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Sådan ændres Planloven og Naturbeskyttelsesloven 
 
Regeringen indgik i juni 2016 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Det Konservative Folkeparti om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for 
kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen indebar blandt andet, at 
der i efteråret 2016 blev sendt to lovforslag i høring om hhv. ændring af planloven og 
ændring af naturbeskyttelsesloven – primært strandbeskyttelseslinjen. Herefter fulgte 
lange politiske forhandlinger i Folketinget og en endelig vedtagelse af ændringerne 1. 
juni 2017.  
 
I dette notat kan du læse en kort gennemgang af de væsentligste ændringer med 
betydning for natur, miljø, landskab og planlægning. Det er ændringer, der får 
betydning for DNs lokale sagsarbejde. Der er dog samlet set tale om langt over 100 
ændringer. For flere af dem knytter der sig særlige bemærkninger eller vilkår, som 
det vil være for omfattende at komme ind på her. På 3 kurser i efteråret 2017 
gennemgår sekretariatet ændringerne i flere detaljer. Har du brug for hjælp og 
vejledning inden da, kan du altid kontakte sekretariatet. 
 

Udvalgte ændringer i Planloven 

 
Udviklingsområder i kystnærhedszonen 
Kommunerne kan fremover søge Erhvervsministeren om at udlægge særlige 
udviklingssområder inden for kystnærhedszonen. I områderne ophæves reglerne om 
kystnærhedszonen, og kommunerne kan dermed lettere planlægge for byvækst og 
imødekomme landzonetilladelser. Udviklingsområderne må ikke placeres inden for de 
områder som i kommuneplanen er udpeget til Grønt Danmarkskort og øvrige områder 
med landskabsinteresser eller naturbeskyttelsesinteresser. Kommunerne kan ansøge 
om udviklingsområder første gang i efteråret 2017. Herefter kan kommunerne ansøge 
om udviklingsområder i forbindelse med hver ny kommuneplanstrategi. Læs mere om 
reglerne for udviklingsområder i den statslige vejledning til kommunerne om 
udviklingsområder. Vejledningen kan findes i udkast på høringsportalen her (forventes 
i endelig version inden udgangen af juni 2017): 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60501 
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Liberaliserede landzonebestemmelser 
• Alle overflødiggjorte bygninger, for eksempel skoler og mejerier i landzone, kan 

tages i brug til anden anvendelse uden landzonetilladelse. 
• Alle virksomheder etableret i overflødiggjorte bygninger kan uden 

landzonetilladelse udvide med op til 500 m2. 
• Kommuner kan give landzonetilladelse til etablering af flere end 10 ferieboliger i 

overflødiggjorte bygninger. 
• Helårshuse kan uden landzonetilladelse om- eller tilbygges med op til 500 m2. 
• Vognmandsvirksomheder kan i særlige tilfælde udvides, hvis de har ligget på 

stedet i en længere årrække. 
• Nye beboelsesbygninger til landbrugsejendomme kan etableres op til 50 m væk 

fra eksisterende bygninger (også driftsbygninger) efter kommunalbestyrelsens 
konkrete vurdering. 

� Landbrug kan uden landzonetilladelse etablere erhvervsmæssigt nødvendige 
driftsbygninger på alle landbrugsbedriftens ejendomme, bort set fra 
husdyranlæg. 

� Landzonetilladelser bortfalder først, hvis de ikke har været udnyttet i 5 på 
hinanden følgende år. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen til 10 år, hvis 
der er tale om genopførelse af en bolig, såfremt der er krav om nedrivning af 
den hidtidige bolig. 
  

