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Den nye planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Den giver kom-

munerne øget råderum i deres fysiske planlægning, men 

også et større ansvar for at balancere forskellige hensyn. 

Vækst og udvikling er blevet en del af formålsparagraffen, 

det betyder, at vækst og udvikling skal være tydelige 

elementer i den afvejning af interesser, som kommunernes 

planlægning skal understøtte.

Kommunerne får bl.a. nye muligheder for udvikling af detailhandel, landdistrikter, 

turisme og produktionserhverv. Der kommer også en række skærpede rede-

gørelseskrav, specielt i forhold til udlæg af afl astningsområder og områder til 

produktionserhverv.

Ud fra vores involvering i nogle af de helt centrale vejledninger til loven, samt 

vores konkrete erfaringer som rådgiver for stort set alle landets kommuner om 

strategisk byudvikling og planspørgsmål, giver vi i det følgende en kort indføring i 

de vigtigste nye muligheder og krav.

I januar afholdt COWI et arrangement med titlen ”Er du klar til den nye planlov?” 

– som du kan se i det følgende er COWI klar!

God læselyst!



NYE MULIGHEDER I 
LANDDISTRIKTER OG I 
KYSTNÆRHEDSZONEN

Den nye planlov giver en række nye muligheder for at skabe ny udvikling i 

landdistrikter og kystnærhedszoner, hvilket kan skabe ny dynamik i udviklingen 

af turisme, produktionserhverv, landsbyer og bedre og mere sammenhængende 

natur. 

UDVIKLINGSOMRÅDER 
Kommunerne vil fremover få mulighed for at udpege udviklingsområder inden 

for kystnærhedszonen i områder uden særlige landskabs,- natur- eller miljø-

interesser. I udviklingsområderne vil der kunne planlægges for byudvikling og 

gives tilladelse til etablering af anlæg. Udpegningen af udviklingsområder skal 

ske parallelt med udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder 

(Grønt Danmarkskort) for at sikre fl ere og større sammenhængende natur- og 

landskabsområder, herunder i kystnærhedszonen. 

Udviklingsområderne vil blive fastlagt gennem et landsplandirektiv på baggrund 

af ansøgning fra den enkelte kommunalbestyrelse. Der vil fortsat være statslig 

indsigelsespligt mod forslag til lokalplan for arealer i kystnærhedszonen, som 

ikke er omfattet af udviklingsplanerne, såfremt planen strider mod de nationale 

interesser for kystnærhedszonen. Udpegning af udviklingsområder må ikke ske 

på bekostning af eventuelle landskabsværdier. 

GRØNT DANMARKSKORT
Der lægges op til en forstærket indsats for større og bedre sammenhæn-

gende naturområder baseret på Grønt Danmarkskort. Indsatsen med Grønt 

Danmarkskort sker parallelt med kommunernes udpegning af udviklingsområder.
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Viden om landskabsområdernes styrke, tilstand og sårbarheder er vigtig viden, 

når de sammen med kommunens biologiske og naturmæssige værdier samt 

større, sammenhængende landskaber er med til at defi nere kommunens andel i 

Grønt Danmarkskort. Landskabs- og naturmæssige forhold kan endvidere sam-

menholdes med kommunernes kortlagte friluftsliv, så der opnås en kortlægning, 

der dækker fl ere lag, dækker bredere og skaber en mere helstøbt opfattelse af 

kommunens landskabs-, rekreative- og naturværdier.

SOMMERHUSUDLÆG
Den nye planlov fastholder forbuddet mod udlæg af nye sommerhusområder 

i kystnærhedszonen og reglen om, at eksisterende sommerhusområder er til 

ferieformål. 

Men loven giver mulighed for at udlægge og omplacere sommerhusområder 

med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Det er 

dog en forudsætning, at kommunerne tilbagefører sommerhusområder med 

minimum 5.000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen til landzone. 

De nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen skal leve op til en ræk-

ke kriterier. Herunder at det skal være sammenhængende områder i tilknytning til 

byer, feriecentre eller andre sommerhusområder, hvor der er et turismemæssigt 

potentiale. Eksisterende sommerhusgrunde byttes med nye i forholdet 1:1 i de 

kommuner, hvor det er muligt. Offentlighedens adgang til kysten skal ligeledes 

sikres og udbygges. Sommerhusområderne må ikke ligge i naturområder, inden 

for strandbeskyttelseslinjen, i klitfredede områder eller inden for områder med 

særlige landskabelige interesser eller naturinteresser og må ikke være i strid med 

væsentlige nationale interesser. 

OVERFØRELSE AF EKSISTERENDE SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE
Eksisterende sommerhusområder vil i særlige tilfælde kunne overføres til byzone 

gennem et landsplandirektiv. En række kriterier skal opfyldes, herunder behovet 

for yderligere areal til byvækst. Sommerhusområdet skal være beliggende i 

tilknytning til eksisterende byzone, og ¾ af de berørte grundejere skal ønske en 

overførsel.

NYE FORSØGSPROJEKTER
Med en ny forsøgsordning kan Ministeren meddele mellem 0 og 15 tilladelser 

til innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter, uanset bestem-

melserne for kystnærhedszonen. Projekterne skal leve op til en række kriterier 

for at komme i betragtning. De omhandler blandt andet krav om et væsentligt 

vækst- og udviklingspotentiale for kyst- og naturturismen. Med udgangspunkt 

i en landskabsanalyse eller -screening kan det kortlægges og vurderes, hvilke 

områder der har særlig betydning for det landskabelige samspil og de oplevel-

sesmæssige sammenhænge, og hvilke landskabselementer, der er bærende for 

karakteren i området. Den rumlige og visuelle påvirkning på landskabet er også 

en væsentlig faktor. Ved placering og udformning af nye forsøgsprojekter skal 

der sikres løsninger, der beriger både æstetisk og miljømæssigt.

NY ANVENDELSE AF TOMME BYGNINGER
Der er i dag mulighed for at anvende overfl ødiggjorte landbrugsbygninger til 

f.eks. håndværks- og industriformål, mindre butikker og en bolig, hvis en række 

omstændigheder er opfyldt. For at skabe vækst og udvikling inden for byerne 

udvides muligheden for anvendelsen af bygninger i landzone så øvrige overfl ø-

diggjorte primære bygninger, f.eks. mejerier og skoler, kan tages i brug til f.eks. 

håndværks- og industriformål, mindre butikker og en bolig. Samtidig udvides 

anvendelsesmulighederne, så alle overfl ødiggjorte bygninger nu også kan tages i 

brug til liberale erhverv og forenings- og fritidsformål.



BEDRE OG MERE TIDSSVARENDE RAMMER FOR 
LANDBRUG OG DAMBRUG
Strukturforandringerne i landbruget betyder, at der er kommet større bedrifter. 

Planloven har hele tiden gjort det muligt, at der ikke kræves landzonetilladelse 

til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt på de enkelte ejendomme. 

Udviklingen gør, at denne mulighed ændres fra at gælde den enkelte ejendom 

til at gælde den enkelte bedrift som helhed, der har denne mulighed. 

NYE MULIGHEDER FOR OMDANNELSE OG UDVIKLING AF MERE 
ATTRAKTIVE LANDSBYER
I dag må der ikke opføres ny bebyggelse i landzone, foretages udstykning eller 

ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer 

uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Planloven indfører en række lempelser 

af landzonereglerne. Desuden kommer der en bestemmelse om, at kommuner-

ne har mulighed for at udpege og afgrænse to landsbyer i kommuneplanens 

retningslinjer, hvor landzoneadministrationen skal have en særlig og mindre 

restriktiv karakter. Det giver mulighed for at skabe en helhedsorienteret og 

langsigtet byudvikling i landsbyerne, f.eks. ved at nedrive støjbelastede boliger 

for at erstatte dem med nybyggede boliger i en ny og bedre afgrænsning af 

landsbyen.

