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Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledninger  

 

Hermed sendes følgende udkast i offentlig høring:  
 

 vejledning om Grønt Danmarkskort 

 vejledning om udviklingsområder 

 bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd  

 vejledning om etablering af lokale naturråd. 

 

Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort beskriver, hvordan kommunerne 

kan foretage planlægningen for naturinteresser i kommuneplanlægningen. 

 

Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende naturnetværk, som 

kommunerne i fællesskab skal udpege. Grønt Danmarkskort skal bestå af na-

turområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Na-

tura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske 

forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. 

Planloven fastsætter nationale kriterier for udpegningen. 

 

I det fremsatte forslag L 121 om modernisering af planloven, som forventes 

vedtaget i Folketinget i første halvdel af 2017, er der foretaget en forenkling af 

kommunernes planlægning for naturinteresser, så de tidligere to planemner om 

Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser er samlet til ét planemne – 

et naturtema. Det indebærer, at kommunernes samlede udpegning af beliggen-

heden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske 

forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser 

tilsammen udgør kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort.  

 

Udpegningen af Grønt Danmarkskort og udviklingsområder i kommuneplaner-

ne skal ske parallelt, hvilket forventes at ske på baggrund af landsplandirektiv 

om udviklingsområder udstedt i efteråret 2018. 

 

Udkast til vejledning om udviklingsområder beskriver muligheden for udpeg-

ning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.  

 

Med det fremsatte forslag L 121 om modernisering af planloven, som forventes 

vedtaget i Folketinget i første halvdel af 2017, åbnes mulighed for, at kommu-

nerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Ændringen 

af planloven har til formål at sikre, at der gives bedre udviklingsmuligheder, 

samtidig med at kystnærhedszonen fastholdes, og rammerne for at udvikle stør-

re og bedre sammenhængende naturområder styrkes. Det sker for at understøtte 

vækst og jobpotentialet i de kystnære områder under fortsat hensyn til de åbne 

kyster og landskabelige værdier. 
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Udkastet til vejledning indeholder en beskrivelse af muligheden for udpegning 

af udviklingsområder, sammenhængen til udpegningen af Grønt Danmarkskort, 

eksempler på udpegning af udviklingsområder og beskrivelse af proces for ud-

pegning af udviklingsområder. Udkastet er udarbejdet under forudsætning af 

endelig vedtagelse af planlovsforslaget. 

 

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd fast-

sætter de overordnede rammer for naturrådenes arbejde, herunder om udpeg-

ning, sammensætning og opgaver. De lokale naturråd skal bistå kommunerne 

med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. I udkast til 

bekendtgørelse er der lagt op til, at etablering af lokale naturråd fastsættes som 

et krav, og at de lokale naturråds opgave er en tidsbegrænset opgave.  

 

Den gældende planlovs § 11 a, stk. 5, indeholder en bestemmelse om, at er-

hvervsministeren kan fastsætte regler om etablering af lokale naturråd til at bi-

stå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Dan-

markskort. Med henblik på en forstærket indsats for større og bedre sammen-

hængende naturområder er bestemmelserne om Grønt Danmarkskort og loka-

le naturråd opretholdt i det fremsatte forslag L 121 om modernisering af plan-

loven, som forventes vedtaget i Folketinget i første halvdel af 2017, med en til-

føjelse om, at regler om etablering af lokale naturråd kan fastsættes af er-

hvervsministeren efter aftale med miljø- og fødevareministeren. 

 

Bekendtgørelse med tilhørende vejledning om lokale naturråd forventes at træ-

de i kraft den 2. juni 2017. 

 

Høringsfrist  

Erhvervsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger sendes til 

hoeringplan@erst.dk senest den 5. maj 2017.  

 

Efter høringsfristen vil høringssvar blive behandlet. Efter Folketingets vedta-

gelse af forslag til moderniseret planlov vil endelige vejledninger om udvik-

lingsområder og Grønt Danmarkskort blive offentliggjort. 

 

Spørgsmål til udkast til bekendtgørelse og vejledninger:  

 vejledning om udviklingsområder kan stiles til Erhvervsstyrelsen: Jane 

Kragh Andersen, JanKra@erst.dk, tlf. 35 29 11 58, eller Mette Kragh, 

MetKra@erst.dk, tlf. 35 29 11 08, 

 bekendtgørelse og vejledning om lokale naturråd kan stiles til Erhvervs-

styrelsen: Karin Jensen, karjes@erst.dk, tlf. 35 29 11 60, 

 vejledning om Grønt Danmarkskort kan stiles til Miljøstyrelsen: Brigitta 

Pürschel Christensen, bpc@mst.dk, tlf. 93 58 79 46, eller Tine Nielsen 

Skafte, tns@mst.dk, tlf. 72 544 84 8 l. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Sara Paarup 

Kontorchef 
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