Sommerhuse 
• Der gives mulighed for udlæg af 6.000 nye sommerhuse i kystnærhedszonen, 

under forudsætning af at 5.000 ubebyggede grunde i kystnærhedszonen 
tilbageføres til landzone. Omplaceringen skal så vidt muligt ske i forholdet 1:1 
De kommunale planer om ændringer skal fremgå af en kommuneplanstrategi, 
og sommerhusene udlægges gennem statslige landsplandirektiver. Læs mere 
om reglerne i statens vejledning til kommunerne her: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/faktaark.pdf 

• Sommerhusejere får mulighed for at anvende deres sommerhus ubegrænset til 
overnatning i 34 uger (den såkaldte sommerperiode). 

• Pensionister får, efter 1 års forudgående ejerskab, ret til at bo i deres 
sommerhus hele året. 

 
Omdannelseslandsbyer 

• Kommuner kan hvert fjerde år udpege 2 omdannelseslandsbyer i 
kommuneplanen, hvor der gives bedre rammer for omdannelse og udvikling. 
Kommunen kan i vurderingen af en landzonesag vælge at lægge vægt på, at 
der er tale om en omdannelseslandsby. 

  
Nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme 

• Der kan gives tilladelse til op til 15 nye forsøgsprojekter for kyst- og 
naturturisme, hvis der opnås enighed i forligskredsen. Det forudsætter , at der 
først gennemføres en oprydning i ikke udnyttede reservationer til ferie- og 
fritidsanlæg. Det vurderes, at der er mere end 250 arealreservationer til ferie- 
og fritidsformål i de kystnære områder som ikke er udnyttede eller kun delvis 
er udnyttede. Målet for oprydningen er, at mindst halvdelen af de mere end 100 
arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg, der er reserveret i kommuneplanen, 
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men ikke lokalplanlagte, ophæves. Læs mere om oprydningen her: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_om_oprydnin
g_i_uaktuelle_arealreservationer.pdf 

 
Byvækst og lokalplaner 

• I kommuneplanerne skal der fremover udpeges beliggenheden af 
konsekvensområder omkring tekniske anlæg som for eksempel vindmøller. 
Konsekvensområderne skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse, som for 
eksempel boliger. 

• Kommunerne kan udlægge nye arealer til byzone for at dække det forventede 
behov i en periode på 12 år. De kan også omfordele allerede udlagte arealer til 
byvækst. Der fastsættes i en bekendtgørelse en nærmere medtode for hvordan 
behovet opgøres Se bekendtgørelsen i høring her: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60612 

• Ny byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig 
bebyggelse i byzone. 

• Kommunerne kan planlægge for eksisterende fødevarevirksomheder med 
besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, selv om det ikke ligger i 
tilknytning til eksisterende byzone. 

• Veletablerede virksomheder i landzone uden tilknytning til byzone, kan 
overføres til byzone, hvis virksomheden over en længere årrække har foretaget 
væsentlige investeringer i bebyggelse eller produktion og hvis virksomheden 
ligger nær nødvendig infrastruktur. 

• Der kan dispenseres fra lokalplaner selv om der dispenseres i strid med 
formålet i lokalplanen, i maksimalt 3 år (og 10 år for studieboliger). Hensigten 
er, at områder kan udnyttes i en tidsbegrænset periode, i situationer hvor der 
er udarbejdet en ny lokalplan, som endnu ikke kan realiseres, eller hvor en 
ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men endnu ikke er erstattet af en ny 
plan. Der tænkes på formål så som øvelokaler, kunstudstillinger, parkering på 
terræn, musikarrangementer, teater, sportsaktiviteter, lokaler til iværksættere 
og andre virksomheder samt midlertidige studieboliger m.v.  
 

Kortere høringsfrister og mindre statslig koordinering 
• Kortere høringsfrister for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg 

på minimum 4 uger.  
• Mulighed for høringsperiode helt ned til 2 uger for forslag til lokalplaner, som 

kommunen mener er af mindre betydning. 
• Ved fastsættelse af høringsfrister skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er 

passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at 
offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen (er DN 
uenig i kommunens vurdering af en passende høringsfrist, kan spørgsmålet 
formodentlig påklages).  