OPRYDNING I AREALRESERVATIONER
Der skal gennemføres en generel oprydning i ikke udnyttede kystnære reserva-

tioner til ferie- og fritidsanlæg, der lægger beslag på kyst og natur i den fysiske 

planlægning. Der er i dag over 250 endnu ikke udnyttede arealreservationer, 

hvoraf mere end 100 ikke er lokalplanlagte. Målet er, at mindst halvdelen af de 

ikke-lokalplanlagte arealreservationer ophæves.
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COWI SOM RÅDGIVER

Vi rådgiver både i forhold til udvikling af enkeltprojekter og i forhold til 

større strategiske indsatser for udvikling af landdistrikter og yderområder. 

Vi har eksempelvis udviklet et dialogværktøj til udvikling af yderområder 

i samarbejde med en række kommuner. Senest har vi været ansvarlig 

for en kortlægning af turismepotentialerne for hele den jyske vestkyst for 

Dansk Kyst- og Naturturisme, samt gennemført en omfattende aktørind-

dragelsesproces til at styrke turismeudviklingen langs de nordsjællandske 

strande for Visit Nordsjælland. 

Hvis landskaberne i en kommune ikke er kortlagt, kan det være svært at 

overskue de værdier, potentialer og sårbarheder, der ligger i områderne. 

Det er kvaliteter, som man med en aktiv udvikling kan overse og i værste 

tilfælde ødelægge. En landskabsscreening for det pågældende udpegede 

udviklingsområde er en effektiv metode til at undgå dette.

Ift. forsøgsprojekter har COWI, sammen med Gottlieb Paludan Architects 

og By & Bygning Arkitekter, belyst de landskabelige og arkitektoniske 

potentialer og udfordringer ved den kommende udbygning af biogas-for-

syningen i Danmark. Formålet med projektet var at udvikle og formidle 

viden og værktøjer til sikring af arkitektur og landskabelig indpasning ved 

planlægning, placering og udformning af biogasanlæg. 
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NYE MULIGHEDER FOR BY-
VÆKST, DETAILHANDEL OG 
PRODUKTIONSERHVERV

Den nye planlov giver kommunerne friere rammer i forhold til at planlægge for 

byvækst og detailhandel, men indfører samtidig en række nye redegørelses-

krav. Der indføres også nye regler der skal sikre større hensyn til produktions-

virksomheder i den kommunale planlægning.

BYVÆKST
Med den nye planlovs bestemmelse om byvækst er det formålet, at 

Erhvervsministeren skal komme med færre indsigelser mod byvækst i det åbne 

land. Det betyder, at kommunerne får til opgave at sikre, at der ikke udlægges 

for store arealer til byvækst. Der indføres derfor klare og mere fl eksible rammer 

for, hvordan kommunerne skal opgøre behovet for byvækst. Udlæg af nye 

områder til byzone kan som udgangspunkt ske, når der samtidig sker en 

kompensation med et areal af tilsvarende størrelse, som er udlagt til byzone 

et andet sted i kommunen i forholdet 1:1. Hvis kommunen har et ønske om at 

udlægge et nyt areal til byzone uden at kompensere med et tilsvarende areal, 

skal det dokumenteres, at der i den 12-årige planlægningsperiode er et behov 

for yderligere areal til byvækst.

UDVIKLINGSMULIGHEDER FOR DETAILHANDEL
Med den nye planlov får kommunerne en større fl eksibilitet og et større ansvar 

for at planlægge for udvikling af detailhandelen med udgangspunkt i lokale 

ønsker og forhold. 

Den nye planlov giver bl.a. mulighed for, at:

 › Alle byer uanset størrelse kan planlægge for udvalgsvarebutikker uden 

størrelsesbegrænsninger

 › Der kan udlægges nye aflastningsområder, dvs. butiksområder uden for 

bymidten eller bydelscentre

 › Størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i lokalcentre stiger til 

1.200 m²

 › Størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre 

fremover vil være 5.000 m²

 › Størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i aflastningsområder vil 

være 3.900 m².

Udover disse muligheder har den nye planlov også en række redegørelseskrav, 

som skal dokumentere, hvad der ligger til grund for kommunens detailhandels-

planlægning.

Kommuneplanen skal rumme vurdering af omfanget af eksisterende butiksare-

al, behov for nybyggeri eller omdannelse til butiksformål, mål for detailhandels-

strukturen, varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt for bymiljø 

og tilgængelighed i de udlagte områder mv.

