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Forord 

Forord 
Forord 
Hermed foreligger en ny kommenteret planlov. I de 10 år, der er gået siden 
den anden udgave af Anne Birte Boecks kommenterede planlov, er der sket 
en række større og mindre ændringer af planloven. Det gælder ikke mindst de 
ændringer, der er sket som følge af kommunalreformen i 2007. Samtidig gi-
ver planloven anledning til en righoldig administrativ praksis og et ikke ube-
tydeligt antal domstolsafgørelser. Bogen er derfor vokset i omfang, og der er 
tillige sket en mere detaljeret behandling af særlige emner som detailhandels-
planlægning og VVM, der begge påkalder sig betydelig interesse i praksis. 
Det er håbet, at bogen kan tjene som et værktøj for alle, der arbejder med el-
ler interesserer sig for fysisk planlægning mv., samt at den kan være til nytte 
til afklaring af juridiske problemstillinger inden for planlovens område.  
 Bogen er udarbejdet med bistand af advokat Jens Flensborg, der har skre-
vet om detailhandelsplanlægning – både det særlige kapitel 2 d og øvrige ho-
vedafsnit om detailhandelsplanlægning – samt kapitel 9 om servitutter. Jeg 
skylder Jens en meget stor tak for at påtage sig arbejdet med disse komplekse 
emner.  
 Endvidere har en række personer ydet værdifuld bistand ved kommente-
ring af visse kapitler eller afsnit. Navnlig vil jeg takke Orla Friis Jensen, 
Gorm Toftegaard Nielsen, Arne Post og Bendt Berg samt medarbejdere i bå-
de Naturstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet – sidstnævnte med Susanne 
Spangsberg Christensen som tovholder. Ansvaret for bogens indhold og de 
fejl og mangler, der måtte være, er imidlertid mit. Jeg modtager meget gerne 
kommentarer om sådanne fejl og mangler med henblik på en eventuel senere 
opdatering af bogen. 
 Det er tilstræbt at medtage relevant materiale frem til 1. juli 2012 – upub-
licerede domme og afgørelser dog kun i begrænset omfang. 
 
 
August 2012 
Helle Tegner Anker 
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Indledning 

Indledning 

Planloven 
Planloven 
Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning blev vedtaget som led i den så-
kaldte miljølovreform i 1991/92 og trådte i kraft d. 1. januar 1992. Ved loven 
skete der navnlig en sammenskrivning og ajourføring af de tidligere planlæg-
ningslove og af by- og landzoneloven. Planloven kom herefter til at bestå af 
to hovedelementer med bestemmelser om henholdsvis plansystemet og zone-
systemet. Et tredje hovedelement – Vurdering af Virkninger på Miljøet 
(VVM) – var allerede i 1989 blevet indarbejdet som en del af plansystemet 
ved gennemførelsen af direktiv 85/337/EF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet). 
 Plansystemet og zonesystemet indgår som centrale led i styringen af areal-
anvendelsen. Plansystemet omfatter det såkaldte planhierarki med landsplan-
lægning, regional udviklingsplanlægning, kommuneplanlægning og lokal-
planlægning. Et vigtigt element i plansystemet er rammestyringsprincippet, 
hvorefter en trinlavere plan ikke må strid mod en trinhøjere plan. Princippet 
er mere specifikt udmøntet i en række bestemmelser i planloven. Rammesty-
ringsprincippet omfatter også plantyper uden for planlovens område, navnlig 
vandplaner og Natura 2000-planer, der fastsætter bindende rammer for plan-
lægningen efter planloven. Planlovens plantyper regulerer den fysiske areal-
anvendelse – og benævnes ofte som fysisk planlægning i modsætning til sek-
torplanlægning for forskellige sektorområder som vand, affald mv. og den 
mere tværgående miljøplanlægning, som afspejles i vandplaner og Natura 
2000-planer samt de dertil hørende kommunale handleplaner. Den fysiske 
planlægning muliggør en styring af den fremtidige arealanvendelse ud fra en 
samlet koordinering og prioritering af forskellige arealanvendelsesinteresser. 
Den fysiske planlægning har ikke umiddelbart konsekvenser for den eksiste-
rende arealanvendelse.  
 Zonesystemet er nært knyttet til den fysiske planlægning gennem opdelin-
gen af landet i landzone, byzone og sommerhusområder. Zonesystemet er ka-
rakteriseret ved nogle umiddelbare rådighedsindskrænkninger, bl.a. krav om 
landzonetilladelse og begrænsninger i udnyttelsen af ejendomme i sommer-
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husområder, som er fastlagt direkte i planloven. Disse rådighedsindskrænk-
ninger er sammen med plansystemet medvirkende til at sikre en styring af 
den fremtidige arealanvendelse.  
 VVM-systemet har et lidt andet sigte end plansystemet og zonesystemet. 
Det væsentligste formål med VVM-bestemmelserne er at sikre en forudgåen-
de vurdering af den mulige miljøpåvirkning i bred forstand af en række for-
skellige projekter. VVM sigter således mod at forbedre beslutningsgrundlaget 
forud for stillingtagen til sådanne projekter. VVM indgår i et komplekst sam-
spil med de mere strategiske miljøvurderinger af visse planer og programmer, 
der i overensstemmelse med direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte 
planer og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet) skal foreta-
ges efter miljøvurderingsloven. Indarbejdelsen af VVM-bestemmelserne i 
planloven har givet visse udfordringer, bl.a. på grund af planlovens arealan-
vendelsesorienterede sigte og det hertil knyttede fokus på fysiske anlæg frem 
for projekter og miljøpåvirkning i bredere forstand. En særlig udfordring 
knytter sig til den generelle begrænsning i planlovens anvendelsesområde til 
landbaserede aktiviteter, se nærmere herom i kapitel 4. 
 Planlovens anvendelsesområde er ikke nærmere afgrænset i loven. Det har 
dog gennem tiden været klart, at såvel plansystemet som zonesystemet er ret-
tet mod arealanvendelsen på land. Søterritoriet – og den hertil knyttede an-
vendelse – falder derfor som udgangspunkt uden for planlovens anvendelses-
område. Anlæg mv. på søterritoriet er som hovedregel reguleret i medfør af 
Statens Højhedsret. Planlægning for den miljømæssige kvalitet af kystvande 
indgik dog tidligere som en del af regionplanlægningen i form af den såkaldte 
recipientkvalitetsplanlægning, men denne planlægning indgår nu som en del 
af vandplanlægningen efter miljømålsloven. Der eksisterer i planloven enkel-
te bestemmelser, der angår planlægning for kystvande, herunder kommune-
planlægning for anvendelsen af kystvande mv., særlige regler om lokalplan-
lægning for husbåde samt om VVM for visse akvakulturanlæg. Disse be-
stemmelser har dog et ganske snævert anvendelsesområde. Udgangspunktet 
er derfor fortsat, at planlovens anvendelsesområde er arealanvendelsen på 
land, og at planloven angår landbaserede anlæg og aktiviteter. 

