
 

1 

 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Telefon 33 30 70 10 

bpst@bpst.dk Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 

 

 

 

 

Høring over forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenæv-

net og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

Bolig- og Planstyrelsen sender hermed vedlagte udkast til lov om ændring af lov om 

planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i hø-

ring. Lovforslaget er udarbejdet med bidrag fra Erhvervsministeriet. 

Bolig- og Planstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget se-

nest den 18. august 2022. Høringssvar bedes sendt til ninher@bpst.dk med kopi til 

JonSta@bpst.dk og med angivelse af sagsnummer 2022-4680. 

Baggrund og indhold  

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Fol-

keparti har den 15. juni 2022 med aftale om ”Opfølgning på evaluering af planloven 

mv.” aftalt at gennemføre en række ændringer af planloven og anden relevant lovgiv-

ning. Endvidere indgik regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne den 25. juni 2022 stemmeafta-

len ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, Et grønnere og sikrere Danmark.”  

Vedlagte udkast til lovforslag har til formål at udmønte dele af de to aftaler.  

Med lovforslaget foreslås det, at planlovens formålsbestemmelse udvides til at omfatte 

klimahensyn på linje med miljø, natur samt vækst og udvikling, at de nationale inte-

resser i kommuneplanlægningen udvides til at omfatte klimahensyn, og at det bliver 

muligt at planlægge for opstilling af vindmøller og solceller i landskaber, der kan ka-

rakteriseres som herregårdslandskaber eller godslandskaber. Indenrigs- og boligmini-

steren vil kunne gøre indsigelse, hvis der er tale om et herregårds- eller godslandskab 

af en særlig kvalitet.  

På Erhvervsministeriets område foreslås, at fuldtidsansatte medarbejdere i Nævnenes 

Hus skal have mulighed for at repræsentere Planklagenævnet og Miljø- og Fødevare-

klagenævnet i retssager, at kravet om et fuldtalligt nævn i Planklagenævnet ophæves, 

og at der indføres krav om, at et fraværende medlem ikke må kunne have haft den af-

gørende stemme. Endvidere foreslås det præciseret, at Planklagenævnet kan begrænse 
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sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over, og at nævnet kan be-

grænse sin prøvelse til de væsentlige forhold, hvis en klage indeholder flere klagepunk-

ter. 

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2023.  

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk, ligesom de mod-

tagne høringssvar vil blive offentliggjort på portalen.  

Spørgsmål til høringen kan rettes til Nina Herskind på NinHer@bpst.dk med kopi til 

Jonathan Stanek på JonSta@bpst.dk. 

 

Venlig hilsen 

Nina Herskind 

chefkonsulent 
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