
Rejseholdets temamøde 
 
Planlovsændring: 
Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at 
etablere kystbeskyttelse uden tilvejebringelse af en lokalplan. 
 
 
 



Baggrund for lovændring 
 

 

 Regeringen har besluttet at gennemføre en række initiativer, som 
understøtter kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv 
og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion. 

 

 Ændringen af planloven er et af flere initiativer, og skal bidrage til at 
forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion, samt sikre en 
hurtigere sagsgang ift. etablering af kystbeskyttelsesanlæg 

 

 En del af de øvrige initiativer, som henhører under andre ministerier, indgår 
i økonomiaftalen med kommunerne for 2018, og vil blive fremsat som 
lovforslag eller gennemført på anden vis. 

 

 



Ændring af planloven 
 

 Kommunerne skal i kommuneplanen kortlægge områder der kan blive udsat for 
oversvømmelse eller erosion 

 

 Kommunerne skal i kommuneplan og lokalplaner sikre, at der optages 
retningslinjer og bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse 
eller erosion ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret 
arealanvendelse m.v. i de kortlægning områder.  

 

 Kommunerne får mulighed for at fravige kravet om tilvejebringelse af en lokalplan 
ved etablering af et kystbeskyttelsesanlæg, hvis lokalplanen vil forsinke processen 
med etablering af anlægget efter kystbeskyttelsesloven væsentligt og hvis der 
foreligger særlige omstændigheder, der gør, at forsinkelsen kan få en væsentlig 
negativ betydning – eks. økonomisk.  

 

 



Kortlægning af områder der kan blive udsat for 
oversvømmelse og erosion: 
 
 
 Kommunerne skal udarbejde et oversvømmelses- og erosionskort  

 

 Til brug for kommunernes kortlægning og udpegning stiller staten en række 
vejledende data til rådighed – statslige oversvømmelseskort. 

 

 Data vil løbende blive lanceret og opdateret. 

 

 Kommunerne kan med fordel supplere eller opdatere data fra de eksisterende 
klimatilpasningsplaner og anvende det i kortlægningen 

 



Tilgængeligt data til kortlægning 
 
 
 Det er op til kommunerne at vælge hvilken type oversvømmelse, der skal tages afsæt i, når 

der skal kortlægges oversvømmelser. Det kan for eksempel være i forhold til stormflod eller 
skybrud. Det varierer fra kommune til kommune, hvilke typer der er relevante at vurdere. 

 

 Der stilles ikke krav til valg af klimascenarie eller hændelsesniveau. 

 

 Der er statslige oversvømmelseskort på følgende typer af oversvømmelser; havvand, 
vandløb, nedbør, strømningsveje, grundvand. 

 

 På erosionsområdet er der udarbejdet et erosionsatlas. Det er et screeningsværktøj, som kan 
bruges til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad. Erosionsatlasset er 
tilgængeligt på kystatlas.dk 

 
 



 Hvis der planlægges for byudvikling, særlige tekniske 
anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de kortlagte 
områder, skal kommuneplanen indeholde 
retningslinjer for etablering af afværgeforanstaltninger 
til sikring mod oversvømmelse eller erosion.  

 

 Det er op til kommunen at vurdere konsekvenserne af 
en mulig oversvømmelse eller erosion, samt om og 
hvordan der i de enkelte områder skal etableres 
afværgeforanstaltninger. 

 

 Afværgeforanstaltninger kan eks. være 
kystbeskyttelse, håndtering af havvand, nedbør og 
vandløb eller særlige krav til bebyggelsens placering, 
udformning kote el. lign.  

Planlægning i kortlagte områder - kommuneplan 
 
 



 Kommunerne skal vurdere, hvorvidt en indsats i forhold 
til oversvømmelse eller erosion er nødvendig. Det 
indebærer, at kommunerne i forbindelse med 
kommuneplanlægningen foretager den nødvendige 
afvejning af, hvad området skal anvendes til, og hvor 
påkrævet en indsats for sikring der er i det pågældende 
område. 

 

 De kortlagte områder kan have forskellige behov, 
afhængigt af hvad der planlægges for.  

 

 Kommunerne skal desuden redegøre for 
kommuneplanens sammenhæng med 
kommuneplanlægningen i andre kommuner fsva. 
etablering af afværgeforanstaltninger. 

