafikstøj, lukkede vinduer) 

63 dB (målt på udearealer, jernbanestøj) 

40 dB (virksomhedsstøj, målt udendørs på facaden eller overalt på området hvor der er op-

holdsarealer. Støjen opgøres over den mest støjbelastede halve time.) 

 

Det er muligt via facadeisolering af nybygning, optimal placering af nybygningen og indret-

ningen af grunden at overholde relevante støjgrænser f.s.v.a. angående trafikstøj og jernbane-

støj. Virksomhedsstøjen skal (efter dialog med miljøstyrelsen), uanset facadeisoleringen, op-

gøres uden på facaden. Grænseværdien for virksomhedsstøjen kan i praksis således kun over-

holdes ved at etablere en meget høj støjmur tæt på virksomheden eller bebyggelsen. Nævnte 

er byplansmæssig uacceptabelt.  

 

I den nævnte situation bliver det således ”virksomhedsstøjen” med de meget lave støjgrænser 

og ”hårde” opgørelser”, som bliver den styreren faktor for byudviklingen. Man kan diskutere 

den samfundsmæssige fornuft i så ”forskelligartede” miljøbeskyttelsesniveauer.1 Konsekven-

sen er, at byudvikling forhindres uden at borgeren/samfundet synes at få miljømæssig ge-

vinst. 

Kontakt: Niels Kaalund Jensen, nije01@frederiksberg.dk 

 

Københavns kommune - Novozymes ved Hillerødgade 

Arealet syd for Hillerødgade er støjebelastet med såvel banestøj fra ringbanen som vejstøj fra 

Bispeengbuen og Hillerødgade. Alligevel er det det – langt lavere – støjniveau fra Novozymes 

produktionsanlæg nord for Hillerødgade, der er bestemmende for, hvordan arealet kan udnyt-

tes. Det er ulogisk, at industristøj vægtes højere end vej- og banestøj i planlægningen. Det gi-

ver uhensigtsmæssige løsninger, når støjafskærmningen skal koncentreres mod nord, hvor 

støjbelastningen er mindst. 

Kontakt: Eske Kock Pedersen, eskepe@tmf.kk.dk 

 

Københavns kommune - MAN diesel i Sydhavnen 

I lokalplanlægningen har kommunen taget udgangspunkt i, at de erhverv, der har ligget i til-

knytning til områder, hvor der ønskes udbygning med støjfølsom anvendelse, primært boli-

ger, skal kunne blive liggende. 

 

I byomdannelsesområderne, hvor kommunen i princippet kunne have brugt 8-årsreglen for 

afvikling af støjende virksomheder, har man i stedet haft som udgangspunkt, at det var den 

støjfølsomme anvendelse, der skulle tilpasse sig erhvervene, således at erhvervene ikke risike-

rer, at deres miljøgodkendelser bliver revideret af hensyn til de nye anvendelser. Baggrunden 

for, at kommunen ikke bruger byomdannelsesreglerne, for så vidt angår støj er, at flere af de 

virksomheder, der er tilbage i disse områder ikke forventes at ville flytte indenfor en oversku-

elig årrække, og det har Københavns Kommune heller ikke et ønske om, at de gør.  

 

                                                 
1 Støjgrænserne beregnes ikke på samme måde. 
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I andre tilfælde er virksomhederne i området allerede ophørt. Det gælder f.eks. et område 

som Carlsberg og også i store dele af havneområderne. Det er endvidere kommunens erfa-

ring, at man kan nå meget langt med støjisolering af nye bygninger også uden de store tekni-

ske og arkitektoniske udfordringer. 

 

Et godt eksempel er det aktuelle arbejde med Enghave Brygge, hvor MAN Diesel & Turbo i 

Sydhavnen skal kunne blive liggende, også selvom området udbygges. 

 

I en række mindre kommuner med havne, der er under omdannelse, vil der være situationer, 

hvor det er sværere at bygge nye boliger og samtidig overholde støjgrænserne. Det skyldes, at 

der ofte er tale om mindre byggerier, der indpasses i eksisterende bebyggelse, mens Køben-

havn, ved de større byudviklingsområder, har nemmere ved at planlægge, så der kan støjaf-

skærmes f.eks. med erhvervsbebyggelse eller hvor friarealer kan afskærmes ved, at de ligger 

inde i lukkede gårdrum.  

 

Københavns Kommune mener det er en god idé at lempe støjreglerne, så der bliver bedre 

muligheder for åbne altaner. En oprydning i støjvejledningerne er ønskværdig evt. ved hjælp 

af at udarbejde en bekendtgørelse. Det vil kunne gøre den daglige administration enklere . 

Kontakt: Eske Kock Pedersen, eskepe@tmf.kk.dk 
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3.3 Kommunernes arbejde med nye planrammer



Bilag: Regeringens udspil på planområdet - kommenteret 

I det følgende gives sekretariatets konkrete kommentarer til hvert enkelt forslag i kap. 3 om 
”Liberalisering af planloven mm”i regeringens vækstudspil 
”Vækst og udvikling i hele Danmark”.

Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning
1. Regeringen vil sikre, at staten fremadrettet alene stopper den lokale planlægning med 

indsigelser, når der er tale om væsentlige nationale interesser, som bl.a. fastholdelse af 
store produktionsvirksomheder, transportkorridorer, natur og miljø, kulturarv og 
landskaber.

Sekretariatets kommentar:
Forslaget er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Sekretariatet følger op på den konkrete udmøntning af 
forslaget. 

Kortere høringsfrister, fleksible rammer for kommunernes planlægning og nyt 
klagenævn
Regeringen vil:

2. Indføre kortere høringsfrister for lokalplaner og kommuneplantillæg, så høringer 
nedsættes fra minimum 8 uger til minimum 4 uger for forslag til lokalplaner og 
mindre kommuneplantillæg

3. Indføre et forenklet lokalplaninstrument med begrænsede krav til redegørelse og 
bestemmelser og med en kortere høringsfrist fra 8 uger til 2 uger.

4. Udvide mulighederne for at dispensere fra lokalplaner, hvorved behovet for 
udarbejdelse af nye lokalplaner mindskes.

5. Kortlægge i samarbejde med KL, hvordan lokalplaner kan udarbejdes som fuldt 
digitale planer.

6. Nedlægge det nuværende Natur- og Miljøklagenævn og etablere to nye klagenævn i 
Klagenævnenes hus for hhv. planområdet og natur- og miljøområdet.

7. Indføre et differentieret klagegebyr for klager på planområdet og natur- og 
miljøområdet.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Sekretariatet følger op på den konkrete udmøntning 
af forslagene.

Ny anvendelse af tomme bygninger til gavn for iværksætteri og virksomheder
Regeringen vil:

8. Tillade, at alle overflødiggjorte bygninger kan tages i brug til anden anvendelse, 
herunder ferieboliger.
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9. Fjerne loftet over, hvor mange ferieboliger der kan etableres i overflødiggjorte 
landbrugsbygninger.

10. Give virksomheder på landet ret til at udvide bygninger med op til 500 m2 uden 
landzonetilladelse.

11. Igangsætte et servicetjek af erfaringer og potentiale i alternativ arealanvendelse i 
affolkede områder.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene er som udgangspunkt i overensstemmelse med KL’s ønsker til flere muligheder i det åbne land. 
Dog lægges der op til at give virksomheder nogle umiddelbare rettigheder, om end det ikke på alle punkter er 
helt klart, hvilken konkret udmøntning der påtænkes. Sekretariatet følger op på den konkrete udmøntning 
af forslaget.

Bedre og mere tidssvarende rammer for landbrug mv. ved udvidelse og opførelse af ny 
bebyggelse
Regeringen vil:

12. Sikre at nybyggeri i tilknytning til en landbrugsejendom kan etableres mere end 20 
meter væk fra eksisterende bebyggelse.

13. Hæve grænsen for størrelsen af til- og ombygning af helårshus uden landzonetilladelse 
fra 250 m2 til 500 m2.

14. Give mulighed for opførelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri til dambrug uden
landzonetilladelse.

15. Fjerne kravet om, at kommunerne skal udpege eksisterende og potentielle 
naturområder til Grønt Danmarkskort.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene ses ikke at være i overensstemmelse med KL’s ønsker til en mere helhedsorienteret regulering i det 
åbne land. For så vidt angår pkt. 12-14 er der tale om markante nye rettigheder til den enkelte borger eller 
virksomhed, uden at det kan sikres, at byggeriet sker i sammenhæng med den øvrige arealanvendelse i det 
åbne land. Tillige er landzonetilladelsen en mulighed for, at kommunen kan høre naboer og andre berørte om 
den påtænkte udvikling. 

For så vidt angår pkt. 15 om Grønt Danmarkskort har KL tidligere talt for, at kommunerne fik denne 
opgave med henblik på at understøtte en bedre naturplanlægning i Danmark. Sekretariatet vil derfor arbejde 
for, at Grønt Danmarkskort også fremover bevares som en kommunal opgave.    

Nye muligheder for omdannelse og udvikling af mere attraktive landsbyer
Regeringen vil:
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16. Give kommunerne mulighed for hvert fjerde år at udpege to omdannelseslandsbyer, 
hvor kommunen får særlige frie rammer til at skabe en helhedsorienteret og langsigtet 
plan for omdannelse af landsbyen.

17. Give kommunerne mulighed for at tillade nedrivning med henblik på opførelse af 
erstatningsbyggeriet andet sted på grunden, fx flytte boligen længere væk fra vejen.

18. Forlænge fristen for at udnytte en landzonetilladelse fra 3 år til 5 år.

19. Give en 10-årig byggeret ved ejerens frivillige nedrivning af en bolig.

20. Undersøge, hvordan kommunerne kan få bedre rammer til en mere helhedsorienteret 
og sammenhængende planlægning.

21. Der gennemføres et servicetjek af erfaringer og potentiale i alternativ arealanvendelse 
i affolkede områder.

Sekretariatets kommentarer:
Forslagene er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Det bemærkes, at punkt 20 synes at være i 
modsætning til de førnævnte pkt. 12-14. Sekretariatet følger op på den konkrete udmøntning af forslagene.

Fleksible muligheder for udlejning og anvendelse af sommerhuse
Regeringen vil:

22. Give mere fleksible rammer for brug og udlejning af sommerhuse i vinterhalvåret ved, 
at sommerhuse i sommerhusområder kan benyttes i 34 uger om året mod 26 uger i 
dag.

23. Undersøge, hvordan reglerne i sommerhusloven vedr. erhvervsmæssig udlejning kan 
moderniseres, uden at de kommer i konflikt med sommerhusprotokollen.

24. Sikre pensionister ret til at bo i deres sommerhus hele året, uanset hvor længe de har 
ejet sommerhuset, og om det ligger i et sommerhusområde eller i det åbne land.

Sekretariatets kommentarer:
Forslagene ses at være forenelige med kommunale ønsker. Sommerhuse indgik ikke som tema i 
løsningskataloget med den 32 forslag. Til gengæld flugter både pkt. 22 og 23 fint med det oplæg til politisk 
drøftelse af nye muligheder for vækst i kyst- og naturturismen, som behandles i KL’s udvalg samt bestyrelse i 
december 2015. 

For så vidt angår pkt. 24 er dette et område, der i de senere år har skabt en del administrativt bøvl for 
mange kommuner. 

Større hensyn til produktionsvirksomheder i den kommunale planlægning
Regeringen vil:

25. Præcisere, hvornår der kan udlægges nye arealer til byvækst ved at fastsætte objektive 
kriterier for kommunens opgørelse af behovet for nyudlæg.
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26. Revidere regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkning, senest i sommeren 2016, 
for at sikre, at virksomheders vækst- og udviklingsmuligheder ikke begrænses af nye 
boliger mv.

27. Ændre reglerne for at etablere midlertidige opholdssteder for flygtninge, således at fx 
støjkrav kan fraviges.

Sekretariatets kommentarer:
Forslagene ses ikke umiddelbart at være i overensstemmelse med de kommunale ønsker. For så vidt angår 
nye arealer til byvækst (pkt. 25) er det uklart, hvad der kan ligge i forslaget, altså hvilke objektive kriterier 
der er tale om, samt om kommunernes/byernes differentierede byudviklings potentialer kan rummes i ét fast 
sæt af objektive kriterier. Samlet set synes forslaget at gå i modsat retning en intentionerne i hele initiativet 
der handler om at have større tillid til det lokale skøn.

For så vidt angår pkt. 26 så har KL i løsningskataloget ganske vist peget på behovet for at revidere reglerne 
for miljøpåvirkning og planlægning, Men fokus bør ikke kun være at sikre virksomhedernes muligheder, om 
end dette også er et vigtigt hensyn. Byernes muligheder for at sikre en hensigtsmæssig omdannelse og herunder 
nyt boligbyggeri er et ligesom vigtigt hensyn i en revision af reguleringen. KL’s tilgang har været, at det 
handler om så vidt muligt at sikre fredelig sameksistens imellem boliger og erhverv, men netop forsøge at sikre 
mulighred for begge dele.

Pkt. 27 vedr. midlertidig ophold for flygtninge ses at være fin i overensstemmelse med KL politik på området. 

Ophævelse af kystnærhedszonen men fortsat beskyttelse af natur og miljø
Regeringen vil:

28. Ophæve reglerne vedr. kystnærhedszonen, således at de almindelige landszoneregler 
gælder langs kysterne, og natur og miljø fortsat beskyttes af fredninger mv.

29. Give mulighed for udlæg af nye sommerhusområder, der fastlægges ved 
landsplandirektiv, på baggrund af dialog mellem staten og kommunerne.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene er til dels i overensstemmelse med KL’s ønsker. Vedr. pkt. 28 er regeringen er dog gået noget 
længere end KL’s forslag om en mere nuanceret beskyttelse af særligt værdifulde kystlandskaber. Sekretariatet 
vil søge at udmøntet forslaget på en måde, der ligger tættere op ad KL’s mandat på området.

Ændring af strandbeskyttelsesreglerne
Regeringen vil:

30. Ændre reglerne om strandbeskyttelse, så borgere, hvis grund er beliggende indenfor 
300 meter fra strandkanten, frit må foretage mindre ændringer på grunden, dog 
opretholdes forbuddet mod ændringer i selve klitten.

31. Ændre reglerne om strandbeskyttelse, så virksomheder og det lokale fritids- og 
foreningsliv kan skabe tidssvarende faciliteter og anlæg langs kysterne.
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Sekretariatets kommentar:
Forslagene er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Vedr. pkt. 30 savnes dog et fokus på strand og havn 
foran bymæssig bebyggelse. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har i forbindelse med lancering af 
vækstudspillet udtalt i flere medier at byzone og bymæssig bebyggelse er indeholdt i forslaget. Sekretariatet 
følger op på den konkrete udmøntning af forslagene.

En national turismestrategi og nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme
Regeringen vil:

32. Fremlægge en national turismestrategi i foråret 2016 på baggrund af arbejdet i Det 
Nationale Turismeforum.

33. Etablere en ny styrket forsøgsordning for kyst- og naturturisme, som gør det muligt i 
2016/2017 at give tilladelse til 15 miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter.

34. Undersøge mulighederne for tilpasning af reglerne i campingreglementet til nye 
ferieønsker.

35. Igangsætte et serviceeftersyn af reglerne for skiltning i det åbne land.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Sekretariatet er pt i gang med at lave et 
turismeudspil, der skal være KL’s input til regeringens kommende nationale turismestrategi. Sekretariatet 
følger op på den konkrete udmøntning af forslagene.

Udvalgsvarer – kommunerne skal have frie rammer til planlægningen
Regeringen vil:

36. Ophæve størrelsesbegrænsningen på 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker i bymidten, 
bydelscentre og aflastningsområder, uanset bystørrelse.

37. Give bedre mulighed for udlæg af aflastningsområder

Sekretariatets kommentar:
Der findes en stor variation kommunerne imellem, når det gælder ønsker til ændringer af planlovens 
detailhandelsregulering. KL’s løsningkatalog indeholder ikke konkrete forslag til, hvordan området bør 
reguleres fremadrettet. Sekretariatet vil holde sig orienteret om indholdet af en kommende lovændring på 
området.

Dagligvarer – større fleksibilitet omkring butiksstørrelser men behov for fysisk 
nærhed

38. Regeringen vil hæve størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre og 
som enkeltstående butikker fra 1.000 til 2.000 m2, mens grænsen for 
dagligvarebutikker i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder hæves fra 3.500 til 
5.000 m2.

Sekretariatets kommentar:
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Der findes en stor variation kommunerne imellem, når det gælder ønsker til ændringer af planlovens detail-
handelsregulering. KL’s løsningkatalog indeholder ikke konkrete forslag til hvordan området bør reguleres 
fremadrettet. Sekretariatet vil holde sig orienteret om indholdet af en kommende lovændring på området.

Andre forslag til at understøtte fleksibilitet i detailhandlen
Regeringen vil:

39. Klargøre mulighederne for e-handel med showrooms med ny vejledning.

40. Ophæve kravet om brug af den statistiske metode til fastlæggelse af bymidter.

41. Lempe redegørelseskravene til kommuneplanlægningen.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Sekretariatet følger op på den konkrete udmøntning 
af forslagene.

Revision af landsplandirektivet for hovedstadens planlægning
42. Regeringen vil igangsætte et forarbejde til en revision af landsplandirektivet for 

hovedstadsområdet, som bl.a. kan vedrøre de grønne kiler, erhvervsudvikling, 
boligudbygning, transportkorridorer mv. Forarbejdet færdiggøres i 2016.

Sekretariatets kommentar:
Forslaget er i fin overensstemmelse med KL’s ønsker. Sekretariatet følger op på den konkrete udmøntning af 
forslaget.

Færre krav om almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen af nye 
boligområder

43. Regeringen vil fjerne muligheden i planloven for, at kommunalbestyrelsen kan 
fastsætte krav om, at der skal være op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med 
lokalplanlægningen for nye boligområder.

Sekretariatets kommentar:
Forslagene er ikke i overensstemmelse med KL’s ønsker. Sekretariatet vil derfor arbejde for, at muligheden 
for at stille krav om almene boliger via lokalplanen fremover bevares.    



5.2 KL’s kommende turismeudspil



BILAG 1: Uddybende notat om kyst og naturturisme (tema 3) i KL’s 
kommende turismeudspil

Indhold:

1. Oversigt over anbefalinger vedr. kyst- og naturturisme

2. Vækstudfordringer – og potentialer – for dansk kystturisme

3. Kystarealer til turismeformål

4. Det fysiske værtsskab

5. Udvikling af ferieboligmarkedet
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Oversigt over anbefalinger vedr. kystturismen

Der er behov for at styrke kommunernes analyser af hvor og hvordan der kan skabes 
udvikling i kystturismen. Kommunerne bør i højere grad end i dag tilvejebringe et strategisk 
analysegrundlag for de kommende års investeringer i dansk kysturisme. Strategien bør 
omfatte flere kommuner efter en model a la business regions, hvor de enkelte 
kommuner/områder udfylder særlige funktioner/eller roller i en samlet strategi 

Det anbefales, at kommunerne i højere grad end i dag og på tværs af 
kommunegrænser, tilvejebringer et forbedret strategisk grundlag for de kommende 
års investeringer i dansk kysturisme.

Analyser viser, at mange eksisterende arealudpegninger ved kysterne er enten forældede eller 
allerede delvist udnyttede. Samtidig er den nuværende lovgivning og statslige praksis omkring 
nye arealudpegninger ved kysten, meget restriktiv. Der bør gives bedre muligheder for at 
kommunerne kan have mere dynamisk arealforvaltning på kystturismeområdet. Det 
indebærer blandt andet bedre muligheder for løbende at udlægge nye arealer til 
turismeformål.  