Ift. bymidter og bydelscentre skal kommunerne redegøre for afgrænsning af 

bymidter og bydelscentre. Kommunerne har metodefrihed i forhold til, hvordan 

bymidter og bydelscentre afgrænses, dog under hensyntagen til at sikre et 

varieret og koncentreret butiksudbud. Samtidigt skal det sikres, at bymidterne 

udvikles indefra og ud som en sammenhængende bymidte.



Kommunerne skal redegøre for det kundeunderlag, som etablering af nye 

butikker i et afl astningsområde baseres på og det opland, som afl astningsområ-

det henvender sig til. Herudover skal der gives en vurdering af:

 › hvordan det planlagte aflastningsområde kan styrke konkurrencen med et 

større vareudvalg og lavere priser til fordel for forbrugerne

 › hvordan det planlagte aflastningsområde kan påvirke butiksforsyningen i 

bymidten i de mindre oplandsbyer og i landdistrikterne 

 › hvordan det planlagte aflastningsområde, bl.a. set i forhold til kommunens stør-

relse, forventes at påvirke byens samlede oplandseffekt i forhold til kommunens 

størrelse, og hvordan et aflastningsområde forventes at påvirke byens samlede 

oplandseffekt i forhold til nabokommuner.

PLANLÆGNING FOR PRODUKTIONSERHVERV
Der indføres nye bestemmelser, for at sikre hensyn til produktionsvirksomheder, 

og for at undgå potentielle miljøkonfl ikter ved planlægning for boligbyggeri, 

kontorer, institutioner, rekreative formål mv.  på havne eller andre områder med 

produktionsvirksomheder. Kommunerne skal fremover udpege de erhvervsom-

råder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomhe-

der og transport- og logistikvirksomheder. Formålet er dels at sikre eksisterende 

produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder, og dels at fastholde 

arealer til nye produktionsvirksomheder.

Der indføres ligeledes en bestemmelse om, at erhvervsarealer langs motorvejen 

forbeholdes transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge 

virksomheder. Dette sikres gennem lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Den gældende bestemmelse om, at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede 

arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering 

af afværgeforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod forure-

ningsbelastning, udvides til også at gælde for lugt, støv og anden luftforurening. 
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COWI SOM RÅDGIVER

COWI har for Erhvervsstyrelsen afprøvet en metode til opgørelse af 

restrummelighed i eksisterende arealudlæg i kommunernes planlægning, 

og kan på den baggrund tilbyde at rådgive i anvendelse af metoden 

eller at udføre opgørelsen af restrummelighed til byudvikling til brug for 

kommunernes fremadrettede arbejde.

Med udgangspunkt i de mange kommunale detailhandelsanalyser som 

COWI har lavet, vores viden om udvikling af attraktive bymidter, samt 

involvering i udarbejdelse af Erhvervsministeriets vejledning om detailhan-

delsplanlægning, kan vi tilbyde rådgivning til kommunerne, der understøt-

ter en effektiv detailhandelsstruktur, levende bymidter samt redegørelser, 

der lever op til de nye dokumentationskrav.

Vi har stået for udarbejdelse af en eksempelsamling, som indgår i 

vejledningen om produktionsvirksomheder i kommuneplanlægningen, og 

samarbejder med Erhvervsstyrelsen om udarbejdelse af selve vejlednin-

gen. I 2015 lavede vi i samarbejde med Naturstyrelsen og 4 kommuner 

publikationen ”Strategier for byernes erhverv” der anviser metoder til 

planlægning af erhverv i byerne der sammentænker erhvervsliv og byliv.

Det har sammen med vores konkrete rådgivning til kommunerne om 

udvikling af erhvervsarealer givet os indgående kendskab til de opgaver 

vedrørende planlægning for produktionsvirksomheder, som kommunen 

skal varetage i forlængelse af planlovsændringen.

Ved at inddrage luftforurening i kommunernes planlægning sikres det, at der i 

planlægningen tages højde for alle relevante miljøkonfl ikter.
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