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Vedr. høring over udkast til lovforslag om modernisering af 
planloven 
 
Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale og for 
muligheden for at afgive høringssvar. Overordnet bakker Akademisk 
Arkitektforening fuldt op om målsætningen om at modernisere plan-
loven, så den kan skabe en mere afbalanceret udvikling i byer, lokal-
samfund og landdistrikter samtidig med, at de forskellige samfunds-
mæssige interesser afvejes, og borgere og virksomheder får nogle for-
udsigelige rammer.  
 
Det er vigtigt, at planloven også i fremtiden sikrer den sammenhæn-
gende planlægning og fortsat er et stærkt redskab til at sikre fri og lige 
adgang til vores kyster, en balanceret udvikling i landdistrikterne og 
en afgrænsning af byudviklingen. Akademisk Arkitektforening ser 
også positivt på hensigten om at sætte større fokus på at skabe mulig-
hed for vækst og udvikling i hele landet. Det er vigtigt, at udfordrin-
gerne i landdistrikterne adresseres, og her er planloven et meget vig-
tigt redskab.  
 
Akademisk Arkitektforening havde gerne set en gennemgribende re-
vision af plansystemet frem for punktvise justeringer. De mange 
punktvise justeringer i lovforslag om modernisering af planloven og 
lovforslagene om ændring af naturbeskyttelsesloven og planklage-
nævn gør det meget vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser af 
moderniseringen af planloven.  
 
Det er vigtigt og positivt, at der ligger en relativt bred aftale bag lov-
forslaget. Vi finder, at udkastet til lovforslaget er velbelyst og godt 
bearbejdet ud fra den givne politiske aftale. Vi mener, at det er posi-
tivt, at der i bemærkningerne er en lang række motiveringer og hold-
ninger, der skal sikre, at planerne bliver afvejet og belyst fra mange 
forskellige faglige vinkler, før de evt. kan godkendes.   
 
Akademisk Arkitektforening vil også kvittere for, at lovforslaget bærer 
præg af, at regeringen og dens aftalepartnere har lyttet til hinanden, 
til de mange organisationer, der har interesser på spil, og til Akade-
misk Arkitektforening, som gennem hele forløbet har bidraget med 
faglige argumenter for at fastholde planloven som en god rammelov 
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med de nødvendige frihedsgrader til kommunernes selvbestemmelse 
og en passende statslig koordinering. 
 
I høringsbrevet nævnes det, at kommunerne vil få flere muligheder i 
den fysiske planlægning, og at der med disse muligheder følger et 
større ansvar, idet kommunalbestyrelserne i højere grad skal bære det 
politiske ansvar for den fysiske planlægning. Kommunalreformen i 
2007 betød store ændringer i plansystemet, og med lovforslaget ser 
kommunernes rolle ud til at blive styrket, mens statens rolle tilsva-
rende svækkes. Det vil stille større krav til, at kommunerne i høj grad 
er indstillet på at indgå i et samarbejde med andre kommuner, særligt 
nabokommunerne.  
 
Endelig vil Akademisk Arkitektforening kvittere for, at 25 %-reglen i 
loven om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet bolig-
sammensætning) fastholdes uændret. Reglen er vigtig i forhold til at 
sikre blandede byer og boliger, og det er veldokumenteret, at en by 
med en blandet boligmasse sikrer den bedste sociale beboersammen-
sætning, hvor der kan opnås en sammenhængskraft til gavn for alle. 
 
Bemærkninger til lovforslagets indhold 
Ad 2.1. Ny formålsbestemmelse 
Akademisk Arkitektforening bakker op om, at formålsbestemmelsen 
ændres, så der åbnes op for, at planloven kan moderniseres. Det er 
vigtigt, at lovens overordnede formål om forening af de samfunds-
mæssige interesser fastholdes.  
 
Vi ser det som en god mulighed for at sikre vækst i alle dele af landet, 
at det også nævnes som en selvstændig bestemmelse. Da spørgsmålet 
om vækst i debatten om lovforslaget ofte har fokuseret på evt. konflik-
ter om bevaring af kysterne og kystlandskabet, er det vigtigt at fast-
holde, at de større projekter skal gennem en særlig vurdering og god-
kendelse, som der også er lagt op til. Her vil vi anbefale, at vægten på 
arkitekturen og forholdet til natur og landskab får en meget stor be-
tydning i den samlede vurdering, når der skal etableres nye projekter. 
 