Det anbefales, at regeringen i sin varslede ændring planloven muliggøre nye, mere 
dynamiske arealudpegninger til kystturismeformål.

Der er behov for nye viden om nuværende og fremtidige investeringspotentialer i 
kystturismen. Ligeledes er der brug for udvikling af mere konkrete redskaber, der kan 
understøtte kommunernes arealplanlægning. Dette er ikke en opgave kommunerne kan løse 
alene.

Det anbefales, at regeringen i tæt samarbejde med kommunerne tilvejebringer viden 
og redskaber, der kan understøtte kommunernes arbejde med at sikre et 
investeringsinteressant arealgrundlag. 

Mange store og små kystbyer har ikke en attraktiv forbindelse til stranden og havnen. 
Samtidig er det i dag svært at få lov til at omdanne overskydende bygninger mv. til nye 
funktioner der kan understøtte turismen i området. Der skal derfor skabes bedre muligheder 
for udvikling af de strand- og havneområder der ligger i forbindelse med bymæssig 
bebyggelse ved kysten.

Det anbefales, at regeringen indfører særlige dispensationsregler inden for den del af 
strandbeskyttelseslinjen, der ligger i forbindelse med bymæssig bebyggelse. 

Flere kommuner arbejder med offentlige private partnerskaber i byudviklingen. Dette foregår 
i dag på frivillig basis, hvilket gør det vanskeligt at fastholde et langsigtet samarbejde om 
udviklingen. I udlandet er der gode erfaringer med at etablere BIDs til fremme af lokalt 
engagement og ressourcetilførsel til byen/bydelen. Et BID finansieres af et obligatorisk 
kontingent fra ejendomsbisiddere i et område. Skal BID kunne lade sig gøre i Danmark 
kræver det en ændring af planloven. 
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Det anbefales, at planloven ændres så mere forpligtigende offentlige-private 
samarbejder omkring byudvikling muliggøres. 

Kommunerne har allerede i dag mulighed for, at skaffe økonomiske midler til forbedring af 
bymiljøerne gennem byfornyelsesloven. Men der kun søges midler på baggrund af 
kommunernes egne udgifter til byfornyelse, mens midler tilvejebragt via private bidragsydere 
ikke tæller med. Hermed tilskynder byfornyelseslovgivningen ikke til mere offentligt/privat 
samarbejde. 

Det anbefales, at byfornyelsesloven ændres, således at private bidrag kan indgå i den 
samlede projektsum, der kan søges tilskud til. 

I en ny vækststrategi på kystområdet skal kystbyerne styrkes. Der skal derfor også være bedre 
muligheder for at udvikle og udvide overnatningskapaciteten i byzonen. Reguleringen af 
sommerhuszoner i planlægningen skaber i dag nogle benspænd for tilladelse til ferieboliger i 
byzonen og det bør ændres.

Det anbefales, at regeringen og KL sammen undersøger, hvordan der kan sikres bedre 
udviklingsmuligheder for ferieboliger i byzonen samt hvordan reguleringen generelt 
kan forenkles. 

Udlændinges forbud mod at erhverve sommerhuse i Danmark skal fastholdes. 
Implementeringen af EU særreglen i den danske lovgivning betyder desværre også, at 
mulighederne for at tillade blandende investeringskoncepter hvor hoteller, ferieboliger, 
luksuscampinghytter mv. tænkes sammen, er stærkt begrænsede.

Det anbefales, at regeringen hurtigst muligt igangsætter den varslede undersøgelse af 
hvordan reglerne i sommerhusloven vedr. erhvervsmæssig udlejning kan 
moderniseres, uden at de kommer i konflikt med sommerhusprotokollen. 
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Vækstudfordringer – og potentialer – i dansk kystturisme 

I 2013 købte danske og udenlandske turister for samlet 91,9 mia. kr. i Danmark. Næsten 
halvdelen, dvs. ca. 43,2 mia. kr., stammer fra kyst- og naturturisme, der med en andel på 76% 
af de samlede overnatninger er den branche på området, der genererer den største 
omsætning. 

På trods af den store omsætning i kyst- og naturturisme, er væksten stort set er gået i stå. De 
seneste tal viser, at væksten i kyst- og naturturismen i perioden 2008-2014 ligger næsten stille, 
mens fx storbyturismen i samme periode er vokset med hele 69 % og erhvervs- og 
mødeturismen med 9 %. 1

Der er sandsynligvis ikke én men en bred vifte af forklaringer på, hvorfor udviklingen er gået 
i stå. Bl.a. har finanskrisen og dermed investeringslysten ramt hårdere i de områder, hvor 
kysturismen primært er placeret. En anden faktor kan være murens fald og den efterfølgende 
revitalisering af de nordtyske kystbyer, der i dag tiltrækker mange tyske turister. Der syntes 
dog ikke at være lavet analyser, der mere grundlæggende giver bud på årsager og 
sammenhænge, når det gælder den manglende vækst i branchen. 

Udviklingen i overnatninger
Kyst- og naturturisme udgør som nævnt 76 % af de samlede overnatninger inden for 
turismebranchen. Mulighederne for at øge antallet af overnatninger disse er en vigtig faktor 
for vækst.

Samtidig er det væsentligt, at der i en ny vækststrategi for området, ikke kun er fokus på 
antallet af overnatninger, men i høj grad også på, hvordan dem, der allerede kommer, kan 
tilskyndes til at bruge flere penge under deres ophold. Altså understøtte, at omsætningen pr 
overnatning eller pr gæst stiger.    

Af samtlige udenlandske overnatninger i Danmark foregår hele 52 % ifølge tal fra 2014 i 
lejede feriehuse. Herefter følger overnatninger på hoteller med 28 % og camping med 16 %. 
De lejede feriehuse stod i 2014 for 35 % af alle registrerede overnatninger i Danmark. Ser 
man kun på danske turister, er den foretrukne kommercielle overnatningsform til gengæld 
camping, der står for 36 % af alle danske overnatninger.2 

En væsentligt faktor, som må inddrages, når det gælder behovet for udvikling af 
overnatningskapaciteten er væksten i alternative udlejningsformer, eksempelvis udlejning fra 
privat til privat via fx Airbnb og lignende portaler. Det vides endnu ikke, hvordan denne 
ferieform udvikler sig fremadrettet, eller hvilken indflydelse det kan få på det danske 
ferieboligmarked, herunder udlejninger ved kysterne. Men privat udlejning oplever generelt 
voldsom vækst, hvilket blandt ses i de seneste opgørelser fra Airbnb. Virksomheden oplyser, 
at der den 31. december 2009 var 2.000 som brugte Airbnb, mens der den 31. december 2014 
var 550.000 mennesker – i 190 lande – som brugte platformen.

1 Visit Denmark
2 Visit Danmark
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Udviklingen i overnatningskapacitet mår forventes at have betydning for branchens 
vækstmuligheder, og i planlægningsmæssig sammenhæng er det særlig væsentligt at få 
tilvejebragt flere analyser af, hvordan ferieboligmarkedet ventes at udvikle sig i de kommende 
år. Men der bør ikke kun være fokus på at øge antallet af overnatninger. Der bør i lige så høj 
grad tænkes i initiativer, der kan understøtte at de eksisterende gæster genererer en større 
omsætning, mens de opholder sig i landet. 

Turisternes oplevelse af de danske kystområder
Der er de seneste år lavet en række tilfredshedsundersøgelser, der sætter fokus på 
kystturisternes oplevelser af deres ferie i Danmark.3 Undersøgelserne viser helt overordnet 
fire ting:

 Turisterne er meget glade for de danske kyster og den danske natur generelt
 Turisterne savner en række grundlæggende faciliteter bredt set, dvs. alt lige fra 

shoppingmuligheder, cafe-besøg, toiletfaciliteter, mere attraktive bymiljøer, bedre 
skiltning mv.

 Turisterne ønsker generelt flere muligheder for aktiviteter 
 Turisterne vurderer at serviceniveauet er for lavt og prisen for høj 

På den ene side er den primære attraktion for turisterne altså stranden og naturen, hvilket gør 
disse til kerneproduktet i den danske kyst- og naturturisme. På den anden side kan naturen og 
herlighedsværdierne ikke stå alene, men skal styrkes gennem forskellige understøttende 
funktioner. 

Et væsentligt element i disse understøttende funktioner er det man kan kalde det fysiske 
værtsskab. Det vil sige de fysiske rammer bredt, lige fra bedre renhold til udvikling af 
attraktive bymiljøer. Et andet væsentligt element er mulighederne for at tiltag holde en aktiv 
ferie. Det vil sige lige fra leje af sportsudstyr, adgang til naturlegepladser mv. til udvikling af 
traditionelle turismeattraktioner såsom badelande, kulturinstitutioner mv. I mange tilfælde vil 
en innovativ udvikling af et attraktivt byrum endvidere i sig selv rumme muligheder for 
aktivitet, hvilket byudviklingen flere steder har vist.4
Det er en væsentligt pointe, at kerneproduktet i dansk kystturisme netop er vores unikke 
kyststrækninger og den øvrige natur, der omgiver den. Udfordringen for en fremtidig 
vækststrategi på området er der derfor at få styrket og understøttet kerneproduktet på en 
måde, så balancen mellem udvikling og bevaring sikres. 

Ny vækststrategi for dansk kystturisme
Den fremtidige udvikling af kystturisme for så vidt angår det fysiske værtsskab bør tage afsæt 
i en fælles forståelse af den historiske udvikling af dansk kystturisme. Den danske model 
indebærer et hovedfokus på feriehusudlejning og mindre servicebyer kombineret med en 
koncentration af attraktioner og shopping muligheder i de lidt større byer. 

3 Center for Kystturismes tilfredshedsundersøgelser 2013 og 2014, Center for dansk kyst og naturturisme 
tilfredshedsanalyse 2015
4 http://www.dac.dk/media/55388/Karen%20Skou.pdf
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Denne udvikling står i kontrast til fx den tyske model, hvor kystturismen primært er 
koncentreret omkring udvalgte kystbyer med badehoteller mv., og hvor man har satset på en 
kraftig udvikling helt ud til kysten. Til gengæld findes der ikke store områder med feriehuse 
spredt i oplandet til kystbyerne. Denne model har vist sig at have stor økonomisk 
bæredygtighed og væsentlig attraktionsværdi, hvilket ses i de senere års vækstrater. Én af 
fordelene ved modellen er, at man sikrer sig kritisk masse gennem koncentration, mens 
arealforbruget totalt set er begrænset.

De to forskellige modeller kan illustreres på følgende måde:

Styrken i den danske model er muligheden for at leje et feriehus tæt ved vandet i et miljø der 
er præget af fred og ro samt adgang til uspoleret natur. Udfordringerne for den danske model 
er begrænset kritisk masse, der muliggør en mere attraktiv udvikling af 
kystbyerne/servicebyerne samt en større omsætning. At de selvsamme byer mange steder 
ikke har kontakt til vandet, samt at modellen med mange feriehuse bagved og omkring byerne 
medfører et relativt stort arealforbrug til turismeformål.

Afsættet i denne sammenhæng er, at vi i en kommende vækststrategi for kystturismen må 
tage afsæt i det, der allerede eksisterer og fungerer, fordi turisterne faktisk sætter stor pris på 
netop dette. Det væsentligste spørgsmål er derfor ikke, om vi skal kopiere den tyske model 
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eller ej, men snarere hvordan vi bygger videre på de styrke og unikke muligheder, vi har i dag, 
samtidig med at vi sikrer en forsat udvikling og vækst inden for branchen. 

I det følgende skitseres tre centrale indsatsområder med udgangspunkt i den fysiske 
planlægning. Under hvert område foreslås konkrete initiativer eller lovændringer, der 
vurderes at kunne understøtte den fremtidige udvikling af kystturismen i Danmark.

 Kystarealer til turismeformål 

 Det fysiske værtsskab

 Udvikling af ferieboligmarkedet
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Kystarealer til turismeformål

Arealudlæg tæt på kysten har været genstand for stor debat, særligt gennem de seneste år. 
Debatten har konkret ført til, at den tidligere regering i foråret 2014 ved lov gav mulighed 
for, at der kunne gennemføres max 10 projekter med dispensation fra bl.a. 
strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. 

Endvidere har regeringen i november 2015 lanceret en vækstpakke, hvor der varsles mere 
lempelige regler for kommunerne planlægning i de kystnære områder. Center for kystturisme 
har i januar 2015 udgivet en omfattende rapport, der netop peger på behovet for en generel 
revision af de eksisterende arealudlæg ved kysten.5

På baggrund af rapporten kan det konkluderes at der ikke i dag opleves at være den 
nødvendige dynamik i arealudpegningerne til turismeformål i kysterne. Dette skyldtes til dels 
den eksisterende planlovgivning og den statslige administration heraf, dels at det strategiske 
grundlag, dvs. bagvedliggende analyser og prioriteringer der kan lægges til grund for 
arealudpegningerne, ofte er utilstrækkelige. 

En styrkelse af det strategiske grundlag

5 Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter

I januar 2015 udgav Videnscenter for kystturisme rapporten ”Rammer for nøgleinvesteringer i 
naturbaserede turismeprojekter”. I rapporten gennemgås 47 udvalgte, eksisterende uudnyttede eller delvist 
benyttede kommuneplanrammer til ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen hos 17 kommuner. 

Screeningen af arealreservationerne viste, at der generelt mangler velbeliggende arealer i selve feriebyerne og 
i tilknytning til destinationen. Både arealer der løser infrastrukturproblemer og parkering, og arealer der 
kan produktudvikle et allerede kendt image/koncept på stedet eller understøtte en eksisterende funktion 
og udvikle allerede eksisterende turismetilbud. 

På baggrund af analysen konstaterer rapporten, at der ikke er sammenhæng mellem ønskerne om vækst 
inden for turismen i Danmark og de arealreservationer, som i dag er udlagte i kommunerne. Herunder at 
arealerne vanskeligt kan vurderes til at virke som lokomotiv for den vækst, som der er fokus på at skabe, 
når det handler om at udvikle spændende, velbeliggende arealer med stort turismepotentiale.

På baggrund af den forholdsvis store andel af fuldt udnyttede kommuneplanrammer, og en lige så stor 
andel af delvist benyttede planrammer, anbefaler rapporten, at kommunerne kritisk gennemgår de enkelte 
kommuneplanrammer som på nuværende tidspunkt er udlagt til større turismeanlæg. 

Af de nye 21 nye arealer, som kommunerne har identificeret som mulige nye arealreservationer, vedrører 
nogle arealer ’jomfruelig jord’, mens andre vedrører omdannelse af én type funktion til en anden. Der er 
flere eksempler på, at nedlagte bygninger og områder til offentlige formål og industri, ønskes udviklet til 
turisme; både ferielejligheder og rekreative aktiviteter/støttepunkter.
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I dag er det et krav i planloven, at kommunerne laver en samlet turismepolitisk redegørelse 
og at denne lægges stil grund for kommunens arealudpegninger. Der er dog flere 
udfordringer med denne bestemmelse, både i forhold til den måde den administreres af staten 
og anvendes i kommunerne.

For det første er det statslige plantilsyn ikke forpligtiget på de afvejninger og prioriteringer, 
der er indeholdt i kommunernes turismepolitiske redegørelser. Det betyder helt konkret, at 
selvom kommunen ønsker at lave udpegninger, eller via lokalplanlægning muliggøre projekter 
der er i fuld overensstemmelse med redegørelsen, så kan staten forsat nedlægge veto. Dette 
skaber et ringe incitament for kommunerne til at lægge mange ressourcer i redegørelserne.

For det andet er det en opgave som kommunerne i dag løser hver for sig og kun sjældent i 
samarbejde med nabokommunerne. Det betyder helt konkret, at de samlede turistpolitiske 
redegørelser kun forholder sig turismeudviklingen på kommunens egne arealer, og ikke får 
sammentænkt den lokale strategi ind i en tværkommunal kontekst.

For det tredje har de turismepolitiske overvejelser haft en svingende kvalitet.6 I de senere år 
har kommunernes strategiske turismeindsats i højere grad taget afsæt en række 
potentialeplaner for udvalgte kystbyer eller –områder. Potentialeplaner er et godt og vigtigt 
redskab i den konkrete områdeudvikling, men kan formodentlig ikke erstatte behovet for 
mere overordnede turismepolitiske overvejelser på tværs af kommunen og mellem kommuner 
inden for et større geografisk område.  

Set i lyset af behovet for at styrke udviklingen i kystturismen, er det nødvendigt at der 
fremadrettet kastes større energi ind i at få lavet et godt strategisk grundlag for 
arealanvendelsen i kommune, og meget gerne i et samarbejde med de omkringliggende 
kommuner. 

De tværgående samarbejder der i disse år initieres under overskriften business regions bør 
også omfatte kystturisme området. En af styrkerne i business regions er, at de udvikles med 
udgangspunkt i, at kommunerne varetager forskellige funktioner i samarbejdet, med 
udgangspunkt i deres geografiske placering, erhvervstraditioner mv. På samme vis kan nye 
samarbejder på kystturismeområdet ske gennem stedsspecifikke analyser, der identificerer de 
enkeltes steders karakteristika og styrker.

Det er helt centralt, at det er kommunerne selv, der initierer de tværkommunale samarbejder 
på området og er styrende i arbejdet med identificere lokale og regionale 
udviklingspotentialer baseret på de stedbundne potentialer. Herigennem sikres det størst 
mulige ejerskab og synergi mellem store og små feriedestinationer. 

6 Afrapportering fra Dialogforum om turismeplanlægning 2011

Samarbejde på tværs af kommuner ift. turismepolitiske overvejelser sker allerede i Vestkystsamarbejdet. 
Der er også fokus på at skabe sammenhæng i servicefaciliteter. Eksemplet uddybes
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Det anbefales, at kommunerne i højere grad end i dag, og på tværs af kommune græn-
ser, tilvejebringer et forbedret strategisk grundlag for de kommende års investeringer 
i dansk kysturisme.

Bedre muligheder for dynamisk arealforvaltning
Der er i dag ikke den nødvendige dynamik i arealudpegningerne til turismeformål ved 
kysterne. En væsentligt årsag er, at ændringer i arealudpegningerne under den nuværende 
lovgivning er særdeles vanskelig. KL har i kataloget ”Danmark i vækst og balance – 32 
konkrete løsningsforslag til den fysiske planlægning”, foreslået at der generelt gives fornyede 
udpegningsmuligheder i kystnærhedszonen. Dette gør sig også gældende for arealer, der 
udlægges til turismeanlæg.

Som rapporten fra Center for kysturismen7 viser, er mange af de eksisterende arealer enten 
forældede eller allerede delvist udnyttede. Men i det nuværende statslige plantilsyn mangler 
der incitamenter for kommuner til at aflyse disse arealer, når det samtidig er særdeles 
vanskeligt at få lov til at udpege nye. 

Der er behov for en ny statslig praksis på området, evt. understøttet af et revideret 
lovgrundlag, der giver kommunerne mulighed for at genforhandle de eksisterende 
udpegninger. Dette bør indgå i regeringens kommende revision af planloven. Afsættet for 
dialogen mellem stat og kommuner bør være et fornyet strategisk grundlag for udviklingen af 
kystturismen i det pågældende område, jf. den førnævnte anbefaling.

