Planloven
Den politiske proces

Juni 2016 blev der indgået en politisk aftale om at modernisere planloven
 Aftalen hedder ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og
virksomheder i hele landet”
 Partierne bag aftalen er: Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti
 Planloven hører til under Erhvervs- og Vækstministeriet, og herunder i Erhvervsstyrelsen
Den politiske aftale har Erhvervs- og Vækstministeriet skrevet om til et lovforslag, som lige nu er til
behandling i Folketinget
 Lovforslaget hedder formelt: ”L 121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov
om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.”
 Folketinget har behandlet lovforslaget første gang og har nu sendt det til behandling i
Erhvervs- Vækst og Eksportudvalget
 Danske Havne har indgivet høringsvar som er vedhæftet til orientering
I forlængelse af den politiske aftale er der igangsat et udvalgsarbejde med henblik på at revidere
regler om virksomheders miljøpåvirkning, og altså herunder årsagerne til konflikter mellem ex.
havn/produktionsvirksomheder og by/boliger.
 Danske Havne har siddet med i udvalget og repræsenteret havnenes synspunkter.
 Udvalget har nu færdiggjort sit arbejde, og som opfølgning på udvalgets forslag er der
udarbejdet en rapport og et forslag til ændring af planloven
 Ændringsforslagene har været sendt i høring og Danske Havne har indgivet høringssvar
hertil. Det er også vedhæftet
 Lovforslaget og ændringsforslagene behandles pt. af Erhvervs- og Vækstudvalget i
Folketinget
Udvalget skal afgive betænkning d. 18. maj 2017, hvori de sidste ændringer står. Herefter er det
usædvanligt hvis der kommer flere ændringer med, lovforslaget behandles så 2. gang i Folketinget
d. 30. maj og 3. gang d. 1. juni. Herefter er det vedtaget og vinduet for at lave om i planloven
lukket igen for denne gang.

Det faglige indhold i planloven med relevans for havnene

Overordnet set sigter ændringerne på at give bedre rammer for vækst og udvikling, især med
etablering af konsekvenszoner rundt om erhvervsområder