Forslag til lov om planlægning blev første gang fremsat i Folketinget d. 18. januar 1990 (L 
166 FT 1989-90 5819-5888 og 6075-6127) samtidig med miljølovreformens øvrige lov-
forslag. Da lovforslaget ikke blev færdigbehandlet inden sommerferien blev det genfrem-
sat uændret d. 4. oktober 1990 (L 23 FT 1990-91 778-805 og 1971-2018), hvorefter det 
bortfaldt på grund af folketingsvalg og herefter atter blev genfremsat i uændret form d. 23. 
januar 1991 (L 76 FT 1990-91 A 1729-1800, 6999-7032 og 7472-7492). Lovforslaget blev 
vedtaget med visse ændringer d. 31. maj 1991 samtidig med den nye miljøbeskyttelseslov 
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og den nye råstoflov. Senere i januar 1992 blev naturbeskyttelsesloven vedtaget, herunder 
med bestemmelser om oprettelse af Naturklagenævnet.  
 Ved planloven videreførtes hovedelementerne i de eksisterende planlægningslove, dvs. 
lov om lands- og regionplanlægning (375/1973), lov om regionplanlægning i hovedstads-
området (376/1973) og lov om kommuneplanlægning (287/1975). Endvidere videreførtes 
hovedelementerne i by- og landzonelovens (315/1969) zonesystem med inddeling af landet 
i landzone, byzone og sommerhusområder og med de særlige begrænsninger vedrørende 
aktiviteter i landzone som følge af kravet om landzonetilladelse. Samtidig blev visse be-
stemmelser vedrørende beboelse i sommerhusområder indarbejdet fra lov om sommerhuse 
og campering. Lov om ekspropriation til byudvikling (123/1980) blev indarbejdet i planlo-
ven, mens lov om tilbudspligt (328/1969) og lov om parcelsalg (305/1922) blev ophævet.  

Ændringslove 
Ændringslove 
Planloven har siden sin tilblivelse været genstand for adskillige lovændringer, 
der i større eller mindre grad har ændret strukturen i planloven og plansyste-
met. Den største ændring af planloven og plansystemet skete i forbindelse 
med den pr. 1. januar 2007 gennemførte kommunalreform ved lov nr. 571 af 
24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunal-
reformen). Efter udmøntningen af kommunalreformen udgør kommunepla-
nerne fremover det samlende plandokument (og administrationsgrundlag) for 
såvel land som by. Regionplanerne blev afskaffet og størstedelen af de tidli-
gere regionplaners retningslinjer indgår nu i kommuneplanerne. På regionalt 
niveau blev der skabt et nyt mere strategisk plandokument i form af de regio-
nale udviklingsplaner. Endelig blev landsplanlægningen styrket, navnlig for 
så vidt angår hovedstadsområdet.  
 I det følgende angives de enkelte ændringslove i kort, kronologisk form. 
For en nærmere gennemgang henvises til bogens enkelte kapitler og bestem-
melser.  

Lov nr. 9 af 3.1.1992 (FT 1991-92: 941, 1312, 4304, 4812; A 1365; B 345, 533) indførte 
bonusvirkning for fredninger i forhold til landzonetilladelser og Naturklagenævnet er-
stattede Overfredningsnævnet som klageinstans for landzonesager. 

Lov nr. 920 af 25.11.1992 (FT 1992-93: 103, 794, 1818, 2127; A 411; B 73) indsatte Na-
turklagenævnet som klageinstans for alle afgørelser efter loven, der var omfattet af kla-
geadgang. Herved erstattedes den pr. 1. januar 1993 nedlagte Planstyrelse som klagein-
stans i plansager. 

