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Erhvervsstyrelsen  

Høringssvar - Forslag til lov om ændring af lov om planlægning - Moder-

nisering af planloven 

Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til lov om ændring af lov om planlægning i 

høring. Med forslaget ønskes der mere fokus på bedre muligheder for at skabe 

vækst og udvikling i hele Danmark samtidig med, at der fortsat værnes om lan-

dets natur og miljø. 

 

Med lovforslaget åbnes der for, at der kan søges om en række nye forsøgspro-

jekter i kystzonen. I den forbindelse er det vigtigt for Forsikring & Pension at 

pege på betydningen af den fornødne forebyggende indsats. Denne vil relativt 

nemt kunne sikres ved at kræve, at der udstykkes med den betingelse, at den 

kommende bygning kan modstå vejrskader i bygningens forventede levetid. Det 

vil sige, at hvis en bygning f.eks. forventes at skulle blive stående de næste 200 

år, så bør den kunne klare en 200 års stormflod eller skybrud på byggetidspunk-

tet. Ved at indtænke forebyggelse fra start af vil omkostningerne blive mindre - 

omkostninger, der i sidste ende skubbes videre til kommende boligkøbere eller 

Stormflodsordningen, som alle husejere betaler til. 

 

I forbindelse med ansøgningsprocessen for de nye, kystnære forsøgsprojekter 

opfordres kommunerne til at indarbejde hensyn til klimatilpasning og kystbe-

skyttelse, hvor det er relevant. Og i forbindelse med klimatilpasning, opfordres 

kommunerne til at lave risikoanalyser for de ansøgte projekter, hvor det er rele-

vant. Forsikring & Pension mener, det altid er relevant at indtænke klimatilpas-

ning i en helhedsorienteret planlægning, hvor man ser klimatilpasning i sam-

menhæng med hensyn til natur og miljø, sundhed, rekreativitet og bevægelse, 

borgertryghed, infrastruktur, vækst m.v. Det bør derfor være et krav, at kom-

munerne altid skal foretage en risikovurdering af oversvømmelsesrisici fra sky-

brud ved udstykning til beboelse. 

 

Udvidelse af anvendelsesområdet for bebyggelse med sommerhusstatus 

Lovændringen lægger op til flere lempelser i forhold til anvendelsen af sommer-

huse. (Herunder forlængelse af perioden, hvori sommerhuset frit kan anvendes, 

samt nedsættelse af perioden, hvori pensionister skal have ejet deres sommer-

hus, før de må anvende det til helårsbeboelse.) Forsikring & Pension vil i den 

forbindelse igen gøre opmærksom på, at øget anvendelse af bebyggelse i kyst-
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Side 2 

nære områder kan medføre flere oversvømmelsesskader, medmindre man sam-

tidig sørger for den fornødne klimasikring af de relevante områder.  

 

Med venlig hilsen 

Marlene Lisa Eriksen 

 


