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Revision af Planloven – hensyn til forsyning og realisering af 
politiske målsætninger 

Proces 

Planloven blev sidste gang revideret i juni 2016 med aftalen ”Danmark i bedre balance”, som 

blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Konservative 

Folkeparti. I aftalen blev det bestemt, at den skulle evalueres inden 1. juli 2020. Denne 

evaluering er dog forsinket, hvorfor forhandlinger om en revision af Planloven på nuværende 

tidspunkt er skubbet til foråret 2021. 

Der er derfor en mulighed for at forelægge ønsker til beslutningstagerne for at forbedre 

Planloven, inden forhandlingerne igangsættes. 

Problemstilling 

Planloven fra 1991 er grundlaget for den overordnede fysiske planlægning i Danmark. Her 

udstikkes bl.a. rammerne for, hvad en kommuneplan og en lokalplan skal indeholde. I 

Planloven sikres det, ”at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering 

sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund”1. 

Planloven skal i foråret 2021 revideres, hvorfor der nu er mulighed for at adressere de 

udfordringer, som forsyningssektoren og kommuner oplever med dette lovgrundlag, samt at 

give klima og forsyning en mere fremtrædende rolle i den kommunale planlægning. 

I Planloven er der grundlæggende to store udfordringer: 

1) At der i praksis forekommer tvivl om, i hvilken udstrækning loven giver 

planmyndigheden mulighed for at regulere arealanvendelsen under terræn, hvilket 

betyder, at planmyndigheden i overvejende grad kun kigger på den fysiske 

planlægning over terræn. Dette bevirker, at planlægningen ikke altid koordineres med 

den samfundsmæssige interesse i, at der ved byudvikling mv. samtidig sikres de 

nødvendige tracéer for forsynings- og ledningsanlæg såvel over som under terræn. 

Dette medfører, at der er risiko for, at det ikke er de samfundsmæssigt bedste 

planløsninger, der vælges, hvilket i sagens natur er imod hensigten i Planloven. 

2) At loven ikke stiller krav om, at der skal planlægges for fremtidens 

forsyningsløsninger som eksempelvis store kollektive varmepumper eller nye 

klimatilpasningsløsninger. 
  

                                                

1 Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) §1, stk. 2, nr. 1. 
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Løsning 

For at løse ovenstående problemstillinger foreslås følgende:  

1) at Planloven revideres, så det udtrykkeligt kommer til at fremgå, at der i en kommune- 

og lokalplan skal optages bestemmelser om beliggenheden af underjordiske 

konstruktioner i form af kælder-, parkeringskælder samt ramper til disse, anlæg for 

skraldesug, jordankre mv. Det er vigtigt, at det er et krav at placeringen heraf er 

koordineret i forhold til forsyningssektorens interesser i placering af anlæg såvel over 

som under terræn. 

2) At Planloven revideres, så der stilles krav om, at der i kommuneplaner og lokalplaner 

i samarbejde med forsyningsselskaberne udlægges arealer til fremtidens forsyning, 

som bidrager til, at den enkelte kommune kan nå sine CO2-reduktionsmål eller kan 

skabe langt mere bæredygtige og klimatilpassede bydele og byrum, som giver værdi 

for borgerne.  

Ad 2) Planloven bør moderniseres således at klima og bæredygtighed får en fremtrædende 

rolle. Konkret kunne dette gøres ved, at der alle steder i Planloven, hvor forsyningsanlæg og 

tekniske anlæg er nævnt, tilføjes, at der reserveres arealer, der bidrager til at sikre 

Regeringen og Folketingets målsætning om at reducere den danske CO2-udledning med 

70% og sikre samfundets værdier mod klimaforandringer. Endvidere kunne der efter 

Planlovens Kapitel 2 e indsættes et nyt Kapitel 2 f med navnet ”Planlægning af bæredygtig 

forsyning og bydele”, hvor ovenstående kunne foldes ud og yderligere specificeres. 

Baggrund 

Siden 1991 er mere og mere infrastruktur blevet placeret i jorden. Det er i dag derfor ikke kun 

vand, spildevand, gas og fjernvarme, men også fibernet, el og fjernkølingsledninger, der 

placeres under jorden. Infrastrukturen til spildevandsanlæg optager også mere og mere 

plads i takt med at spildevandet i højere og højere grad opdeles efter kvalitet i flerstrengede 

systemer. Hertil skal lægges, at det forventes at forsyningerne skal bidrage til at løse 

udfordringen med stigende grundvand i byerne, hvilket også kræver plads.  

