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Kommunernes ønsker til Folketinget 
1) At statslig lovgivning af betydning for arealanvendelsen giver mulighed for samtænkning med øvrige  
 hensyn og interesser. 

2) At arealanvendelsen i det åbne land kan planlægges intelligent, så der samlet set opnås størst værdi i  
 forhold til politiske målsætninger vedrørende klima (CO2-reduktion og klimatilpasning), vandmiljø,  
 natur, friluftsliv, landdistriktsudvikling og muligheder for opsætning af vedvarende energianlæg. Der er  
 behov for, at få den største værdi for samfund og natur ud af landets areal og løse flest mulige udfordrin- 
 ger så godt som muligt. Dette skal opnås gennem: Flersidig anvendelse af de enkelte arealer og, bedre  
 samspil mellem de enkelte arealer - så områdets samlede samfundsværdi øges.

Konkret ved: 

3) At Regeringen nedsætter en tværministeriel arbejdsgruppe, der med afsæt i inputs fra ministerier, kom- 
 muner og øvrige interessenter skal udfordre statslige rigide regler og barrierer for en mere helhedsorien- 
 teret planlægning i det åbne land – og give løsningsforslag til konkret politisk beslutning.  

4) En frikommuneordning på planområdet, hvor givne kommunerne ifm. etablering af større energianlæg,  
 klimatilpasningsområder, landsbyudvikling, eller lavbundsprojekter kan revidere områdets mange na- 
 tionale beskyttelseshensyn, regler og gældende planlægning ud fra en helhedsbetragtning. Dette skal  
 give erfaringer til et fremtidigt regelsæt, der muliggør en mere helhedsorienteret planlægning og anven- 
 delse af landets arealer. 

1. Teknologirådet opgjorde allerede i 2017 et areal- 
 behov på 140 pct. af Danmarks samlede areal, hvis  
 daværende politiske målsætninger på tværs af  
 sektorer skulle indfris. Med øget fokus på vedva- 
 rende energi, biodiversitet, landdistriktsudvikling,  
 udtagning af lavbundsjorde mv. er presset kun ble- 
 vet større. Planloven er ikke tilstrækkeligt gearet til  
 at løse aktuelle og kommende udfordringer ift.  
 klimatilpasning, grøn omstilling og biodiversitetskri- 
 se, med et samtidigt fokus på landdistriktsudvikling.   
 Vi skal løse flere udfordringer på én gang, ellers når  
 vi ikke i mål med det hele.

2. Mens planloven sætter rammer for fortsat udvikling  
 i landets byer, er planlovens oprindelige mål om at  

 begrænse udvikling i landzonen stadig domineren- 
 de. Det giver ikke fleksible rammer til at planlægge  
 for flere formål på en gang på landets arealer. 

3. Statslig sektorlovgivning er ofte udformet uden  
 hensyn til øvrige anvendelsesbehov og helheds- 
 tænkning, hvilket fører til, at de låser arealernes  
 anvendelse på baggrund af enkelthensyn. Det giver  
 bespænd for en helhedsorienteret udvikling og gør  
 det vanskeligt at løse flere aktuelle samfundsudfor- 
 dringer inden for de samme arealer. For at planlo- 
 ven kan sætte rammen for en helhedsorienteret ud- 
 vikling, skal den således også have et fleksibelt sam- 
 spil med den relaterede lovgivning. 

Centrale udfordringer på planområdet i landdistrikterne lige nu



Vidste du at…. 

Presset på landets arealer er stigende og der skal samtidigt findes plads til vedvarende energikilder, foreta-
ges omfattende klimatilpasning mod oversvømmelse og skabes bedre plads til mere natur og udtagning af 
lavbundsjorde. De fleste af disse udfordringer skal løftes i landdistrikterne, hvor der også er et udtalt behov 
for en ny samfundsudvikling. Samlet set er der i 2020-erne behov for en fornyelse af landdistrikterne – lige-
som landets storbyer tidligere har været igennem en omfattende byfornyelse.

Har du spørgsmål til KL, eller søger du viden om kommunernes indsatser ift. 
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