Planlægning i kortlagte områder - kommuneplan 
 
 



 Når der planlægges for byudvikling i et 
udpeget område, skal lokalplanen 
indeholde bestemmelser om 
afværgeforanstaltninger 

 

 Lokalplanen skal også indeholde 
bestemmelser om, hvorvidt 
afværgeforanstaltninger skal etableres før 
ibrugtagning af det, som skal sikres mod 
oversvømmelse.   

 

 Kommunerne har mulighed for at stille 
krav om etablering af 
afværgeforanstaltninger som betingelse 
for ibrugtagning. 

 

Planlægning i de kortlagte områder - lokalplan 
 
 



 Kommunens vurdering og planlægning vil 
bero på et skøn over behovet og over 
hvilken afværgeforanstaltning der er mest 
hensigtsmæssig i det konkrete område. 

 

 Skønnet foretages på grundlag af 
foreliggende viden og data. 

 

 Reglerne indebærer ikke, at kommunen 
som planmyndighed overfor den enkelte 
grundejer eller andre, skal indestå for, at 
de afværgeforanstaltninger, som 
kommunen planlægger for, er 
tilstrækkelige til at sikre mod 
oversvømmelse eller erosion af det 
pågældende 

Planlægning i de kortlagte områder - lokalplan 
 
 



Fravigelse af lokalplanpligt 
 
 

 Regeringen ønsker at sikre mulighed for en forenklet og hurtigere behandling af 
kystbeskyttelsessager efter kystbeskyttelsesloven, bl.a. ved at samle 
beslutningskompetencen for kystbeskyttelsesanlæg hos kommunerne (one stop 
shop)  

 

 For at åbne mulighed for hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager efter 
kystbeskyttelsesloven i nogle bestemte tilfælde, får kommunalbestyrelsen 
mulighed for at fravige kravet om tilvejebringelse af lokalplan efter planloven, 
ved etablering af et kystbeskyttelsesprojekt eller projekt om ændring af et 
kystbeskyttelsesanlæg. 

 

 

 



Fravigelse af lokalplanpligten 
 
 

Lokalplanpligten kan kun fraviges hvis:  

 

 Tilvejebringelsen af en lokalplan forsinker etablering af kystbeskyttelsesanlægget 
væsentligt (eks. hvis tilvejebringelsen af en lokalplan vil tage væsentligt længere tid end at 

træffe afgørelse om tilladelse til et kystbeskyttelsesanlæg efter kystbeskyttelsesloven) 

 

 Der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at forsinkelsen kan få 
væsentlig negativ betydning (eks. private eller samfundsmæssige hensyn i forhold til 

økonomi, forurening, miljø, sundhed el. lign) 

 



Samspil med anden kortlægning: 
 
 Kommunerne blev i 2013 pålagt at udarbejde klimatilpasningsplaner. Planlægningen var en 

engangsopgave, og der var ikke krav om revision af planerne.  

 

 Med den nye lov gøres krav om udpegning af områder, der kan oversvømmes eller erodere, 
obligatorisk, men omfang og krav til kortlægning er mindre end til klimatilpasningsplanerne. 

 

 I EU’s oversvømmelsesdirektiv er der udpeget 10 særligt udsatte risikoområder i Danmark 
samt en række krav til kommuneplanlægningen. 22 danske kommuner er omfattet af 
direktivet og skal hvert 6. år revidere deres risikostyringsplaner. 

 

 Nuværende planlovsændring og det tilhørende krav om udpegning og kortlægning erstatter 
ikke risikoområderne og spiller på den måde ikke ind i risikostyringsplanerne. 

 

 

 

 



Udarbejdelse af ny vejledning 

 Vejledningen udarbejdes i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI 
og KL.  

 

 Vejledningen vil bl.a. indeholde: 

Eksempler på bestemmelser og retningslinjer, der kan anvendes i kommuneplaner og 
lokalplaner, samt beskrivelse af hvornår lokalplanpligten kan fraviges. 

Eksempler på, hvordan og hvilke data der kan anvendes i planlægningen, hvordan man kan 
arbejde videre på eksisterende udpegninger og kortlægninger af oversvømmelse og erosion.  

 

 Vejledningen forventes at blive udgivet første gang efter sommerferien 2018. Den 
vil blive revideret og opdateret i 2019. 

 


