
Modernisering af planloven
Juni 2017



• Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk 
Folkeparti fra juni 2016: ”Danmark i bedre balance - Bedre 
rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele 
landet”

• Vedtaget i Folketinget den 1. juni – trådte i kraft den 15. 
juni 2017

• Hensigten er at give kommuner, virksomheder og borgere 
bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling i hele 
Danmark

• Samtidig skal der fortsat værnes om et godt miljø og en 
righoldig natur.

Baggrund



Hovedpunkter

1. Ny formålsbestemmelse

2. Nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen 

3. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter 

4. Bedre beskyttelse af produktionsvirksomheder 

5. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel

6. Friere rammer og administrative lettelser  

7. Klare rammer for byvækst

8. Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme 

og oplevelsesøkonomi, fremtidens produktionssamfund)

Aftalen indebærer også en forstærket indsats for større og 

bedre sammenhængende naturområder, baseret på Grønt 

Danmarkskort. 



Ny formålsbestemmelse

Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de 
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at 
værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for 
vækst og udvikling i hele landet, så

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med 
respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv 
og øget økonomisk velstand.

Herudover bl.a.: 
Nyt punkt: 
• at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst

Punkt om forurening suppleres med: 
• Biodiversiteten understøttes



Landdistrikter



Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter

• Flere forhold omfattet af den umiddelbare ret 

• Ny anvendelse af tomme bygninger

• Bedre og mere tidssvarende rammer for landbrug og dambrug 

• Nye muligheder for omdannelse og udvikling af mere 

attraktive landsbyer

• Nye muligheder for at fastholde og udvide eksisterende 

virksomheder i landzone



Ny anvendelse af tomme bygninger

• Alle overflødiggjorte bygninger* i landzone kan tages i brug til 
håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, en bolig 
samt lager- og kontorformål, og som noget nyt også liberale 
erhverv samt forenings- og fritidsformål.  

• Virksomheder – uanset antal ansatte - der er etableret i en 
overflødiggjort bygning, må udvide bygningen med op til 500 
m2 uden landzonetilladelse.

* Det er en forudsætning, at der er tale om egentlige 

bygninger egnede til formålet, og at der ikke er tale 

om byggeri, der er opført uden landzonetilladelse, 

som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift



Undtagelse fra undtagelsen

Strandbeskyttelseslinjen

Udviklingsområder

Kystnærhedszonen

Nye regler

Gamle regler
Nye regler

Gamle regler

De nye bestemmelser giver videre 
rammer for etablering af 
virksomheder mv.  i 
overflødiggjorte bygninger, og for at 
udvide virksomheder, som er 
etableret i overflødiggjorte 
bygninger - men gælder ikke inden 
for klitfrednings- og 
strandbeskyttelseslinjen samt inden 
for kystnærhedszonen uden for 
udviklingsområder. 



Tidssvarende rammer for landbrug og 
dambrug

• Undtagelsen for landbrugets driftsbygninger* kommer til at gælde 
bedriften (mod nu den pågældende ejendom).

• Etablering af mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for 
driften af et eksisterende dambrug på en landbrugsejendom, kan ske 
uden landzonetilladelse. 

* Disse – forventeligt større – bygninger, kan 

ikke senere tages i brug til eks. bolig eller 

anden type erhverv som tiloversblevne 

landbrugsbygninger uden landzonetilladelse.  



Omdannelseslandsbyer

• Omdannelseslandsbyer kan udpeges, hvis der i området har været 
befolkningstilbagegang.

• Udpegning af omdannelseslandsbyer skal ske i kommuneplanens 
hovedstruktur, og der kan udarbejdes kommuneplanrammer for dem. 

• Der kan ikke ske egentlig byudvikling inden for omdannelseslandsbyen.



Omdannelseslandsbyer



Boliger i det åbne land

• Helårshuse kan udvides til op til 500 m2 uden landzonetilladelse.

• Nye beboelsesbygninger til en landbrugsejendom kan etableres op til 
50 m væk fra eksisterende bebyggelse (v. konkret vurdering).

• Kommunalbestyrelsen kan meddele landzonetilladelse til etablering 
af flere boligenheder i eksisterende bygninger. 

• Pensionister kan anvende fritidsboliger i landzone som helårsbolig 
efter 1 års ejerskab.

• Fristen for udnyttelse af en landzonetilladelse forlænges fra 3 til 5 år. 

• Fristen for udnyttelse af en landzonetilladelse til erstatningsbyggeri 
ifbm. nedrivning kan sættes op til 10 år. 



Fastholdelse af eksisterende virksomheder i landzone

Undtagelse fra regel om, at nye arealer til byvækst skal placeres i 
direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse: 

• Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte rammer i 
kommuneplanen for eksisterende fødevarevirksomheder med 
besøgsfaciliteter. 

• Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte rammer for overførsel af 
arealer i landzone til byzone for veletablerede virksomheder i 
landzone. 

Meddelelse af landzonetilladelse: 

• Kommunen kan i særlige tilfælde meddele landzonetilladelse til 
udvidelse af eksisterende vognmandsvirksomheder.



Tak for ordet

www.erhvervsstyrelsen.dk