Lov nr. 182 af 14.4.1993 (FT 1992-93: 3184, 3557, 6962, 7736; A 5765; B 831) ophævede 
de kommunale fonde for frigørelses- og afståelsesafgift. 

Lov nr. 252 af 6.5.1993 (FT 1992-93: 6578, 7245, 8628, 9019; A 7871; B 1165) ændrede 
reglerne om dispensation for sager omfattet af byggelovens § 10A. 

Lov nr. 270 af 6.5.1993 (FT 1992-93: 6580, 7788, 8621, 9023; A 9707; B 1205) indføjede 
en ny § 3 a om tilvejebringelse af indkvarteringssteder for asylansøgere.  
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Lov nr. 293 af 27.4.1994 (FT 1993-94: 5244, 5783, 7229, 8758; A 6135, B 599, 765) ind-
føjede § 13, stk. 4, om sikkerhedsstillelse ved overførsel af areal til byzone. 

Lov nr. 439 af 1.6.1994 (L 191, FT 1993-94: 6185, 6538, 10788, 10886; A 6481; B 949, 
1677) indførte en række bestemmelser om beskyttelse af kystområderne, herunder ka-
pitel 2 a. 

Lov nr. 311 af 17.5.1993 (FT 1994-95: 2268, 2775, 5292, 5509; A 1662; B 439) ændrede 
reglerne om indkvartering af asylansøgere.  

Lov nr. 236 af 2.4.1997 (FT 1996-97: 4096, 4592, 5007; A 3252; B 398) ophævede regler-
ne om indkvartering af asylansøgere. 

Lov nr. 324 af 14.5.1997 (L 118, FT 1996-97: 2745, 5639, 6338; A 2750; B 608, 753, 758) 
indførte særlige regler om detailhandelsplanlægning, herunder kapitel 2 b (nu kapitel 2 
c). Loven trådte i kraft d. 22.5.1997. 

Lov nr. 400 af 10.6.1997 (L 135 (§ 2), FT 1996-97: 3501, 6668, 7202; A 3064; B 782) 
ændrede jordkøbsloven og undtog udstykning i forbindelse med visse erhvervelser efter 
jordkøbsloven fra kravet om landzonetilladelse, jf. § 36, stk. 1, nr. 11. Loven trådte i 
kraft d. 15.7.1998. 

Lov nr. 428 af 10.6.1997 (L 166 (§ 2), FT 1996-97: 5074, 8031, 8251; A 3579; B 1137) 
om ændring af bygningsfredningsloven udvidede bestemmelserne om kommuneplaners 
indhold med retningslinjer for bevaringsværdige bygninger. Loven trådte i kraft d. 
1.12.1997. 

Lov nr. 478 af 1.7.1998 (L 55 (§ 4), FT 1997-98 (2. samling): 878, 2144, 2561; A 1452) 
om gennemførelse af Vandmiljøplan II indføjede bestemmelser om regionplanretnings-
linjer for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder. Loven trådte i kraft d. 
15.7.1998. 

Lov nr. 479 af 1.7.1998 (L 56 (§ 3), FT 1997-98 (2. samling): 878, 2143, 2560; A 1472) 
om beskyttelse af drikkevandsressourcer indføjede bestemmelser om regionplanret-
ningslinjer for drikkevandsområder. Loven trådte i kraft d. 1.8.1998. 

Lov nr. 1022 af 23.12.1998 (L 48, FT 1998-99: 506, 2260, 2412; A 1255; B 144) indførte 
regler om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhusområder jf. § 51a 
med virkning fra 1.1.1999. Loven blev ændret ved lov nr. 371 af 2.6.1999 (L 204, FT 
1998-99: 5178, 6819, 7131; A 4873; B 906), hvor der blev indsat midlertidige regler 
om afviklingsdispensationer for ulovlige helårsbeboelser etableret før d. 21.10.1998. 
Dispensationer skulle indgives senest d. 30. september 1999. Ved lov nr. 1106 af 
29.12.1999 (L 94, FT 1999-00: 1784, 2515, 2773, A 2795, B 160) blev der indføjet en 
klageadgang for afgørelser om afviklingsdispensationer.  

Lov nr. 355 af 2.6.1999 (L 227 (§ 8), FT 1998-99: 5673, 6828, 7035; A 5381; B 1010, 
1237) om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udvik-
lingsråd (HUR) blev HUR regionplan- og landzonemyndighed i Københavns og Frede-
riksberg kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Loven trådte i 
kraft d. 1.7.2000. 

Lov nr. 368 af 2.6.1999 (L 134, FT 1998-99: 2831, 6812, 7131; A 3178; B 881, 1254) ind-
føjede regler til gennemførelse af EU’s VVM-direktiv som ændret ved direktiv 
97/11/EF, om vilkår ved bonuslokalplaner, jf. § 15, stk. 4, og om forbud mod anden 
anvendelse end boligformål i sommerhusområder, jf. § 38 a. Loven trådte i kraft d. 
12.6.1999. 

Lov nr. 110 af 15.2.2000 (L 92, FT 1999-2000: 1671, 3816, 4005; A 2560; B 343) indførte 
bl.a. bestemmelser om revision af kommuneplaner, herunder om udarbejdelse af kom-
muneplanstrategier, om lokal Agenda 21 samt om en midlertidig mulighed for overfør-
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sel af mindre sommerhusområder til byzone. Loven trådte i kraft hhv. d. 19.2.2000 og 
d. 1.7.2000.  

