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Høringssvar på forslag til lov om ændring af planloven
NST-100-00065
Region Midtjylland har med interesse gennemgået lovforslaget og kan i store
træk tilslutte sig ændringerne med nogle få, men væsentlige bemærkninger.
Regionen støtter desuden en lovændring, der gør en indsats for vanskeligt
stillede landdistrikter uafhængigt af kommunegrænser. Der er brug for
supplerende værktøjer til at skabe positiv dynamik i hele landet. Her
anbefaler regionen og de 19 midtjyske kommuner i regionale udviklingsplan
2012, at staten muliggør bebyggelse eller nye turismefaciliteter ét sted i
regionen, når tilsvarende anvendelse ophører andet sted i regionen.
Herunder blandt andet byudvikling indenfor beskyttelseslinjer. Anbefalingen
motiveres ved et ønske om at værne om højt prioriterede naturområder,
samt at udnytte potentialerne for at opretholde liv og beskæftigelse i hele
regionen. Der bør således være mulighed for at flytte anvendelser i kystnærhedszonen, også gerne over kommunegrænser.
I nogle egne er det nødvendigt at afvikle for at fremme udvikling. Derfor bør
også anbefalingen af at forbinde udlæg ét sted med ophør et andet sted i
regionen, finde sin form i lovgivningen.
Region Midtjylland støtter hensigten om at understøtte mobildækningen i
landdistrikterne. Regionen er dog ikke bekendt med, at krav om landzonetilladelse er en væsentlig barriere for udbredelsen. I den forbindelse
bemærkes, at undtagelsen fra landzonetilladelse ikke løser behovet for
sikring af mobil- og bredbånd til hele landet, samt at det vil være ønskeligt,
at der i kommune- og lokalplaner kan indsættes bestemmelser til at undgå
f.eks. synlige antenner m.v. ved bevaringsværdige bygninger og landskaber.
Region Midtjylland uddyber gerne dette høringssvar og stiller sig til rådighed
for dialog
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Side 1

Regionen og de 19 midtjyske kommuner anbefaler i den regionale
udviklingsplan 2012 i relation til emnerne i lovforslaget:
-

staten at revidere planloven, så kommunerne får mulighed for,
eksempelvis i lokalplaner, at stille krav for at varetage klimatilpasnings- og miljøhensyn. En sådan anbefaling kan eksempelvis
følges ved i planloven at give mulighed for at stille krav om
miljøvenlige materiale og anvendelser.

-

plan- og byggemyndigheder at være opmærksomme på at
planlægge og etablere nye byudviklingsområder, så de placeres
hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende energiinfrastruktur,
og så behovet for energi til eksempelvis transport og varme
reduceres

-

staten at gøre det muligt for kommunernes at foretage byudvikling i udpegede OSD-områder under forudsætning af, at der foretages nødvendig sikring af grundvandsressourcen. En sådan anbefaling kan eksempelvis følges ved i planloven at give mulighed for
at stille krav om miljøvenlige materiale og anvendelser.

-

staten at fremme udvikling af de nødvendige værktøjer til sikring
af grundvandet også i byområder

-

staten at muliggør bebyggelse eller nye turismefaciliteter ét sted i
regionen, når tilsvarende anvendelse ophører andet sted i regionen. Herunder blandt andet byudvikling indenfor beskyttelseslinjer

-

staten at styrke kommunernes mulighed for at fjerne skæmmende bebyggelse. En sådan anbefaling kan eksempelvis følges ved i
lovgivning at give mulighed for at stille krav der sikrer at bygninger fjernes inden de går i forfald.

-

staten at sikre fuld mobildækning og dataforbindelse med tidssvarende høj kapacitet

-

stat og kommuner at lade mobilitet og tilgængelighed indgå som
centrale elementer i den fysiske planlægning

-

stat og kommuner at sikre borgernære rekreative arealer, der kan
fremme lysten til fysisk aktivitet og motion. En sådan anbefaling
kan eksempelvis følges ved i planloven at stille krav om tilstedeværelse af rekreative arealer og let adgang dertil.

Den samlede udviklingsplan kan ses på www.rup2012.rm.dk
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