Ad 2.2. Fokusering af de nationale interesser 
Akademisk Arkitektforening finder det hensigtsmæssigt, at emneom-
råder med statens interesser bliver defineret mere præcist. Dette må 
være en logisk konsekvens af kommunalreformen i 2007, at det gøres 
mere klart, hvad der er vigtige interesser på et større samfundsmæs-
sigt niveau, og hvad der kan anses for at være mere lokale anliggen-
der. Fokuseringen af de nationale interesser er med til at sikre, at 
planprocedurerne gøres mere enkle.  
 
Ad. 2.3 Oprydning i reservationer og mulighed for nye forsøgsprojek-
ter  
Akademisk Arkitektforening finder det positivt, at der foretages en 
generel oprydning af reservationer til projekter, der ikke ser ud til at 
kunne gennemføres. Dette vil også medvirke til at flytte fokus over på 
projekter, der har en mere realistisk mulighed for at blive gennemført. 
Der vil dog altid være reservationer, der ikke bliver udnyttet, da de 
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konkrete vilkår for gennemførelse af projekter kan ændres over en 
lang planlægningsproces. 
 
Akademisk Arkitektforening finder det positivt, at der åbnes op for 
nye projekter i tilknytning til allerede eksisterende bebyggede områ-
der inden for turisterhvervet. Det kan give en fornyelse, som er nød-
vendig, hvis Danmark skal tiltrække flere turister i områder, der lig-
ger uden for de store byer og traditionelle turistmål. Erfaringer viser, 
at dette langt fra sker af sig selv. Der skal være noget spændende og 
interessant at komme efter. Akademisk Arkitektforening mener, at 
der kan opstå spændende projekter og oplevelser, hvor natur og arki-
tektur klinger sammen og beriger hinanden. Dette er der mange ek-
sempler på i landet, og Akademisk Arkitektforening vil også henvise 
til Norge og den norske turistrute, hvor der i høj grad er arbejdet med 
samspillet mellem den storslåede natur og den unikke arkitektur. 
 
Akademisk Arkitektforening kan fuldt tilslutte sig, at nye, større an-
læg som hovedregel ikke kan placeres midt på åbne ubebyggede kyst-
strækninger og i uberørt natur. Det er meget vigtigt, at denne type 
projekter i øvrigt søges gennemført efter de alm. bestemmelser i lo-
ven, hvor alle planlægningsmæssige aspekter bliver belyst, herunder 
klimatilpasning, og at offentligheden skal høres. 
 
Ved kystbyggeri skal der tages helt særlige arkitektoniske og landska-
belige hensyn. Akademisk Arkitektforening er overbevist om, at det 
kan lade sig gøre at bygge smukt og attraktivt ved kysterne. Akade-
misk Arkitektforening kvitterer for, at ét af kriterierne for forsøgspro-
jekterne er, at de skal være arkitektonisk indpasset, og at de opføres 
under særlig hensynstagen til den omkringliggende natur og landska-
bet. Det er helt afgørende for projekterne, at de udføres med stor arki-
tektonisk kvalitet og er smukt indpasset i landskabet. Akademisk Ar-
kitektforening vil foreslå, at der udarbejdes en vejledning til planlo-
ven, der uddyber de arkitektoniske og landskabelige kriterier nærme-
re og viser gode eksempler. Akademisk Arkitektforening vil gerne til-
byde at bidrage med arkitekt-fagpersoner, som kan bistå med arbej-
det til sådan en vejledning og indsamle gode eksempler. 
 