Det er vigtigt, at der gives mulighed for løbende justeringer af arealforvaltningen inden for 
rammerne af det strategiske grundlag. Dette vil skabe en større dynamik i udviklingen og 
mulighed for at gribe bolden i de situationer, hvor iværksættere, lokale foreninger eller andre 
ressourcer i lokalsamfundet ønsker at investere i området. Denne dynamik kan godt rummes, 
uden at de overordnede formål og intentioner for området ændres. 

Det er ligeledes vigtigt, at en revideret praksis ikke baserer sig på en model, hvor der skal 
veksles med eksisterende arealudpegninger 1:1. Dette vil for det første stå i modsætning til 
ønsket om, at det er konkrete og stedbundne analyser, der lægges til grund for kommende 
arealudpegninger. Samtidig vil det tilskynde til at fortsætte en uhensigtsmæssig praksis i 
kommunerne, hvor man føler sig nødsaget til at fastholde arealer, der allerede er udnyttede, 
eller som af andre grunde burde aflyses.

Det anbefales, at regeringen i sin varslede ændring planloven muliggøre nye, mere 
dynamiske arealudpegninger til kystturismeformål.

Mere viden og konkrete redskaber skal understøtte kommunernes arealregulering ved kysterne  
Viden om de nuværende og fremtidige investeringsinteresserer er et væsentligt ben i en 
fornyet strategi på kystturisme området. Mens der allerede i dag laves analyser af 

7 Nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter
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tilfredsheden blandt turisterne, er der en generel mangel på viden om, hvad der skal til for at 
stimulere investeringslysten hos private investorer på kystturismeområdet.

Dette er ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene. Her bør staten fx i regi af det 
nationale turismeforum tage initiativ til at få tilvejebragt et operationaliserbart videns 
grundlag, der kan anvendes på tværs af kommunerne.

Ud over behovet for at tilvejebringe mere viden på området er der brug for at få udvikle 
konkrete redskaber, der kan anvendes i kommunernes arealregulering. Naturstyrelsen har 
tidligere i samarbejde med 5 kommuner udviklet et screeningsværktøj, der har fokus på 
planlægning af erhverv i byerne. 

Fokus er på, hvordan man skaber gode vækstbetingelser for virksomhederne i byerne, 
samtidig med at virksomhederne bidrager til at skabe levende og varierede bymiljøer.  
Metoden tager afsæt i en betragtning om, at kommunes erhvervsområder og byen er udtryk 
for et udbud, der skal matche erhvervslivets nuværende efterspørgsel og fremtidige behov.

Såfremt denne eller andre metoder skal kunne anvendes i den kystnære planlægning, vil der 
være behov for en tilpasning til de særlige forhold, der gør sig gældende ved kysten, herunder 
også inddrage faktorer som stedsspecifikke ressourcer mv

Det anbefales, at regeringen i tæt samarbejde med kommunerne tilvejebringer viden 
og redskaber, der kan understøtte kommunernes arbejde med at sikre et 
investeringsinteressant arealgrundlag. 

Byernes Erhverv – konkret redskab til screening af arealer 
Metoden starter med en overordnet screening, der skaber et overblik over erhvervslivets behov og byernes 
muligheder for erhvervsudvikling. På baggrund her af kan der ske en prioritering af det videre arbejde. 
En prioritering kan være at sætte fokus på følgende:
• Behov for erhvervsudvikling eller forbedring af erhvervslivets rammevilkår, som ikke er 

opfyldt med den nuværende planlægning.
• Udvikling eller omdannelse af erhvervsområder, hvor der er mange ledige arealer og tomme 

bygninger.
• Udvikling eller omdannelse af byområder, hvor der er uudnyttede potentialer for 

erhvervsudvikling.
• Overblik over kommunens samlede erhvervsområder, herunder en oversigt over tomme 

erhvervsarealer,
• Sammenhæng med strategier for erhvervsudvikling i et regionalt perspektiv.
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Det fysiske værtsskab
Som konsekvens af kystturismens udvikling i Danmark, hvor der har været fokus på 
sommerhusområder og knap så meget på udvikling af de mindre kyst og servicebyer, fremstår 
mange af de mindre byer i dag noget nedslidte og forsømte. Ligeledes rummer de større byer, 
hvor der er et naturligt løbende fokus på byudvikling, formentlig også et uforløst potentiale 
for større byggerier, der fx udvider overnatningskapaciteten samt bedre bymiljøer med fx 
endnu bedre sammenhæng til vand og havn mv.  

Et vigtigt indsatsområde i en fremtidig strategi for kystturismen i Danmark er derfor, at 
forbedre alle aspekter af det fysiske miljø i de byer, der på forskellig vis skal fungere som 
vigtige støttepunkter for turismeudviklingen. Dette vil muliggøre at byerne i højere grad end i 
dag få en aktiv rolle i styrkelsen af kystturismen samt bidrage til at skabe den kritiske masse, 
der er brug for.

Et styrket fokus på byudvikling indebærer også en skelnen mellem forskellige by-typer. Der 
vil være behov for forskellige typer af indsatser afhængig af, om der er tale om en større 
havneby, en mindre by med et ældre fiskeleje, en lystbådehavn eller de servicebyer, der er 
opstået som følge af eksistensen af et større sommerhusopland. 

For de små byer kan der fx være behov for at udvikle små satelitter ud i landskabet såsom 
træpromenader, et lille ishus eller andet, mens der for de større byer kan være behov for at 
muliggøre en udviklingsvolumenen, der ligger tættere på den tyske model.

Ligeledes er der brug for at sondre mellem byerne i relation til de særlige stedsspecifikke 
karakteristika eller historier, som byerne rummer, og som ofte kommer til udtryk i den fysiske 
udformning. Pointen er her, at der ikke findes skabeloner for, hvordan store og små kystbyer 
kan eller skal udvikle sig, og at det tilmed kan være ønskeligt, at byerne udvikler sig forskelligt 
og dermed skaber en variation af det samlede udbud af oplevelser i en funktionel 
turismeregion.

Bedre forbindelser til strand og havn
I mange kystbyer sker der i disse år en udvikling i retning af fx afvikling af traditionelle 
havneaktiviteter, der ofte følges af et lokalt ønske om at tillade nye funktioner, der 
understøtter nye vækstpotentialer inden for fx kystturisme.

KL har i kataloget ”Danmark i vækst og balance – 32 konkrete løsningsforslag for den fysiske 
planlægning” forslået, at strand- og havnearealerne foran bymæssig bebyggelse fremover skal 
være det sted, hvor der kan etableres anlæg, der sigter på at skabe mere urbane strandmiljøer 
med fx promenader, cafeer og andre aktivitetsskabende tiltag. 

Det bør i den forbindelse også gøres muligt i højere grad at udnytte tiloversblevne bygninger 
på havnearealerne, dvs. gl. pakhuse, fiskeskure eller lign, som ikke længere er relevante for 
fiskerierhvervet, men som er med til at skabe et autentisk miljø.

I forslaget fra løsningskataloget ligger også, at de åbne kyststrækninger fortsat bør nyde en 
meget høj beskyttelse. 
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Kommende løsninger på området bør baseres på en nuanceret forståelse af udfordringerne 
inden for forskellige typer af kystbyer og servicebyer som tidligere beskrevet. 

Det anbefales, at regeringen indfører særlige dispensationsregler inden for den del af 
strandbeskyttelseslinjen, der ligger i forbindelse med bymæssig bebyggelse. 

Nye rammer for mere forpligtigende samarbejder mellem offentlige og private
En af hovedudfordringerne, når det handler om at udvikling af bymiljøer i store og små byer, 
er begrænsede økonomiske ressourcer. Samtidig opleves der fra kommunal side flere 
dilemmaer i den måde byudvikling foregår på i dag. 

Ét dilemma handler om, at store offentlige investeringer i fx en bykerne, ofte genererer en 
ganske stor og direkte værdistigning for de omkringliggende ejendomsbesiddere, vækst i 
kundegennemstrømning og lignende, uanset at indsatsen finansieres af samtlige skatteborgere 
i kommunen. Efterfølgende kan det alligevel være svært at oprette og fastholde et mere 
forpligtigende samarbejde omkring vedligeholdelse og videreudvikling af området.

Ét andet dilemma handler om, at når private investorer, fonde eller lignende foretager en stor 
investering i et lokalområde, sker det ofte uden samtænkning med, og samfinansiering af, 
mindre tiltag, der kan styrke det samlede indtryk og dermed højne værdien af en stor, men 
isoleret, investering.  

Også i byer, hvor der ikke planlægges en ny stor investering, kan der være behov for at 
offentlige og private parter går sammen og samarbejder om bedre renhold, små-skala 
investeringer i bymiljøet mv. 

Flere kommuner etablerer allerede i dag sådanne bymidtesamarbejder, men der savnes bedre 
muligheder for at indgå i mere forpligtigende, langsigtede fællesskaber om udvikling af 
byerne. Det kræver dog, at den danske model, hvor det offentlige har haft ansvaret for anlæg 
og drift af offentlige byrum, gentænkes.

Fra lande som England, Holland, Tyskland, Canada og USA er der gode erfaringer med den 
såkaldte BID model (Business Improvement District). BID-modellen er først og fremmest en 
organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement og tilfører ressourcer til kvarteret. 
Modellen fungerer på samme måde som en ejerforening omkring et fælles gårdmiljø, hvor 
hver enkelt ejer bidrager til gårdens udvikling og vedligehold. 

Et BID tager på samme måde udgangspunkt i et afgrænset fysisk område, en plads eller en 
bydel. Et BID-initiativ vedtagets af et flertal af ejendomsbesiddere i området og finansieres af 
et obligatorisk kontingent fra samtlige ejendomsejerne og erhvervslejerne. Mange BIDs 
anvender dette udgangspunkt til at tiltrække ekstra støtte fra den offentlige sektor og 
sponsorindtægter fra erhvervslivet. Et BID er typisk en non-profit organisation, hvilket 
betyder, at alt overskud bliver geninvesteret i området.
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Men en central forudsætning for realisering af BID er, at der er en lovgivning, som muliggør 
opkrævning af et obligatorisk kontingent. I en dansk kontekst kunne denne lovhjemmel gives 
via planloven. 

Det anbefales, at planloven ændres så mere forpligtigende offentlig-private 
samarbejder omkring bedre bymiljøer muliggøres.

Ændring af byfornyelsesloven så offentlige og private midler ligestilles
En af de muligheder, som kommunerne allerede i dag har for at skaffe eksterne midler til 
forbedring af bymiljøet, er Byfornyelsesloven. Som reglerne er i dag, kan der dog 
udelukkende ansøges om midler på baggrund af kommunernes egne udgifter til byfornyelsen. 

Konsekvenserne er dels at evt. private midler i et byfornyelsesprojekt ikke indgår på lige fod 
med de kommunale midler og dermed kan begrænse den forholdsmæssige støtte til det 
konkrete projekt.

En anden konsekvens er, at lovgivningen dermed ikke understøtter en større grad af 
offentligt/privat samarbejde i en tid, hvor sådanne samarbejder og alliancer er helt 
nødvendige for at kommunerne kan opfylde de ønsker og behov, der er hos både investorer 
og befolkning til attraktive bymiljøer. 

Det anbefales, at byfornyelsesloven ændres, således at private bidrag kan indgå i den 
samlede projektsum, der kan søges tilskud til. 
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Udvikling af ferieboligmarkedet
I forlængelse af ønsket om at satse på bedre vilkår for udvikling af de små og store kystbyer, 
og fordi den danske kystturismemodel i sig selv indebærer et stort arealforbrug, er det 
naturligt, at det også i byerne skal være muligt at udvikle overnatningskapaciteten.

En af de udfordringer ved den danske model er, at tyngden af overnatninger ligger på 
feriehusmarkedet, hvor omsætningen pr. gæst også meget lav. For at kystturismen skal blive 
en bedre forretning for Danmark, er der brug for at supplere sommerhusmarkedet med andre 
typer af overnatningsformer, fx badehoteller, etablering af feriehuse og ferielejligheder i 
byzonen mv. 

Den nuværende regulering af sommerhuszoner i planloven har til formål at bibeholde den 
eksisterende afgræsning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Der er derfor 
forbud for kommunerne mod at udlægge nye sommerhusområder i Danmark. Skiftende 
ministre har ad flere omgange udpeget nye sommerhusområder i Danmark gennem 
landsplandirektiver. Regeringen hat i sit vækstudspil fra november 2015 lanceret et ønske om 
at give mulighed for udlæg af nye sommerhusområder.

Ønsket om at sikre en afgræsning af sommerhuszoner i Danmark har indflydelse på 
mulighederne for at etablere ferieboliger i byzonen. For eksempel kan der i dag ikke aktivt 
planlægges for ferieboliger i byzonen, idet det betragtes som en omgåelse af planlovens 
afgrænsning af sommerhuszoner. 8 

Dette ses at være ganske uhensigtsmæssigt, såfremt man ønsker at udvikle byerne og skabe 
mere liv og aktivitet i disse. Samtidig har udvikling af ferieboliger i områder, der allerede er 
udpeget til byzone, ingen negativ indvirkning på naturen og de rekreative områder.

Et yderligere problem er, at den nuværende regulering også er både kompleks, og visse steder 
uklar, når det gælder afklaringen af hvornår der er tale om hhv. hoteldrift, ferielejligheder, 
ferieboliger, vandrehjem mv. Kompleksiteten udspringer bl.a. af, at der gælder forskellige 
regelsæt for byzone, landzone og sommerhuszone. Begge forhold gør det vanskeligt for 
kommunerne at planlægge og håndtere udviklingsprojekter på ferieboligmarkedet. 

Da planloven bestemmelserne vedrørende sommerhuszoner udelukkende reguleres i national 
lovgivning, bør der findes løsninger der muliggør etablering af ferieboliger i byzone. 
Ligeledes bør der igangsættes et forenklingsarbejde på området, med henblik på at skabe et 
mere klart og gennemskueligt regelsæt. 

Det anbefales, at regeringen og KL sammen undersøger, hvordan der kan sikres bedre 
udviklingsmuligheder for ferieboliger i byzonen samt hvordan reguleringen generelt 
kan forenkles. 

Mere fleksible rammer for kombination af ferieboliger 

8 Juridiske redskaber efter planloven vedrørende styring af udviklingen på ferie- og fritidsområdet, Jens 
Flensborg 2008
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Flere kommuner med kystturismeerhverv oplever en stigende efterspørgsel på 
investeringskoncepter, hvor forskellige ferieboligformer supplerer hinanden. Dette kan både 
være i et egentligt ressort-koncept, men også i mindre scala. Et andet sted er på 
campingpladserne, hvor der kan være ønsker om at kunne rumme forskellige ferieboligtyper 
idenfor én campingplads.   

Den nuværende regulering baserer sig på en høj grad af søjle-tænkning, hvor forskellige 
ferieboligtyper kræves adskilt, fremfor at give større muligheder for at udvikle og drive 
feriebolig koncepter der indeholder en bredere pallette af ferieboligtyper. Eksempelvis kan 
man i byerne ikke opføre og udleje ferielejlighedskompleks uden også at skulle etablere 
hotelfaciliteter.

Reguleringen styres i høj grad af den såkaldte sommerhusprotokol, der sætter de overordnede 
rammer for, hvilke regler, der kan fastsættes for udlejning af sommerhuse. Regeringen har i 
sin vækstpakke fra november 2013 varslet en undersøgelse af hvordan reglerne i 
sommerhusloven vedr. erhvervsmæssig udlejning kan moderniseres, uden at de kommer i 
konflikt med sommerhusprotokollen. 

Udlændinges forbud mod at erhverve sommerhuse i Danmark skal fastholdes. 
Implementeringen af EU særreglen i den danske lovgivning betyder desværre også, at 
mulighederne for at tillade blandende investeringskoncepter hvor hoteller, ferieboliger, 
luksuscampinghytter mv. tænkes sammen, er stærkt begrænsede. Der bør derfor ses på 
mulighederne for at lempe reglerne.

Det anbefales, at regeringen hurtigst muligt igangsætter den varslede undersøgelse af, 
hvordan reglerne i sommerhusloven vedr. erhvervsmæssig udlejning kan 
moderniseres, uden at de kommer i konflikt med sommerhusprotokollen. 

Sommerhusloven blev vedtaget i 1972 i forbindelse med Danmarks indtræden i EF. Danmark fik 
herigennem ret til at opretholde særlige regler om erhvervelse af fritidsboliger, der indebærer, at der kun 
gives tilladelse til EU-borgeres erhvervelse af ferieboliger i Danmark, hvis de har en særlig stærk 
tilknytning til landet. 

Sommerhusloven begrænser adgangen til erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse. Formålet er dels at 
hindre, at der opstår krav om udlæg af nye sommerhusområder og dels at sikre, at udlejning ikke bliver 
et erhverv for ejerne, hvilket vil skabe risiko for, at den danske EU-særregel ikke kan fastholdes, da 
EU-borgere har en umiddelbar ret til at drive erhvervsvirksomhed i Danmark. 

Sommerhuslovens regler gælder al anden udlejning af boliger end udlejning til helårsbeboelse dvs. at 
reglerne finder anvendelse, uanset om der er tale om sommerhuse, fritidshuse eller feriehytter og uanset om 
bebyggelsen ligger i sommerhusområde, byzone eller landzone.



5.2 KL’s kommende turismeudspil



Bilag 1: Udkast til generelle anbefalinger i KL’s kommende 
turismeudspil  

Sekretariatet lægger op til, at følgende konkrete anbefalinger omfattes af KL’s 
turismepolitiske udspil. 

Tema 1: Generelle anbefalinger  
Det er regeringens forventning, at Danmark i 2025 kan få 30 pct. flere turismeovernatninger 
end i 2014. Regeringen har derfor forsøgt at skabe større sammenhæng i turismeindsatserne 
ved at inddele dansk turisme i tre forretningsområder: storby,- erhvervs- og kystturisme, og 
præsenterer en national turismestrategi i det nye år.

Den nationale turismestrategi
Sekretariatet foreslår, at KL understøtter regeringens turismemålsætning, og påpeger, at der 
er en række udfordringer i regeringens tilgang til opgaven. For det første prioriteres de tre 
forretningsområder forskelligt. Det er uhensigtsmæssigt fordi, de hver især bidrager til vækst i 
forskellige dele af landet. For det andet, er der sket en centralisering i organiseringen af 
turismeindsatsen i tre nationale selskaber og en national turismestrategi, og der er behov for, 
at strukturen understøtter både sammenhængen på tværs af de tre områder samt 
sammenhængen til de lokale turismestrategier. For det tredje er indsatsen ikke understøttet af 
statslig finansiering, og regionerne har reduceret de regionale midler. Det betyder, at 
kommunerne er afgørende finansieringskilde til at sikre vækst på området. 

Der lægges op til, at KL anbefaler, at regeringen forpligter sig til: 
– En ligelig fordeling af indsatsen på storby,- erhvervs- og kystturisme
– At den nationale turismestrategi understøtter de lokalt forankrede 

destinationssamarbejder og tværkommunale turismesamarbejder 
– At de tre nationale selskaber indgår i et forpligtende samarbejde om, at få 

turisterne til at bevæge sig rundt i landet og på tværs af de tre indsatsområder, så 
fx. storbyturisten også ser den dansk natur og kyst. 

– At de tre nationale selskaber skal løfte uddannelses- og kompetenceniveauet i 
turismeerhvervet 

– At inddrage kulturturisme som et centralt element i den nationale turismestrategi 
på tværs af de tre indsatsområder

– At den nationale turismestrategi tager afsæt i solide data og analyser vedr. 
turisternes efterspørgsel og udfordringerne i dansk turisme frem mod 2025, og at 
kommunerne kan trække kommunale data hos Visit Denmark 

– At strategien adresseres af regionerne og de regionale vækstfora i REVUS, og at 
regionerne allokerer midler til turisme.

