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Høring over udkast til lovforslag  

 

Hermed sender Erhvervsstyrelsen følgende udkast til lovforslag i høring: 

1) Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlerti-

dig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om 

maritim fysisk planlægning. 

2) Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. 

 

De to udkast sendes i høring som særskilte lovforslag, men vil blive samlet til ét 

lovforslag inden fremsættelse for Folketinget.  

 

Lovforslagene har følgende hovedindhold: 

- Mulighed for forlængelse og mindre ændringer af forsøgsprojekter til 

fremme af kyst- og naturturisme tilladt efter planloven (forslag 1). 

- Kortere frist for kommunal planlægning for nye sommerhusområder i 

kystnærhedszonen i henhold til landsplandirektiv (forslag 1). 

- Supplerende redegørelseskrav ved kommuneplanlægning for Grønt 

Danmarkskort (forslag 1). 

- Overførsel af fleksboligordningen fra boligreguleringsloven til planlo-

ven (forslag 1). 

- Mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offent-

liggørelse af forslag til havplan (forslag 1).  

- Kommune- og lokalplanlægning for boliger på arealer belastet af lugt 

(forslag 2). 

 

Høringsfrist 

Erhvervsstyrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til de to 

udkast til lovforslag senest fredag d. 4. oktober 2019. 

 

Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@erst.dk   

 

Spørgsmål til lovforslagene kan stilles til følgende: 

- Mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offent-

liggørelse af forslag til havplan: 

 Neriman Balikci, Søfartsstyrelsen, tlf. 72 19 69 15 

- Kommune- og lokalplanlægning for boliger på arealer belastet af lugt. 

Annsofie Gundlach, Erhvervsstyrelsen, Tlf. 35 29 11 41 

- Øvrige emner:  

Rasmus T. Svendsen, Erhvervsstyrelsen, Tlf. 35 29 11 87  

 

mailto:hoeringplan@erst.dk


 2/2 

 

 

Behandling af personoplysninger  

Afgivne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Det indebærer, 

at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggø-

relse, herunder af navn og e-mailadresse.  

 

I det omfang, der indgår personoplysninger i høringssvarene, vil disse ligeledes 

kunne blive videresendt til anden myndighed med henblik på at få denne myn-

dighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger vil også kunne indgå 

i det høringsnotat, som udarbejdes på baggrund af høringssvarene, og som of-

fentliggøres på Høringsportalen efter høringen. Endelig bemærkes det, at hø-

ringssvarene også vil blive oversendt til Folketingets Erhvervsudvalg.  

 

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som 

styrelsen modtager. Formålet med og lovgrundlaget for databehandlingen er 

beskrevet nærmere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sara Aasted Paarup 

Kontorchef 

Planlægning og Byudvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 


