
10. april 2018

/KCV/MCN

Sag 

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie  Allé 17

2100 København Ø

 

Tlf.         35 29 10 00

Fax        35 29 10 01

CVR-nr  10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Forståelsespapir mellem KL og ERST om ændring af planloven 
vedrørende produktionsvirksomheder

KL og ERST har i forbindelse med DUT-forhandlinger om ændring af 
planloven haft en nærmere drøftelse af ændringer vedr. 
produktionsvirksomheder. Drøftelsen har taget udgangspunkt i KL’s 
bemærkninger til Erhvervsministeriets DUT-notat vedr. de økonomiske 
konsekvenser af den moderniserede planlov af 22. december 2017. På 
baggrund heraf er der udarbejdet dette forståelsespapir. Nedenfor gennemgås 
de enkelte emner indeholdt i KL’s notat samt status på drøftelserne mellem 
ERST og KL.

En række af de forhold, der behandles i det følgende udmøntes i praksis i 
vejledninger fra Miljøstyrelsen. Nærværende forståelsespapir lægger derfor 
Miljøstyrelsens nuværende vejledninger, grænseværdier mv til grund. Ved 
senere ændringer heri forhandles disse ift. de almindeligt gældende regler om 
forhandling af DUT.

Der er endvidere enighed om, at de præciseringer der følger af 
forståelsespapiret kommunikeres til kommunerne.

6.1. Kortlægning af produktionserhverv, retningslinjer mv
Det er et krav i § 11 a, at kommunerne skal fastsætte retningslinjer for 
beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som fremover helt 
eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og 
logistikvirksomheder. Det er ikke et krav, at kommunerne udpeger sådanne 
områder, men hvis de ikke gør det, skal de argumentere for hvorfor de ikke 
mener at der er et behov i kommuneplanen. 

Kommunerne har metodefrihed ift. kortlægning af produktionsvirksomhederne. 
Kommunerne kan fx vælge en kvantitativ tilgang og foretage kortlægningen på 
baggrund af dataudtræk. Det kan i så fald f.eks. ske på baggrund af 
Miljøstyrelsens DMA-database (for så vidt angår produktionsvirksomheder) og 
CVR-registeret (for så vidt angår transport- og logistikvirksomheder). 
Dataudtræk fra DMA-databasen er frit tilgængeligt, og stort set alle kommuner 
har adgang til CVR-registeret via en distributør. Kommunerne kan ligeledes 
vælge en kvalitativ tilgang og f.eks. foretage kortlægningen på baggrund af 
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dialog med miljøafdelingerne i kommunerne. Miljøafdelingerne må forventes 
at have kendskab til produktions-, transport- og logistikvirksomheder og havne 
i kommunerne, grundet den allerede eksisterende dialog med virksomhederne i 
forbindelse med miljøvurderingerne for de virksomheder, som kommunen er 
miljømyndighed for. De virksomheder, som Miljøstyrelsen er myndighed for, 
er i kraft af deres størrelse og miljøpåvirkning af en sådan karakter, at 
kommunen forventes at have kendskab til dem.  

Endvidere planlægger de fleste kommuner allerede for 
produktionsvirksomheder, da disse har en væsentlig påvirkning på deres 
nærområder og derfor i flere tilfælde kræver særlige hensyn.  

KL og ERST er enige om, at der på baggrund af ovenstående er tre forhold, der 
har økonomiske konsekvenser for kommunerne. Det er:
 
1. Fastsættelse af retningslinjer for et delvist nyt planemne
Der er frem til næste kommuneplanrevision brug for at fastsætte retningslinjer 
for produktionserhverv, med udgangspunkt i de nye regler herfor. ERST og KL 
er enige om, at kommunerne skal kompenseres for, at de fremover skal 
planlægge for produktionsvirksomheder i kommuneplanen.

2. Vedligeholdelse af plantemaet ved kommende revisioner
ERST og KL er enige om, at der herefter vil være behov for en mindre indsats i 
forbindelse med revision af kommuneplanen hvert 4. år svarende til hidtidig 
praksis for revision af tilsvarende plantemaer.

3. Kortlægning i kommuner der ikke allerede arbejder med temaet
Kortlægningen kan alene bygge på allerede eksisterende oplysninger, undtaget 
dog merudgifter til CVR-udtræk. 

6.2. Udlæg og udregning af erhvervsområder med konsekvenszoner
Kommunerne kan (men skal ikke) i kommuneplanen udlægge et 
konsekvensområde omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt 
produktionsvirksomheder. Konsekvensområderne skal opfattes som en 
mulighed for kommunen til, at udpege en opmærksomhedszone, som synliggør 
at den pågældende produktionsvirksomhed har en miljøpåvirkning af de 
omkringliggende arealer. 

Uanset om kommunen har valgt at udlægge et konsekvensområde eller ej, kan 
kommunen ikke planlægge for miljøfølsomanvendelse, som vil påvirke 
eksisterende virksomheders produktion eller fremtidige udviklingsmuligheder. 
Dog kan der planlægges for miljøfølsomanvendelse, hvis virksomhedens 
produktion kan sikres via afværgeforanstaltninger.