Behov for tværgående perspektiv på turisme som et erhverv
Turisme skal sidestilles med andre erhverv. Ligesom andre erhverv har turismebranchen brug 
f

Behov for tværgående perspektiv på turisme som et erhverv



Turisme skal sidestilles med andre erhverv. Ligesom andre erhverv har turismebranchen brug 
for rammevilkår, investeringer og støtte for at vækste.  Dette understøttes ikke af det 
eksisterende erhvervs- og investeringsfremmesystem og tænkes heller ikke på tværs af 
ministerier. 

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:
– Sikre at erhvervsfremmesystemet understøtter turismeerhvervet på lige fod med 

andre erhverv 
– Arbejde på tværs af ministerier ift. at understøtte turismeindsatsen. Bl.a. har 

byudvikling, bosætning, kulturliv også betydning for turister.
– Ser potentialet i, at turismen især beskæftiger ufaglærte.

Markedsføring – øge kendskabet til destinationer og attraktioner
Den internationale markedsføring af Danmark som destination varetages af VisitDenmark. 
Undersøgelser viser, at det er de mere stedbunde og lokale destinationer, der tiltrækker 
turister, frem for et generelt kendskab til Danmark. Koblingen mellem den internationale 
markedsføring og de mere lokalt forankrede destinationsfællesskaber er derfor centralt.

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:
– Markedsføringen af Danmark i højere grad tager afsæt i de lokalt forankrede 

destinationsfokus og sikrer koordination med den markedsføring der også 
foretages af Invest In Denmark og Eksportrådet, så indsatsen for at øge 
kendskabet til Danmark og lokale styrkepositioner optimeres

– Etablere en digital platform, der samler alle turismeaktørernes tilbud på tværs af 
kommuner og regioner

– Afsætte midler og markedsføre større internationale begivenheder inden for sport, 
musik og kulturevents

– Undersøge perspektiverne i at anlægge en Kulturens Margueriterute, der med ens 
skiltning over hele landet viser vej til kulturoplevelser for både borgere og turister. 

Behov for investeringer i dansk turisme
Fornyet udvikling af turismepotentialet kræver, at sektoren bliver mere attraktiv at investere i. 
Det gælder både ved kysterne og i de større byer. Danmark er i stærk konkurrence på pris og 
kvalitet. I Tyskland, som er et af Danmarks vigtigste nærmarkeder, har niveauet for 
investeringer i turismebranchen været væsentligt højere i en årrække, hvilket har afspejlet sig i 
en højere kvalitet i turismeprodukterne. Det er centralt at få afdækket, hvordan den private 
sektor kan bidrage til investeringerne. Flere kommuner arbejder med offentlige private 
partnerskaber i byudviklingen. Dette foregår i dag på frivillig basis, hvilket gør det vanskeligt 
at fastholde et langsigtet samarbejde om udviklingen. I udlandet er der gode erfaringer med at 
etablere BID’s (Business Improvement Districts) til fremme af lokalt engagement og 
ressourcetilførsel til byen/bydelen. Et BID finansieres af et obligatorisk kontingent fra 
ejendomsbisiddere i et område. Skal BID kunne lade sig gøre i Danmark kræver det en 
ændring af planloven. 

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:



– Kortlægge mulige modeller for offentlige-private investeringer i samarbejde med 
KL og Danske Regioner

– Regeringen går i dialog med KL og andre relevante parter om mulige modeller for 
investeringer og kvalitetsløft i dansk turisme

– Planloven ændres så mere forpligtigende offentlige-private samarbejder (BID-
modellen) omkring byudvikling muliggøres, 

– Regeringen og regionerne påtager sig et større ansvar for medfinansieringen af 
tværgående turismesamarbejder 

Tema 2: Storby- og erhvervsturisme
Storbyturisme i vækst har betydning for hele landet
Storbyturisme er i vækst, men er ikke regeringens primære interesse, og der er en tendens til 
kun at tænke storbyturisme i relation til København, hvor andre 2nd tier byer som Aarhus, 
Odense og Aalborg også har en rolle at spille. 

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:
– Storbyturisme indarbejdes som en vækstskaber i den nationale turismestrategi, som også 

fastlægger ansvaret for, at storbyturisterne i højere grad bevæger sig uden for byerne.
– Selskabet for storbyturisme laver en analyse af, hvordan resten af landet får glæde af de 

mange turister, der ankommer til København.

Erhvervsturisme – potentialet ligger i internationale forskere og sportsevents
Konference- og mødeturisme er en afgørende industri for Danmark. Her er døgnforbruget 
højere. Kommunerne påpeger, at der generelt mangler initiativer, der kan fremme væksten i 
storby- og erhvervsturismen, og at de typisk står med det meste af arbejdet selv, herunder 
finansieringen.

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:
– Erhvervsturisme omfattes af den nationale turismestrategi 
– Understøtte kommunernes arbejde med at tiltrække internationale (sports)events 

og andre store internationale begivenheder 
– Selskabet for erhvervsturisme i forbindelse med større internationale sportsevents 

tænker lokale og regionale styrkepositioner og erhvervsklynger ind i deres 
indsatser, så man får samtænkt events og erhvervspolitik.

–
Tema 3: Kyst- og naturturisme (NB: Uddybet i bilag 2)
I 2013 købte danske og udenlandske turister for samlet 91,9 mia. kr. i Danmark. Næsten 
halvdelen, dvs. ca. 43,2 mia. kr., stammer fra kyst- og naturturisme, der med en andel på 76% 
af de samlede overnatninger er den branche på området, der genererer den største 
omsætning. På trods af den store omsætning i kyst- og naturturisme, er væksten stort set gået 
i stå.

Analyser viser, at mange eksisterende arealudpegninger ved kysterne er enten forældede eller 
allerede delvist udnyttede. Samtidig er den nuværende lovgivning og statslige praksis omkring 
nye arealudpegninger ved kysten, meget restriktiv. Der bør gives bedre muligheder for at 
kommunerne kan have mere dynamisk arealforvaltning på kystturismeområdet. Det 



indebærer blandt andet bedre muligheder for løbende at udlægge nye arealer til 
turismeformål. 

Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for ny viden om nuværende og fremtidige 
investeringspotentialer i kystturismen. Ligeledes er der brug for udvikling af mere konkrete 
redskaber, der kan understøtte kommunernes arealplanlægning. Dette er ikke en opgave 
kommunerne kan løse alene.

Mange store og små kystbyer har ikke en attraktiv forbindelse til stranden og havnen. 
Samtidig er det i dag svært at få lov til at omdanne overskydende bygninger mv. til nye 
funktioner der kan understøtte turismen i området. Der skal derfor skabes bedre muligheder 
for udvikling af de strand- og havneområder der ligger i forbindelse med bymæssig 
bebyggelse ved kysten.

Kommunerne har allerede i dag mulighed for, at skaffe økonomiske midler til forbedring af 
bymiljøerne gennem byfornyelsesloven. Men der kun søges midler på baggrund af 
kommunernes egne udgifter til byfornyelse, mens midler tilvejebragt via private bidragsydere 
ikke tæller med. Hermed tilskynder byfornyelseslovgivningen ikke til mere offentligt/privat 
samarbejde. 
I en ny vækststrategi på kystområdet skal kystbyerne styrkes. Der skal derfor også være bedre 
muligheder for at udvikle og udvide overnatningskapaciteten i byzonen. Reguleringen af 
sommerhuszoner i planlægningen skaber i dag nogle benspænd for tilladelse til ferieboliger i 
byzonen og det bør ændres.

Udlændinges forbud mod at erhverve sommerhuse i Danmark skal fastholdes. 
Implementeringen af EU særreglen i den danske lovgivning betyder desværre også, at 
mulighederne for at tillade blandende investeringskoncepter hvor hoteller, ferieboliger, 
luksuscampinghytter mv. tænkes sammen, er stærkt begrænsede.

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at 
– Den varslede ændring planloven muliggør nye, mere dynamiske arealudpegninger 

til kystturismeformål.
– Den i tæt samarbejde med kommunerne tilvejebringer viden og redskaber, der kan 

understøtte kommunernes arbejde med at sikre et investeringsinteressant 
arealgrundlag. 

– Indføre særlige dispensationsregler inden for den del af strandbeskyttelseslinjen, 
der ligger i forbindelse med bymæssig bebyggelse. 

– Planloven ændres så mere forpligtigende offentlige-private samarbejder omkring 
byudvikling muliggøres. 

– Byfornyelsesloven ændres, således at private bidrag kan indgå i den samlede 
projektsum, der kan søges tilskud til. 

– Sammen KL undersøger, hvordan der kan sikres bedre udviklingsmuligheder for 
ferieboliger i byzonen samt hvordan reguleringen generelt kan forenkles. 

– Den hurtigst muligt igangsætter den varslede undersøgelse af hvordan reglerne i 
sommerhusloven vedr. erhvervsmæssig udlejning kan moderniseres, uden at de 
kommer i konflikt med sommerhusprotokollen. 



Tema 4: Kulturturisme
Kulturturismen er i vækst og derfor et område, der bør satses mere på. Der er en tendens til 
at sætte lighedstegn mellem storbyturisme og kulturturisme. Dette er ikke et rigtigt billede – 
der er mange kulturmuligheder uden for de store byer, som også kan tiltrække turister. 

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:
– Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i højere grad koordinerer og 

samtænker kulturområdet og turismeområdet, således at der kan produktudvikles 
og markedsføres på tværs af de to ressortområder.

– De tre udviklingsselskaber for dansk turisme alle har fokus på kulturturisme, 
således at selskaberne udnytter mulighederne for at tilbyde lokale og autentiske 
kulturoplevelser til turister, der kommer med en anden primær motivation

– Kulturministeriet sammen med KL undersøger, hvorvidt kvalitetskravene til de 
statsanerkendte museer og den kommunale dagsorden kan samtænkes, således at 
museerne stilles over for ambitiøse krav om at løfte formidlingsopgaven over for 
udenlandske gæster samtidig med, at de lever op til statens krav

– Der laves en revision af bemærkningerne til Lov om kommuners og regioners 
anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre således at 
kommunerne kan udnytte elektroniske medier som fx infoskærme på hotellerne til 
at markedsføre de kommunale turisme- og kulturprodukter. 

Tema 5: Mobil og bredbåndsdækning
En velfungerende mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark er afgørende for udviklingen 
af turismeerhvervet såvel som for resten af det moderne samfund og mulighederne for at 
skabe vækst og udvikling i alle egne af landet. Turismen er afhængig af, at turisten kan 
komme på nettet for enten af orientere sig om muligheder, for at få oplysninger om det sted, 
der besøges, for at sprede informationer på sociale medier om det de oplever, eller 
simpelthen for at kunne arbejde eller være i kontakt med dem derhjemme. Det er derfor 
afgørende at mobil- og bredbåndsdækningen forbedres, så der ikke er huller i dækningen. KL 
undersøgte (i Momentum) først på året, hvordan problemerne med at komme på internettet 
opleves i kommunerne. I 9 ud af 10 kommuner oplever, at det er vanskeligt at få en 
tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i hele eller dele af kommunen (momentum i marts 
2015).  Problemerne med at komme på internettet findes altså i alle egne af landet - i byer 
såvel som på landet.

Sekretariatet foreslår, at KL anbefaler regeringen, at:
at sikre tilstrækkelig og velfungerende mobil- og bredbåndsdækning i hele landet, og at KL 
påpeger, at den nuværende indsats ikke er kraftig nok. Med de nuværende planer, skal vi på 
den anden side af 2020, før der er chance for at hele landet er dækket af tilstrækkelige



7.2 Høringssvar – Bekendtgørelse om gravetilladelser
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NOTAT 

 

Høringssvar til bekendtgørelse om gravearbejder i 
offentlige vejarealer  

KL vil indledningsvis takke for at få tilsendt udkast til ”bekendtgørelse om 
gravearbejder i offentlige vejarealer” i høring. KL har følgende kommentarer til 
udkastet. 

Generelt 

Bekendtgørelsen omfatter tilsyneladende kun de offentlige veje. KL mener, at 
bekendtgørelsens regler også bør omfatte de private fællesveje, da privatvejsloven § 
67 bestemmer, at vejlovens regler vedr. gravearbejder tillige finder anvendelse på de 
private fællesveje. Graveaktørerne og vejmyndigheden har i forvejen vanskeligt ved 
at skelne de administrative forskelle, der er på disse forskellige vejkategorier. Derfor 
ser vi gerne at reglerne harmoniseres. 

Kommentarer til de enkelte paragraffer 

Ad § 1 
Det fremgår af § 1, stk. 2 at gravninger, der er maksimalt 15 cm dybe undtages fra 
kravet om vejmyndighedens tilladelse. Det betyder, at et meget stort antal 
forandringer og opgravninger i offentlige vejarealer er undtaget kravet om at skulle 
have en gravetilladelse efter § 1, stk. 1. 

Til en gravetilladelse er der knyttet en lang række betingelser og særlige vilkår om 
arbejdets gennemførsel. Det er i gravetilladelsen, at vejmyndigheden konkretiserer 
sine krav til start- og slutdato, samt tager stilling til om arbejdet skal udføres uden for 
myldretiden, om natten eller som weekendarbejde. Det er også i gravetilladelsen at 
vejmyndigheden beskriver informationsbehov og de konkrete forhold arbejdet skal 
udføres efter for at mindske generne for beboerne i området.  

Når man undtager de vejarbejder, der maximalt er 15 cm dybe fra kravet om, at der 
skal foreligge en gravetilladelse fra vejmyndigheden, uden at erstatte det med andre 
bestemmelser, fjerner man samtidig vejmyndighedens mulighed for at stille 
betingelser og særlige vilkår til de arbejder.  

Det synes vi er i strid mod intentionen i den nye vejlov om at få bedre styr på 
vejarbejderne.  

Den foreslåede undtagelse vil påvirke fremkommeligheden på kørebaner, cykelstier 
og på fortove, da undtagelsen vil berører alle asfaltarbejder, fræseopgaver, 
brolægningsopgaver, arbejder med brønde og riste og rigtigt mange reparations- og 
renoveringsopgaver.  

Under vejmyndighedens sagsbehandling af en graveansøgning koordineres opgaven 
med anden råden over vejarealer, arrangementer, offentlige trafikselskaber, 
beredskabsorganisationer og lign., for at sikre fremkommelighed for trafikanterne og 
borgernes sikkerhed. Denne koordinering vil ikke være mulig, hvis mange arbejder 
undtages kravet om en gravetilladelse fra vejmyndigheden.  
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Hele den digitale bølge hvor loven blev, at alt råden over vejareal skal søges 
elektronisk, så alle kommune/ledningsejer/entreprenør/borger kan gå ind og få et 
overblik over, hvad der foregår på det offentlige vejareal, vil gå tabt. 

Derudover skal en gravetilladelse være vedlagt en godkendt afspærringsplan fra 
vejmyndigheden som politiet, jf. færdselsloven, i mange tilfælde skal give deres 
samtykke til, inden de midlertidige hastighedsnedsættelser, parkeringsrestriktioner, 
lysreguleringer mv. kan håndhæves. Den mulighed forsvinder også med forslaget. 
Det vil resultere i at opgaverne udføres til fare for medarbejdernes sikkerhed.  

Baseret på erfaringer i kommunerne, vil der være en risiko for at gader vil blive 
ensrettet og lukket uden vejmyndighedens tilladelse fordi "arbejdet kræver det". En 
sådan situation vil, efter KL’s mening, være i strid mod intentionen i den nye vejlov 
om at øge fremkommeligheden. 

Undtagelse fra anmeldelsesarbejder for alle gravearbejder som maksimalt er 15 cm 
dybe medfører, ud over en generel risiko for nedsættelse af fremkommelig-
heden, samtidigt en forøget risiko for trafikanterne, idet der ikke vil være samme 
mulighed for at indledningsvis at godkende afmærkningsplaner og føre tilsyn mens 
arbejdet står på. 

Såfremt trafikanter påføres et tab som følge af utilstrækkelig afmærkning af et 
arbejde, enten som tingskade eller personskade, vil den foreslåede undtagelse fra 
tilladelseskravet medføre en situation, hvor vejmyndigheden kan mødes med 
erstatningskrav som vil være umulige at vurdere på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, 
og som efter en almindelig culpavurdering derfor vil blive afvist. Trafikanternes 
retsstilling dermed være væsentlig forringet. 

For vejmyndigheden vil muligheden for at rejse regreskrav over for den ansvarlige 
entreprenør ligeledes være stærkt forringet og skabe situationer hvor 
vejmyndigheden må dække tab forårsaget af private parter uden mulighed for at 
søge regres hos disse. 

Dertil kommer, at når man undtager disse vejarbejder fra kravet om at skulle have en 
gravetilladelse, undtager man samtidig vejarbejderne fra de øvrige krav i denne 
bekendtgørelse om koordineringspligt og bodsbestemmelse.  

Konkret vil vi få en situation, hvor man skal man have en tilladelse efter vejlovens 
regler om råden over vej, hvis man stiller noget på vejen. Men graver man ned i 
vejen i en dybde på 0 til 15 cm er man efter bekendtgørelsen undtaget alle former for 
krav. Og hvis man graver dybere end 15 cm skal man efter vejloven have en 
gravetilladelse.  

En yderligere bekymring for KL er kvaliteten af det udførte arbejde og den 
efterfølgende driftsopgave. Vejmyndighederne vil med bekendtgørelsens foreslåede 
bestemmelser ingen muligheder have for at følge arbejderne og herunder sikre at 
hullerne retableres korrekt og forsvarligt. Resultatet vil blive mange flere dårlige 
lapper med følgende større skader i vejene, når vandet arbejder i revner og fuger. 
Dette kan medføre øgede udgifter for vejmyndigheden. 

Afslutningsvis mener vi, at § 1 fratager vejmyndigheden muligheden for at kunne 
begrænse antallet af vejarbejder, sikre at vejarbejderne færdiggøres hurtigst muligt, 
og muligheden for at føre et kvalificeret tilsyn af at bestemmelser og vilkår 
overholdes. Det vil ikke være i borgernes eller trafikanternes interesse. 

KL skal på baggrund af ovenstående anbefale, at undtagelsen fra krav om 
vejmyndighedens godkendelse for gravninger med maksimal dybde på 15 cm udgår 
af bekendtgørelsen. 
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Ad § 3 
Af bekendtgørelsens §3 fremgår det, at: ”Vejmyndigheden skal offentliggøre alle 
planlagte gravearbejder på sit vejnet herunder arbejder, hvortil der er givet 
gravetilladelse. Dette gælder også vejmyndighedens egne gravearbejder.”  

KL mener ikke, at en offentliggørelse tjener noget formål, og det vil sandsynligvis 
give vejmyndigheden ekstra arbejde i form af borgerhenvendelser.  

Det er i udkastet til bekendtgørelsen ikke præciseret, hvordan en gravetilladelse skal 
offentliggøres.  

Ad § 2 og § 4 

Det fremgår af § 4, at det er vejmyndigheden der skal udrede den økonomiske tvist 
der kan opstå mellem to ledningsejere, når vejmyndigheden lader en gravetilladelse 
være betinget af vilkår om samgravning. I de tilfælde skal det af tilladelsen fremgå, 
hvordan udgifterne til gravearbejdet skal fordeles.  

Det kræver at kommunerne ved noget om disse udgifter. Derfor må KL anmode om 
at § 2 tilføjes et nyt punkt d, hvor ansøger oplyser sine udgifter til gravearbejdet.  