Lov nr. 447 af 31.5.2000 (L 170 (§ 5), FT 1999-2000: 3886, 7646, 8201; A 4650; B 721, 
809) om implementering af Århus-konventionen udvidede bestemmelserne om under-
retning og klageberettigelse for visse landsdækkende organisationer og ophævede en-
delighedsbestemmelsen i § 40, stk. 3. Loven trådte i kraft d. 15.9.2000. 

Lov nr. 477 af 7.6.2001 (L 204, FT 2000-2001: 6203, 8910, 9224; A 6316) indføjede reg-
ler om planlægning for kolonihaver. Loven trådte i kraft d. 15.6.2001. 

Lov nr. 480 af 7.6.2001 (L 229 (§ 3) FT 2000-01: 7396, 8910, 9224; A 7148) om styrkelse 
af kulturmiljøindsatsen indføjede bestemmelser om høring af kulturmiljøråd. Loven 
trådte i kraft d. 1.7.2001. 

Lov nr. 145 af 25.3.2002 (L 66 (§ 32), FT 2001-02 (2. samling): 2305, 3017, 3624; A 
1926; B 257, 345, 355) indføjede som følge af sammenlægning af de bornholmske 
kommuner særlige regler om region- og kommuneplanlægning på Bornholm. Loven 
trådte i kraft d. 1.1.2003. 

Lov nr. 383 af 6.6.2002 (L 59, FT 2001-02 (2. samling): 1805, 7119, 7352, 7804; A 1750) 
ændrede reglerne om detailhandelsplanlægning og landzonebestemmelserne, herunder 
ved overførsel af landzonekompetencen til kommunerne og lempelser af kravet om 
landzonetilladelse. Loven trådte i kraft hhv. d. 14.6.2002, d. 1.9.2002 og d. 1.1.2003. 

Lov nr. 440 af 10.6.2003 (L 103, FT 2002-03: 3878, 6988, 10049; A 2329; B 706, B 929, 
B 127) om byomdannelse indførte regler, der navnlig skulle skabe bedre muligheder 
for byomdannelse af ældre erhvervs- og havneområder. Loven trådte i kraft d. 
1.7.2003. 

Lov nr. 1151 af 17.12.2003 (L 16, FT 2003-04: 496, 2805; A 442) ophævede som følge af 
miljømålslovens vedtagelse bestemmelserne om regionplanretningslinjer for vandkva-
litet og vandressourcer og indføjede vandplaner og Natura 2000-planer som rammesty-
rende for planlægningen. Loven trådte i kraft d. 22.12.2003, for regionplanretningslin-
jernes vedkommende dog fra offentliggørelsen af en vandplan. 

 Lov nr. 435 af 9.6.2004 (L 113 (§ 55), FT 2003-04: 4552, 10472, 10975, A 3946, B 1380) 
om ændring af lov om landbrugsejendomme medførte en konsekvensændring af § 36. 
Loven trådte i kraft d. 1.9.2004. 

Lov nr. 453 af 9.6.2004 (L 145 (§ 68), FT 2003-04: 6266, 10497, 10765, A 5278, B 1953) 
om ændring af lov om skove medførte enkelte konsekvensændringer. Loven trådte i 
kraft d. 1.10.2004. 

Lov nr. 454 af 9.6.2004 (L 146 (§ 2), FT 2003-04: 6288, 10500, 10765, A 5430, B 1956) 
om implementering af regler om internationale naturbeskyttelsesområder medførte en 
konsekvensændring af § 36. Loven trådte i kraft d. 1.10.2004. 

Lov nr. 455 af 9.6.2004 (L 202, FT 2003-04: 8535, 11301, 11710, A 7009, B 2035) indfør-
te en mulighed for udvidelse af eksisterende sommerhusområder inden for kystnær-
hedszonen og udlæg af nye sommerhusområder på små øer. Loven trådte i kraft d. 
1.7.2004. 

Lov nr. 456 af 9.6.2004 (L 228, FT 2003-04: 10536, 11310, 11710, A 8051, B 2070) blev 
aldersgrænsen for folkepensionisters adgang til helårsbeboelse i sommerhus nedsat fra 
67 til 65 år. Loven trådte i kraft d. 11.6.2004. 

Lov nr. 458 af 9.6.2004 (L 126 (§ 13), FT 2003-04: 4947, 10561, 11392, A 4624, B 2013) 
indsatte som konsekvens af ophævelse af frigørelsesafgiftsloven nye bestemmelser i 
§ 46 a om tilbagebetaling af frigørelsesafgift og 47 a om overtagelse ved overførsel af 
landbrugsejendomme til byzone. Loven trådte i kraft d. 11.6.2004. 
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Lov nr. 484 af 9.6.2004 (L 106 (§ 2), FT 2003-04: 5032, 10556, 10763, A 3784, B 1464) 
ændrede § 21, stk. 2, om parkeringsfonde som en konsekvens af ændring af byggelo-
ven. Loven trådte i kraft d. 1.7.2004. 

Lov nr. 430 af 6.6.2005 (L 113 (§ 21), FT 2004-05 (2. samling): 808, 3494, 3632; A 4670; 
B 614, 765) om konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse 
af visse fordringer ændrede § 51 a., stk. 5. Loven trådte i kraft d. 8.6.2005. 