Akademisk Arkitektforening vil opfordre til, at forsøgsprojekterne 
gennemføres på baggrund af arkitektkonkurrencer, så projekterne 
sikres en høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet, der også garante-
rer den opfyldelse af kriterierne for udvælgelse af projekter, der ligger 
i lovforslaget – nemlig det nyskabende og særegne, tilknytning til øv-
rige turistaktiviteter og politik, arkitektonisk indpasning og et positivt 
bidrag til natur og naturoplevelser. Dette vil arkitektkonkurrencer i 
høj grad være velegnede til at give værdifulde bud på, ikke mindst 
fordi en arkitektkonkurrence vil kunne give en bred vifte af kreative 
og innovative forslag til, hvordan et projekt lever op til de fire kriterier 
for forsøgsprojekterne. Arkitektkonkurrencer vil også kunne sikre det 
helt nødvendige samspil mellem natur, landskab, bygninger og de 
mennesker, som skal benytte projekterne. 
 
Akademisk Arkitektforening anser det som meget vigtigt, at der som 
indeholdt i lovforslaget laves en opsamling og evaluering på effekten 
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af de 10 allerede godkendte forsøgsprojekter, før der evt. godkendes 
de 0-15 nye projekter, som lovforslaget åbner mulighed for.  
 
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser  
 
Til nr. 8  
I nye forsøgsprojekter herunder sommerhusområder tilknyttet nye 
feriecentre med fællesfaciliteter af væsentlig størrelse skal tilknyttes 
”øvrige turismemæssige aktiviteter” og være i sammenhæng med 
kommunens samlede turismepolitiske overvejelser. 
 
Der står i bemærkningerne, at begrebet ”øvrige turismemæssige ak-
tiviteter” forstås som f.eks. eksisterende kystferiebyer, velbesøgte ba-
destrande og naturområder samt kulturelle udflugtsmål. Dette må 
betyde, at forsøgsprojekterne fremover kan placeres i landskaber og 
kystområder, som tidligere har været beskyttet, og som nu vil blive 
påvirket markant.  
 
I forhold til kriterierne 1 og 2 kan der på den ene side åbnes op for 
spændende nye projekter, som kan give turismemæssig udvikling og 
ny arkitektur. Omvendt er vækstkriteriet vægtet højt, hvilket kan be-
tyde, at projekter som skaber vækst prioriteres, selv om de arkitekto-
nisk er mindre gode, og det kan påvirke de sårbare landskaber og na-
turområder i negativ retning. Det gælder måske i særlig grad nye 
sommerhusområder og feriecentre.  
 
Erfaringsmæssigt er det svært at sikre god arkitektur gennem lokal-
planlægningen. Hvis den efterfølgende lokalplanlægning bliver for 
åben, vil de projekter, som er vurderet arkitektonisk og ud fra land-
skabelige hensyn, kunne ændres i processen fra ministertilladelse til 
byggetilladelse. Det skal derfor sikres, at der er stor sammenhæng 
mellem projektet og den lokalplan, der skal gøre det muligt at gen-
nemføre det, så der kun kan ske mindre justeringer af projektet. Dette 
vil sikre, at den arkitektoniske kvalitet i projektet fastholdes. 
 
I forhold til kriterie 3 er det positivt, at det er et lovkrav, at arkitektu-
ren skal varetages. I lovbemærkningerne er det f.eks. beskrevet, at 
forsøgsprojekterne skal redegøre for, hvordan de arkitektonisk kan 
indpasses i det omgivende landskab. Dette princip bør også gælde i de 
projekter, hvor ministeren ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 til 
projekter i landzone, kan lægge særlig vægt på hensynet til udvikling 
af kyst- og naturturismen. Her kan man frygte, at de før beskrevne 
hensyn til naturen og arkitekturen kommer til at vige for væksten, 
som er det første kriterium for tilladelsen.  
 
Der også indført dispensationsmuligheder i forhold til landskabsele-
mentet. Dette åbner op for at fravige hensyn til landskab og arkitek-
tur, hvilket igen kan have store negative konsekvenser for de sårbare 
og åbne landskaber. 
 
Ad 2.4. Nye muligheder i kystnærhedszonen 
Akademisk Arkitektforening finder det positivt, at den eksisterende 
kystnærhedszone bevares. Her er der tale om nogle af Danmarks mest 
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sårbare naturområder. Akademisk Arkitektforening finder idéen om 
udviklingsområder interessant, og det er en god løsning, at nye udvik-
lingsområder vil blive fastlagt gennem et landsplandirektiv på bag-
grund af en ansøgning fra den enkelte kommune. 
 