KL vurderer dog, at disse oplysninger vil være omfattet af så stor fortrolighed at 
kommunerne ikke vil få dem oplyst.  

Vi forudser, at tvisten mellem ledningsejerne opstår, fordi den enhedspris de normalt 
betaler for den givne ydelse er meget lavere end den pris, de nu præsenteres for. Så 
løsningen ligger ikke kun i at fordele en procentsats, men også at afgøre om prisen 
er for høj. Det kan vejmyndigheden ikke være dommer over. Det må være noget, der 
løses af parterne.  

Når vejmyndigheden har ladet gravetilladelsen være betinget af et vilkår om 
samgravning, vil løsningen af den økonomiske tvist blive løst af parterne, hvis ønsket 
og behovet for at grave er stort nok.  

Kommunerne oplever i dag ikke, at der er problemer med, at ledningsejerne selv 
finder ud af at fordele omkostningerne, når de stiller krav om samgravning. KL mener 
derfor, at bestemmelsen om udgiftsfordelingen skal udgå af § 4. Alternativt bør 
bestemmelsen om udgiftsfordelingen være frivillig for kommunen at medtage, 
således at det bliver en ”kan” bestemmelse frem for en ”skal” bestemmelse. 

Ad § 5 
Flere vejmyndigheder har haft rigtige gode erfaringer med aktivt at gå ind i sager, der 
ser ud til at kunne få problemer med at overholde tidsplanen. Det giver en bedre 
fremkommelighed fordi en fælles indsats kan give den forøgede fokus på at blive 
færdig til tiden, og nedbringer antallet af gravearbejder der kan pålægges en bod.  

Det samarbejde kunne godt formaliseres i bekendtgørelsen ved at tilføje: 
”Vejmyndigheden skal aktivt samarbejde med ledningsejere, graveaktører og andre 
interessenter i forbindelse med planlægning, gennemførelse og afslutning af 
gravearbejdet for at sikre en for alle parter optimal proces.” 

Bestemmelserne om fastlæggelse af bodens størrelse fremgår af § 5, stk. 2, men KL 
savner en generel tilkendegivelse om, hvilke forhold kommunerne skal lægge til 
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grund for fastlæggelsen af bodens størrelse, når genen af forsinkelsen berører andre 
end bilisterne.  

Der bør laves ensartede, landsdækkende takster for de enkelte vejklasser som kan 
lægges ind som vilkår. Et krav om, at det er vejmyndigheden, der fastlægger boden 
individuelt fra sag til sag, vil forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt. 

Af bekendtgørelsens §5, stk. 2 fremgår det, at: ”Der betales bod pr. påbegyndt dag, 
hvor gravearbejdet er forsinket”. I bemærkninger til lovforslaget står, at der betales 
bod pr. påbegyndt uge. 

Med venlig hilsen 

Nikolaj Sveistrup 
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Kære Flemming Jensen, Dorthe Nøhr Petersen og Henrik Plougmann Olsen. 

Transport- og Bygningsministeriet har den 7. oktober 2015 sendt udkast til 
bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige 
servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske 
område i høring. Ministeriet har modtaget høringssvar fra alle tre parter i det 
omhandlede samarbejde - DOT. 

Baggrunden for høringen er, at det af lov om trafikselskaber § 7 stk. 4 fremgår, 
at transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for 
samarbejdet, herunder om samarbejdets finansiering. Denne hjemmel blev, 
som det fremgår af bemærkningerne indsat med henblik på, at ministeren 
kunne ”sikre beslutningsdygtighed”, såfremt der var dele af det – vel at mærke 
lovpligtige – DOT-samarbejde, som man fra selskabernes side ikke kunne blive 
enige om.

Samtlige selskaber har ved flere lejligheder – både skriftligt og mundtligt – 
anmodet Transport- og Bygningsministeriet om at fastlægge en 
finansieringsmodel for samarbejdet, herunder på et møde med tidligere 
transportminister Magnus Heunicke den 2. december 2014. Baggrunden var 
uenighed mellem de forpligtede selskaber om, hvordan modellen skulle skrues 
sammen. 

Det fremgår endvidere af Trafik- og Byggestyrelsens tilsynsrapport fra august 
2015, at afklaringen af en finansieringsmodel er en forudsætning for, at DOT 
kan etableres som juridisk enhed. 

Vi har således forstået, at fastlæggelse af finansieringsmodellen var af stor 
betydning for fremdriften i det lovpligtige samarbejde. Dette problem har vi fra 
ministeriets side herefter forsøgt at hjælpe med at løse. 

Jeg er på den baggrund noget forundret over at kunne læse, at Movia finder, at 
den fremlagte finansieringsmodel antageligt kan danne baggrund for et DUT-
krav mod staten. Movia skriver blandt andet, at ”Movia vil orientere KL og DR 
herom med henblik på at undersøge, om bekendtgørelsens forslag til 
finansieringsmodel danner grundlag for krav om DUT-kompensation”. Et 
synspunkt, der siden er fulgt op af skriftlige anmodninger fra såvel 
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Kommunernes Landsforening som Danske Regioner om, at bekendtgørelsen 
sendes i faglig og økonomisk høring hos dem.

Transport- og Bygningsministeriet er ikke bekendt med, at DOT-samarbejdet 
ved tidligere lejligheder har været gjort til genstand for krav om DUT-
kompensation. Der er således heller ikke tale om, at der med bekendtgørelsen 
ændres ved kravene til samarbejdet, blot at staten – på direkte opfordring fra 
selskaberne selv – har søgt at løse en strid om samarbejdets finansiering. Det 
forekommer i den forbindelse noget barokt, at man rejser økonomiske krav 
mod den instans, man selv har bedt om at løse sine konflikter.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovgivningen om samarbejdet, at 
effektiviteten for de opgaver, som løses i fællesskab mellem selskaberne med 
samarbejdet forventes øget. Dette gælder jo især for Movia og Metroselskabets 
vedkommende, som jo netop kun opererer inden for trafikselskabet på 
Sjællands geografiske område. 

Transport- og Bygningsministeriet anser den foreslåede finansieringsmodel for 
både fair og hensigtsmæssig, og som det kompromis, som Transport- og 
Bygningsministeriet inden for det fagligt seriøse kan komme op med i sagen. 
Der vil således ikke komme andre løsningsforslag på konflikten fra ministeriets 
side. 

Med mindre der kan skabes tilslutning til den fremlagte finansieringsmodel 
uden krav om DUT-kompensation mod staten, agter Transport- og 
Bygningsministeriet ikke at fastlægge en finansieringsmodel. Det vil i givet fald 
herefter igen være op til selskaberne bag DOT at opnå den nødvendige enighed 
om finansieringsmodellen for samarbejdet, idet lov om trafikselskaber – med 
de forpligtelser den indebærer – jo som bekendt stadig står ved magt.  

Jeg vil gerne hurtigst muligt og senest fredag d. 20. november have jeres 
tilbagemelding på, om I ønsker, at Transport- og Bygningsministeriet skal 
fortsætte arbejdet med at udstede bekendtgørelsen.  

Med venlig hilsen

Jacob Heinsen 
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Ministeren 
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Borgmester Mads Jakobsen 
maj@struer.dk  

Kære Mads Jakobsen 
 
Tak for dit notat om de kommunale behandlingsanlæg. Ressortansvaret for 
reguleringen af de kommunale behandlingsanlæg blev overført til mit 
ministerium ved kongelig resolution af 28. juni 2015, og jeg er opmærksom på 
sagerne. 
 
Energistyrelsen har oplyst, at Miljøstyrelsen pr. 30. juni 2015 har færdigbehand-
let alle anmeldelser og truffet endelig afgørelse i ca. 56 sager, hvoraf flere dæk-
ker over flere anlæg. Miljøstyrelsen har helt eller delvist godkendt i alt 15 sager 
dækkende over ca. 24 anlæg med en samlet kapacitet på ca. 146.500 ton. 
Blandt de anlæg, der har fået godkendelse, er to af Nomi4s’s anlæg, affalds-
terminal Måbjerg og Affaldscenter Kjærgårdsmølle. Det er således ikke korrekt, 
at ca. 50 anlæg har fået afslag på at videreføre deres aktiviteter efter årsskiftet. 
 
Når det er sagt, så er jeg enig i, at der skal findes en løsning vedrørende de 
kommunale behandlingsanlæg. Jeg er også enig i, at der skal findes en løsning 
for erhvervslivet på øerne, så de nemt kan komme af med deres affald til 
genanvendelse.  
 
De nuværende regler om de kommunale behandlingsanlæg er besluttet 
sammen med forligskredsen som opfølgning på den politiske aftale fra 2007, 
hvor genanvendeligt erhvervsaffald blev konkurrenceudsat. Ændringer i disse 
regler bør derfor også drøftes i forligskredsen sammen med de samlede 
rammevilkår for sektoren. 
 
En evaluering af aftalen fra 2007 er på vej og vil foreligge inden længe. Når 
evalueringen foreligger, vil jeg fremlægge den for forligskredsen og drøfte mulig 
opfølgning på evalueringen.  
 
Jeg vil i den forbindelse tage spørgsmålet om de kommunale behandlingsanlæg 
op med forligskredsen med henblik på, at vi kan finde en klar og permanent 
løsning. 
 
Angående samarbejde mellem offentlige og private aktører og en hensigts-
mæssig kapacitetsudnyttelse så ved jeg, at Miljøstyrelsen længe har arbejdet 
med disse problemstillinger. Jeg har fået oplyst, at Energistyrelsen den 12. 
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OG KLIMAMINISTERIET 
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oktober 2015 deltager i et møde med bl.a. Nomi4s og nogle af de andre anlæg 
samt deres advokater med henblik på at afklare mulighederne for samarbejde 
inden for de gældende juridiske rammer. Jeg håber, at mødet kan være med til 
at klargøre de juridiske rammer og eventuelt pege på politiske problemer og 
muligheder. Jeg vil bede Energistyrelsen om at orientere mig om forløbet af 
mødet. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Lars Chr. Lilleholt 
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KL Høringssvar vedr. ny VVM-lovgivning

KL takker for muligheden for at indsende høringssvar vedrørende 
implementering af EU-direktiv om VVM i dansk lovgivning. Et af målene med 
det nye direktiv er fokus på det væsentlige, og på at ressourcerne skal bruges 
der, hvor det har betydning af hensyn til miljøet. KL ser frem til at dette 
realiseres i samarbejde og ved den kommende udmøntning, nye vejledning, 
portal og værktøjskasse.

Hovedsynspunkter

I forslag til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter 
er reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (SMV) kombineret med 
VVM-reglerne i en samlet lov. Det kan styrke synergien mellem de to 
lovkomplekser. 

• I de nye regler er bilagene fælles. Det er positivt og bidrager til klarhed. Der 
bør dog kun være to bilag, og placeringen af aktiviteterne bør så vidt muligt 
følge direktivet.

• Der er ikke noget i denne lovgivning, som mindsker behovet for en frugtbar 
forhåndsdialog, mellem kommune og virksomhed, inden et givent projekt 
igangsættes, så virksomhederne bør have krav på en sådan. 

• One-stop-shop vil, uanset den konkrete udformning, kræve ekstra tid, men 
kan være en god service for virksomhederne. Godt med fleksibel 
udformning af krav.

Til Naturstyrelsen
KL’s høringssvar til forslag om ny VVM-lovgivning
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• Den nuværende danske implementering af VVM reglerne er spredt på en 
række forskellige bekendtgørelser og myndigheder. Det giver udfordringer 
for bygherrer, konsulenter og især offentligheden, når der er flere 
myndigheder på det samme projekt. Det gælder f.eks. havne, kystsikring eller 
havvindmøller, hvor der skal føres kabler ind til elnettet på land. Der er på 
den ene side lagt op til, at de samme regler skal anvendes af de forskellige 
VVM myndigheder samt på den anden side lagt op til sektorundtagelser via 
bekendtgørelser (f.eks. for søterritoriet) eller via direkte implementering i 
sektorlovgivningen (transportministeriets område med veje, jernbaner og 
havne). 

• Det burde være muligt at lave en implementering af EU-reglerne i samme 
lov, uanset om de skal anvendes på land, på søterritoriet eller andre steder. 
Fx vil det være en stor fordel, hvis anlæg på søterritoriet reguleres efter 
samme lovgivning, da der ofte laves fælles VVM-proces.

• En screening på under 90 dage vanskeliggøres, hvis den skal køre samtidig 
med miljøgodkendelsen. KL foreslår en formulering om, at samtidighed 
”tilstræbes”.

• Idefasen bør bevares, og bør være fire uger af hensyn til at sikre reel 
mulighed for borgerinddragelse og sikre, at gode ideer kommer frem.

• Tydeligere markering af vejledende minimumsværdier i bilag 2, vil være en 
fordel både for virksomheder og myndigheder.

• KL vurderer, at der vil være mindre stigninger i ressourceforbruget i 
kommunerne, som følge af dette forslag. Bygherre overtager ansvar for selve 
redegørelsen, men kommunerne skal stadig sikre, at sagen bliver fuldt oplyst, 
de skal vurdere redegørelsens kvalitet og gennemgå løbende faglig 
opkvalificering. I dag er det oftest praksis, at bygherrerne udarbejder VVM-
redegørelsen. 

• De mange ændringer i lovgivningen vil kræve nye indsatser for 
kommunerne, som betyder, at der skal bruges flere timer end i dag. Får 
kommunerne mulighed for at agere smart i forhold til udfyldelse af de 
ændrede regler, så kan resultatet blive en endnu mere erhvervsvenlig og 
effektiv sagsbehandling end vi har i dag. Heri har vi en fælles interesse. 

Der henvises desuden til særskilt økonomisk høringssvar.

Kommentarer til lovens enkelte hovedtemaer
Lovens formål
VVM-lovgivningen tages ud af Planloven og med det fremlagte lovforslag er 
offentligheden fraværende i formålsparagraffen. Dette hensyn og tilsvarende 
formulering bør indsættes i lovforslaget.
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Bilag
Bilagene er mere vidtgående end direktivet stiller krav om.
Som udgangspunkt bør bilagene følge direktivet, men gerne med klargørende 
tekst. Der bør kun være et bilag 1 og et bilag 2.

Der er ikke arbejdet med mulighederne for at få sat minimumsgrænser i bilag 2, 
hvilket som minimum må gøres efterfølgende i vejledningsarbejdet. I det 
omfang reglerne i lovforslaget ikke kan gøres skarpe nok i sig selv, bør der 
hurtigst muligt udformes et grundigt vejledningsmateriale med 
fortolkningsbidrag, som letter med afgrænsningen i praksis, og det undgås, at 
den reelle tolkning af reglerne kommer til at ligge ved klagenævn og domstole. 
Tydeligere markering af vejledende minimumsværdier, vil være en fordel både 
for virksomheder og myndigheder.

KL gør opmærksom på, at høringsmaterialet ikke har fremhævet forskellen om 
havne eller, at »Anlægsarbejder i industrizoner« (bilag 2, pkt 10a fra direktivet) 
mangler i den danske implementering. 

En VVM for et større erhvervsområde til industriformål (det være sig inde i 
landet eller en havn), kan være en fordel, da man derved kan få afklaret 
rammerne for miljøpåvirkning i forbindelse med udviklingen af området. 
Lovforslaget kan med fordel beskrive, hvordan dette kan gøres i praksis. Dette 
kan også lette arbejdet for virksomheder som efterfølgende slår sig ned på 
stedet.

I VVM bekendtgørelsen og dermed lovforslaget står der »Større landanlæeg til 
havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på 
over 1350 tons.« (bilag 1, punkt 8b), frem for » Sø-handelshavne, anløbsbroer til 
lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands 
(bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons«. Den 
ændrede formulering har bidraget til usikkerheden om kompetencerne i 
forbindelse med VVM på havne og har medført screening af en række 
havnevirksomheder (f.eks. råstofhåndtering), som ellers ikke er omfattet af 
VVM reglerne. 

Screening
Samlet elektronisk anmelde- og screeningsskema bør udarbejdes. I den 
forbindelse er det vigtigt, at ansøger har mulighed for, og opfordres til at 
udfylde dette i samarbejde med myndigheden således at misforståelser undgås, 
og sagen hurtigst muligt kan blive fuldt oplyst.

Kompetente eksperter
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KL er tilfreds med, at der er valgt en pragmatisk løsning mht. direktivets krav 
om kompetente eksperter. Udgangspunktet er, at de involverede er kompetente, 
samt at markedet og klagenævnet i løbet af overskuelig tid vil få fjernet de »sorte 
får«. Hos nogle af myndighederne er de faglige miljøer omkring VVM dog så 
små eller specialiserede, at der bliver behov for samarbejde med andre 
kommuner eller anvendelse af konsulenter, hvis de skal leve op til kravet om 
vurdering af om redegørelsen er dækkende, inden den offentlige høring. 

Havne
For kommunerne er der udfordringer omkring havne i lovforslaget. Der er lagt 
op til to forskellige regler, en efter den nye VVM-lov og en anden efter 
Transportministeriets nye sektorlovgivning om havne. Opdelingen giver allerede 
i dag udfordringer, selv om både kommunerne og Trafikstyrelsen forsøger at 
begrænse dem. 

• Kl foreslår: Der bør som minimum i begge regelsæt være et eksplicit krav 
om koordinering og om en fælles VVM-redegørelse. 

Udfordringerne på havneområdet øges på grund af den danske ændring af 
teksten om havne. Den øger omfanget af det projekt, der skal VVM-
vurderes og dermed uklarheden om kompetence mellem de to VVM- 
myndigheder. Større landanlæg er mere end havne, og formuleringen 
betyder, at der skal tages stilling til aktiviteter, som i øvrigt ikke er omfattet 
af VVM reglerne i sig selv (f.eks. modtagelse og sortering af råstoffer på 
havnen).

Armlængde/uvildighed
KL finder, at implementeringen af direktivets regler om armslængde, som i 
udkastet til de nye danske regler implementeret som § 40, er noget uklar. Den 
nuværende danske praksis med mange VVM myndigheder bidrager til at øge 
udfordringerne. Forslaget om særregler på Transportministeriets område kan 
betyde, at armslængde skal håndteres hos:
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• Naturstyrelsen i forbindelse med skovrejsning og naturgenopretning

• Kommunerne i forbindelse med veje, vandløb m.m.

• Kystdirektoratet i forbindelse med kystsikring

• Banestyrelsen i forbindelse med baneprojekter

• Vejdirektoratet i forbindelse med vejprojekter

• Trafikstyrelsen i forbindelse med screeninger af Ministeriets projekter? 

• Energistyrelsen i forbindelse med havvindmøller 

KL foreslår: Det er et demokratisk problem, hvis der ikke er tillid til 
myndighederne, og der bør derfor indsættes et supplerende krav i de nye VVM 
regler om fuld aktindsigt i de dokumenter, der udveksles imellem byg-
herrefunktionen og myndighedsfunktionen.

KL foreslår desuden: Der gives nogle mere præcise guidelines til, hvordan man 
kan adskille fagområder (myndighed/bygherre/planlæggere) i kommunerne.

VVM-tilladelse og overvågning 
Der er som noget nyt kommet en mulighed for at indsætte vilkår om, at 
bygherren skal foretage overvågning samt om, at ændrede forudsætninger (f.eks. 
en større eller anden miljøpåvirkning end forventet) kan betyde bortfald af 
tilladelse.

