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Notat, 22. juli 2013/BEA
Forslag til landsplanredegørelse 2013 – Grøn omstilling – nye muligheder for
hele Danmark

Redegørelsen er Miljøministerens bud på fremtidens Danmark. Redegørelsen tager udgangspunkt i de input, som borgere, organisationer, kommuner, foreninger
og regioner har afgivet i fordebatten. Redegørelsen er i offentlig høring frem til den
27. september 2013.
Redegørelsens politiske budskaber indeholder følgende emner:
Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
Byerne - på vej mod bæredygtighed
Udviklingen i hovedstadsområdet
Landdistrikter i udvikling, og
Det åbne land

Det er regeringens mål at øge dansk økonomis langsigtede vækstmuligheder. Forslaget til landsplanredegørelse beskriver de tiltag, som regeringen har gjort og agter at gøre.
Miljøministeren uddyber derudover regeringens forventninger til kommunernes og
regionernes planlægning:
Klima
Kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning
af risikoen for oversvømmelse. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at klimatilpasningshandleplanen indarbejdes direkte i kommuneplan 2013 eller som et tillæg
hertil. Samtidig kan kommunerne tilstræbe, at de løsninger der vælges i størst mulig grad understøtter målene om opnåelse af god økologisk tilstand i det danske
vandmiljø.
Regeringen forventer, at kommunerne løser opgaven med at planlægge for nye
områder til vindmøller med henblik på at nå målene i energiaftalen. Regeringen
forventer ligeledes, at kommunerne arbejder for en strategisk energiplanlægning.
Kommunerne har ansvaret for planlægning for biogasanlæg. Den tidligere miljøminister indgik i 2010 en aftale med KL om, at kommunerne vedtager mindst 50
kommuneplantillæg for større fælles biogasanlæg inden kommuneplanrevisionen
2013. Regeringen forventer, at kommunerne løser denne opgave.
Bæredygtig byudvikling
Regeringen forventer, at kommunerne gennem deres byplanlægning og byens infrastruktur understøtter lokalt erhvervsliv og bidrager til at mindske drivhusgasudledningerne og luft- og støjforureningen fra transporten, herunder fremmer energiog miljøeffektive køretøjer.
Generelt kan kommuner bidrage gennem lokalplaner til at sikre stationsnær byudvikling, byfortætning og funktionsintegration, dvs. samle boliger, arbejdspladser og
detailhandel. Kommunerne kan bidrage til at sikre pladsmæssige muligheder for
opstilling af ladestandere til elbiler.
Regeringen forventer desuden, at kommunerne medvirker til at udvikle byerne på
en bæredygtig måde, som samtidig sikrer de bedst mulige rammer for erhvervsud-
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vikling. Ældre og nedslidte by- og erhvervsområder kan fornyes eller omdannes, så
tempoet i væksten af byernes areal falder. Fortætning kan bidrage til at modvirke
klimaforandringerne og vil samtidig betyde, at mest muligt areal fastholdes til fødevareproduktion, energiafgrøder og naturformål.
Regeringen forventer, at kommunerne sætter fokus på at skabe nye grønne og blå
oplevelser i byerne. Efter genindførelsen af tilskudsordningen til offentlig bynær
skovrejsning kan kommuner og andre offentlige myndigheder igen få halveret udgiften til at plante skov.
Regeringen forventer, at kommunerne medvirker til at sikre den klare grænse mellem byerne og det åbne land. Byerne skal som hovedregel vokse inde fra og ud.
Regeringen forventer, at kommunerne med den fysiske planlægning søger at
fremme udviklingen af levende bymidter, socialt alsidige boligkvarterer med en varieret boligsammensætning, så vi også i fremtiden har gode butiksmiljøer, levende
og velfungerende byer spredt over hele landet.
Regeringen forventer endvidere, at kommunerne bruger den fysiske planlægning
og mobilitetsplanlægningen til at understøtte fodgængere, cykler, kollektiv trafik og
miljø- og energieffektive køretøjer og derved bidrager til at reducere drivhusgasudledningerne og medvirke til ren luft og mindre støj i byerne.
Landdistrikter i udvikling og det åbne land
Kommuneplanlægningen kan understøtte udvikling i landdistrikterne og tage stilling
til, hvilken funktion landdistrikterne i netop deres kommune skal have i fremtiden.
Der kan i områder med tilbagegang blive brug for at prioritere rollefordelingen mellem landsbyer.
Der skal planlægges for et ressourceeffektivt og grønt landbrug og for et landbrug i
vækst og udvikling. Der er brug for en sammenhængende landbrugsplanlægning,
hvor der findes plads til store husdyrbrug og fælles biogasanlæg, ligesom der skal
sikres tilstrækkeligt areal til et økonomisk bæredygtigt landbrug.
Beskyttelsen af naturområder, landskaber, kulturhistorie og drikkevand skal sikres
gennem kommunernes planlægning. Der skal planlægges for et mere varieret
landskab med sammenhængende naturområder, så dyr og planter kan sprede sig.
Regeringen forventer, at kommunerne gennem kommuneplanlægningen understøtter arbejdet med at beskytte og forvalte de værdifulde landskaber.
Kommunerne skal i deres fysiske planlægning tage hensyn til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse områder. Disse arealer skal så vidt muligt friholdes for udlæg af
arealer til byudvikling.
Planlægningen skal medvirke til at sikre en forskel på by og land og en klar grænse
mellem områderne. Der bør i højere grad tænkes landskabs- og naturforbedringer,
kulturmiljøværdier, arkitektur og adgangsmuligheder ind i vilkår for tilladelse til forandringer af det åbne land, også i byudviklingen, så tab af landskab og natur bliver
kompenseret.
Forvaltningen bemærkninger
Forslag til landsplanredegørelse indeholder ikke nye store landspolitiske udmeldinger, som ikke tidligere er tilgået kommunerne. En stor del af regeringens forventninger til kommunernes planlægning er allerede udmeldt i forbindelse med de
statslige udmeldinger til kommunerne om kommuneplanlægning 2013. Disse udmeldinger er medtaget i Viborg Kommunes kommuneplan 2013, som blev vedtaget
den 22. maj 2013. Der er desuden igangsat udarbejdelse af en klimatilpasningsplan og en klimaplan.