Lov nr. 431 af 6.6.2005 (L 149 (§ 15), FT 2004-05 (2. samling): 1844, 3495, 3633; A 
6681; B 639) om konsekvensændringer som følge af ændringer for reglerne om inddri-
velse af gæld til det offentlige indsatte en ny § 63 a om inddrivelse af ubetalte beløb. 

Lov nr. 535 af 24.6.2005 (L 5, FT FT 2004-05 (2. samling): 349, 3058, 3779; A 114; B 
222) om lov om jordfordeling mv. medførte en konsekvensændring af § 36, stk. 1, nr. 
11 som følge af jordkøbslovens ophævelse. 

Lov nr. 571 af 24.6.2005 (L 93, FT 2004-05 (2. samling): 1238, 4542, 4917; A 3720; B 
1319) om udmøntning af kommunalreformen gennemførte en række ændringer af 
plansystemet, herunder særlige bestemmelser om planlægningen i hovedstadsområdet, 
jf. kap. 2 c, ophævelse af bestemmelserne om regionplanlægning, indføjelse af be-
stemmelser om regional udviklingsplanlægning og ændring af bestemmelserne om 
kommuneplanlægning. Desuden fastsattes en særlig overgangsbestemmelse, hvorefter 
de eksisterende regionplaner fik status af landsplandirektiver med beføjelse for miljø-
ministeren til at dispensere fra, helt eller delvist at ændre eller ophæve regionplanret-
ningslinjerne (§ 3 i lov nr. 571). Regionplanretningslinjer vedrørende vandressourcer 
og vandkvalitet bortfalder dog ved vedtagelsen af en vandplan. Regionplanretningslin-
jer vedrørende råstofindvinding bortfalder ved vedtagelsen af en råstofplan. Loven 
trådte i kraft d. 1.1.2007. Bestemmelserne om tilvejebringelse af regionplaner blev dog 
ophævet med virkning fra 1.1.2006, hvor også den særlige overgangsbestemmelse ved-
rørende regionplanretningslinjer trådte i kraft. 

Lov nr. 520 af 7.6.2006 (L 156 (§ 5), FT 2005-06: 4141, 6979, 7703; A 4760; B 1093) om 
energispareaftalen mv. indsatte en særlig pligt til at meddele dispensation fra lokal-
planbestemmelser om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg for lavenergi-
bygninger, jf. § 19, stk. 4. Ændringen trådte i kraft d. 15.6.2006, jf. bekendtgørelse nr. 
531 af 8.6.2006. 

Lov nr. 538 af 8.6.2006 (L 199 (§ 88), FT 2005-06: 4666, 7775, 8137; A 5137; B 1482, 
1833) om politi- og domstolsreformen ophævede § 62, stk. 5. Loven trådte i kraft d. 
1.1.2007. 

Lov nr. 539 af 8.6.2006 (L 199 (§ 12), FT 2005-06: 5942, 7784, 8146; A 6955; B 1575) 
om digital tinglysning mv. indføjede nye bestemmelser om pligt til digital indberetning 
af planer og oprettelse af PlansystemDK, jf. § 31 a og 54 b. Disse bestemmelser trådte i 
kraft d. 15.9.2006. Ikrafttræden af lovens ophævelse af § 31, stk. 2, og ændrede affat-
telse af § 33, stk. 4, fastsættes af miljøministeren. 

Lov nr. 1571 af 20.12.2006 (L 40 (§ 9), FT 2006-07: 402, 2257, 2571; A 1326; B 45) skab-
te grundlag for delegation af ministerbeføjelser til bl.a. miljøcentre og til sektorforsk-
ningsinstitutioner under andre ministerier. Loven trådte i kraft d. 1.1.2007. 

Lov nr. 1587 af 20.12.2006 (L 58 (§ 9), FT 2006-07: 1199, 2179, 2454; A 2067; B 145) 
om forhøjelse af efterløns- og pensionsalderen medførte en ændring af § 41, stk. 2. Lo-
ven trådte i kraft d. 1.7.2009. 

Lov nr. 533 af 6.6.2007 (L 131 (§ 39), FT 2006-07: 4188, 7145, 7331; A 4373; B 1092) 
om nationalparker indsatte bestemmelser om bl.a. hørings- og indsigelsesret for natio-
nalparkfonde. Loven trådte i kraft d. 1.7.2007. 
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Lov nr. 535 af 6.6.2007 (L 148, FT 2006-07: 4210, 7146, 7597; A 4862; B 1289, 1539) om 
revision af detailhandelsbestemmelserne ophævede kapitel 2 b og indsatte et nyt kapitel 
2 d med nye bestemmelser om bl.a. butiksstørrelser. Loven trådte i kraft d. 1.7.2007. 

Lov nr. 537 af 6.6.2007 (L 204, FT 2006-07: 5618, 7149, 7836; A 7272; B 1114, 1402) om 
bypolitik mv. ændrede en række bestemmelser med henblik på at fremme kvaliteten i 
det byggede miljø, bl.a. ved en udvidelse af lokalplankataloget i § 15, stk. 2, vedrøren-
de blandede byfunktioner, vandområder i havne, miljøhensyn mv. Endvidere indføje-
des en ny bestemmelse i § 21 b om frivillige udbygningsaftaler. Loven trådte i kraft d. 
1.7.2007. § 15, stk. 2, nr. 25, dog først d. 17.3.2008, jf. bekendtgørelse nr. 182 af 
20.2.2008. 

