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KL’s bemærkninger til Udkast til vejledning om strategisk 
planlægning for landsbyer

KL takker for muligheden for at kommentere på det fremsendte udkast til 
vejledning om strategisk planlægning for landsbyer, der skal fastsætte de 
nærmere regler for den opgave kommunerne fik med ændringen af 
planloven i 2018 ift. strategisk planlægning for landsbyer.

Generelle bemærkninger 
KL vurderer overordnet, at det er positivt, at der rettes fokus på det 
udviklingsbehov, der er i mange landsbyer og landdistrikter. KL bifaldt 
således også, at der med lovændringen i 2018 blev fastlagt et krav om at 
kommunerne i kommuneplanen fremover skulle redegøre og fastsætte 
retningslinjer for den strategiske udvikling af kommunens landsbyer. 
Kommunernes nye opgave med strategisk planlægning for landsbyer var 
forinden fremlagt som en af 17 anbefalinger fra Udvalget for Levedygtige 
Landsbyer, hvor realiseringen af anbefalingerne tilsammen skulle give 
rammer og virkemidler til udvikling af landsbyerne. En række af udvalgets 
øvrige anbefalinger, der skulle sikre og understøtte den forandring der 
skal planlægges for, er dog ikke tilsvarende implementeret. KL vurderer 
på den baggrund, at det vil være vanskeligere at realisere den udvikling, 
der var forudsat planlagt for. 

KL ser strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikters udvikling 
som en vigtig opgave, der skal adressere de fortsatte forandringer i 
demografi og erhvervsudvikling. KL bemærker i den forbindelse, at en 
strategisk plan for kommunens landsbyer ikke i sig selv skaber eller 
sikrer en udvikling. Dette gælder særligt for områder, hvor interessen for 
private investeringer generelt set er begrænsede. Hvis strategisk 
planlægning i sådanne områder skal realiseres, er der således behov for 
at sikre de nødvendige virkemidler og rammer, der kan igangsætte og 
understøtte en udvikling.

KL vurderer, at anbefalingerne fra Udvalget for Levedygtige Landsbyer 
fortsat er relevante for udvikling og tilpasning af landsbyerne – herunder, 
eksempelvis, at der afsættes midler til landsbypuljen over en flerårig 
periode, der giver mulighed for at puljen kan indtænkes i den strategiske 
langsigtede planlægning. 

Tilsvarende vurderer KL, at der er behov for virkemidler i planloven, der 
kan sikre at udvikling i det åbne land omkring landsbyerne spiller positivt 
sammen med lokalsamfundenes udviklingsbehov. KL har i forbindelse 
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med evalueringen af planloven peget på behov for lovændringer, der kan 
sikre dette i forbindelse med etablering af vedvarende energikilder i det 
åbne land og klimatilpasning. Begge dele kan medføre store forandringer 
i det åbne land, hvor kommunerne har behov for bedre redskaber til at 
understøtte en udvikling, der også er bæredygtig for lokalsamfundene.  

KL finder det positivt, at der i vejledningen er lagt op til en udstrakt 
metodefrihed i planlægningsopgaven. Det er vigtigt da udfordringer og 
potentialer ikke er ens på tværs af landet. 

Specifikke bemærkninger 
Det skal bemærkes, at der med vejledningens betoning af metodefrihed 
ikke gives entydige beskrivelser af, hvornår lovens krav til planlægningen 
er imødekommet. 

Det fremgår af vejledningen at Med afsæt i kommunens 
sammenhængende stillingtagen til landsbyernes situation skal 
kommunalbestyrelsen prioritere og koordinere indsatsområder for 
landsbyernes udvikling i kommuneplanlægningen. Kommunens 
strategiske planlægning for landsbyerne skal udtrykke en bevidst politisk 
prioritering af, hvad der er afgørende for udviklingen i de forskellige 
landsbyer eller grupperinger af landsbyer, hvad der skal være 
sigtepunkterne for og prioriteringen i den lokale politik.  Samt at Den 
strategiske planlægning skal være et svar på de lokale udfordringer og et 
udtryk for det politiske valg i den enkelte kommune. Jf. vejledningens 
læsevejledning er ovenstående i vejledningen markeret som 
”inspirationspunkter eller centrale emner til overvejelse”. KL bemærker at 
ovenstående tekster, med den tilhørende læsevejledning, i kombination 
med henvisningen af den strategiske planlægnings relevans for 
prioritering på andre politikområder mv., kan bidrage til usikkerhed om de 
krav der følger af loven. 

Det bemærkes endvidere, at det i vejledningens afsnit 2.6 om krav til 
retningslinjer er uklart om retningslinjerne for udviklingen af landsbyer 
skal være et administrationsgrundlag for planlovens 
landzonebestemmelser og for kommunens administration i henhold til 
anden lovgivning, eller i højere grad være udtryk for strategiske 
overvejelser.    

KL imødeser den økonomiske høring af sagen.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Troels Øhlenschlæger Graversen, chefkonsulent KL 
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