Såfremt kommunerne vælger at udlægge konsekvenszoner, er der metodefrihed 
ved udlæg af konsekvensområdet. Kommunerne kan fx vælge en afgrænsning 
på en fast grænse på mindst 500 meter eller lave en konkret vurdering af 
afgrænsningen af konsekvensområdet fx ud fra eksisterende data om 
virksomheden. 
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Dette indebærer, at kommunen ikke er forpligtet til at inddrage 
virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Det er ikke et krav, at 
kommunen lægger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier til grund for en 
udpegning.

KL og ERST er på den baggrund enige om, at reglerne omkring udpegning af 
konsekvensområder ikke har økonomiske konsekvenser for kommunerne.

6.3. Ekstra miljøanalyser i forbindelse med ny planlægning nær 
produktionsvirksomheder
Der er ikke ændrede regler, når det handler om udlæg af støjfølsom anvendelse 
i støjbelastede områder. Kommunerne skal som noget nyt fremover også 
inddrage lugt, støv og anden luftforurening, når der planlægges for miljøfølsom 
anvendelse.

Indtil der foreligger nye vejledninger om lugt og luft tager kommunernes 
planlægning udgangspunkt i Miljøstyrelsens eksisterende grænseværdier, jf. 
indledningen. 

Det alt overskyggende ønske i forbindelse med planlægning med 
miljøfølsomanvendelse omkring produktionsvirksomhederne er at 
virksomhedernes nuværende drift og fremtidige udviklingsmuligheder, ikke 
begrænses i forbindelse med virksomhedernes fremtidige miljøgodkendelser. 

Derfor er det et hensyn, at kommunerne i deres planlægning kan redegøre for 
den aktuelle planlægnings påvirkning af produktionsvirksomhederne. 

Det er ministeriets vurdering, at kommunernes eksisterende miljøanalyser vil 
være dækkende. Kommunerne kan derfor lægge eksisterende data til grund for 
kommune- og lokalplanlægningen tæt på produktionsvirksomhederne. 

KL og ERST er på den baggrund enige om, at ovenstående ikke har 
økonomiske konsekvenser for kommunerne.

6.4. Nødvendig ny/ændret planlægning i visse områder
Scenarie 1: I tilfælde, hvor der for et givet område er en eksisterende lokalplan, 
og kommunen ønsker at lave mindre justeringer, som ikke ændrer ved selve 
anvendelsen af området. I sådanne tilfælde vil ændringen af lokalplanen 
ikkekomme til at påvirke produktionsvirksomheden anderledes, end den 
eksisterende lokalplan, da anvendelsen ikke ændres (dog i tilfælde hvor der 
gives mulighed for at bygge i højden, vil dette kunne have en betydning i 
forbindelse med lugt, støv og anden luftforurening). Derfor stilles der her ikke 
yderligere krav om redegørelse. Det gælder også ændringer i anvendelsen, som 
ikke er mere miljøfølsomme i forhold til produktionsvirksomheden.

Scenarie 2: I tilfælde hvor kommunen er langt i et projekt, der giver mulighed 
for miljøfølsom anvendelse, men hvor der endnu ikke foreligger en lokalplan 
for den nye planlægning/anvendelse. I sådanne tilfælde vil den ændrede 
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anvendelses påvirkning af produktionsvirksomheden skulle redegøres for på 
lige fod med et helt nyt projekt.  Det afgørende er, om der er tilvejebragt en 
lokalplan eller ej. Det er først med vedtagelsen af en lokalplan, at der gives en 
bindende byggeret. 
  
6.5. Dialog med virksomheder vedr. udviklingsrum
KL og ERST er enige om, at det ikke er et lovkrav at planlægge for 
udviklingsmuligheder. Kommunerne kan således (men skal ikke) gå i dialog 
med virksomhederne om deres evt. behov for udviklingsrum ifbm. med 
kommunens planlægning. 

KL og ERST er endvidere enige om, at kommunernes miljøafdelinger allerede 
er i besiddelse af dele af de oplysninger (om virksomhedernes nuværende drift 
og fremtidige udviklingsrum) som kan bruges ved udlæg af ny miljøfølsom 
anvendelse, i umiddelbar nærhed af miljøbelastende produktionsvirksomheder.

Kommunerne kan til enhver tid vælge at lægge eksisterende data til grund for 
vurderingen af virksomhedernes udviklingsrum mhbp. at omsætte disse i en 
konkret planlægning.

Kommunerne har ingen særskilt forpligtigelse i forhold til virksomheder af 
national interesse, se nedenfor. 

6.6. Dialog med entreprenører (developer) vedr. begrænsninger og 
afværgeforanstaltninger
En bygherre kan forlange en forhåndsdialog om sit projekt via byggeloven. I 
den forbindelse er der et krav til kommunerne om at kunne redegøre for 
forståelsen af loven i det konkrete tilfælde. Der er ikke indført nye krav til 
kommunernes indledende dialog med bygherrer om forståelse af loven.

6.7. Værditab på privatejede arealer
Planlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering. KL og ERST er 
dog enige om at lade punktet indgå i evalueringen af planloven. KL og ERST 
er endvidere enige om, at dette ikke giver anledning til DUT.  

Øvrige - Virksomheder af national interesse 
Der er ingen forskel ift. kommunens forpligtelser i relation til virksomheder og 
virksomheder af national interesse. Udpegningen af virksomheder og havne 
mv. af national interesse giver alene staten en indsigelsesret ift. disse 
virksomheder og havne. Der er således fx intet krav om, at kommunen 
udlægger en konsekvenszone rundt om virksomheder eller havne af national 
interesse.
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