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Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

erst@erst.dk 

 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til forslag til lov om Planklagenævn, jr. nr. 2016-6399. 

 

Erhvervsstyrelsen har den 19. august 2016 udsendt forslag til lov om Planklagenævn med 

høringsfrist den 16. september 2016. Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist tage forbehold for, 

at den nye Planlov endnu ikke har været i høring, og det derfor er uklart, hvad der reelt vil kunne 

klages over. Dette gør det vanskeligt at komme med endelige bemærkninger. 

 

Overordnede bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer skal positivt bemærke, at der oprettes et Planklagenævn til at behandle 

sager efter planloven. Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det vil give en bedre balance 

mellem benyttelse og beskyttelse, og at det vil medføre, at der træffes mere nuancerede afgørelser 

i plansager. Dertil kommer, at de foreslåede procedureregler vil medvirke til, at der træffes 

afgørelser med større legitimitet. Det er dog helt centralt, at sagsbehandlingstider og koordienring 

mellem de forskellige klagenævn iagtages.  

 

Nævnets medlemmer 

Landbrug & Fødevarer skal rose, at nævnet blandt andet kommer til at bestå af medlemmer med 

viden og indsigt i vækst og erhvervsudvikling. Dette vil være med til at sikre en langt bedre balance 

mellem vækst og miljøbeskyttelse, som er stærkt tiltrængt.  

 

I lovforslaget er der imidlertid lagt op til, at der indstilles tre personer med viden og erfaring om 

planlægning, kultur- og landskabsforhold samt natur- og miljøforhold. For reelt at sikre en ligelig 

balance, skal Landbrug & Fødevarer kraftigt opfordre til, at antallet af medlemmer med viden om 

vækst og erhvervsudvikling ligeledes fastsættes til tre personer, hvor der udpeges én fra hver af de 

hver af de 3 organisationer, der er nævt i § 2 stk. 4. Derved vil der i højere grad blive taget hensyn 

til, at en væsentlig del af det sagskompleks nævnet behandler omhandler sager i det åbne land. 

 

Koordineret sagsbehandling 

Ændringer og udvidelser på virksomheder vil ofte omfatte sager, der både omfatter 

problemstillinger, der henhører under det nye Planklagenævn og det nye Natur- og 

miljøklagenævn. Det er derfor helt centralt, at der sikres en koordineret sagsbehandling i de to 

nævn, og at sagsbehandlingstiderne ikke forlænges som følge af at en sag skal behandles to 

steder. Tilsvarende er det også vigtigt, at der sker en koordinering i forhold til klager over planer, 

der påklages efter lov om miljøvurdering af planer og programmer eller VVM-reglerne 

 

Lovforslagets bemærkninger 
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Da der er tale om meget væsentlige ændringer i forhold til det nuværende lov om Miljø- og 

Naturklagenævn, er der et behov for, at lovforslagets bemærkninger udbygges i langt højere grad. 

Det er for eksempel væsentligt, at der ikke er tvivl om de meget vidtgående beføjelser, som gives til 

ministeren og formanden for nævnet. Landbrug & Fødevarer ser frem til at se et forbedret lovforslag 

med mere fyldesgørende bemærkninger. 

 

Specifikke bemærkninger  

 

Paragraf/side Indhold Tekst Kommentar/rettelse 

§ 1, stk. 3 For søgsmål gælder de 

regler, der er fastsat i 

den lovgivning, som 

kendelsen er truffet 

efter. 

Bestemmelsen 

sammenholdt med 

bemærkningerne side 13 

er uklar, og den 

stemmer ikke overens 

med § 3, stk. 4, hvor der 

er fastsat en 

søgsmålsfrist. 

Fastsættelsen af 

søgsmålsfristen omtales 

nærmere nedenfor 

Enten denne 

bestemmelse eller 

bestemmelsen i § 3, stk. 

4 bør udgå. 