Ad 2.5 Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel 
Detailhandelsbestemmelserne har afgørende betydning for udviklin-
gen af landdistrikterne, byerne og ikke mindst bycentre-
ne/bymidterne. Det er vigtigt, at alle ændringer i detailhandelbe-
stemmelserne understøtter en samfundsmæssig bæredygtig detail-
handelsstruktur. Akademisk Arkitektforening anbefaler derfor, at alle 
ændringer i detailhandelbestemmelserne på forhånd bliver grundigt 
belyst og analyseret, da utilsigtede effekter af ændringerne i detail-
handelbestemmelserne kan få ødelæggende og irreversible konse-
kvenser for byer og bycentre.  
 
Med forslaget til de nye bestemmelser med muligheder for større bu-
tikker både i bymidterne, i bydelscentre og aflastningsområder vurde-
rer Akademisk Arkitektforening, at der især med bydelscentre og af-
lastningsområder er en overhængende risiko for, at der vil opstå flere 
tomme bymidter, som igen kan få negative konsekvenser for resten af 
byerne. Bylivet og de velfungerende bymidter hører i høj grad sam-
men med en velfungerende og varieret detailhandel, og byer med sto-
re bydelcentre og aflastningscentre kan have svært ved at få bylivet til 
at fungere i de gamle bymidter. Det samme gælder også for de mindre 
byer og større landsbyer, hvor det har stor betydning for et centralt 
samlingssted, at butikkerne ligger samlet, eller at dagligvarebutikken 
ligger centralt. Der er mange eksempler på, at dagligvarebutikken er 
flyttet til udkanten af byen, og at det gamle ”center” ligger tomt hen. 
Den udvikling er sket på baggrund af de nuværende og tidligere de-
tailhandelbestemmelser. Akademisk Arkitektforening mener, at de 
nye ændringsforslag kan medvirke til at understøtte og potentielt 
fremskynde denne negative udvikling.  
 
For at imødegå de negative konsekvenser af ændringsforslaget vil 
Akademisk Arkitektforening anbefale, at modeller som, medtager 
flere parametre end dem, som kun er relateret til detailhandel tages, i 
anvendelse, inden selve proceduren for at træffe beslutning om et 
aflastningsområde startes. En sådan model kan bruges som redskab 
til at synliggøre alle de samfundsmæssige konsekvenser af aflast-
ningsområderne, hvilket igen vil sikre, at en beslutning om et nyt af-
lastningsområde træffes på et fuldt oplyst grundlag. Udover at vurde-
re konkurrence, pris, vareudbud, kundegrundlag og oplandseffekt bør 
modellen også analysere effekten på butiksudbud, detailhandelsstruk-
tur, arbejdspladser, tilgængelighed, anlægsomkostninger, transport-
afstande og kollektiv trafik. Gerne også på virkningen mellem forskel-
lige kommuner og på regionalt niveau. 
 
Vi ser det generelt som positivt med en forenkling af reglerne og me-
toderne, og at alle oplysninger om detailhandelsstrukturen samles i 
kommuneplanens retningslinjer, så detailhandelsstrukturen med op-
lysninger om eksisterende butiksareal, samlet ramme til butiksareal, 
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restrummelighed og maksimale butiksstørrelser kun fremgår af ret-
ningslinjerne – altså at alt er samlet ét sted. 
 
Da der er lagt op til en stor frihed for kommunerne til at vælge en 
strategi for detailhandelen og dermed indirekte for bylivet, vil Aka-
demisk Arkitektforening foreslå, at der snarest bliver lavet en eksem-
pelsamling med de forskellige strategier, som byerne har anvendt 
indtil nu, og hvilken virkning strategierne har haft for både bymidter-
ne og kommunerne som helhed. Opsamlingen kan bruges som inspi-
ration og læring, når kommunerne skal træffe beslutning om den 
kommende planlægning af detailhandlen. 
 