Lov nr. 508 af 17.6.2008 (L 133 (§ 6), FT 2007-08 (2. samling): 2917, 5347, 5951, A 
4821, B 707) om gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse præciserede miljø-
ministerens pligt til at fastsætte regler om meddelelse af tilladelse mv. efter planloven 
med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse af habitat- og fuglebeskyttelsesdirek-
tiverne, jf. § 3, stk. 3. Loven trådte i kraft d. 1.7.2008. 

Lov nr. 1336 af 19.12.2008 (L 21, FT 2008-09: 436, 1947, 2229, A 283, B 91, 264) om 
ændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige førte til ophævelse 
af bestemmelser om udpantningsret mv. Loven trådte i kraft d. 1.1.2009. 

Lov nr. 512 af 12.6.2009 (L 135, FT 2008-09: 4184, 7156, 8270, A 4335, B 817, 1423) om 
begrænsning i adgang til ekspropriation mv. fjernede bl.a. ekspropriationshjemlen vedr. 
kommuneplaner og præciserede § 36 vedr. småbygninger. Loven trådte i kraft d. 
1.8.2009.  

Lov nr. 514 af 12.6.2009 (L 153, FT 2008-09: 4888, 7166, 8272, A 4818, B 833) om be-
skyttelse af visse dyrearter mv. præciserede i fodnote 1 henvisningen til bl.a. fuglebe-
skyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Loven trådte i kraft d. 1.10.2009. 

Lov nr. 1271 af 16.12.2009 (L 33, FT 2009-10) om ændring af lov om sommerhuse og 
campering mv. og lov om planlægning (Regler for campinghytter) indsatte en særlig 
bestemmelse i § 36, stk. 5, hvorefter campinghytter ikke er undtaget fra kravet om 
landzonetilladelse. Loven trådte i kraft d. 1.1.2010. 

Lov nr. 1505 af 27.12.2009 (L 46, FT 2009-10) om vurdering og styring af oversvømmel-
sesrisikoen fra vandløb og søer medførte enkelte tilpasninger af planloven. Loven tråd-
te i kraft d. 1.1.2010. 

Lov nr. 484 af 11.5.2010 (L 104, FT 2009-10) om ændringer som følge af lov om Natur- 
og Miljøklagenævnet. Loven trådte i kraft d. 1.1.2011.  

Lov nr. 424 af 10.5.2011 (L 128, FT 2010-11, 1. samling) om lokal fleksibilitet mv. med-
førte ændringer af bestemmelserne om detailhandel, kystnærhedszonen og landzone, 
bl.a. med et nyt kap. 2 e om planlægning og landzoneadministration i yderområder. 
Loven trådte i kraft d. 1.9.2011. 

Lov nr. 553 af 1.6.2011 (L 165, FT 2010-11, 1. samling) om ændring af lov om naturbe-
skyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love (Grøn Vækst) 
indføjede særlige bestemmelser om kommuneplanlægning for biogasanlæg og store 
husdyrbrug. Loven trådte i kraft d. 15. juli 2011. 

Lov nr. 1273 af 21.12.2011 (L 13, FT 2011-12, 2. samling) om ændring af lov om plan-
lægning, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (digital annoncering mv.). 
Loven trådte i kraft d. 1. januar 2012. 

Lov nr. 550 af 18. juni 2012 (L 168, FT 2011-12, 2. samling) om frikommuner indføjede 
særlige bestemmelser i § 13, stk. 7, og § 34 frikommuneforsøg. Loven trådte i kraft d. 
1. juli 2012. 
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Lov nr. 579 af 18. juni 2012 (L 148, FT 2011-12, 2. samling) om ændring af lov om plan-
lægning (klimalokalplaner og forenkling af loven) præciserede muligheden for at vare-
tage bl.a. klimatilpasningshensyn i lokalplaner og medførte ændringer bl.a. vedr. ud-
bygningsaftaler, ophævelse af forældede lokalplaner og delegation af beslutningskom-
petence til udvalg. Loven trådte i kraft d. 1. juli 2012.  

Lov nr. 580 af 18. juni 2012 (L 147, FT 2011-12, 2. samling) om ændring af lov om Natur- 
og Miljøklagenævnet og forskellige andre love ændrede bl.a. § 60 om indsendelse af 
klage til førsteinstansen. Loven trådte i kraft d. 1. august 2012. 
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Lov om planlægning1) 

Lov om planlægning 
Lov om planlægning 
Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. septem-
ber 2009 med de ændringer, der følger af 
lov nr. 1271 af 16. december 2009, lov nr. 
1505 af 27. december 2009, lov nr. 484 af 
11. maj 2010, lov nr. 424 af 10. maj 2011, 
lov nr. 553 af 1. juni 2011, lov nr. 1273 af 
21. december 2011, lov nr. 550 af 18. juni 
2012, lov nr. 579 af 18. juni 2012 og lov 
nr. 580 af 18. juni 2012 

Kapitel 1 
Formål 

 § 1. Loven skal sikre, at den sammen-
fattende planlægning forener de sam-
fundsmæssige interesser i arealanvendelsen 
og medvirker til at værne landets natur og 
miljø, så samfundsudviklingen kan ske på 
et bæredygtigt grundlag i respekt for men-
neskets livsvilkår og for bevarelsen af dy-
re- og plantelivet. 
 Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 
1) at der ud fra en planmæssig og sam-

fundsøkonomisk helhedsvurdering sker 
en hensigtsmæssig udvikling i hele lan-
det og i de enkelte regioner og kommu-
ner, 

2) at der skabes og bevares værdifulde be-
byggelser, bymiljøer og landskaber, 

3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en 
væsentlig natur- og landskabsressource, 

4) at forurening af luft, vand og jord samt 
støjulemper forebygges, og 

5) at offentligheden i videst muligt om-
fang inddrages i planlægningsarbejdet. 