Bemærkningerne til 

bestemmelsen bør 

udbygges. 

§ 2, stk. 1 samt 

pkt. 2.2.2, side 7 

og 

bemærkningerne 

til bestemmelsen 

side 13 og 14 

Sammensætningen af 

nævnet. 

Der er kun to 

medlemmer, der skal 

have viden om vækst og 

erhvervsudvikling 

Dette bør ændres til 3 

medlemmer dels for at 

fremme en balance 

mellem benyttelse og 

beskyttelse dels for at 

give alle tre 

organisationer mulighed 

for hver at indstille et 

medlem. Det vil være 

helt utilfredsstillende, 

hvis der ikke bliver 

udnævnt et fødevare- 

og landbrugskyndigt 

medlemmer, da en 

meget stor del af 

sagerne i nævnet vil 

omhandle sager i det 

åbne land, og er af stor 

betydning for vækst og 

udvikling i fødevare- og 

landbrugserhvervet. 

Ministerens valg af 

medlemmer bør også 

omtale geografiske 

hensyn for at fremme 

en ligelig udvikling i hele 

landet.  

§ 3, stk. 1, side 2 Klager og den Formanden kan Dette er en nyskabelse, 
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og 

bemærkningerne 

side 15 nederst  

pågældende myndighed 

kan begære fremmøde. 

bestemme, at der skal 

ske mundtlig 

forhandling. 

der bør beskrives 

nærmere. Hvornår kan 

der være særlige 

tilfælde? Hvorledes er 

hensynet til ansøgeren, 

hvis denne ikke er 

klager? 

§ 3, stk. 4, side 2 

og 

bemærkningerne 

side 16 

Søgsmålsfrist. Der står senest 6 

måneder efter. I 

planlovens § 62, der ikke 

ophæves, står der inden 

6 måneder. 

Det bør undgås, at der 

indføres en 

dobbeltbestemmelse, 

særligt da 

bestemmelserne har 

forskellig formulering 

§ 5, side 2 og 

bemærkningerne 

side 17 

Tredjemand kan 

indtræde i sagen. 

Planklagenævnet kan 

tillade, at en tredjemand 

eller offentlig 

myndighed, der har en 

retlig interesse i udfaldet 

af en sag, indtræder i 

sagen til støtte for 

klageren eller den 

indklagede myndighed. 

Bestemmelsen bør 

forklares og beskrives 

mere udførligt. Hvad er 

kriterierne for at tillade 

en indtræden? Hvilken 

status vil tredjemanden 

få i nævnet, og kan der 

udpeges to 

tredjemænd? 

§ 6, side 2 og § 

9, 

bemærkningerne 

side 17 og 18 

Bestemmelsen om 

klagers opsættende 

virkning. 

Efter § 6 har en klage 

ikke opsættende 

virkning, men nævnet 

kan beslutte det 

modsatte. Efter § 9 kan 

ministeren fastsætte 

regler om, at visse 

tilladelser ikke må 

udnyttes før 

klagefristens udløb og at 

klage har opsættende 

virkning.  

Bestemmelserne svarer 

formentlig til de hidtidige 

regler i planlovens § 60, 

stk. 8. § 9 svarer 

formentlig til planlovens 

§ 60, stk. 9. Det bør dog 

for klarhedens skyld i 

bemærkningerne eller i 

paragraffen anføres, at 

der tænkes på 

landzonetilladelser. § 6 

kan også omhandle 

landzonetilladelser, 

ligesom det skal fremgå 

klart, om lokalplansager 

og påbud m.v. er 

omfattet Planlovens § 

60, stk. 8 er uklar, for 

det kan kun 

modsætningsvist 

fastslås, at en klage 

ikke har opsættende 

virkning.  

 

Afslutningsvist skal der henvises til vores høringssvar til Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 



Side 4 af 4 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

D 33 39 46 56 

M 51 67 15 49 

E hbk@lf.dk 

 


