Til Bolig og Planstyrelsen

KL høringssvar til Høring over forslag til lov om ændring af
planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet
KL takker for det fremsendte udkast over forslag til lov om ændring af
planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Der tages forbehold for politisk behandling af
høringssvaret.
KL bemærker, at lovforslaget omhandler dele af den politiske
planlovsaftale fra 15. juni 2022, bl.a. vedrørende klima og vedvarende
energi.
KL ser frem til, at de øvrige dele af den politiske aftale behandles og
deltager gerne i dialog herom. KL tilskynder, at planlovens indhold så vidt
muligt behandles samlet for at sikre gennemsigtighed i lovens indhold.
Klima
KL er enige i, at klima og vedvarende energi er vigtige emner at tage fat
på som det første, for at sikre tempo i den grønne omstilling. KL ser frem
til, at der også udarbejdes en vejledning i de nye muligheder, så det er
klart for kommunerne, hvordan de administreres.
KL er særligt positive over for, at herregårds- og godslandskaber ikke
længere er en barriere for opstilling af vindmøller og solceller.
KL bemærker, at klima i formålsparagraffen har til hensigt at sikre at
kommunerne har mulighed for at forebygge udledning af bl.a.
drivhusgasser. KL imødeser en afklaring af, hvordan dette konkret kan
lægges til grund i kommunernes planlægning.
KL savner, at de øvrige dele af den politiske planlovsaftale omkring klima
bliver implementeret med det samme, da de også har kobling til mindre
udledning af drivhusgasser. Eksempelvis parkeringspladser til el- og
delebiler, 0 p-pladser, krav om ladeinfrastruktur og krav for kvalitet og
vækstbetingelser for planter samt begrønningsprocent. Kommunerne står
klar til at gøre brug af de nye grønne muligheder. KL forventer derfor, at
disse delelementer enten inkluderes i nærværende lovændring eller i en
snarlig ny lovændring.
KL bemærker, at tilføjelsen af klima til listen over nationale interesser
giver staten mulighed for at nedlægge veto mod kommunal planlægning,
såfremt det eksempelvis vurderes, at denne planlægning kan stå i vejen
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for en nødvendig opstilling af vedvarende energikilder. Det er ikke KL’s
vurdering, at lovens bemærkninger fyldestgørende beskriver denne nye
mulighed. Da håndhævelsen af en sådan national interesse potentielt kan
have nævneværdig betydning for kommunal planlægning, vurderer KL, at
der bør ske en præcisering heraf i loven og ikke alene ved løbende
bekendtgørelser uden en tilsvarende demokratisk behandling.
Klagenævn
KL bemærker, at det i lovbemærkninger er beskrevet, at
planklagenævnet i fremtiden henledes til at udelukkende behandle det
påklagede og ikke øvrige elementer af et plandokument, som nævnet af
egen drift kunne tage op. Dette fokus vil KL gerne bifalde, da det vil
skabe større klarhed for kommunerne omkring klagesager, hvor
kommunerne kun besvarer og behandler det påklagede. KL vurderer, at
klagesagerne vil blive mere effektive, hvilket kommunerne ser frem til. KL
vil anbefale at samme praksis vil blive indført i Miljø- og
fødevareklagenævnet.
Supplerende til indholdet af nærværende lovforslag omkring klima og
vedvarende energi, tilskynder KL til, at kommunerne får mulighed for at
stille krav om bæredygtige byggematerialer, og at kommunerne får nye
muligheder for udbygningsaftaler med lokale udviklingstiltag ifm.
opstilling af vindmøller.
KL ser frem til videre dialog om planloven samt nye muligheder for VEanlæg ifm. helhedsorienteret arealanvendelse i det åbne land.
Med venlig hilsen
Lasse Emil Stougaard
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