Kapitel 2 
Landsplanlægning 

 § 2. Miljøministeren er ansvarlig for 
den sammenfattende fysiske landsplanlæg-
ning og for, at der foretages de undersøgel-
ser, som er nødvendige herfor. 

 Stk. 2. Efter nyvalg til Folketinget afgi-
ver miljøministeren en redegørelse om 
landsplanarbejdet til brug for den regionale 
udviklingsplanlægning og kommuneplan-
lægningen. Ministeren kan i øvrigt i fornø-
dent omfang afgive en redegørelse for de 
landsplanmæssige interesser i særlige em-
ner til brug for den regionale udviklings-
planlægning og kommuneplanlægningen. 
 Stk. 3. Redegørelsen for landsplanar-
bejdet, jf. stk. 2, skal omfatte de særlige 
forhold af betydning for planlægningen i 
hovedstadsområdet. 
 Stk. 4. Miljøministeren udgiver under 
inddragelse af berørte landsdækkende mil-
jø-, erhvervs-, arbejdsmarkeds- og forbru-
gerorganisationer mindst hvert 4. år en el-
ler flere rapporter, der redegør for miljøtil-
standen i Danmark samt for natur- og mil-
jøpolitikken. 

 § 2 a. Miljøministeren offentliggør 
hvert fjerde år en oversigt over statslige 
interesser i kommuneplanlægningen, her-
under de interesser, der er fastlagt i medfør 
af denne lov og lovgivningen i øvrigt. 

 § 3. Miljøministeren kan til varetagelse 
af landsplanmæssige interesser, herunder 
sikring af kvalitet i planlægningen, fastsæt-
te regler for anvendelsen af lovens beføjel-
ser og for indholdet af planlægningen efter 
loven. 
 Stk. 2. Miljøministeren kan tillægge 
regler efter stk. 1 retsvirkning som kom-
muneplaner. Ministeren kan endvidere i 
særlige tilfælde bestemme, at bygge- og 
anlægsarbejder, der er forudsat i en regel 
efter stk. 1, kan iværksættes uden kommu-
ne- og lokalplan og uden tilladelse efter 
§ 35, stk. 1. 
 Stk. 3. Miljøministeren fastsætter med 
henblik på gennemførelse af De Europæi-
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ske Fællesskabers direktiver og beslutnin-
ger på naturbeskyttelsesområdet regler om, 
i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilla-
delser efter § 11 g, stk. 4, og § 35 og di-
spensationer fra bestemmelser i en lokal-
plan, jf. § 19, kan meddeles, samt regler 
om indholdet af planlægning efter loven. 
 Stk. 4. Miljøministeren kan i særlige 
tilfælde pålægge regionsråd og kommunal-
bestyrelser at bringe lovens bestemmelser i 
anvendelse, herunder tilvejebringe en plan 
med et nærmere bestemt indhold. 
 Stk. 5. Miljøministeren kan i særlige 
tilfælde beslutte at overtage regionsråds og 
kommunalbestyrelsers beføjelser efter lo-
ven i sager, der berører andre myndighe-
ders lovbestemte opgaver eller har større 
betydning. 

 § 3 a. Ophævet. 

 § 4. I forbindelse med forsøg, der tilsig-
ter at fremme lovens formål, kan miljømi-
nisteren yde økonomisk støtte og fritage 
regionsråd og kommunalbestyrelser for at 
overholde lovens regler. 
 Stk. 2. Når et forsøg, der indebærer en 
fravigelse fra lovens regler, er godkendt, 
bekendtgøres der i Lovtidende en medde-
lelse herom. I meddelelsen gives der op-
lysning om, hvor borgerne kan gøre sig be-
kendt med forsøgstilladelsen. 

 § 5. (Ophævet.) 

Kapitel 2 a 
Planlægning i kystområderne 

 § 5 a. Landets kystområder skal søges 
friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke 
er afhængige af kystnærhed. 
 Stk. 2. Miljøministeren skal følge ud-
viklingen og anvende beføjelserne i §§ 3, 
29 og 59 til at sikre, at nationale planlæg-
ningsinteresser i kystområderne varetages 
efter denne lov. 
 Stk. 3. Kystnærhedszonen, der omfatter 
landzonerne og sommerhusområderne i 

kystområderne, fremgår af kortbilaget til 
loven. I kystnærhedszonen gælder be-
stemmelserne i § 5 b, § 11 a, nr. 20, § 11 e, 
stk. 1, nr. 7, og stk. 2, § 11 f, § 16, stk. 3 og 
5, § 29 og § 35, stk. 3. 
 Stk. 4. For de kystnære dele af byzo-
nerne, der ligger ud til kysterne, eller som 
indgår i et samspil med kystlandskabet, 
gælder bestemmelserne i §§ 11 f, stk. 1, 2 
og 4, og 16, stk. 4 og 5. 