KL er tilfreds med forslaget til implementering på dette område. Vilkår om 
overvågning vil kræve, at kommunen følger op på, om vilkår overholdes

One-stop shop
Direktivet beskriver minimumskrav til en one-stop shop. One-stop shoppen er 
et centralt emne, da koordineringen mellem SMV, VVM og især Natura2000 
reglerne i dag volder problemer. Lovforslaget lægger op til, at der vil komme en 
opfølgning i form af en bekendtgørelse.

• KL foreslår en fleksibel tilgang her, som tilgodeser de forskellige tilgange, 
der allerede fungerer godt i kommunerne. Et af de spørgsmål, som ikke er 
besvaret i lovforslaget er, om og hvordan kommunerne koordinerer 
afgørelser fra henholdsvis VVM og SMV. Dette ønskes afklaret.

Miljøvurdering af planer og programmer
Lovforslaget ændrer ikke væsentligt ved de nuværende regler for SMV. For 
miljøvurdering af planer og programmer medfører det en udvidelse, da man har 
overført bilagene fra VVM bekendtgørelserne fra henholdsvis planloven og 
energianlæg, frem for at anvende direktivet. 

KL er dog bekymret for, om formuleringerne i §9 i forslaget kan medføre, at der 
fremadrettet skal gennemføres flere vurderinger end i dag. Dette vil både være 
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uhensigtsmæssigt og tidskrævende, og vi opfordrer derfor til tydeliggørelse af 
paragraffen, så dette undgås.

Høringsfrister
Der er et minimumskrav 30 dage til høringen af udkast til redegørelse, hvilket er 
betydeligt kortere end den gældende praksis i dag. Der kan forventes et pres fra 
virksomhederne i retning af minimumshøringen, også der hvor hensynet til 
borgerne taler for en længere høringsfrist, fx ved meget komplekse redegørelser.

Idefasehøring. Idefasen bør bevares, og bør være fire uger af hensyn til at sikre 
reel mulighed for borgerinddragelse og sikre, at gode ideer kommer frem.
Det er især et problem for foreninger og borgere at svare med så kort frist.  

De fire uger er ikke en reel forlængelse af den samlede sagsbehandling, da både 
entreprenør og myndighed arbejder videre med projektet i den periode. Derfor 
ses ikke nogen grund til at forkorte høringsperioden til et så kort tidsrum, at det 
for borgerne kan opfattes som en ”skueproces”.

Detaljerede bemærkninger
Forældelse. Screeningsafgørelser og VVM tilladelser forældes efter 3 år. Det har 
været praksis, men godt, at det nu står direkte i loven.

Forslag: 

• Vurdering af kvalitet. VVM-myndigheden skal vurdere kvaliteten af 
redegørelsen, inden det sendes i høring. Det er fint, og kommunen bør også 
have mulighed for at sende redegørelsen tilbage til bygherre i stedet for til 
høring, hvis kvaliteten vurderes at være for ringe. 

• Forhåndsdialog. Der indsættes en ret/pligt til forhåndsdialog mellem 
ansøger og kommune, så indledende misforståelser undgås og ekstra 
alternativer kan tilvejebringes hvis gavnligt.

Scoping. Vi ønsker et mere håndfast krav om obligatorisk fastlæggelse af 
indholdet i redegørelsen(scooping). Et sådant krav vil være en betydelig 
fordel for bygherren, som fra starten kender myndighedernes krav, og det vil 
kunne fokusere konsulenternes arbejde, således at kræfterne bruges på det 
væsentlige.

• KL foreslår endvidere, at VVM-redegørelsen fokuserer på de emner, som 
fremgår af scopingen, og hvor der er risiko for en væsentlig miljøpåvirkning, 
og at de øvrige kun berører helt kort. Det har betydning for omfanget af 
VVM redegørelserne og for, hvor læsevenlige de bliver. Dette bliver ekstra 
vigtigt, hvis høringen tidsmæssigt afkortes, som der lægget op til i 
lovforslaget.
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§35. I bemærkningerne står der, at den høring af berørte myndigheder, der 
foreslås ifm. screeningen, svarer til praksis i dag. KL’s forståelse er, at der som 
udgangspunkt ikke sker en høring af berørte myndigheder i forbindelse med en 
screening i dag. Dette forslag vil derfor medvirke til at forlænge processen.

§35 stk. 5. En høringsfrist på højst 14 dage for indkaldelse af ideer og forslag er 
for kort tid til, at mange organisationer, lokaludvalg og andre har reel mulighed 
for at komme med kvalificerede bemærkninger. Det foreslås i lovforslaget, at 
hvis myndigheden og bygherre er enige, kan fristen forlænges, men at hensyn til 
offentlighedens aktive inddragelse bør høringen fast være 4 uger. Det er også 
mere enkelt og transparent.

Bilag 2 pkt. 14. Det er positivt at ”til skade for” ændres til ”væsentlige skadelige 
virkninger”.

Bilag 5: Påvirkning fra trafikken bør medtages eksplicit. Miljøpåvirkninger herfra 
er omfattet af bilaget under emissioner, men bør være mere direkte omtalt og 
medtages i kommende udgave af screeningsskemaet. 

Spørgsmål/problemstillinger, hvor vi ønsker en afklaring 
sammen med Ministeriet:

1. Skal myndighedens udkast til afgørelse med ud i høring sammen med 
VVM redegørelsen? Det vil være en meget stor fordel for den offentlige 
debat, da offentligheden derved både får mulighed for at forholde sig til 
projektet og forslaget til vilkår. 

2. Hvordan skal VVM med flere myndigheder koordineres (f.eks. havne, 
havvindmøller med tilhørende landkabler)? Der bør være en egentlig 
koordineringsforpligtigelse i loven.

3. Der er ikke længere en bekendtgørelse om berørte myndigheder. Det er 
op til den enkelte SMV/VVM myndighed at vurdere, hvem der skal 
høres. Det kan være en fordel, men da der især i staten er en holdning 
om, at man ikke svarer på høringer om miljøvurderinger, så er der udsigt 
til at det kan blive et reelt problem. Hvordan løses dette i praksis?

4. Et af de spørgsmål, som ikke er besvaret i lovforslaget er, om og 
hvordan kommunerne koordinerer afgørelser fra henholdsvis VVM og 
SMV. Dette ønskes afklaret.

5. Der bør være bedre muligheder for at kræve dokumentation for visuelle 
effekter for naboer og for det samlede bybillede og for andre 



8

indpasningsproblemer, særligt rettet mod større projekter i byerne. 
Hvordan får vi dette med?

6. Hvordan sikrer vi og får oprettet den fælles portal, som der nævnes som 
et minimumskrav i direktivet? Det vil være en fordel for offentligheden, 
konsulenter og bygherrerne, hvis alt VVM materiale (anmeldelser, 
screeningsafgørelser, scopinger, VVM redegørelser og VVM tilladelser) 
var tilgængelige et sted. Det har været vendt i regi af Miljøportalen, og 
kunne let implementeres, men kræver en hjemmel og et krav. KL 
deltager gerne med sparring på indholdet i denne portal.

7. Der antydes et krav om samtidighed mellem screeningsafgørelse og 
miljøgodkendelse – dette er vanskeligt at nå inden for 90 dage og giver 
ikke altid mening. Screeningen er fundamentet for det videre arbejde 
med miljøgodkendelsen og bør der logisk træffes først. Normalt kan 
kommunerne godt lave en screening under 90 dage, hvis den er fuldt 
oplyst, men det vanskeliggøres, hvis den skal køre samtidig med 
miljøgodkendelsen. KL foreslår en formulering om, at samtidighed 
”tilstræbes”.

8. Der sker et kompetenceskift til regionerne, når de er råstofmyndigheder. 
Det er større end det umiddelbart ser ud til. Det kan være i forhold til 
teglværker, kalkværker, asfaltværker og Aalborg Portland cementfabrik, 
da de ofte ligger ved en råstofgrav. Det giver en udfordring med kravet 
om, at myndigheden skal være kompetent og kan skabe afledte politiske 
problemer, da det ofte er andre miljøparametre end råstofinteresserne, 
der er afgørende for, om de kan udvide (og derved lægge bindinger på 
naboarealerne). Kan dette løses ved delt kompetence eller?

Bemærkninger vedrørende økonomiske konsekvenser
• Besparelsen ved det øgede bygherreansvar er ret begrænset, da det allerede 

er sådan det foregår i dag. Det er typisk konsulenter som laver redegørelsen, 
og myndighederne skal jo stadig gennemgå rapporten. Desuden forventes, at 
myndighederne vil komme til at bruge væsentlig mere tid på scopingen, end i 
dag.

• Anmelde/screeningsskemaet giver god mening at bruge (kan stadig 
forbedres), selvom det også i praksis betyder, at kommunerne skal hjælpe de 
mindre bygherrer, som fx en lille fodboldklub e.l., der skal have etableret et 
eller andet. I disse tilfælde, hjælper kommunen med at finde de oplysninger, 
som vi skal bruge til en egentlig screening. Så her sparer kommunen som 
myndighed ikke ressourcer i forhold til tidligere (selvom det var det staten 
troede da det blev indført), men det giver bygherre og myndighed et 
overblik, og en nem måde at anmelde et projekt på. De mindre private 
bygherrer kan ikke i praksis hyre konsulenter for at lave en anmeldelse til 
kommunen, og skemaet er for svært for lægmænd at udfylde korrekt.
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• Der skal afsættes timer til en forhåndsdialog med virksomhederne. Dette kan 
resultere i bedre projekter, som efterfølgende hurtigere kan godkendes. 

• Der bør centralt afsættes penge til en uddannelsespulje til sikring af 
kompetente eksperter fremadrettet. –Vi indgår meget gerne i en dialog om 
udmøntningen af denne.

• De kortere høringsfrister og tidsfrister på sagsbehandling giver en mindre 
fleksibel udnyttelse af kommunens ressourcer, hvilket kan føre til fordyrende 
brug af ekstra mandskab.

• Det er en ny opgave for kommunerne at udstede krav om overvågning, der 
hvor det er relevant, inkl. den opfølgende tilsynsforpligtelse i forbindelse 
med overvågningen.

• Det udvidede miljøbegreb i bilag 7 medfører øgede omkostninger.

Vi ser frem til en nærmere dialog om den specifikke fortolkning/udmøntning af 
forslagets elementer. 

Grundet den korte tidsfrist tager vi forbehold for efterfølgende politisk 
behandling af forslaget, som forventes at finde sted ultimo oktober 2015.

Med venlig hilsen

Camilla Rosenhagen
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Projekt Fuldt digitale lokalplaner 5.4

Baggrund og formål
Pilotprojektets formål var at undersøge potentialet i, at kommuner 
indberetter lokalplaner efter en ny metode, hvor planerne indekseres efter 
de specifikke bestemmelser i planen. Fremfor som i dag gennem upload af 
en låst pdf-fil.

Det skulle herunder undersøges om øget digitalisering kunne effektivisere 
anvendelsen af lokalplanerne eksempelvis i kommunerens 
byggesagsbehandling. Herunder også sikre at planerne kan indgå i digitale 
løsninger så som ”Min Digitale Byggesag” og andre selvbetjeningsløsninger. 

Derudover var det et mål med pilotprojektet, at undersøge om en evt. 
løsning kunne gøres obligatoriske for alle kommuner at anvende samt 
genanvende i forbindelse med digitalisering af andre plantyper, fx 
kommuneplaner, spildevandsplaner, varmeplaner, m.fl. 

Baggrunden for ønsket om en fælles datamodel var og er bl.a.:
 at sikre let og smidig genanvendelse af digitalt indhold,
 at sikre adgang til specifikke planbestemmelse eksempelvis de 

gældende anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocenter 
indenfor et område, 

 at give mulighed for tværgående indsamling af informationer fra 
lokalplanerne,   

 at kvalificere lokalplanerne gennem øget genkendelighed på tværs af 
kommunerne. 
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Projekts resultater
Seks kommuner har deltaget i projektets arbejdsgruppe, hvis opgave det var 
at udvikle en ny datamodel til brug for digitalisering af kommunernes 
lokalplaner. Arbejdsgruppen har været både meget engageret og seriøs i sin 
opgaveløsning. 

Aalborg kommune har desuden deltaget i projekts styregruppe. 

Pilotprojektet viste ved sin afslutning i 2013: 
 At det er muligt at udforme én fælles datamodel for indberetning af 

lokalplaner, så længe modeller indeholder fleksibilitet ift. 
lokalplantypen samt det konkrete område der planlægges for.

 At en landdækkende udrulning af én fælles datamodel, hvor 
datamodellen gøres obligatoriske at anvende i indberetningen til 
plansystem.dk, forventes at kunne ske med en positiv business case. 
(Grundet udviklingen i bl.a. Byg og Miljø er den positive business 
case fra 2013 dog ikke længere til stede). 

På baggrund af pilotprojektets resultater, har sekretariatet arbejdet for, at 
der kunne indgås en aftale mellem KL, kommunerne og Naturstyrelsen om 
udvikling af et fælles landsdækkende system til håndtering af fuldt digitale 
lokalplaner. Det har dog vist sig at være særdeles vanskeligt efterfølgende at 
få indgået en aftale mellem KL og Miljøministeriet om en fuld udrulning af 
en ny datamodel.

Afsættet skulle være resultaterne fra arbejdet med pilotprojektets 
datamodel, og de test, der var gennemført, vedrørende indberetning og 
udtræk af digitale lokalplaner via det udviklede testmodul. 

I pilotprojektet blev der lavet en business case, som overordnet var positiv 
og viste, at det med en investering på ca. 10 mio. kr. mio. kr. samt en årlig 
drift på godt 1 mio. kr. vil være muligt at spare omkring 9,6 mio. kr. om året 
i forbindelse med en effektivisering af plan- og miljøsagsbehandlingen, 
klagesagsbehandlingen mm. Hertil kommer en udgift på ca. 16 mio. kr. til 
omlægning af eksisterende lokalplaner.

De økonomiske forudsætninger for gennemførelsen af projektet har dog 
forandret sig væsentligt siden 2013. Det er derfor sekretariatets opfattelse, 
at der ift. de økonomiske gevinster og konsekvenser bør tilvejebringes 
fornyede beregninger før der indgås en aftale herom.

Det er sekretariatets oplevelsen, at man (indtil videre) på statslig side ikke 
har haft tilstrækkelig egeninteresse i sagen til at drive den frem samt finde 
den nødvendige finansiering til den systemmæssige opdatering.  
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Perspektiver
Samlet set vurderes det, at pilotprojektet har nået sit mål om at undersøge 
potentialet i en fuldt digitalisering af lokalplaner i plansystem.dk.

Samtidig må det konstateres, at det dels har været særdeles vanskeligt at 
finde en måde at komme videre med projektet, med henblik på en 
landdækkende udrulning. 

Behovet for mere gennemskuelige og let tilgængelige lokalplandata er 
fortsat stort. 

Dette ses blandt andet i forbindelse med SKAT´s aktuelle arbejde med at 
udvikle nye modeller for ejendomsvurderinger, hvor nemmere tilgang til 
lokalplandata vedr. fx bebyggelsesprocent nu efterspørges af staten selv. 
Ligeledes har regeringens nedsatte ”Virksomhedsforum for enklere regler” 
også efterlyst en ny digital løsning for visning af lokalplandata.

Bedre visning af lokalplandata er også et udtalt ønske hos mange 
kommuner, og derfor indgår temaet i arbejdet med den kommende 
fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Sekretariatet fortsætter derfor sit arbejde med at søge at fremme sagen både 
som et vigtigt element i den kommende digitaliseringsstrategi samt i 
forbindelse med dialogen med SKAT om de kommende modeller for 
ejendomsvurderinger 

I den proces anvendes pilotprojektets resultater vedrørende opbygning af 
datamodel, mens pilotprojektets business case af de tidligere nævnte årsager 
ikke vil bliver anvendt fremadrettet for så vidt angår kommunernes 
forventede udgifter/gevinster ved en fuld digitalisering. 
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1. Indledning og baggrund
Lokalplanlægningen er i disse år genstand for national debat. Det sker bl.a. med baggrund i 
planernes centrale betydning for erhvervs- og byudviklingen, betydningen for opgaven med at 
finde plads til flygtninge, ønsket om at sikre socialt blandede byer osv. Væsentligt er især at 
lokalplanredskabet udfordres på et mere grundlæggende plan hvor der stilles spørgsmålstegn 
ved redskabets anvendelighed ift. parametre som hurtighed og smidighed. 

Kommunerne udarbejder hvert år mere end 600 lokalplaner. En stor del er lokalplaner for 
eksisterende og nye boligområder samt offentlige formål, og mere end hver 3. lokalplan 
fastlægger rammerne for udvikling af erhvervsområder, centerområder med bl.a. butikker og 
blandede områder med boliger og erhverv. Samtidig findes der over 30.000 gældende 
lokalplaner som kommunerne i dag administrerer på baggrund af. 

Lokalplaner tjener en række vigtige formål. De er samfundets centrale redskab til at sikre en 
bestemt anvendelse eller et bestemt fysisk udtryk til fordel for den samlede bykvalitet og de 
bymæssige værdier. De er ligeledes de berørte borgeres og virksomheders mulighed for at 
udøve indflydelse, således at de, der efterfølgende skal bo og færdes i området, får noget at 
skulle have sagt om udformningen af de fysiske omgivelser. Endelig er det også borgernes og 
virksomhedernes sikkerhed for hvad der kan ske i de lokalplanlagte områder, bl.a. som 
investeringsgrundlag.



KL har peget på, at lokalplanredskabet skal bevares som et af de vigtigste virkemidler til sætte 
rammerne for byernes udvikling, men at redskabet bør ændres således at på en mere moderne 
måde kan sikre både kommuner og investorers behov for effektive og smidige 
omdannelsesprocesser, herunder matcher de forskellige udfordringer, som byerne står 
overfor. 

Parallelt med den igangværende indsats for at få justeret lokalplanredskabet mht. hurtighed, 
fleksibilitet og midlertidig anvendelse igangsættes nu et tværkommunalt projekt, der sætter 
øget effektivisering og kvalitet i lokalplanlægningen på dagsordenen. 

2. Udviklingsprojektet formål
Projektets formål er, at bidrage til at videreudvikle brugen af lokalplanredskabet i 
kommunerne således at lokalplanprocesserne effektiviseres tidsmæssigt, og at 
lokalplanprocesser og indhold forbedres kvalitativt. 

Projektet har som overordnet ambition at inspirere til og videreformidle konkrete erfaringer 
om hvordan kommunernes planafdelinger kan lave endnu bedre lokalplaner samt bruge de til 
enhver tid tilgængelige ressourcer, mest effektivt. Med andre ord en diffentieret og fokuseret 
lokalplanlægning, der tager udgangspunkt i den givne plansituation og aktørernes behov.

Med projektet vil vi:

 Identificere aktuelle udfordringer i samarbejdet mellem kommuner, grundejere, 
developere, investorer, borgere og andre parter i lokalplanprocesserne og vurdere 
udfordringernes betydning for at skabe vækst og udvikling lokalt.

 Indsamle og udvikle forslag til hvordan såvel lokalplanen som lokalplanprocesserne kan 
effektiviseres tidsmæssigt under hensyntagen til, at der er tilstrækkelig tid til 
politiske processer og inddragelse af borgere og andre parter mv.

 Indsamle og udvikle forslag til, hvordan lokalplanprocesserne kan forbedres 
kvalitativt, så inddragelsen af borgere og andre parter styrkes.

 Indsamle og udvikle forslag til, hvordan lokalplanernes kvalitet kan forbedres, herunder 
eksempelvis planernes realiserbarhed og formidling af planernes indhold.