Forsyningsinfrastrukturen repræsenterer en kæmpe værdi med en tilsvarende lang 

afskrivning. Denne type infrastruktur er dog ikke kun vigtig pga. de enkelte aktivers værdi i 

sig selv, men også fordi infrastrukturen understøtter samfundets økonomi og vækst. Man kan 

groft sagt sige, at jo bedre forsyningsinfrastruktur jo bedre betingelser for vækst og udvikling.  

Samtidig med at forsyning får en mere kritisk rolle i realiseringen af mere bæredygtige byer, 

opleves der en større grad af byfortætning. Der er derfor stort pres på arealanvendelsen i 

byerne, som de senere år er øget i takt med, at der skal anlægges nye store 

infrastrukturprojekter samt udlægges nye korridorer til transmissionsledninger, så 

elektrificeringen af transportsektoren kan understøttes.  

Hensynet til forsyningsinfrastruktur under terræn 

Forsyningsselskaberne er blevet langt mere professionelle i sit samarbejde med store 

udviklere og kommunerne, så forsyningsinfrastrukturen i højere grad skaber merværdi frem 
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for mindre værdi. Alligevel er der stadig for mange tilfælde, hvor de kommunale planlæggere 

glemmer forsyningsinfrastrukturen, fordi hensynet ikke er tydeligt i Planloven. 

Der er derfor behov for, at Planloven revideres, så der stilles krav om, at kritisk infrastruktur 

såvel over som under jorden også medtages i den kommunale planlægning, så store dyre 

omlægninger af infrastrukturen eller planlagte overløb til miljøet undgås. 

Sikring af arealer til fremtidens forsyningsinfrastruktur 

Den anden store udfordring for forsyningsselskaberne er, at der ikke stilles krav om, at der 

skal planlægges for fremtidens forsyningsanlæg. Regeringen og Folketinget har vedtaget, at 

de danske udledninger af drivhusgasser skal reduceres med 70% inden 2030. Ligeledes er 

der høje ambitioner, når det kommer til at tilpasse Danmark til et ændret klima. Begge dele 

kræver plads. Den danske varmeforsyning skal i fremtiden i højere grad baseres på kilder, 

der drives af grøn elektricitet, og produktionsanlæggene vil i fremtiden være langt mere 

fordelt i det samlede fjernvarmesystem end tidligere.  

Anlæg under terræn er meget dyre for spildevandsforsyninger, hvorfor bl.a. det øgede antal 

skybrud søges håndteret via anlæg over terræn som eksempelvis overløbsbassiner, der 

tilmed i nogle situationer kan anvendes som skaterbaner. Det er dog centralt, at der er en 

øget forståelse for, at den fremtidige håndtering af regn og skybrud i højere grad vil komme 

til at afhænge af et nødvendigt sammenspil mellem overjordiske og underjordiske anlæg, der 

oftest vil være forbundet og skal fungere sammen.  

Der er derfor behov for, at Planloven revideres, så der stilles krav om, at der i 

kommuneplaner i samarbejde med forsyningsselskaberne udlægges arealer til fremtidens 

forsyning. 

Juridisk status på Planloven 

Efter Planlovens § 15, stk. 2, nr. 5, kan der i en lokalplan optages bestemmelser om 

beliggenheden af spor- og ledningsanlæg. Bestemmelsen giver herunder mulighed for at 

optage bestemmelser om ledningsanlægs beliggenhed i niveau.  

I praksis forekommer der imidlertid tvivl om, hvorvidt planmyndigheden har tilsvarende 

mulighed for optage bestemmelser om beliggenheden af øvrige konstruktioner i niveau. Det 

medfører, at der i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning ikke sker en koordinering 

af de respektive interesser, der er knyttet til arealanvendelsen med hensyn til konstruktioner 

under terræn. I praksis viser de respektive interesser, der kan være knyttet til anvendelsen, 

sig således først i forbindelse med byggesagsbehandlingen, hvor byggemyndigheden ikke 

umiddelbart har hjemmel til at træffe beslutning med en afvejning af interesserne.  

Under hensyn til at Planloven efter formålsbestemmelsen skal sikre en sammenhængende 

planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, forekommer 

det hensigtsmæssigt, at der foretages en præcisering af, at Planloven giver mulighed og pligt 

til, at koordinering knyttet til arealanvendelsen i forhold til konstruktioner placeret under 

terræn, skal foretages af planmyndigheden. 