• Staten skal blande sig mindre i kommunernes planlægning. De statslige 
interesser i kommuneplanlægningen, og dermed de emner hvorpå staten kan 
basere indsigelser over for kommunernes planlægning, reduceres til 4 nationale 
interesseområder. Områderne er vækst og erhvervsudvikling, natur- og 
miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale 
og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3 (landsplandirektiver).   

 
Justeret formålsparagraf 
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Planlovens formålsparagraf justeres på flere områder, i forbindelse med de hensyn 
loven særlig tilsigter at tilgodese. Herunder fremhæves som nye formål blandt andet 
at: 

• Der ønskes en hensigtsmæssig udvikling i lokalsamfund. 
• Skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. 
• Biodiversitet skal understøttes.  

 
Grønt Danmarkskort 
Grønt Danmarkskort forbliver i planloven. Det er således fortsat et krav, at 
kommunerne som en del af kommuneplanlægningen udpeger deres grønne 
danmarkskort.  

• Med lovændringen samles hele kommuneplanens udpegning af 
naturbeskyttelsesinteresser i det grønne danmarkskort. Læs DN’s vejledning 
her: http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/planlaegning/gront-danmarkskort-og-
kommuneplan-2017/ 
  

 

Ændringer af Naturbeskyttelsesloven 

Strandbeskyttelseslinjen går de fleste steder fra kysten og 300 meter ind i landet 
(ofte reduceret til kun 100 meter i sommerhusområder og omkring byer). Inden for 
linjen er der forbud mod tilstandsændringer, og der må for eksempel ikke opføres 
bebyggelse, etableres hegn eller beplantning, eller foretages terrænændringer og 
udstykning m.v. Kun i særlige tilfælde kan der ses bort fra reglerne. Lovændringerne 
betyder dels, at de ændringer der før altid blev dispenseret til, fremover kan ske uden 
forudgående dispensation. Dernæst, at der åbnes for mulige dispensationer til 
aktiviteter, der ikke tideligere kunne dispenseret til. Vær opmærksom på, at 
ændringerne i egen have omfatter alle bygge- og beskyttelselsinjerne (sø, å, skov og 
strand). 
 
Kravet om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer ophæves i private haver nær 
bolig 

• I private haver - i tilknytning til boligen eller højest 15 meter fra denne, skal 
der ikke længere søges om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne til 
bygninger m.v., som man i dag får dispensation til. Det drejer sig for eksempel 
om en terrasse op til huset eller højbede, et gyngestativ eller et drivhus eller 
skur på op til 10 m2, med mindre der allerede er opført et skur på op til 10 m2 i 
forbindelse med boligen. Ved haver forstås bygningsnære arealer i forbindelse 
med boliger og tilsvarende bebyggelse til beboelse, der er undergivet en vis 
kultivering eller vedligeholdelse og ikke længere dyrkes eller anvendes 
landbrugsmæssigt. Ændringerne omfatter både strand-, sø-, å- og 
skovbyggelinjerne. 

 
Kravet om dispensation ophæves inden for strandbeskyttelseslinjen 

• Man kan uden dispensation genopføre et hus på samme sokkel og med samme 
dimensioner som det hidtidige hus. 
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• På havne kan klubber, foreninger og institutioner uden dispensation bygge for 
eksempel et skur til deres udstyr eller til omklædning eller opføre en bålhytte, 
et shelter m.v. 

• På havne kan tomme bygninger uden dispensation indrettes til nye formål– 
f.eks. kiosker, souvenirbutik, café eller overnatning for at fremme turismen. 
 

Lettere adgang til dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til visse aktiviteter 
• I private haver kan der dispenseres til mindre bygninger og anlæg, der ikke 

ligger op til beboelsen, og som ikke er tilladt i dag, for eksempel hævede eller 
fritliggende terrasser og drivhuse på op til 10 m2 samt gyngestativer og 
sandkasser. 