 Igangsætte en forandringsproces i kommunerne, der sikrer at udviklingsprojektets 
forslag afprøves og implementeres i den kommunale praksis.

Udviklingsprojektet gennemføres i tæt samarbejde mellem KL, udvalgte kommuner 
repræsenterede ved kommunens planchef samt et eksternt rådgivningsfirma.

3. Udvikling af brugen af lokalplanredskabet
I forbindelse med det aktuelle arbejde med at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for 
lokalplanlægningen har det vist sig, at der på tværs af kommuner eksisterer et uforløst 
potentiale for at optimere og kvalitetsudvikle lokalplanerne og lokalplanprocesserne.  

Blandt andet ses væsentlige forskelle i de politiske processer og inddragelse, forskelle i 
tidsforbrug og indhold mellem ellers sammenlignelige plantyper mv. Udfordringen er her, at 



lokalplaner på den ene side laves i en specifik kontekst og inden for en konkrete politisk 
ramme, hvilket til dels styrer og begrunder forskellighederne i lokalplaner og 
lokalplanprocesser. På den anden side må behovet for lokalt tilpassede processer samt lokale 
traditioner for, hvordan lokalplaner opbygges og indholdsbestemmes, ikke være den 
sovepude, der bremser, at der på tværs af kommuner er et skærpet fokus på kvalitet og 
effektivitet på området.
 
Det handler med andre ord om at sikre, at vi bruger tiden på det rigtige i den konkrete sag og 
at vi fx optimere de interne processer således, at vi også på kommunalt niveau arbejder 
effektivt i vores lokalplanlægning. 

Projektet baserer sig på en grundlæggende forståelse af, at gode lokalplaner og gennemtænkte 
lokalplanprocesser skaber værdi for samfundet og at konkrete forslag til, hvordan kommuner 
fx kan tidsoptimere, skal tage udgangspunkt i at ressourcerne skal anvendes på en måde der 
skaber mest muligt værdi for borgere, virksomhederne og samfundet som helhed.

Projektet lægger sig i forlængelse af den generelle udvikling af teknik- og miljøforvaltningerne 
i disse år, hvor der sker et markant skift i borgernes, erhvervslivets og politikernes 
forventninger til, hvad fremtidens teknik- og miljøforvaltning kan og skal bidrage med. Et 
eksempel er det store fokus på, at forvaltningen bliver medskabende på de gode løsninger i 
nye partnerskaber med borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv.
 
Udviklingen har væsentlige konsekvenser for, hvordan opgaverne i teknik og 
miljøforvaltningerne formidles, organiseres, måles osv. Det stiller igen nye og anderledes krav 
til medarbejdernes kompetencer, krav der rækker ud over de traditionelle roller som 
myndighed og fagperson. 

4. Projektets sammenhæng til den aktuelle proces vedr. ændring af planloven
Den nye regering har varslet en omfattende ændring af planloven, herunder også ændringer af 
det eksisterende lokalplanredskab.  Initiativet sker bl.a. på baggrund af de ønsker fra KL som 
tidligere har fremsat i publikationen ”32 konkrete løsningsforslag for den fysiske 
planlægning”. 

Her har KL på lokalplanområdet foreslået justeringer der bl.a.:
 Muliggør dispensation til midlertidig anvendelse
 Muliggør lokalplantillæg til eksisterende lokalplaner med kortere tidsmæssigt aftræk
 Fastsætter kortere høringsperioder på nye lokalplaner

Regeringen arbejder aktuelt med at identificere hvilke konkrete ændringer i den nuværende 
planlov den ønsker at fremme, og ventes at fremlægge et udspil hertil i løbet af efteråret 
2015. 

Selvom lokalplanredskabet ændres med udgangspunkt i ovenstående ønsker, vil det forsat 
være relevant at kigge på bl.a. de interne arbejdsprocesser og procedurer med betydning for 
lokalplanlægningen og lokalplanerne. 



Lovændringerne må ligeledes forventes at aktualisere behovet for at sætte en fornyet 
kvalitetsdagsorden i lokalplanlægningen, hvor nye muligheder belyses med fokus på hvordan 
lokalplanlægningen finder den rette balance mellem kvalitet, fleksibilitet og hurtighed. 

Da planchefgruppen i dette projekt også skal bidrage ind i den kommende lovgivningsproces, 
vil der være god mulighed for, at skabe synergi mellem selve projektet og det afsluttende 
idekatalog og så de nye muligheder i en revideret planlov. Projektet ventes tidsmæssigt at 
være afsluttet samtidig med vedtagelsen af en ny planlov i folketinget. 

5. Udviklingsprojektets proces
Med mere end 50.000 lokalplaner udarbejdet i Danmark siden 1970’erne ligger der et meget 
stort erfaringsgrundlag bag til den nuværende praksis. Men samtidig er der behov for at se 
med friske øjne på nogle af lokalplanprocesserne samt planernes indhold og opbygning. 
Udviklingsprocessen tilrettelægges derfor så gældende lovgivning og praksis udfordres, 
samtidig med at alle vurderinger og forslag til forbedringer vurderes i tæt dialog med de 
udvalgte planchefer.

Forslag til udviklingsproces:

1 Overblik: Hvor ligger hovedudfordringerne for lokalplanlægningen set i forhold til at 
skabe større tidseffektivitet og kvalitet? (november 2015)
Der indledes med en brainstorm i gruppen af planchefer, hvor hovedudfordringerne 
identificeres, vurderes og prioriteres. Brainstormen tager afsæt i teser formuleret af KL og 
den eksterne konsulent – se bilag med skitsering af muligt indhold.

Teserne præsenteres, drøftes, suppleres med flere og prioriteres til sidst, set i relation til 
hvilke teser der skal lægges mest vægt på i udviklingsprojektet med henblik på at opnå de 
største gevinster.

2. Indsamling af viden, inputs og eksempler på større effektivitet og kvalitet 
(november/december/januar 2015)
Med udgangspunkt i de prioriterede teser indsamles viden, inputs og eksempler fra dels de 
involverede kommuner, dels andre kommuner. Det sker via telefoninterviews, indsamling af 
eksempler på lokalplaner mv.

Evt. kan der gennemføres en mindre, elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der belyser 
årsagerne til det meget forskellige tidsforbrug til udarbejdelse af lokalplaner, der efter KL´s 
vurderinger udgør 8-14 måneder. Forskellene skyldes formentlig at lokalplanernes omfang og 
kompleksitet varierer stærkt, men formentlig også forskellige traditioner og procedurer i 
kommunerne.

Materialet vurderes, prioriteres og bearbejdes til en råskitse til et idékatalog. Som led heri kan 
konsulenten eventuelt bearbejde eksempler og input til konkrete idéforslag, fx om processer 
eller plandokumenter.



3. Drøftelse af initiativer til større effektivt og kvalitet (januar 2015)
Analyser og råskitse til idékatalog præsenteres for plancheferne, som diskuterer og udvælger 
forslag og initiativer, der vurderes at bidrage mest til større effektivitet og kvalitet i 
lokalplanlægningen.

Her diskuteres også, om der kan sættes kvantitative mål for, i hvor høj grad – og hvilke typer 
– lokalplanprocesser, der kan optimeres tidsmæssigt ved gennemførelse af specifikke 
initiativer.

Herefter færdiggøres idékataloget, og der udarbejdes en kortfattet præsentation i powerpoint, 
som de deltagende planchefer kan bruge i deres egen kommune.

4. Formidling og forankring af idékataloget i den kommunale praksis (februar-april 
2016)
Formidling og forankring af udviklingsprojektets resultater tager udgangspunkt i, at det er 
vanskeligt at påvirke en kultur ved udsendelse af en skriftligt rapport. Derfor sker 
forankringen på to niveauer:

De deltagende planchefer varetager forankring af projektets resultater i de pågældende 
kommuner. Det understøttes vha. idékataloget og powerpoint præsentationen. Plancheferne 
mødes 3 og 6 måneder efter færdiggørelsen af idékatalog og powerpoint præsentation for dels 
af drøfte erfaringerne, dels at drøfte om de kvantitative mål for, i hvilket omfang processerne 
kan optimeres er opnået eller vil kunne opnås på sigt.

Idékataloget præsenteres på en række regionale møder, hvor KL sammen med én af de 
deltagende planchefer præsenterer projektets resultater for andre kommuner.

Set i lyset af, at der er mere og mere tilgængelig information og inspirationsmateriale til 
rådighed for kommunerne, og da det skønnes at færre og færre får læst længere rapporter, kan 
det også overvejes at offentliggøre materiale fra projektet løbende som ”work in progress”. 
Fx. i form af mails til kommunale planchefer og lokalplanlæggere i 4-5 runde med links til 
materiale på KLs hjemmeside. Det afsluttende idékatalog bliver således en opsamling på de 
løbende, kortere inspirationsoplæg til kommunerne. Det kan evt. kobles med muligheder for 
at interesserede medarbejdere selv kan kommentere og supplere med flere eksempler mv.

Djævelens advokat
Det foreslås at der i processen inviteres en eller flere ”djævelens advokater” ind med henblik 
på at sikre, at forslag og initiativer reelt peger i retning af mere effektive lokalplanprocesser.

Mange udviklingsprocesser fører fx til forslag om flere initiativer, flere virkemidler og flere 
detaljer, som i sidste ende fører til større kompleksitet og længere processer. Indførelsen af 
startredegørelser før udarbejdelsen af lokalplaner i en række kommuner er et godt eksempel 
på, at de ideelt set kan forenkle og kvalificere lokalplanprocessen, men implementeret forkert 
kan et godt initiativ gøre processen længere og mere kompleks.



Djævlens advokat kan både være kompetente kommunale rep og det kan være eksterne 
forbrugere af kommunernes lokalplaner fx investorer, frivillige organisationer med interesse 
for og klageret ift. lokalplaner mv.

6. Styring og bemanding
Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem projektkommunerne, KL og COWI. 

Projektkommunerne samt KL udgør projektets styregruppe. COWI er den udførende part i 
projektet, men både kommuner og KL har en aktiv rolle ift. at indhente erfaringer, cases samt 
den efterfølgende indsats for at udbrede og forankres projektets resultater.

Det er helt afgørende for projektets succes, at de deltagende projektkommuner er villige til 
og motiverede for, at sætte egne praksisser i spil. Det vil sige at kommunerne i projektfasen 
og efterfølgende bruger projektet som en anledning til at kaste et kritisk, konstruktivt blik på 
egen lokalplantraditioner med henblik på at justere praksis, hvis forbedringspotentialer 
tydeliggøres.    

Projektkommunerne er følgende:
Københavns kommune, Projektleder Thomas Chapelle
Køge kommune, Afdelingschef Casper Toftholm
Odsherred kommune, Planchef Poul Hvidberg
Randers kommune, Planchef Britta Pørksen
Viborg kommune, Planchef Karl Johan Legaard
Favrskov kommune, Planchef Helle Jacobsen
Ålborg kommune, Afdelingsleder Thina Wallin
Hjørring kommune, Lokalplanchef Michael Hammer

Fra KL deltager Chefkonsulent Berit Mathiesen 

Der pågår pt en dialog med yderligere et par kommuner vedr. deltagelse.

Fra COWI indgår:
Projektleder Henrik Søe Lysgaard, Seniorspecialist og landinspektør
Henrik er en rutineret projektleder med mere end 20 års erfaring fra amt, kommune og 
rådgiverbranchen.

Henrik har udarbejdet over 60 lokalplaner i tæt samspil med myndigheder, offentlige og 
private bygherrer, interessenter og borgere. Han har endvidere været projektleder på en lang 
række kommuneplaner, miljøvurderinger og VVM'er og publikationer af forskellig karakter.

Henrik og har bl.a. stået for flere udviklingsprocesser og publikationer, bl.a. 
Inspirationskataloget "Ny anvendelse af tomme grunde" for Ministeriet for By- og Bolig og 
Landdistrikter i 2014, "Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen – eksempelsamling" 
for By- og Landskabsstyrelsen i 2010 og folderen "Forny rammerne for lokalplanlægningen" 
for PLAN09 i 2008. Endvidere var Henrik projektleder på delprojekt 4 i Fornyelse af 



planlægningen i 2005-2006, der var et samarbejde mellem Fonden RealDania, Miljøministeriet 
og Dansk Byplanlaboratorium.

Henrik har stor, planfaglig ekspertise inden for et bredt byplanspektrum på overordnet
og detaljeret niveau, og rådgiver med specifik viden om planprocesser, planjura og 
formidling, herunder samspillet mellem by- og miljøplanlægning, offentlige og privatretlige 
reguleringer.

Henrik har i en årrække optrådt som oplægsholder på kurser om lokalplanlægning
og miljøvurderinger ved Den Danske Landinspektørforening, Dansk Byplanlaboratorium
og Ferskvandscentret.

Projektmedarbejder Line Træholt Hvingel
Line er nyansat i COWI og kommer fra en stilling som lektor på Aalborg Universitet,
hvor hun gennem 10 år har været tilknyttet landinspektøruddannelsen. Line har blandt andet 
varetaget undervisning i lokalplanlægning, som hun gennem årene har stået for på både 
landinspektør-, vejingeniør samt arkitektur og designuddannelsen i Aalborg, såvel som 
efteruddannelse på arkitektskolerne i henholdsvis Århus og København. Samarbejdet med de 
mange forskellige fagligheder om lokalplanen har givet Line et godt og nuanceret billede af 
forståelsen og anvendelsen af lokalplanen som plangrundlag. Dertil kommer, at Line løbende 
har deltaget i forskning på feltet, senest med en undersøgelse af lokalplanlægningen i 
Danmark,
2009-2011, hvor de to nyeste lokalplaner fra hver kommune blev analyseret i forhold
til indhold, proces (herunder borgerinddragelse og indsigelser) og realisering

Til opgavens løsning vil COWI herudover inddrage sine øvrige planlæggere i relevant 
omfang, fx til indhentning af erfaringer og beskrivelse af eksempler fra de danske kommuner. 
Det omfatter bl.a. Kristian Bransager, Louise Lundbeck Krogh, Lars Overgaard Jørgensen, 
Maria Ljungbo Jensen, Nina Hastrup, Ann-Gerd Rasmussen, Anders Richelsen, Karsten 
Willeberg-Nielsen, Kristian Løbner m.fl.



7. Uddybning af projektets indhold og produkt
Projektet forventes at munde ud i et lettilgængelig, illustrativ og inspirerende idekatalog på 
omkring ca. 40 sider, der kan give inspiration til servicetjek af lokalplanlægningen hos 
politikere, planchefer og planlæggere i landets kommuner. Som inspiration til en mulig 
opbygning henvises til følgende: 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_58790/cf_202/Effektiviseringskatalog.PDF

Kataloget vil dels indeholde være inspirerende eksempler/'best practise' indhentet fra 
kommunernes praksis og dels konkrete forslag/'cases' på ny-udviklede idéer til processer og 
indhold.

Indholdsmæssigt tænkes som udgangspunkt to hovedspor: fokusering på lokalplanlægningens 
A) procesmæssige kvalitet og B) indholdsmæssige kvalitet.

Styregruppen definere og indholdsudfylder der endelige emner der skal adresseres i projektet. 
I det følgende gives nogle eksempler på hvilke temaer og cases der kunne være relevante at 
inddrage.

Tværgående
1.  Differentieret, fokuseret lokalplanlægning (En slags opsamling på hele projektets budskab)

Lokalplanlægningen har i nogle tilfælde mistet fokus på hvad der skaber værdi for samfund, 
borger og virksomhed og er i for høj grad blevet den enkeltes planlæggers ”svendestykke”.

 Hvordan sikres fokus på at vælge det rigtige indhold og den rigtige proces?
 Hvorfor lokalplanlægger vi? – hvilke kvaliteter er vigtige at sikre? – og i hvilke 

situationer?
 BEST PRACTISE: Eksempler fra kommunerne på lokalplanernes mangeartede fokus 

og formål. 

A. Lokalplanprocessen – tidsmæssig effektivitet og kvalitet
2. Tidsforbrug 
Tidsforbruget til lokalplanlægning/sagsbehandling er en betydende faktor for erhvervslivet og 
ejendomsudviklere når vores byer skal udvikles. Tidshorisonten for udarbejdelsen af en 
lokalplan afhænger især af plansituationen og lokalplanens kompleksitet, men til dels også af 
længden af interne godkendelsesprocedurer og politiske beslutningsprocesser. 

 Hvilke plansituationer kan have korte processer? 
 Og hvilke kræver med fordel lidt mere?
 BEST PRACTISE: Oplysninger/undersøgelser om kommuner tidsforbrug
 CASE: Konkrete eksempler fra Viborg kommune ifbm. frikommuneforsøg vedr. 

ændrede rammer for bl.a. lokalplantillæg og høringsperioder mv.

3. Delegering/politisk forankring
De nye muligheder i planloven (2012) for at delegere vedtagelse af lokalplanforslag og/eller 
endelig vedtagelse af lokalplaner fra kommunalbestyrelsen til et politisk udvalg – og dermed 
forkorte den politiske beslutningsproces – udnyttes kun i begrænset grad i kommunerne.

 Fordele og ulemper ved at uddelegere? 



 Hvordan ser en minimum politisk proces ud? - og i hvilke plansituationer kan det 
være relevant?

 I hvilke situationer kan der med fordel anvendes grundig politisk behandling?
 BEST PRACTISE: Eksempler på kommunernes delegeringsbeslutninger
 CASE: Tidslinjer med politisk behandling/delegering i forskellige plansituationer samt 

konkrete case eksempler fra kommuner der har erfaringer med delegering samt proces 
optimering ift. de politiske processer

4. Projektmateriale fra bygherre
Da et meget stort antal lokalplaner er konkrete projektlokalplaner har kvaliteten af grundlaget 
for udarbejdelse af lokalplanen i form af bygherres projektmateriale afgørende betydning for 
tidshorisonten for udarbejdelse af et lokalplanforslag. Bygherrer og developere og disses 
planrådgivere har således selv meget stor indflydelse på tidshorisonten.

 Hvad er nødvendigt projektmateriale for lokalplanlægning?
 Hvordan sikres levering af det?
 BEST PRACTISE: Eksempel fx Aarhus's web-tidslinje med planens status, fx 

Aalborgs krav til bygherres levering af oplysninger, andre?

5. Opstartsgrundlag/fokus
Frivillige, kommunale processer som eksempelvis brug af startredegørelser, idéfaser eller 
indledende analyser (fx. trafik-, detailhandels-, landskabs- og bymiljøanalyser) før der 
udarbejdes lokalplanforslag, kan enten bidrage til at forkorte processerne, fordi der skabes et 
klart mandat for arbejdet med lokalplanforslaget. Eller de kan forlænge tidshorisonten for 
udarbejdelse af lokalplanforslaget, hvis de indledende arbejder ikke bidrager til en forenkling 
af processen.

 Hvordan sikres det rigtige fokus fra start af lokalplanprocessen?
 Fordele og ulemper/risici ved startredegørelser, idéfaser, indledende analyser?
 BEST PRACTISE: Eksempel fx Aabenraas opstartsgrundlag/miljøscreening, fx 

Aalborgs startredegørelse, flere udviklingsplaner med indledende site- og 
potentialeanalyser, andre?

 CASE: Skitsering af tjek-liste til afklaring af hovedfokus i processen.

B. Lokalplanens kvalitet
6. Formidling af lokalplanerne
Lokalplanerne er i kraft af et stigende antal formelle krav (eksempelvis redegørelseskrav i 
relation til detailhandel, kystnærhed, grundvand, habitatdirektivet og miljøvurderinger) og en 
manglende metodeudvikling ofte blevet meget omfattende og derigennem i nogle tilfælde 
også vanskeligt tilgængelige for udeforstående. Hvad er det relevante fokus for lokalplanernes 
redegørelse? - Information til myndigheder eller borgere? – Redegørelse for relevante emner 
eller tjekliste for også irrelevante emner?