 § 5 b. For planlægningen i kystnær-
hedszonen gælder, 
1) at der kun må inddrages nye arealer i 

byzone og planlægges for anlæg i land-
zone, såfremt der er en særlig planlæg-
ningsmæssig eller funktionel begrun-
delse for kystnær lokalisering, 

2) at der bortset fra trafikhavneanlæg og 
andre overordnede infrastrukturanlæg 
kun i ganske særlige tilfælde kan plan-
lægges for bebyggelse og anlæg på 
land, som forudsætter inddragelse af 
arealer på søterritoriet eller særlig kyst-
beskyttelse, 

3) at nye sommerhusområder ikke må ud-
lægges, og at eksisterende sommerhus-
områder skal fastholdes til ferieformål, 
jf. dog stk. 2, 

4) at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres 
efter sammenhængende turistpolitiske 
overvejelser og kun i forbindelse med 
eksisterende bysamfund eller større fe-
rie- og fritidsbebyggelser, og 

5) at offentlighedens adgang til kysten 
skal sikres og udbygges. 

 Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte 
regler efter § 3, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., der 
fraviger stk. 1, nr. 3, således at eksisterende 
sommerhusområder inden for kystnær-
hedszonen og primært i landets yderområ-
der kan udvides ved lokalplan, når udvidel-
sen sker bag ved et sommerhusområde og i 
retning væk fra kysten. Udvidelse af eksi-
sterende sommerhusområder kan alene ske 
uden for arealer, der er omfattet af §§ 8 og 
15 i naturbeskyttelsesloven om klitfredning 
og strandbeskyttelse og inden for en ram-
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me af højst 8.000 nye sommerhusgrunde i 
landet som helhed. Ved afgørelsen af, hvil-
ke sommerhusområder der kan udvides, 
skal ministeren finde det godtgjort, at ud-
videlsen ikke vil tilsidesætte væsentlige 
naturbeskyttelses- og landskabelige inte-
resser, og at udvidelsen kan forventes at få 
en lokal økonomisk effekt. 
 Stk. 3. Kravene i stk. 2 til placering af 
nye sommerhusområder kan fraviges på de 
små øer, hvis det findes begrundet efter en 
samlet afvejning af naturbeskyttelsesinte-
resser, landskabelige interesser og den for-
ventede lokaløkonomiske effekt. 

Kapitel 2 b 
(Ophævet) 

Kapitel 2 c 
Planlægning i hovedstadsområdet 

 § 5 h. Hovedstadsområdet omfatter i 
denne lov kommunerne i Region Hoved-
staden, bortset fra Bornholms Regions-
kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Ros-
kilde, Solrød og Stevns kommuner. 

 § 5 i. Kommuneplanlægningen i ho-
vedstadsområdet skal udføres på grundlag 
af en vurdering af udviklingen i området 
som helhed og sikre, at hovedprincipperne 
i den overordnede fingerbystruktur videre-
føres. Byudvikling af regional betydning 
skal koordineres med udbygning af hoved-
stadsområdets overordnede infrastruktur 
med særlig hensyntagen til den kollektive 
trafikbetjening. 
 Stk. 2. Miljøministeren stiller oplysnin-
ger om udviklingen i hovedstadsområdet til 
rådighed for den kommunale planlægning i 
hovedstadsområdet. 

 § 5 j. Kommuneplanlægningen i ho-
vedstadsområdet skal sikre, at 
1) nyudvikling og byomdannelse i det in-

dre storbyområde sker inden for eksi-
sterende byzone og med hensyntagen 

til mulighederne for at styrke den kol-
lektive trafikbetjening, 

2) nyudvikling og nye byfunktioner i det 
ydre storbyområde (fingerbyen) place-
res under hensyntagen til den eksiste-
rende og besluttede infrastruktur og til 
mulighederne for at styrke den kollek-
tive trafik, 

3) de grønne kiler ikke inddrages til byzo-
ne eller anvendes til bymæssige fritids-
anlæg og 

4) nyudvikling i det øvrige hovedstadsom-
råde er af lokal karakter og sker i til-
knytning til kommunecentre eller som 
afrunding af andre bysamfund. 

 Stk. 2. Miljøministeren fastlægger i reg-
ler efter § 3, stk. 1, en opdeling af hoved-
stadsområdet i 
1) det indre storbyområde, 
2) det ydre storbyområde (fingerbyen), 
3) de grønne kiler og 
4) det øvrige hovedstadsområde. 
 Stk. 3. Kommuneplanlægningen i ho-
vedstadsområdet skal sikre overordnede 
arealreservationer til fremtidig trafikal in-
frastruktur, tekniske anlæg, støjkonse-
kvensområder og lign. af betydning for ud-
viklingen i området som helhed. 
 Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler 
efter § 3, stk. 1, der konkretiserer de i § 5 i 
og i stk. 1 og 3 nævnte overordnede prin-
cipper for planlægningen i hovedstadsom-
rådet. Miljøministeren kan herunder fore-
tage mindre betydende fravigelser fra 
stk. 1. 

 § 5 k. De regionale udviklingsplaner, 
der dækker hovedstadsområdet, skal re-
spektere de regler, som er fastsat for kom-
muneplanlægningen, jf. § 5 j. 

Kapitel 2 d 
Planlægning til butiksformål 

 § 5 l. Planlægningen skal 
1) fremme et varieret butiksudbud i min-

dre og mellemstore byer samt i de en-
kelte bydele i de større byer, 
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