• Udvidelse af boliger af hensyn til et handicap 
• Der bliver mulighed for at opstille mindre bænke også uden for private haver. 
• Sommerhusejerne får bedre muligheder for at udvide og modernisere toilet- og 

baderum  
• Større arealer, hvor der ligger sommerhuse på lejede grunde, får bedre 

muligheder for at blive udstykket, så sommerhusejerne kan købe den grund, 
deres sommerhus ligger på. 

• Eksisterende turismevirksomheder får lettere ved at opnå dispensation til at 
opføre mindre anlæg på deres ejendom i tilknytning til den eksisterende 
bebyggelse, f.eks. en pavillon, en tennisbane, en swimmingpool eller en 
petanquebane. Anlæggene skal søges placeret i retning væk fra kysten. 

• Ved strandene får klubber, foreninger og institutioner lempede 
dispensationsmulighederne til at etablere omklædningsfaciliteter, skure til 
opbevaring af f.eks. kajakker eller fiskeudstyr, bålhytter, madpakkehytter, 
shelters m.v., hvis de opføres i tilknytning til eksisterende anlæg, f.eks. ved en 
parkeringsplads, vejnedkørsel m.v., og hvis kommunen har lavet en lokalplan 
for området. 

• Eksisterende turismevirksomheder få mulighed for at opstille mindre faciliteter 
til brug for frilufts-og ferieaktiviteter, som opføres uden tilknytning til 
eksisterende bebyggelse (de nærmere regler herom fastsættes efterfølgende af 
miljø- og fødevareministeren i samarbejde med forligspartierne). 

• Kommunerne får bedre muligheder for at etablere boardwalks og lignende for 
at skabe øget tilgængelighed til stranden for kørestole, barnevogne m.m. 

• Bedre muligheder for isolering, kviste, tagvinduer, kældertrapper, lysskakter 
m.m. 

• Erhvervsmæssig tilplantning med bærbuske eller frugttræer inden for den 
udvidede strandbeskyttelseslinje (100-300 meter), med mindre der er 
tungtvejende kystlandskabelige hensyn. 

 
Strandbeskyttelseslinjen kan ophæves: 

• Kommuner, der har havne omfattet af strandbeskyttelse, får mulighed for at 
søge om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havnen og på arealer 
omkring havnen, for at kunne planlægge for nye aktiviteter, f.eks. faciliteter til 
overnatning, butiksliv og turismeformål. Ansøgninger skal indsendes til 
Miljøministeren inden 1. juni 2018. Ministeren træffer en samlet afgørelse per 
kommune. 

 
Fortsat krav om dispensation fra skovbyggelinjen 



En tidligere harmonisering mellem planlovens landzoneregler og 
naturbeskyttelseslovens regler om skovbyggelinjen betød, at lempede regler om 
byggeri der ikke længere krævede en landzonetilladelse heller ikke krævede en 
dispensation fra skovbyggelinjen. De nyeste ændringer af planloven liberaliserer 
landzonereglerne yderligere. Derfor præciseres det i ændringen af 
naturbeskyttelsesloven, at der fortsat kræves dispensation fra skovbygelinjen til: 

• Byggeri til landbrugs, skovbrugs og fiskeriformål på en landbrugsbedrift (jf. 
planlovens § 36, stk. 1 nr. 3 om bygninger der frit kan placeres inden for en 
bedrift, hvis den er nødvendig for en af bedriftens ejendomme). 

• Mindre bebyggelser til dambrug på landbrugsejendomme. 
• Til- og ombygning af helårshuse i landzone over 250 m2. 
• Generationsskifte og medhjælperboliger på landbrugsejendomme over 30 ha. 
• Udvidelser af erhvervsvirksomheder op til 500 m2 i landzone i en overflødig 

landbrugsbygning. 
• Udvidelse af butikker op til 250 m2 i overflødige landbrugsbygninger. 