 BEST PRACTISE: Eksempler fra kommunernes på god formidling af planernes 
indhold, fx Hjørring, Middelfart, andre?

 CASE: Skitsering af tjekliste med kategorisering af emnernes betydning.
 CASE: Illustration af nye måder at formidle planlovens krav til indholdet?



7. Gennemskuelighed og tydelighed i lokalplanerne  
I forlængelse af punkt XX er der også behov for at kigge på hvordan lokalplanerne, uden at 
gå på kompromis med de styringsmæssige ambitioner med planen, kan blive mere entydige i 
deres udformning og bestemmelser. Dette er både væsentligt for kommunens egen 
efterfølgende administration af planerne i fx byggesags afdelingen, men det er også vigtigt ift. 
at sikre borgernes og virksomhedernes retsgrundlag.    

 Fordele og ulemper ved brug af "skabelon"/"fraselager"?
 Hvilke muligheder giver E-lokalplaner? – og forholdet til Plansystem.dk
 BEST PRACTISE: Eksempler fra kommunerne på gode/fleksible fraselagre, fx 

Viborg, Aalborg. Fx. Odeum/Niras-e-planer.
 CASE: 7 kommune samarbejdet i Gladsaxe vedr. fælles fraselager på tværs af 

kommuner.

8. Markedsvurdering
Der er generelt øget fokus på planers realiserbarhed gennem brug af markedsvurderinger og 
tættere dialog med developere og investorer, med henblik på at øge lokalplanernes 
realiserbarhed og dermed mindske behovet for ændringer og revision af lokalplaner.

 Fordele og ulemper ved brug af markedsvurderinger? – i hvilke situationer kan det 
være relevant?

 Hvordan kan det gøres? Og hvilken vægt skal det have? – også i forhold til langsigtet 
planlægning?

 BEST PRACTISE: Eksempler fra kommunerne på markedsvurderinger, fx Favrskov, 
Fredericia, Aalborg, andre? 

 CASE: Illustration og beskrivelse af modeller for markedsvurderinger af planernes 
indhold. Det kunne fx være modellen fra projektet om ”Byernes Erhverv” som nu er 
afprøvet i 5 byer. 

9. Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed
Lokalplanen er god til at sikre kvalitet i et områdes grundlæggende strukturer og funktionelle 
sammenhænge – men kan vanskeligt sikre arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed. 
Lokalplanen suppleres derfor med succes ofte med andre virkemidler som eksempelvis 
designmanualer, salgsvilkår i forbindelse med salg af kommunal jord mv.

 I hvilke situationer er det relevant at have fokus på at sikre bestemte arkitektoniske 
udtryk? – og hvad med bæredygtighed i bydelen og bebyggelsen

 Hvordan kan det gøres? Og hvordan kan det sikres med andre virkemidler?
 BEST PRACTISE: Eksempler fra kommunerne på planer, der søger at sikre 

arkitektoniske eller bæredygtige kvaliteter i et område, fx København, Aabenraa, 
Aalborg, andre? 

 CASE: Illustration og beskrivelse af DGNB-modeller.

10. Lokalplanen som aftaledokument mellem parter/Netværksbaseret planlægning
Lokalplanen skal imødegå forskellige aktørers behov: Grundejeren, naboen, politikeren og 
developeren skal alle kunne aflæse mulighederne og begrænsningerne i lokalplanen. Dertil 
kommer, at forvaltningen efterfølgende har brug for et juridisk præcist 
administrationsgrundlag. Ved at udnytte planlovens metodefrihed i opbygningen af 



lokalplanen, herunder nye former for borgerindragelse, vil kunne udvikles et nyt produkt, der 
bedre rammer aktørernes behov.

 Hvad lægger de enkelte aktører vægt på ved en lokalplans udformning?
 Hvordan kan det gøres? – afhængigt af plansituationen?
 BEST PRACTISE: Gode eksempler fra kommunerne? 
 CASE: Eksempler på mere netværksbaseret planlægning fx projektet fra Århus i 

samarbejde med Vindmøllerejseholdet.



13.1 Reduktion af erhvervsrettede sagsbehandlingstider jf. 
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Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for 

erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016, jf. 

aftale om kommunernes økonomi for 2015. Det er samtidig i overensstemmelse med 

aftale om en vækstpakke mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk 

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre fra 

juni 2014. Sagsbehandlingstiderne omfatter byggetilladelser, miljøgodkendelse af 

virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette skal bl.a. sikres gennem 

fastsættelse af servicemål. Hver enkelt sag skal så vidt muligt ligge indenfor 

servicemålene, der opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider.1 

Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra 

ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid 

ved indhentning af oplysninger fra ansøger på mere end 7 dage. Udgangspunktet 

for reduktionen af sagsbehandlingstiderne med en tredjedel er de estimerede 

sagsbehandlingstider i 2012. Hvor muligt tages der samtidig højde for den 

reduktion i sagsbehandlingstiderne, der er sket siden 2012. 

 

Parterne er samtidig enige om, at de systemer, der anvendes i sagsbehandlingen på 

de tre områder, skal kunne registrere de enkelte trin i sagsbehandlingen. For så 

vidt angår byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder gælder det f.eks. 

høringer og behandling hos andre myndigheder, således at den faktiske 

sagsbehandlingstid i kommunerne for de enkelte sager og sagstyper kan måles. 

Særligt for så vidt angår byggesager, er der behov for at få registreret, i hvor 

mange sager, der ud over ansøgning om byggetilladelse også indgår 

miljøgodkendelser. For sager, hvor der både indgår ansøgning om byggetilladelse 

og miljøgodkendelse er der behov for at få registreret, hvor lang tid, der bruges på 

at behandle byggetilladelsen. 

Fuldt oplyst ansøgning 
En ansøgning om en byggetilladelse miljøgodkendelse af en virksomhed eller et 

husdyrbrug vurderes som fuldt oplyst, når ansøger gennem det relevante 

ansøgnings-, anmeldeskema eller it-ansøgningssystem har tilvejebragt alle de 

                                                 
1 Se anm. for tabel 2. 
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oplysninger, som der efterspørges i de relevante bekendtgørelser, og ansøgningen 

umiddelbart vurderes komplet i øvrigt. 

Godkendelsesmyndigheden skal inden for 21 dage efter ansøgningens modtagelse 

meddele ansøger, om ansøgningen er fuldt oplyst. Såfremt ansøgningen er fuldt 

oplyst, tæller denne visitationsperiode med i opgørelsen af sagsbehandlingstiden.  

Godkendelsesmyndigheden benytter i dag sagsbehandlingstiden til 1) at sikre, at 

sagen i sin helhed er tilstrækkeligt oplyst, 2) vurdere de meddelte oplysninger, 3) 

høre parter samt andre myndigheder og inddrage offentlighed samt 4) træffe 

afgørelse.  

I behandlingen af en godkendelse kan der være behov for sagsbehandling hos 

anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. 

Dette indgår i de opstillede servicemål. Betydningen heraf vil indgå i den aftalte 

evaluering. 

Der vil ofte være behov for flere oplysninger langt henne i 

sagsbehandlingsforløbet, herunder også af mere omfattende karakter. Såfremt der 

forekommer ventetid ud over 7 dage på supplerende oplysninger fra ansøger, 

tæller denne ikke med i sagsbehandlingstiden. Praksis i dag på husdyrområdet, 

hvor ansøgers svartid ud over 7 dage trækkes fra sagsbehandlingstiden, kommer 

ligeledes til at omfatte miljøgodkendelser og byggesager.  

Hvis der på ansøgers foranledning sker ændringer i projektet på et tidspunkt, der 

ligger mere end 4 uger efter, at ansøgningen er registreret som fuldt oplyst, så 

betragtes ansøgningen som ny i forhold til sagsbehandlingstiden, hvormed 

målingen af sagsbehandlingstiden starter forfra.  

Servicemål for miljøgodkendelse af virksomheder 
For miljøgodkendelse af virksomheder differentieres der mellem bilag 1 og bilag 2 

virksomheder. For bilag 1 virksomheder fastsættes servicemålet til [200] dage, 

mens det for bilag 2 virksomheder fastsættes til [130] dage, jf. tabel 1.  

Tabel 1 

Servicemål for miljøgodkendelser 

 

Sagstype Servicemål Kommunal sagsbehandlingstid i 2012 (gennemsnit) 

Bilag 1-virksomheder 200 234 

Bilag 2- virksomheder 130 204 

 
Anm.: Baseline er 2012-tal og stammer fra en dataindsamling foretaget i 2013. Den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid for 2012 er opgjort som den tid, der går fra ansøgningen er modtaget, til sagen er 
afgjort fraregnet 21 dage til visitation og det antal dage over 7, som en ansøgning ligger hos ansøger, 

når kommunen venter på supplerende oplysninger 



 

Servicemålene gælder ikke for  

 Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen – ca. 150 virksomheder 

 Hav- og dambrug – ca. 200 virksomheder 

 Ansøgninger der indebærer VVM-pligt 

 Ansøgninger der indebærer udarbejdelse af ny lokalplan 

For virksomheder, der omfattes af en branchebekendtgørelse (i første omgang 

maskinværksteder) – og dermed ikke fremover skal have en miljøgodkendelse – 

sættes der en sagsbehandlingsfrist på 28 dage med mindre myndigheden gør 

indsigelse. Disse virksomheder vil således ikke komme til at indgå i opgørelse af 

sagsbehandlingstider.   

Servicemål for miljøgodkendelse af husdyrbrug 
For miljøgodkendelse af husdyrbrug differentieres der mellem godkendelsestype. 

Servicemålet fastsættes til [110] dage for § 10-sager, [155] dage for § 11-sager, 

[180] dage for § 12-sager og [160] dage for § 16- sager, jf. tabel 2.  

Tabel 2 

Servicemål for husdyrbrug 

 

Sagstype Servicemål 
Kommunal sagsbehandlingstid i hhv. 2012 og 2014 

(gennemsnit) 

§ 10 110 Na/132 

§ 11 155 284/176 

§ 12 180 310/207  

§ 16 160 285/175 

 
Anm.: Baseline er 2012-tal og stammer fra husdyrgodkendelser.dk. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 

for 2012 er opgjort som den tid, der går fra ansøgningen er modtaget, til sagen er afgjort fraregnet 21 
dage til visitation og det antal dage over 7, som en ansøgning ligger hos ansøger, når kommunen venter 

på supplerende oplysninger. Opgørelse af sagsbehandlingstiden blev ikke foretaget for §10 husdyrbrug 
i 2012. 2014-tal er angivet til reference. 

Anm.: For husdyrbrug gælder servicemålet på 180 dage som et maksimum loft for sagsbehandling af alle typer 

husdyrbrug. Loftet forstås som et servicemål i den enkelte sag, der kan forventes opfyldt, uden at der 
vil være tale om et retskrav. Overholdelse vil blive monitoreret via halvårlige statstikker, på kommune/- 
og enkeltsagsniveau. 

 

Servicemål for godkendelse af byggesager 
For godkendelse af byggesager differentieres der i forhold til byggeriets 

kompleksitet således at mere komplekse byggesager har et servicemål på imellem 

50-60 dage, mens mindre kompliceret byggeri har et servicemål på 40 dage, 

 jf. tabel 3. 

Tabel 3 

Servicemål for byggesager 

Sagstype Servicemål Sagsbehandlingstid i hhv. 2012 og 2014 (gennemsnit) 



Tabel 3 

Servicemål for byggesager 

 

Simple konstruktioner 40 57/62 

Enfamilieshuse 40 57/57 

Industri- og 
lagerbygninger 

50 75/74 

Etagebyggeri, erhverv 55 73/69 

Etagebyggeri. Boliger 60 83/82 

 
Anm.: Baseline er 2012-tal, på baggrund af kommunernes indberetning i BBR. Idet der ikke er en ensrettet 

metode for indberetning er baselinen behæftet med en vis usikkerhed. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid er opgjort fra ansøgningen er modtaget, til der er truffet afgørelse i sagen. 2014-tal 
er angivet til reference. I tilfælde, hvor der i en byggesag i relation til industri- og lagerbygninger 

samtidig er ansøgt om en miljøgodkendelse, og der i den pågældende sag er planmæssige forhold, som 
forhindrer endelig behandling af byggesagen, gælder de 130 dage, som er servicemålet for 
miljøgodkendelsen.  

 

Servicemålene gælder ikke for: 

 Fredningssager og dispensationer fra landzonebestemmelser 

 Udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner 

 Ansøgninger der indebærer VVM-pligt 

Evaluering af fastlagte servicemål 
Regeringen og KL er enige om, at der i første halvår af 2017, under forudsætning 

af, at relevant IT-understøttelse er på plads, foretages en evaluering af 

servicemålene og ”track and trace” systemet på husdyrgodkendelser.dk og i Byg & 

Miljø. Evalueringen skal også redegøre for, om målsætningen om en reduktion af 

sagsbehandlingstiden i henhold til de aftalte servicemål er realiseret. Til at 

understøtte dette skal oplysningerne hertil så vidt muligt kunne trækkes gennem 

systemet husdyrgodkendelser.dk og i Byg og Miljø. I husdyrgodkendelser.dk kan 

alene trækkes den faktiske sagsbehandlingstid i kommunerne og den tid, hvor 

ansøgningen er hos ansøgeren med henblik på indhentning af supplerende 

oplysninger. I Byg og Miljø skal derudover kunne trækkes oplysninger om den tid 

ansøgningen er i lovpligtig høring eller hos en anden offentlig myndighed. 

Evaluering foretages og afholdes af KL med inddragelse af relevante 

myndigheder. 

Samtidig skal evalueringen bidrage til at belyse, hvordan den tilstræbte 

samtidighed mellem sagsbehandlingsfrister for VVM-screeninger og godkendelser 

fungerer efter implementeringen af VVM-direktivet med virkning fra maj 2017, 

hvor der fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 90 dage for VVM-screeninger af 

bilag 2 virksomheder og små og mellemstore husdyrbrug. 

Særligt for kategorierne simple konstruktioner og enfamilieshuse, hvor 

servicemålet fastsættes til 40 dage, bemærkes det, at mange kommuner allerede 

arbejder med korte sagsbehandlingstider, fx har en række kommuner således 

såkaldte ”straks-afgørelser”. Det kan derfor overvejes om, der på baggrund af den 

gennemførte evaluering vil være grundlag for at nedjustere servicemålet på 40 



dage, ligesom evalueringen i øvrigt kan danne grundlag for at vurdere 

bygningskategoriernes fremadrettede inddeling. 

Understøttende aktiviteter 
KL igangsætter en række centrale aktiviteter, der skal understøtte reduktionen i 

sagsbehandlingstider i kommunerne. Formålet med aktiviteterne er, at løfte 

kompetenceniveauet og udbrede viden og best practice om effektiv 

sagsbehandling og optimering af arbejdsprocesser. Det kan fx ske gennem 

uddannelsesdage, kommunebesøg og workshops. Aktiviteterne igangsættes og 

udvikles af KL. 

Desuden står KL/KOMBIT for udvikling af Byg & Miljø og efterfølgende 

implementering, således at den digitale løsning for miljøgodkendelser og 

byggesager bliver i stand til at måle sagsbehandlingstiden fra ansøgningen er fuldt 

oplyst til sagen er afgjort, fratrukket eventuelle høringer og liggetider hos andre 

myndigheder. Dermed vil systemet kunne levere data til den aftalte evaluering..  

Økonomi 
Der er på finansloven for 2015 afsat en samlet ramme til reduktion af 

sagsbehandlingstiden på de tre områder på i alt 154 mio. kr. til udmøntning i 

2015-18.  

Herunder er der afsat i alt 14 mio. kr. i perioden til videreudvikling af 

kommunernes ansøgningssystem Byg & Miljø samt understøttende initiativer og 

evaluering i forbindelse hermed. KL vil have mulighed for efter nærmere aftale at 

fordele det afsatte beløb over årene, sådan at en del af aktiviteterne kan afholdes 

senere, hvis det er mest hensigtsmæssigt i forhold til eksempelvis ny lovgivning. 

KL binder sig således ikke til en fast fordeling af midlerne over årene. KL 

forventer dog, at hovedparten af midlerne vil blive anvendt i 2016 og 2017. 

 

Den forventede udgiftsprofil fremgår af tabel 4. 

Tabel 4 

Offentlige udgifter.  Mio. kr. 2015-pl 

Udgifter 2015 2016 2017 2018 2015-2018 

Reserve til initiativ vedr. reduktion 
af kommunernes erhvervsrettede 
sagsbehandling 

11,2 60,5 40,5 41,8 154,0 

 

 

 

Midlerne til kommunerne forudsættes udmøntet i 2016-2018 via bloktilskuddet, 

mens KL inden for den afsatte ramme på 14 mio. kr. vil forestå udvikling af Byg og 

Miljø, understøttende initiativer og evaluering efter nærmere aftale med de statslige 

parter. 



13.1 Reduktion af erhvervsrettede sagsbehandlingstider jf. 
ØA15 



 

 

 

 

 

 

Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for 

erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016, jf. aftale om 

kommunernes økonomi for 2015. Det er samtidig i overensstemmelse med aftale om en 

vækstpakke mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre fra juni 2014. 

Dette skal bl.a. sikres gennem fastsættelse af servicemål og øget regelforenkling og 

en styrket vejledningsindsats. 

I forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 er regeringen og KL 

på den baggrund enige om, at der fastsættes følgende servicemål for 

sagsbehandlingstiden af miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug samt for 

byggesager: 

 Miljøgodkendelse af virksomheder: [130] dage for mindre miljøbelastende 

virksomheder (bilag 2) og [200] dage for store og komplekse virksomheder 

(bilag 1) 

 Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug (§§ 

10og 11 sager) fastsættes et servicemål på hhv.[ 110] og [155] dage. For større 

landbrug (§ 12 sager) fastsættes et servicemål på [180] dage, mens servicemålet 

for arealsager (§ 16) fastsættes til [160] dage. Servicemålet på 180 dage udgør 

et loft for alle typer husdyrbrug. 

 Godkendelse af byggesager: [40] dage for mindre kompliceret byggeri og [50-

60] dage for mere kompliceret byggeri 

Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra 

ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Dog vil 

sagsbehandlingstiden, ikke medregne ansøgers svartid ud over 7 dage, parallelt til 

det nugældende system for husdyrgodkendelser.  

I behandlingen af en godkendelse kan der være behov for sagsbehandling hos 

anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. 

Dette indgår i de opstillede servicemål. Betydningen heraf, vil blive undersøgt i en 

samlet evaluering af servicemålene og sagsbehandlingstiderne for de tre områder, 

Aftale om servicemål for 
kommunal erhvervsrettet 
sagsbehandling 
Nyt kapitel 

 



som gennemføres i første halvår af 2017, under forudsætning af at relevant IT-

understøttelse er på plads. 

KL vil igangsætte en række understøttende initiativer, der skal styrke den 

kommunale sagsbehandling yderligere. Der igangsættes videndeling og 

kompetenceudvikling som skal bidrage til, at effektive arbejdsgange og 

styringsredskaber fra de mest effektive kommuner udbredes generelt i 

kommunernes sagsbehandling. 

Aftalen gennemføres inden for den afsatte ramme på 154 mio. kr. 

Aftalens elementer er uddybet i vedlagte tekniske bilag. 
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