Ad 2.6 Planlægning for byvækst 
Akademisk Arkitektforening kan tilslutte sig overvejelserne om ny 
byvækst. 
 
Ad 2.7 Planlægning for produktionserhverv 
Det er positivt, at alle miljøforhold tages i betragtning, når der plan-
lægges for støjfølsom anvendelse tæt på erhvervsområder. Det er vo-
res erfaring, at det også ofte er tilfældet i dag, selvom det ikke står 
direkte i planloven. Der er imidlertid også en stor konflikt indbygget i, 
at loven gerne ser en omdannelse og ændret anvendelse af eksisteren-
de byområder til ny anvendelse. Det bliver ikke lettere at sætte ældre 
industrigrunde i spil til nye anvendelser, i det der kan komme et øget 
pres på byudvikling af landbrugsarealer i stedet. 
 
Akademisk Arkitektforening vil anbefale, at der ses nærmere på sam-
spillet mellem planloven og miljøloven ud over det, der ligger i byom-
dannelsesområder. Der kan fokuseres på ny teknologi i virksomhe-
derne, så miljøgenerne mindskes over tid, og på støjforanstaltninger i 
de støjfølsomme anvendelser vedr. f.eks. vinduer, altaner og indret-
ning og krav til friarealer i øvrigt. Det er primært i den type områder, 
hvor grænseværdierne ligger tæt på de normer, der er i dag. Hvis det 
er tale om meget miljøbelastede erhvervsområder, så er det næppe 
muligt at arbejde med en tættere integration af støjfølsomme anven-
delser. 
Det ville være oplagt at afholde en arkitektkonkurrence for at belyse 
mulighederne i det tema. 
 
Ad 2.8.1. Udvidet dispensationsmulighed for lokalplaner til midlerti-
dig anvendelse 
Akademisk Arkitektforening bakker op om, at der kan planlægges for 
midlertidig anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger. Det er 
f.eks. mange steder blevet brugt til en strategisk byudvikling, hvor der 
ønskes midlertidige aktiviteter, der skal være med til at gøre et udvik-
lingsområde kendt for borgerne. Det er ofte sket i samarbejde med 
borgere, der har taget et område i brug til rekreative formål og nye 
friarealer. Det har hidtil ikke været lovligt at gøre det, hvis der f.eks. 
var fastlagt byggefelter eller andet i en lokalplan. Dispensationsmu-
ligheden om midlertidig anvendelse er en positiv opfølgning på en 
fremgangsmåde, der allerede er brugt i mange kommuner.  
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Akademisk Arkitektforening lægger vægt på, at dispensationsmulig-
hederne skal bruges efter hensigten i bemærkningerne til lovforslaget 
og ikke som et redskab til at omgå bestemmelserne i en lokalplan, 
herunder formålsbestemmelser og anvendelsesbestemmelser, som er 
fastsat ud fra formålet med planen. Akademisk Arkitektforening me-
ner, at en ny dispensation for midlertidig anvendelse ikke automatisk 
kan opnås ved udløb af den treårige dispensationsperiode, og at di-
spensationerne derved i princippet vil kunne gives et ubegrænset an-
tal gange. Hvis dette er tilfældet, er den midlertidige anvendelse i sa-
gens natur ikke midlertidig.  
 
Ved en dispensation fra en lokalplan til midlertidig anvendelse bør 
offentligheden inddrages i samme grad som ved udarbejdelsen af et 
planforslag. Dette vil medvirke til at forhindre potentielle nabokon-
flikter i forbindelse med de midlertidige aktiviteter. 
 
Ad 2.8.2. Forkortelse af høringsperioden ved tilvejebringelse og op-
hævelse af visse planer m.v. 
Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening, at en forkortelse 
af høringsperioden strider mod intentionerne i 1.1. Lovforslagets for-
mål og baggrund, hvor det angives, at ”planlægningen vil fortsat ba-
seres på en åben demokratisk proces, hvor planforslag lægges frem 
til offentlig høring og debat, så alle interesser og synspunkter kan 
komme til orde. Parterne finder det centralt, at kommunerne, som 
led i deres øgede planansvar, styrker borgernes inddragelse i den 
lokale planlægning”.  
 
Akademisk Arkitektforening mener, at offentligheden skal inddrages i 
planlægningen, og Akademisk Arkitektforening er derfor principielt 
imod at forkorte høringsperioden,og opfordrer i den forbindelse til, at 
de eksisterende høringsperioder bliver fastholdt. I forhold til hele 
tidsforbruget i en lokalplanproces med afklaring af indhold, udarbej-
delse og politisk behandling vil det betyde minimalt for det samlede 
tidsforbrug, at der er 8 ugers offentliggørelse i stedet for mindst 4 
uger. 2 ugers offentliggørelse er uacceptabel i forhold til den demo-
kratiske proces. 
 
Ad 2.10 Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne 
Akademisk Arkitektforening bakker op om tiltag, der skaber og fast-
holder vækst og udvikling, og som giver bedre muligheder for at drive 
virksomhed, arbejde og bo i landdistrikterne. Ved en lempelse af 
landzonereglerne bør der dog holdes fast i hovedformålet i de gæl-
dende bestemmelser om at hindre spredt og tilfældig bebyggelse i det 
åbne land.  
 
Ad 2.10.4. Udvidelse af erhvervsvirksomheder i landzone  
Akademisk Arkitektforening ser positivt på de nye muligheder for at 
indrette erhverv i landdistrikterne, og de foreslåede muligheder vur-
deres til at kunne give nogle nye muligheder. Det skal sikres, at det 
kan ske, uden at det miljømæssigt giver problemer. 
 
Mht. mulighederne for at lave til- eller ombygning til et eksisterende 
helårshus forstår vi også muligheden for at bygge et helt nyt hus, hvor 
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der nedrives en eksisterende bolig på en landejendom. Det har været 
almindelig administrationspraksis. Hvis den praksis fortsætter, kan 
en bygning på 500 m² godt virke noget markant i landskabet og må-
ske endnu mere, når det bliver muligt at placere boliger op til 50 m fra 
eksisterende bebyggelse i stedet for 20 m, som er praksis i dag. 
 
Kommunerne bør kunne foretage en arkitektonisk vurdering som 
grundlag for en byggetilladelse, hvis der ønskes opført et hus på over 
250 m². 
 
Omdannelseslandsbyer er en ny mulighed, men Akademisk Arkitekt-
forening går ud fra, at kommunerne også fortsat kan planlægge for 
landsbyer ud fra de muligheder, der er i planloven i dag. Ellers vil det 
virke noget begrænsende, hvis det kun er for to landsbyer, der kan 
planlægges for i en planperiode. Men det afhænger lidt af, hvad der 
konkret er hensigten med den nye bestemmelse i forhold til de nuvæ-
rende bestemmelser. 
Det er Akademisk Arkitektforenings vurdering, at der kan være brug 
for en hurtigere planproces, hvis der skulle vise sig aktuelle mulighe-
der for udvikling af en landsby. 
 
I forhold til landzonebestemmelserne vil Akademisk Arkitektforening 
opfordre til, at de grønne kiler i hovedstaden og de sammenhængende 
grønne områder i byerne bliver friholdt for de foreslåede lempelser i 
landzonebestemmelserne. De grønne kiler har en vigtig funktion i 
byerne, og særligt i de større byer vil de grønne kiler kunne komme 
under pres grundet en større interesse og investeringslyst.   
 
Afsluttende bemærkninger 
Meget afhænger af fremtidens praksis i kommunerne. Akademisk 
Arkitektforening ved, at der i kommunerne sidder mange dygtige ar-
kitekter og planlæggere, der er klar til tage mulighederne og udfor-
dringerne op, så planloven fremover sikrer den sammenhængende 
planlægning. Loven skal være et stærkt redskab til at sikre fri og lige 
adgang til vores kyster, en balanceret udvikling i landdistrikterne og 
en afgrænsning af byudviklingen. 
 
Akademisk Arkitektforening står til rådighed med uddybende kom-
mentarer og rådgivning i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med 
denne høring over udkast til lovforslag om modernisering af planlo-
ven. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Pagh 
Direktør 
Akademisk Arkitektforening 
 


